Studiu de caz: Republica Moldova

Colectarea datelor Studiului Genera\ii [i Gen
pe timp de pandemie
Context
Republica Moldova, ca și alte țări din Europa
Centrală și de Est, este în tranziție demografică
– proces evolutiv caracterizat prin trecerea spre
o societate îmbătrânită, ca urmare a scăderii
fertilității și creșterii treptate a speranței de viață
la naștere, ce s-a suprapus cu recentele transformări politice și economice.
Îmbătrânirea demografică se amplifică pe fundalul unui declin demografic instalat începând
cu anul 1999, și, după cum arată prognozele
demografice, scăderea populației va continua
și în următoarele decenii de la 2,6 milioane în
2020 la 2 milioane în 20351. Schimbările demografice provocate de declinul populației, îm1

https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/PSA_RO.pdf, p.19
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bătrânirea activă, fertilitatea scăzută, migrația
populației active și speranța de viață joasă au implicații asupra dezvoltării generale
a țării.
Pentru a face față provocărilor demografice, Guvernul Republicii Moldova și-a propus să dezvolte
politici bazate pe evidențe și pe drepturile omului. Lipsa de date dezagregate despre structura și
schimbările familiale, numărul dorit de copii și planificarea familială creează dificultăți în elaborarea
politicilor demografice, care să schimbe paradigmele și tendințele demografice actuale. De asemenea, aceste date sunt necesare pentru monitorizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și
implementarea agendei Conferinței Internaționale
pentru Populație și Dezvoltare (ICPD).

Colectarea datelor în
teritoriu

În acest context, la data de 22 ianuarie 2019, Guvernul Moldovei a semnat un memorandum de colaborare cu Oficiul de țară al Fondului ONU pentru Populație (UNFPA Moldova), Biroul Național
de Statistică (BNS) și Institutul Interdisciplinar de
Demografie din Olanda (NIDI) privind realizarea
Studiului Generații și Gen în Republica Moldova
pentru abordarea schimbărilor demografice în
bază de evidențe solide.
Studiul Generații și Gen (SGG) este un studiu
panel, aplicat la nivel individual, care a fost deja
realizat în peste 24 de țări, fiind o resursă cheie
de date pentru cercetarea problemelor referitoare la deciziile privind fertilitatea, echilibrul dintre
viața profesională și cea familială, tranziția spre
maturitate și schimbul intergenerațional, oferind o
perspectivă longitudinală. Respondenții studiului
urmează a fi vizitați, în mod repetat, la un interval
de aproximativ 3 ani.
Exercițiul curent reprezintă primul val de colectare a datelor SGG în Republica Moldova. Scopul
Programului Generații și Gen este să ofere date
de calitate pentru cercetări științifice în domeniul
populației, familiei, relațiilor dintre generații și
schimbărilor referitoare la rolurile sociale dintre
femei și bărbați, acestea fiind analizate din perspectiva contextului economic, social și cultural2.
Eșantionul SGG a fost extras de către Biroul
Național de Statistică al Republicii Moldova în
baza unui proces complex de listare, prin utilizarea, în premieră, a tehnologiilor geospațiale și a
softurilor digitale. Experiența Moldovei și lecțiile
învațate cu privire la elaborarea cadrului de
eșantionare pentru Studiul Generații și Gen pot fi
accesate aici.
2 https://www.ggp-i.org/about/ggp2020/
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Colectarea datelor din cadrul Studiului Generații
și Gen din Republica Moldova a debutat oficial la
data de 29 ianuarie 2020, fiind utilizată metoda
tradițională de colectare față-în-față. Colectarea
datelor în teritoriu a fost realizată de compania sociologică Magenta Consulting SRL sub coordonarea Oficiului de țară UNFPA și a Biroului Național
de Statistică. Un număr total de 114 operatori de
sondaj, bărbați și femei, au fost instruiți cum să
utilizeze tablete și softuri digitale de colectare a
datelor (Blaise și ODK). Din ianuarie până în martie 2020, colectarea datelor a fost realizată cu succes, fiind completate în jur de 3000 chestionare
(aproximativ 500 de chestionare săptămânal).
La data de 7 martie 2020, primul caz de
COVID-19 a fost confirmat în Republica Moldova, fiind urmat de o creștere continuă a cazurilor
de infecție pe întreg teritoriul țării. Reieșind din
situația pandemică la nivel de țară, Guvernul Republicii Moldova a declarat stare de urgență pentru
perioada 17 martie - 15 mai 2020. În consecință,
toate activitățile de colectare a datelor SGG au
fost suspendate temporar pentru această perioadă, fapt ce a cauzat o pierdere de circa 50% din
resursele umane implicate în procesul de colectare a datelor din teritoriu.
Starea de urgență a fost urmată de starea de
urgență în sănătate publică, care a fost stabilită de către Comisia Națională Extraordinară de
Sănătate Publică. În scopul limitării răspândirii

COVID-19, Guvernul Moldovei a stabilit măsuri
care impun utilizarea măștilor de protecție facială în transportul public și în spațiile publice închise. Au fost stabilite restricții suplimentare limitând
prezența persoanelor în vârstă de peste 63 de ani
în spațiile publice, precum și restricții de utilizare
a terenurilor de joacă, stadioanelor și a parcurilor
publice. Starea de urgență în sănătate publică a
fost extinsă de mai multe ori și încă mai rămâne
valabilă din cauza numărului imens de cazuri de
infectare confirmate zilnic.
În aceste condiții, colectarea datelor în teritoriu a devenit imposibilă prin utilizarea cerințelor
inițiale și a impus o serie de adaptări referitoare la interacțiunea dintre operatorii de teren și
respondenți, și utilizarea măsurilor de protecție
impuse de legislația națională. Pentru a asigura măsurile de protecție stabilite de legislația
națională și a finaliza Studiul Generații și Gen au
fost întreprinse următoarele:
 Pentru a evalua impactul COVID-19 asupra
societății, metodologia SGG a fost ajustată prin
integrarea unui modul de întrebări referitoare
la COVID-19, ce a permis să avem o analiză comparativă a situației de până la și după
declanșarea pandemiei.
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 Un nou regulament metodologic de colectare a datelor pe timp de pandemie a fost elaborat. Conform acestuia, chestionarea a avut
loc doar în aer liber, respectând recomandările
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și ale
Comisiei Excepționale de Sănătate Publică. De
asemenea, ghidul stabilește că operatorii trebuie să informeze imediat echipa de coordonare
a studiului în cazul detectării cazurilor suspecte
de COVID-19 sau în cazul unor simptome acute de afecțiune respiratorie.
 Seturi de echipament de protecție împotriva
COVID-19, care includ mască facială, mănuși
și dezinfectant, au fost oferite tuturor operatorilor de teren, iar participanților la studiu li s-a oferit masca facială de unică folosință și mănuși.
 Sesiuni de instruire online privind utilizarea
echipamentului de protecție și cum să colecteze datele pe timp de pandemie au fost realizate
de către un expert în sănătate publică din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
din Republica Moldova.
 Riscurile COVID-19 asociate cu procesul de
colectarea a datelor au fost evaluate și au fost
stabilite măsuri de atenuare a riscurilor. În acest
context, o echipă specială a oferit suport operatorilor de teren privind protecția personală și

cum ar trebui să acționeze în cazul contactării
cu persoane suspecte de COVID-19. Personalul desemnat (manageri regionali) a oferit suport informațional zilnic privind numărul cazurilor confirmate cu COVID-19 în unitățile primare
de eșantionare (UPE) incluse în cercetare.
 O colaborare mai strânsă cu Agenția Națională
de Sănătate Publică a fost stabilită pentru a
monitoriza cazurile confirmate de COVID-19 în
UPE-le incluse în cercetare. Agenția Națională
de Sănătate Publică a furnizat rapoarte săptămânale de monitorizare a cazurilor de infectare cu COVID-19 din localitățile țintă. În cazul
creșterii numărului confirmate cu COVID-19,
colectarea datelor se suspenda temporar până
la îmbunătățirea situației.
 Sesiuni suplimentare de instruire au fost realizate în format online pentru a crește echipa
de operatori de teren. Aceasta a fost prima
experiență de realizarea a instruirilor pe tematica utilizării softurilor digitate în format online,
care implică o serie de provocări datorate utilizării scăzute a dispozitivelor digitale de către
operatorii de teren și de către populație în general.
În iulie 2020, în urma consultărilor cu Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția
Națională de Sănătate Publică, procesul de colectare a datelor Studiului Generații și Gen a fost reluat într-un format nou, fiind luate în considerație
măsurile de protecție împotriva COVID-19 și recomandările OMS. Inițial, colectarea datelor a
fost reluată în 5 comunități cu un număr redus de
cazuri confirmate de COVID-19 și a fost extinsă,
gradual, la nivel național.

Provocări
Pierderi de resurse umane implicate în
procesul de colectare a datelor în teritoriu. Chiar dacă toate măsurile de protecție împotriva COVID-19 au fost oferite, totuși mai mult de
60% din operatorii de teren contractați au refuzat
să lucreze în teritoriu în perioada pandemică, cauzând serioase probleme de personal.
Principalele motive invocate de către ei au fost
următoarele: frica de a se infecta cu COVID-19,
panica în masă, restricțiile guvernamentale impuse pentru persoanele în vârstă, care activau în calitate de operatori de teren, motive personale etc.
Pierderea continuă a personalului implicat în procesul de colectare a datelor a devenit principala
provocare cu care s-a confruntat echipa de coordonare a studiului. Această problemă a persistat
pe întreaga perioadă pandemică, în ciuda multiplelor acțiuni și strategii utilizate pentru creșterea
echipei de operatori de teren.
Cunoștințe limitate despre măsurile de
protecție împotriva COVID-19. Majoritatea
operatorilor de teren nu cunoșteau cum să se protejeze și cum să informeze respondenții despre
măsurile de protecție utilizate în procesul de com-
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pletare a chestionarului. Aceasta a creat dificultăți
de convingere a respondenților de a participa la
studiu.
Problema cunoștințelor limitate privind COVID-19 a fost caracteristică nu doar operatorilor
de teren, dar și populației în general. Din această cauză, măsurile întreprinse au fost țintite spre
creșterea nivelului de cunoștințe despre măsurile
de protecție ale tuturor celor implicați în studiu operatori de teren și respondenți.
Rata de participare scăzută în municipiu
și orașe mari. Creșterea accelerată a cazurilor
de COVID-19 a intensificat neîncrederea și frica
populației de a participa la studiu. Mulți oameni
au avut frică să comunice cu operatorul de teren
și, prin urmare, refuzau să participe la studiu. Numărul de refuzuri „soft” (ușoare) și “hard” (categorice) a crescut în perioada pandemică, în special
în municipii și în orașele mari, unde ponderea refuzurilor soft/hard și non contact (gospodării care
nu au putut fi contactate din diverse motive) reprezintă circa 54,1%.
Rata de participare scăzută a bărbaților
și a tinerilor. Tinerii și bărbații reprezintă grupurile cu cele mai înalte rate de refuz, în comparație
cu alte grupuri socio-demografice. În ciuda multiplelor strategii aplicate pentru a crește nivelul de
participare a tinerilor și a bărbaților, aceste grupuri
sunt subreprezentate în cercetare: 22% constituie respondenții în vârstă de 15-34 ani și 38,14%
respondenții de sex masculin.

5

Soluții aplicate
Realizarea sesiunilor de instruire online cu operatorii de teren pe tematica
softurilor de colectare a datelor SGG și
a măsurilor de protecție împotriva COVID-19. Pentru a crește echipa de operatori de
teren și pentru a înlocui pe cei care au refuzat să
continue munca în teritoriu, o nouă rundă de instruiri a fost realizată în format online. În perioada
iulie-septembrie 2020, au fost realizate 10 sesiuni
de instruire a câte 3 zile pentru grupuri mici de
participanți (până la 5-7 persoane per grup). Un
număr total de 90 de operatori de teren au fost
instruiți online cu ajutorul propriilor telefoane mobile, tablete sau alte dispozitive digitale disponibile.
Pentru a identifica potențialii operatori de teren,
echipa de administrare a studiului a contactat
reprezentanții autorităților publice locale (APL),
lucrătorii sociali, bibliotecarii, profesorii școlari și
alte grupuri potențiale din cadrul UPE-lor incluse
în eșantionul studiului. În cadrul instruirilor au fost
implicați mai mulți facilitatori, pentru a asigura că
toți participanții pot accesa softurile. Training-ul a
fost de tip interactiv, iar fiecare participant a fost
solicitat să partajeze ecranul și să completeze
chestionarul SGG în softul Blaise.
Mai multe teste Quiz au fost elaborate pentru a
verifica cunoștințele obținute și pentru a identifica
lacunele în înțelegere.

1 Quiz- Module 1. Prezentarea generală a proiectului (versiunea română)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchLi_hERJLx6y5XuumsTOJCSyVa4nF4dAF2zQIJjzk_
b2u1A/viewform?usp=sf_link
2 Quiz- Module 2. Aplicația ODK și cum corect să selectezi respondentul (versiunea română)
https://docs.google.com/forms/d/1voPTbocQGpN8Ya8Xusts2Cf9bLI2G7IAVy7CmUJEiAk/
viewform?ts=5f192f65&edit_requested=true#response=ACYDBNjqnGmv5JwtlSHmceYZcG5FM31P
4T_lWZkgt7Ad_9OGGBRcKrNjposGj2ErQiR4b88
3 Quiz- Module 3. Aplicația Blaise, întrebările sensible și cele referitoare la starea de sănătate (versiunea română)
https://docs.google.com/forms/d/1aPl1X7gZd4ZP3EAVXoW5QyXF1IJXEZ_bqp_aXq6g4vE/
viewform?ts=5f1a7cbb&edit_requested=true#responses
4 Quiz- Module 4. COVID-19, utilizarea echipamentului de protecție personală în procesul de colectare a datelor în teritoriu (versiunea română)
https://docs.google.com/forms/d/1xW69jw3ovT2tmWUCpyvOQS8EaotV0K6O43xM03-b2xk/
viewform?ts=5f1a7c9b&edit_requested=true

Chestionarele de verificare a cunoștințelor (Quiz
tests) au fost transmise prin email la toți participanții
din cadrul instruirilor online, iar rezultatele au fost
prezentate în ziua următoare, accent fiind pus pe
întrebările care au fost completate incorect. Procesul de instruire a fost divizat în 3 faze: prezentarea informației de către moderator, completarea
chestionarului Quiz pentru a verifica cunoștințele
obținute și sumarul celor însușite. Operatorii de
teren, care nu au completat corect testul Quiz, nu
erau admiși să colecteze date în teritoriu.
Instruirea în domeniul măsurilor de protecție împotriva COVID-19 a fost realizată de către un
expert în Sănătate Publică din cadrul Agenției
Naționale de Sănătate Publică, care este instituția
publică responsabilă de monitorizarea cazurilor
de infecție cu COVID-19 la nivel de țară. Pentru
a asigura securitatea celor implicați în cercetare,
procesul de colectare a datelor a fost realizat în
strânsă consultare cu Agenția Națională de Sănătate Publică, care furniza informații săptămân
COVID-19 în UPE/localitățile cercetate.
Coaching și mentorat pentru operatorii de teren instruiți la distanță. După
finalizarea instruirilor, un program special de
mentorat a fost oferit pentru fiecare operator de
teren instruit. Acest program a fost realizat cu
scopul de a oferi suport din partea operatorilor
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experimentați în utilizarea softurilor de colectare
a datelor și distribuirea echipamentului necesar
(tablete, baterii externe, materiale de vizibilitate,
PPE etc). Operatorii de teren experimentați au
realizat vizite la fața locului cu ajutorul propriului
mijloc de transport pentru a oferi 2 zile de mentorat privind utilizarea tabletelor și a softurilor de
colectare a datelor SGG. De asemenea, ei au
fost responsabili de livrarea echipamentului ne-

cesar pentru colectare și a setului de echipament
de protecția împotriva COVID-19 (PPE), care
include mască facială, mănuși și dezinfectant.
Pe parcursul perioadei de mentorat, operatorii
de teren puteau adresa întrebări, iar operatorii
experimentați împărtășeau propria experiență de
colectare. Acest program a avut rezultate uimitoare și a contribuit la o integrare mai rapidă a
operatorilor de teren recent angajați.
Realizarea unei campanii de comunicare în rețelele sociale, țintită pe măsurile
de protecție împotriva COVID-19. Pentru
a crește încrederea respondenților, campania de
comunicare a SGG a fost ajustată fiind pus accentul pe măsurile de protecție utilizate pentru
a asigura securitatea tuturor respondenților și a
personalului implicat în realizarea studiului. Prin
urmare, toate mesajele și produsele de vizibilitate
au fost ajustate la contextul COVID-19. Până la
30 de istorii și un scurt video au fost elaborate și
plasate pe Facebook și Twitter, informând despre
noua modalitate de colectare a datelor și cum măsurile de protecție sunt respectate în procesul de
colectare.
Trecerea la echipe mobile de operatori
de teren. În contextul pandemiei COVID-19, tot
mai mulți operatori de teren renunțau să colecteze
datele în teritoriu, cauzând astfel, creșterea numărului de UPE-uri parțial finalizate. Pentru a încheia
activitatea de teren în UPE-le parțial acoperite, au
fost stabilite echipe mobile de operatori de teren,
compuse din 2-3 operatori cu experiență în colectarea datelor și experiență de lucru cu refuzurile
ușoare/categorice (soft/hard). Echipele mobile se
deplasau în teritoriu cu propriul mijloc de transport
sau taxi.
Creșterea nivelului de comunicare cu
respondenții prin intermediul Call centru, a cărui rol a fost să informeze populația despre măsurile de protecție asigurate, dar și despre
alte aspecte privind studiul. Prin intermediul Call
centru respondenții puteau stabili din timp o întâlnire cu operatorul de teren pentru a participa la
studiu. Un număr total de 7000 de fluturașe au fost
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printate și livrate prin poștă la gospodăriile care
au refuzat să participe la studiu și cei care nu au
fost de găsit acasă. Prin intermediul fluturașelor,
respondenții au fost informați despre posibilitatea
stabilirii unei întâlniri cu operatorul de teren responsabil de completarea chestionarului SGG.
Colectarea datelor în format online a
fost testată ca metodă alternativă de colectare a
datelor, care din păcate nu a produs rezultatele
așteptate. Este important de menționat că colectarea online, precum și cea telefonică nu este
considerată reprezentativă pentru Moldova, deoarece o mare parte a populației nu are acces la
internet și nu deține telefon. Având acces la datele
de contact ale gospodăriilor incluse în eșantion,
această metodă a fost pilotată pe un număr total
de 120 respondenți. Respondenții au fost ajutați
să completeze online chestionarul SGG de către
reprezentanții Call centru. Cu toate acestea, doar
5 dintre cei 120 respondenți au reușit să finalizeze
în totalitate chestionarul.

Concluzii și Recomandări
Pandemia COVID-19 a afectat procesul de colectare în teritoriu, cauzând multiple provocări la nivel de
resurse umane și timp, însă nu a făcut acest lucru imposibil. După aplicarea mai multor soluții, echipa de
coordonare a studiului a reușit să finalizeze procesul de colectare în 5 luni (iulie-noiembrie 2020) intervievând peste 10,000 respondenți net. Reieșind din experiența Republicii Moldova privind colectarea pe timp
de pandemie, au fost formulate următoarele concluzii și recomandări:
 Cazul Republicii Moldova arată că metoda
față-n-față de colectare a datelor funcționează
chiar și pe timp de pandemie și reprezintă
opțiunea cea mai bună pentru perioada de
vară-toamnă. Metoda online de colectare a
datelor nu s-a adeverit eficientă, deoarece o
mare parte a populației nu are acces la computer și internet. Chiar și pentru cei care dețin
computer și au acces la internet, completarea
online nu a fost preferată deoarece necesita
mult timp și nu exista o cale de clarificare a întrebărilor, în cazul în care respondenții aveau
întrebări.
 Implicarea unui număr mai mare de operatori
de teren, deoarece peste 60% din echipa de
colectare a refuzat să lucreze pe timp de pandemie, cauzând serioase probleme de personal care necesita să fie înlocuit.
 Crearea parteneriatului cu Agenția Națională
de Sănătate Publică în vederea monitorizării
cazurilor de COVID-19 confirmate la nivel de
țară și, dacă este necesar, suspendarea tem-

8









porară a activității de colectare în localitățile cu
un număr mare de cazuri.
Trecerea la instruirea online a operatorilor de
teren în cazul în care prezența fizică prezintă
riscuri înalte de infectare. Combinarea instruirilor online cu un program de mentorat, care are
scopul de a facilita schimbul de cunoștințe și
experiență dintre operatori.
Realizarea instruirilor despre măsurile de
protecție împotriva COVID-19 și modul de utilizare a echipamentului de protecție utilizat în
procesul de colectare a datelor în teritoriu. Implicarea experților în Sănătate Publică din cadrul instituțiilor publice responsabile de monitorizarea COVID-19.
Utilizarea echipelor mobile de operatori de
teren pentru a finaliza colectarea datelor în
UPE-le parțial completate.
Organizarea unei campanii de comunicare
proactivă cu accent pe măsurile de protecție
utilizate pentru a asigura securitatea tuturor
celor implicați în cercetare.

www.moldova.unfpa.org

