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Introducere

Transformările economice și sociale din ultimele decenii au avut un impact semnificativ asupra dinami-
cii demografice și calității vieții oamenilor din Republica Moldova. Politicile publice trebuie să răspundă 
la necesitățile populației, astfel, strategiile economice și sociale necesită a fi ajustate la schimbările de-
mografice, ținând cont de reducerea numărului populației, speranța de viață joasă (în special în rândul 
bărbaților), scăderea numărului de nașteri în familie, migrația forței de muncă și îmbătrânirea populației. 
Studiul Generații și Gen (GGS) are drept scop generarea acestor informații pentru factorii de decizie și 
prezintă un instrument demografic unic, aplicat în Republica Moldova, de consultare a opiniei oame-
nilor în elaborarea politicilor publice pentru consolidarea rezilienței demografice. În cadrul studiului au 
fost colectate informații despre viața de familie, egalitatea de gen, relațiile dintre parteneri, numărul 
dorit de copii, planificarea familială, dialogul intergenerațional, echilibrul dintre muncă și familie, intenția 
de a emigra, bunăstarea economică și cea socială, aprecierea sănătății și alte laturi ale vieții oamenilor.  
Potențialul analitic al studiului nu se limitează doar la probleme demografice, fiind puse în lumină multe 
aspecte legate de funcționarea pieței muncii, de sistemul de pensii, consumul de servicii sociale, nive-
lul de bunăstare al gospodăriilor casnice în Republica Moldova etc.

În Republica Moldova, Programul Generații și Gen (GGP) a fost lansat de către Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale în anul 2018, cu scopul de a consolida disponibilitatea datelor statistice despre pro-
cesele demografice din Republica Moldova. Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) a de-
venit partener de bază al MMPS în cadrul acestui Program, având rolul de a capacita instituțiile locale 
în realizarea Studiului Generații și Gen (GGS) și de a oferi asistență tehnică Guvernului în elaborarea 
politicilor demografice bazate pe date și drepturile omului.

GGP este implementat în parteneriat cu cele mai competente instituții de la nivel național și internațional. 
Partenerii strategici ai programului sunt: Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Fondul Națiunilor Unite 
pentru Populație, Biroul Național de Statistică (BNS) și Institutul Interdisciplinar de Demografie din Olan-
da (NIDI). Raportul final al Studiului Generații și Gen poate fi accesat aici. 

Biroul Național de Statistică a coordonat procesul de adaptare a metodologiei de cercetare la contex-
tul național și de extragere a eșantionului studiului. Designul eșantionului GGS este complex, de tip 
probabilistic, în trei trepte, eșantionul de gospodării fiind extras din baza de sondaj obținută în urma 
procedurii de listare, realizată prin utilizarea tehnologiilor geospațiale și a softurilor digitale. Populația 
de referință pentru cercetarea GGS o reprezintă persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 79 de ani 
cu reședință obișnuită în Republica Moldova, care locuiesc în clădiri rezidențiale. Nu au fost incluse în 
cercetare persoanele ce locuiau în spații colective de locuit (cămine studențești, orfelinate, case de 
bătrâni, cazărmi militare etc.).

Eșantionul a cuprins 10,036 de respondenți net și este reprezentativ la nivelul domeniilor de estimare: 
național (cu excepția regiunii Transnistria); pe medii de reședință (urban, rural) și regiuni de dezvoltare 
(nord, centru, sud și mun. Chișinău).

Rezultatele studiului GGS vor fi utilizate la elaborarea politicilor demografice bazate pe date și dreptu-
rile omului și la sprijinirea implementării agendei Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvol-
tare, precum și pentru monitorizarea progreselor înregistrate în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă stipulate în Cadrul de Parteneriat dintre Guvernul Republicii Moldova și ONU (ținta ODD 5.6.1 
și 5.6.2, ce abordează barierele și dimensiunile bazate pe drepturile omului privind sănătatea sexuală 
și reproductivă și drepturile reproductive).

Realizarea studiului GGS a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de către Ministerul Muncii și 
Protecției Sociale, Fondul Parteneriatului pentru Dezvoltare India-ONU și UNFPA Moldova.

https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/fisha_1_final_1.pdf
https://msmps.gov.md/comunicare/noutati/ministerul-muncii-si-protectiei-sociale-invita-la-consultari-publice-asupra-proiectului-planului-de-actiuni-al-guvernului-pentru-anii-2021-2022/
https://moldova.unfpa.org/en
https://moldova.unfpa.org/en
https://statistica.gov.md/
https://nidi.nl/project/ggp/
https://nidi.nl/project/ggp/
https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/raportul_studiului_generatii_si_gen_.pdf
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1. RelaȚii dintRe paRteneRi,  
copii și bunei

1.1. Statutul marital al femeilor și al bărbaților

În ultimele decenii, familia și căsătoria au suferit schimbări esențiale, printre care cele mai elocvente 
se asociază cu amânarea căsătoriei spre vârstele mai mature, răspândirea concubinajului și creșterea 
divorțurilor, toate acestea având un impact important asupra procesului de reproducere a populației. 
Cu toate acestea,  se constată o inclinație firească a populației Republicii Moldova către o viață de fa-
milie în cadrul căsătoriei legale. Conform datelor GGS, majoritatea respondenților (81,7%) sunt „parțial” 
sau „total de acord” cu afirmația că „căsătoria este o relație pe viață și nu trebuie să se întrerupă nicio-
dată”. Cu toate acestea, sunt răspândite și atitudinile pozitive privind traiul în comun fără înregistrarea 
căsătoriei (concubinajul). Astfel, peste jumătate din femei (53,3%) și bărbați (59,7%) sunt ”parțial” sau 
”total de acord” că ”este normal ca două persoane necăsătorite să locuiască împreună, chiar dacă nu 
au de gând să se căsătorească”. Aproximativ fiecare al patrulea bărbat și fiecare a cincea femeie susțin 
că, ”căsătoria este demodată”.

Schimbările care s-au produs în comportamentul marital și cel familial și-au pus o amprentă asupra 
structurii populației după statutul marital. Din totalul bărbaților cu vârsta cuprinsă între 15-79 de ani, la 
momentul desfășurării studiului, 54% erau căsătoriți, iar din totalul femeilor de aceeași vârstă – 58,2%. 
În coabitare erau 8,2% din femei și 9% din bărbați. Datorită căsătoriei mai târzie ponderea bărbaților 
singuri/celibatari este mai înaltă decât cea a femeilor. Amânarea căsătoriei spre vârstele mai mature de-

Ponderea femeilor și bărbaților care sunt „parțial”  
sau „total de acord” că „căsătoria este demodată”

Ponderea femeilor și bărbaților care sunt „parțial” sau „total de acord”  
că „este normal ca două persoane necăsătorite să locuiască împreună,  

chiar dacă nu au de gând să se căsătorească”

TOTAL URBAN RURAL

20,9% 25,1%

A FEMEI

25,0% 22,3%23,6%

TOTAL URBAN RURAL

59,2% 54,6%

A FEMEI

59,7% 53,3%56,3%
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Deși ponderea persoanelor divorțate în totalul populației cu vârsta cuprinsă între 15-79 de ani nu este 
înaltă (circa 6%), în rândul femeilor din grupa de vârstă 45-49 de ani cele divorțate s-au declarat 12,6%, 
iar în rândul bărbaților între vârstele 40 și 60 de ani fiecare al zecelea este divorțat (10%). Totodată, atitu-
dinea populației față de divorț este destul de flexibilă, peste jumătate din femei (71,6%) și bărbați (65,8%) 
consideră că „este normal ca un cuplu a cărui căsătorie este nefericită să divorțeze, chiar dacă au copii”. 

Căsătoria sau coabitarea până la vârstă de 18 ani este destul de răspândită în Republica Moldova, în 
special în rândul femeilor din generațiile mai tinere. Astfel, în cea mai tânără grupă de vârstă de 15-19 
ani circa 8% din fete au declarat că s-au căsătorit sau au trăit în concubinaj până la vârsta de 18 ani. În 
rândul femeilor cu vârstă cuprinsă între 20 și 50 de ani procentul celor care s-au căsătorit sau au fost în 
coabitare până la 18 ani variază între 13,6% și 19,7%. Totuși, acest fenomen este mai mult specific pentru 
populația de la sate, unde aproximativ fiecare a cincea femeie de la 20 până la 50 de ani s-a căsătorit 
sau a coabitat până a atinge vârsta majoratului. În cadrul populației feminine de la orașe acest indicator 
este de două ori mai scăzut.

ÎN COABITARE
SEPARATE

58,2% 8,2% 6,1%
CELIBATARE

17,1% 10,4%

ÎN COABITARE

54,0% 9,0% 6,6%
CELIBATARI

27,2% 3,2%

FEMEI

termină faptul că în rândul bărbaților în vârstă de 30-34 de ani fiecare al cincilea încă nu a fost căsătorit 
nici o dată (22,2%). În rândul femeilor ponderea persoanelor necăsătorite la vârste după 25 de ani este 
mai mică și nu atinge 10%. Diferențele de gen în comportamentul marital se explică prin rolurile de gen 
tradiționale specifice țării noastre, atitudinile privind pregătirea pentru viața de familie. Astfel, bărbații 
sunt mai predispuși să amâne căsătoria în cazul instabilității financiare, lipsei locului de muncă, surselor 
insuficiente pentru întreținerea familiei. Iar dominarea modelului familial cu bărbatul ”capul familiei” și 
principalul întreținător (breadwinner) alimentează acest comportament.

Distribuția populației în vârstă de 15-79 de ani după statutul marital

Cea mai înaltă pondere a bărbaților și femeilor care locuiesc în concubinaj este  
specifică tinerilor în vârstă de 20-24 de ani. Bărbați - 17,4%, Femei - 21,6%
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Coabitarea, disoluția căsătoriei, despărțirea sau decesul partenerului cauzează faptul că femeile și 
bărbații au mai mulți parteneri decât unul pe parcursul vieții. Recăsătorirea sau traiul în comun cu 
partenerul influențează comportamentul reproductiv al acestora cu impact diferit, coabitarea făcând 
femeile mai reticente pentru nașterea unui copil, iar recăsătorirea uneori motivând de a avea încă un 
copil comun cu partenerul. Datele GGS arată că numărul mediu de parteneri pe parcursul vieții1 pentru 
bărbații care au avut experiență de coabitare (căsătoriți sau aflați în coabitare) este de 1,12, iar pentru 
femei – 1,13. O proporție de 63,4% din totalul populației de sex masculin și 68,7% din totalul celei de sex 
feminin au avut 1 partener până la momentul desfășurării studiului. Pentru 9,1% din femei și pentru 8% 
din bărbați numărul de parteneri pe care i-au avut este mai mare de 2. În mediul urban, respondenții cu 
numărul de parteneri mai mult de 2 este mai mare decât în mediul rural, constituind 10,4% și, respectiv, 
7,5%. Cei mai mulți bărbați cu numărul partenerilor mai mare de 2 se înregistrează la grupa de vârstă 
30-49 de ani, iar cele mai multe femei aflate în aceeași situație sunt între 30-54 de ani.

Circa jumătate din totalul bărbaților și femeilor care se află într-o relație și nu sunt căsătoriți intenționează 
în următorii trei ani să se căsătorească. Cea mai înaltă pondere a persoanelor cu intenție de a se că-
sători se înregistrează în rândul populației cu vârsta cuprinsă între 20 și 34 de ani, deci cele mai active 
vârste nupțiale. Totodată, peste 70% din bărbați și femei intenționează în următorii trei ani să coabiteze. 
Intenția de a coabita cel mai frecvent a fost declarată de bărbații cu vârsta de 25-34 de ani și femeile 
cu vârsta de 20-29 de ani. În Republica Moldova, coabitarea în rândul populației tinere prezintă o etapă 
premergătoare căsătoriei și nu prezintă un model de viață în comun care ar substitui o căsătorie legală.

1 În cadrul studiului GGS au fost analizate acele parteneriate care au avut o durata de cel putin 3 luni.

Ponderea persoanelor care au fost căsătorite sau în concubinaj  
până la vârsta de 18 ani

Ponderea populației care pe parcursul vieții a avut experiență de concubinaj

Ponderea persoanelor care intenționează să se căsătorească în următorii 3 ani,
din numărul total al celor care se află într-o relație și nu sunt căsătorite
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Prin 
intermediul
de prieteni

În cadrul
instituțiilor
de învățământ

la o petrecere
privată
(nuntă, cumetrie)

Online

Schimbarea mediului social și specificul trecerii la viața de adult a generațiilor contemporane 
influențează toate aspectele comportamentului marital, inclusiv mediul unde și-au cunoscut partenerul 
de viață. Astfel, persoanele tinere (15-29 de ani) au făcut cunoștință cu partenerul preponderent în 
cadrul instituțiilor educaționale și în mediul on-line, pe când persoanele de după 45 de ani − la locul 
de muncă.

Mediul unde cel mai frecvent oamenii și-au cunoscut partenerul de viață

1.2. Relația cu partenerul și neînțelegerile în viața de cuplu

Studiul GGS a înregistrat un nivel înalt al satisfacției femeilor și bărbaților față de relația cu partene-
rul. Din totalul populației, 91,4% au declarat că sunt satisfăcuți de relația cu partenerul/partenera lor. 
Bărbații în măsură mai mare decât femeile sunt mulțumiți de relația cu partenera de viață, proporțiile 
fiind de 94,8% și, respectiv, 88,4%. Cu toate acestea, o bună parte a respondenților au declarat că se 
confruntă cu unele neînțelegeri în viața de cuplu, cele mai frecvente motive fiind repartizarea treburilor 
casnice și banii. Neînțelegeri cu partenerul / partenera privind decizia de a avea copii au menționat 
20,7% din femei și 17,6% din bărbați, iar 22,2% din bărbați și 27,8% din femei privind educarea copilului.

25,4% 24,3% 15,2% 14,8%

19,8% 19% 18,2% 18,3%

23,9% 20,8% 19,4% 15,2%

30% 18,8% 18,4% 14,9%

Adolescenți (15-19 ani) 

Tineri cu vârsta de 20-30 de ani

Adulți în vârstă de 31-59 ani

Persoanele în vârstă de 60 de ani și peste

În cadrul
instituțiilor
de învățământ

Prin 
intermediul
de prieteni

la o petrecere
privată
(nuntă, cumetrie)

Online

Prin 
intermediul
de prieteni

la o petrecere
privată
(nuntă, cumetrie)

la locul de muncă În cadrul
instituțiilor
de învățământ

la locul de 
muncă

la o petrecere
privată
(nuntă, cumetrie)

Prin 
intermediul
de prieteni

În cadrul
instituțiilor
de învățământ
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Cele mai frecvente cauze ale neînțelegerilor în relațiile cu partenerul  
în ultimele 12 luni premergătoare studiului GGS

1.3. Părinți și copii

Tradițional, în Republica Moldova, prezența copiilor este considerată în calitate de indicator valoros al 
unei familii „adevărate”, care conferă sens funcționalității acesteia, dar și existenței umane în general. 
Atitudinile populației privind familia, părinți și copii presupun prezența ambilor părinți, în special din 
perspectiva intereselor copilului, dar și realizarea adulților. O bună parte a respondenților (95,0%) sunt 
„parțial” sau ”total de acord” că, pentru a crește fericit, copilul are nevoie de o familie cu mamă și tată. 
Totodată, autorealizarea de viață atât a femeilor, cât și a bărbaților se asociază cu nașterea și educa-
rea unui copil: peste 90% din respondenți susțin că, pentru ca viața unei femei sau a bărbatului să fie 
împlinită, ei trebuie să aibă copii.

În societatea modernă, destul de răspândite au devenit familiile în care cresc și copii din căsătoriile an-
terioare ale partenerilor. O bună parte din persoanele care se recăsătoresc deja au copii, astfel, mulți 
bărbați și femei cresc și educă nu doar copii biologici, ci și copii vitregi. 

Conform datelor GGS, numărul mediu de copii care revine unui bărbat cu vârsta de la 20 până la 79 
de ani constituie 1,8, inclusiv 1,69 – copii biologici și 0,11 – copii vitregi. Numărul mediu al copiilor vitre-
gi, cu unele oscilații, nu depășește 0,18 copii (în grupa de vârstă 35-39 de ani). În cadrul generațiilor 

TOTAL

76,4% 80,3%

A FEMEI

78,5%
TOTAL

61,5% 65,8%

A FEMEI

63,8%

TOTAL URBAN RURAL

50,7% 59,4%

A FEMEI

52,5% 59,6 %56,3%

TOTAL URBAN RURAL

15,5% 21,8%

A FEMEI

17,6% 20,7%19,3%

Ponderea populației care au avut vreodată 
neînțelegeri cu partenerul(a)

Neînțelegeri cu partenerul(a)  
în legătură cu treburile casnice

Neînțelegeri cu partenerul(a)  
din cauza banilor

Neînțelegeri cu partenerul(a)  
privind decizia de a avea copii
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bărbaților în vârstă de 55 de ani numărul mediu de copii educați este mai mare de doi. Pe medii de 
reședință  se constată că numărul mediu de copii care revine unui bărbat cu vârsta de la 20 până la 
792 de ani din mediul urban constituie 1,47, iar în mediul rural −1,92, diferența mai mare fiind observată 
la numărul mediu de copii biologici, care este semnificativ mai mare pentru bărbații de la sate – 1,85, 
comparativ cu cei din orașe −1,37, pe când numărul mediu de copii vitregi diferă foarte puțin – 0,11 per 
bărbat din mediul rural și 0,10 per bărbat din mediul urban. Bărbații care locuiesc în concubinaj au de-
clarat cel mai mare număr de copii vitregi − 0,48 copii per bărbat de la oraș și 0,59 pentru cei de la sat.

Numărul mediu de copii per femeie (biologici și vitregi) cu vârsta de la 15 la 79 de ani este mai mare 
decât pentru bărbați, constituind 2,09 copii, inclusiv numărul mediu mai mare al copiilor biologici (1,98), 
pe când numărul de copii vitregi înregistrează o valoare similară  − 0,11. Începând cu grupa de vârstă 
35-39 de ani, numărul mediu de copii per femeie este mai mare de doi, inclusiv 2,04 copii biologici și 
0,10 copii vitregi. Cel mai mare număr mediu de copii vitregi revine femeilor din grupa de vârstă 50-54 
de ani (0,18). 

Numărul mediu de copii pentru femeile în vârstă de la 15 la 79 de ani din mediul rural este semnificativ 
mai mare, constituind 2,28 copii per femeie, inclusiv 2,19 copii biologici și 0,10 copii vitregi. În mediul 
urban, femeilor le revin în medie 1,73 copii per femeie, respectiv 1,59 copii biologici și 0,14 copii vitregi. 
Cel mai mare număr mediu de copii vitregi se înregistrează la grupele de vârstă 50-54 de ani (0,23). 
Dat fiind faptul că viața în concubinaj este mai răspândită în mediul rural, numărul de copii vitregi per 
femeie în coabitare este mai mare (0,59) decât în mediul urban (0,48). 

1.4. Divizarea sarcinilor casnice

Divizarea echitabilă a sarcinilor casnice, în general, și a celor de îngrijire a copiilor, în special,  este 
o preocupare foarte relevantă pentru demersul de a asigura și promova egalitatea pentru femei și 
bărbați. Responsabilitatea generalizată pentru îngrijire a femeilor, agravată de criza pandemică, repre-
zintă una dintre cele mai semnificative bariere legate de participarea, în egală măsură cu bărbații, la 
piața muncii, la viața politică și cea civică, la oportunitatea de a învăța, de a deschide afaceri și de a 
avea o viață productivă și independentă din perspectivă economică.  

Datele GGS au permis elucidarea diferențelor și inegalităților de gen în ceea ce privește repartizarea 
sarcinilor domestice și obligațiunilor de îngrijire pentru femei și bărbați. Ponderea gospodăriilor în care 
există o divizare egală a acestor sarcini este destul de mică. Acestea variază de la 19,5% în cazul pre-
parării meselor la 11,8% în cazul spălării rufelor. 

Sarcinile domestice legate de îngrijirea gospodăriei sunt o responsabilitate exclusivă pentru majori-
tatea femeilor din Republica Moldova. Studiul relevă că 82,6% femei sunt primordial responsabile de 
pregătirea meselor, 79,6% – de curățenia casei și 88,6%  – de spălatul rufelor, ponderea bărbaților 
care sunt de cele mai multe ori responsabili de aceste sarcini este de zeci de ori mai mică. Altfel spus, 
ponderea gospodăriilor unde există o divizare echitabilă a acestor sarcini este scăzută. 

Aceste cifre indică asupra unei divizări acut inegale a sarcinilor și muncilor de îngrijire bazate pe crite-
riul de gen. Genul este factorul determinant care explică această partajare mai mult decât alți factori 
sociodemografici. Datele legate de grupele de vârstă (atât pentru femei, cât și pentru bărbați) arată 
cât de persistente sunt diviziunile legate de sarcinile de îngrijire indiferent de generație. Nici în cazul 
generațiilor mai tinere nu s-a produs o schimbare esențială a rolurilor de gen în gospodărie. Factori 
precum nivelul de educație, statutul ocupațional și zona de reședință influențează într-un mod nesem-

2 Pentru prima grupă de vârstă (15-19 ani) numărul de copii este 0.
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nificativ, divizarea sarcinilor. În termeni relativi, mai puține femei din Chișinău, cu un statut ocupațional 
și cu un nivel mai înalt al studiilor, tind să fie exclusiv responsabile de sarcinile de îngrijire. 

Diviziunea de gen a sarcinilor domestice devine și mai pronunțată odată cu apariția copiilor. Ponderea 
femeilor responsabile de pregătirea mesei în gospodăriile fără copii este de 69,5%, iar în gospodăriile 
cu cel puțin un copil proporția acestora este de 82,7%.

Un aspect important ce ține de viața familială prezintă divizarea sarcinilor de îngrijire a copiilor care, 

la fel ca și cele legate de îngrijirea gospodăriei, sunt în mare parte definite de rolurile de gen. Spre 
exemplu, îmbrăcarea copiilor este o sarcină primordială a femeilor în 57,3% din gospodării, în 41,3% din 
acestea sarcina este una comună pentru ambii părinți și în 1,3% este o sarcină primordială a bărbaților. 

În situația în care copilul este bolnav, în 67,7% din gospodării femeia este cea care de cele mai multe 
ori va fi responsabilă să stea cu el, doar în cazul a 29,7% din gospodării aceasta este o responsabilitate 
comună și în cazul a 2,7% din gospodării ar fi responsabilitatea bărbaților.

În 51,0% din gospodării femeile sunt cele care se implică de cele mai multe ori în a ajuta copiii la temele 
pentru acasă, în 45,3% din gospodării aceasta este o responsabilitate comună. Implicarea primordială 
a bărbaților este caracteristică pentru 3,7% din gospodării.

Joaca cu copiii este considerată a fi o responsabilitate comună a părinților în 72,2% din gospodării, 
în 24,9% din acestea joaca cu copiii este responsabilitatea primară a femeilor și în 2,9% – responsa-
bilitatea bărbaților. Nivelul înalt de implicare al ambilor părinți comparativ cu alte sarcini de îngrijire a 
copilului este explicat prin natura responsabilității, care se asociază cu o flexibilitate mai mare privind 
timpul disponibil ca oră, durată și frecvență.

Majoritatea bărbaților și femeilor sunt mulțumiți de modul în care sunt divizate rolurile și responsabilitățile 
legate de creșterea și îngrijirea copiilor. Totodată, putem observa că există o clară divizare de gen a 
ponderilor de femei mulțumite (67,2%) comparativ cu bărbații (84,7%). Ponderea femeilor nemulțumite 
este practic de două ori mai mare comparativ cu cea a bărbaților: 32,6% în cazul femeilor și 15,2% în 
cazul bărbaților. 

Ponderea femeilor și bărbaților care afirmă că „întotdeauna”  
sau „de obicei” realizează sarcinile casnice
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1.5. Interacțiunea generațională

Legăturile strânse între generații și interacțiunea generațională prezintă un aspect specific pentru viața 
de familie și a individului. Ajutor reciproc material, de îngrijire, susținere emoțională din partea părinților 
și bunicilor către copii și nepoți și viceversa contribuie la asigurarea necesităților de bază în perioada 
de dependență economică a tinerilor și insuficiența surselor financiare la bătrânețe. 

De-a lungul istoriei, în societatea moldovenească, suportul oferit de către părinți copiilor adulți era 
abordat ca element de coeziune a familiei. Conform datelor studiului GGS, 85,0% din populație este 
parțial sau total de acord că, ”dacă copii lor adulți au dificultăți, părinții trebuie să-și adapteze propria 
viață pentru a-i putea ajuta”.

Datele GGS au arătat că în rândul adolescenților (15-19 ani) și al populației tinere de 20-24 de ani, bene-
ficiari de ajutor financiar sunt cei mai mulți – peste un sfert. Dependența financiară de părinți se explică 
prin traversarea etapelor de tranziție de la studii la muncă și la viața de adult. Printre tinerii din mediul 
urban, beneficiari de suport material și financiar sunt mai mult de 1/3, pe când în mediul rural – aproape 
una din patru persoane aflate la vârsta adolescenței (15-19 ani), și mai puțin, circa 17%, la vârsta de 20-
24 de ani. După vârsta de 25 de ani, ponderea beneficiarilor de ajutor financiar descrește, fapt raportat 
în mare parte la integrarea în câmpul muncii, părăsirea căminului familial al părinților, întemeierea pro-
priei familii. Cei mai puțini beneficiari de suport material sau financiar se înregistrează pentru populația 
de 40-59 de ani – în medie 9%. 

În rândul populației în vârstă de 65 de ani și peste, ponderea beneficiarilor de suport material sau 
financiar (în sumă de cel puțin 750 de lei) este, din nou, în creștere, oscilând între aproximativ 13% și 
15% pentru vârstele 65-69/70-74/75-79 de ani. Remarcăm, odată cu pensionarea, situația financiară și 
cea materială a populației în vârstă devine precară, veniturile scad ca urmare a pensiei modeste, iar 

3 din 4 persoane sunt de acord că femeile îngrijesc mai bine copiii  
mici comparativ cu bărbații

Femeile într-o măsură mai mare sunt nemulțumite cu distribuirea sarcinilor  
de îngrijire a copiilor. Totodată creșterea numărului de copii conduce spre  

o creștere a ponderii femeilor nemulțumite.

Distribuția sarcinilor de îngrijire a copiilor
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acoperirea cheltuielilor pe utilități și asigurarea unui nivel de trai decent devine o problemă. Astfel, unii 
vârstnici primesc suport de la copiii lor adulți, rude, și/sau de la stat prin ajutor social oferit în funcție 
de anumite criterii. Ponderea vârstnicilor care au primit sprijin este mai mare în orașe – aproximativ 17% 
și în rândul femeilor – 15,1%, dar mai mică în sate – 12,5% și în rândul bărbaților – aproximativ 12%. O 
explicație a acestor discrepanțe ar putea fi longevitatea mai mare a femeilor și respectiv traiul în singu-
rătate mai îndelungat, dar și veniturile mai mici ale acestora comparativ cu bărbații, ceea ce le face mai 
dependente de suportul rudelor sau din exterior pentru a acoperi nevoile financiare și cele materiale.  

Ajutor oferit la îngrijirea copiilor minori. Potrivit rezultatelor studiului, aproximativ 18% din populația cu 
vârsta de 15-79 de ani ajută alte persoane la îngrijirea copilului/copiilor minori. Printre femei și persoa-
nele din mediul urban ponderea celor care oferă ajutor la îngrijirea copiilor este mai mare și depășește 
20%, respectiv 23%. Pe grupe de vârstă, această cotă oscilează de la 21,7% în rândul tinerilor de 15-19 
ani, de regulă implicați în îngrijirea fraților mai mici (în mediul urban aceștia constituie circa 32%), până 
la 23% în rândul persoanelor de 55-59/60-64 de ani, de regulă deja bunici, care îngrijesc de proprii 
nepoți. Ponderea persoanelor care oferă ajutor la îngrijirea copiilor minori este de aproape 30% în 
municipiul Chișinău, semnificativ mai mult comparativ cu media generală și cu valoarea înregistrată în 
alte regiuni.  

Din rezultatele studiului, se constată că o bună parte din cei care au ajutat la îngrijirea copiilor au oferit 
acest ajutor persoanelor apropiate: fiicei/fiului sau nepoților (48%), surorii/fratelui sau altor rude (circa 
33%). În jur de 22% au ajutat în acest sens pe cineva din prieteni, cunoștințe, vecini sau colegi.  În 
Republica Moldova, tradițional, bunicilor le revenea rolul de suport al familiilor tinere și de îngrijire a 
nepoților. Datele studiului confirmă acest lucru. Astfel, conform studiului GGS, 88,6% din numărul total 
al respondenților sunt “de acord parțial” sau „total de acord” cu afirmația că ”bunicii trebuie să aibă grijă 
de nepoți dacă părinții nu pot face acest lucru”, cu prevalența semnificativă a celor din mediul rural.

Susținerea și îngrijirea părinților în etate. Problema ajutorului, inclusiv financiar, din partea copiilor 
pentru părinți în caz de necesitate poartă caracter intergenerațional, încadrându-se în contextul Codu-
lui Familiei al Republicii Moldova, care prevede obligația copiilor majori de a-și întreține părinții (art. 80). 
Datele studiului GGS demonstrează că 92,9% din totalul populației este de acord parțial sau total că co-
piii ar trebui să ajute financiar părinții, dacă aceștia se confruntă cu dificultăți financiare, cu prevalența 
celor din localitățile rurale.

Ajutor la îngrijire personală, în special persoanelor vârstnice, prezintă un aspect important al relațiilor 
intergeneraționale. În marea majoritate, acest ajutor este oferit de către membrii familiei (partener/ă sau 
copii).  Potrivit autoaprecierilor, circa 4% din populația de 65 de ani și peste, a primit, în ultimele 12 luni 
premergătoare studiului, ajutor pentru îngrijire personală obișnuită, precum îmbrăcatul, spălatul sau 
folosirea WC-ului, ridicatul din pat, mâncatul etc. Discrepanțele pe sexe, medii, nivel de studii, statut 
marital și alte caracteristici sunt nesemnificative, valorile oscilând în jurul mediei. Beneficiari ai îngrijirii 
personale sunt, de regulă, mai mulți respondenți de vârste înaintate (75-79 de ani) – 8%.
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2. FeRtilitatea și intenȚiile  
RepRoductiVe

2.1. Numărul mediu de copii născuți-vii pe parcursul vieții

Comportamentul reproductiv și nivelul de fertilitate au un impact important asupra reproducerii 
populației. Deși studiul GGS nu a avut ca scop măsurarea nivelului de fertilitate, acesta oferă posibili-
tatea de a examina unele aspecte specifice, în special corelațiile cu factorii economici și cei sociali. Ta-
bloul general privind nivelul de fertilitate este similar cu cel oferit de statistica oficială. Numărul mediu 
de copii născuți-vii pe parcursul vieții care revine femeilor cu vârsta de la 15 la 49 de ani constituie 1,74, 
pentru mediul urban − 1,47 și cel rural − 1,92. 

 O diferențiere a fertilității se observă în funcție de nivelul de studii al femeilor, celor cu studii superioa-
re revenindu-le cel mai mic număr de copii născuți-vii atât în mediul urban (1,5), cât și în cel rural (1,69). 
Femeile căsătorite se evidențiază cu o valoare mai înaltă a acestui indicator (2,04), în special în mediul 
urban, comparativ cu cele în coabitare, acest fapt demonstrând că familia bazată pe căsătorie se con-
sideră un mediu propice pentru nașterea și educarea copiilor.

În rândul femeilor cu vârstă de 15-49 de ani, cea mai mare pondere revine celor care au născut 2 copii 
(35%),  relativ ridicată este proporția femeilor care au dat naștere la 3 copii – 16,1%.  Doar un copil au 
născut 21% din femei, nici un copil n-au născut 21,5%.

Numărul mediu de copii vii născuți pe parcursul vieții 
de către femeile cu vârsta de 15-49 ani

În rândul femeilor de vârstă 45-49 de ani, care sunt la etapa de încheiere a perioadei de reproducere, 
44,7%  au născut doi copii, 20,8% – un copil, 19,9%  – trei copii, 9,2% – patru copii și mai mult. Proporția 
femeilor care nu au născut nici un copil este scăzută – 5,5% .

Femeilor în vârstă de 45-49 ani  
le revine 2,11 copii. 

Femeile din sate au născut 2,23 copii  
și femeile din orașe – 1,85 copii.

În mun. Chișinău femeilor cu vârsta 45-49 de ani le 
revine cel mai mic număr de copii născuți – 1,37.

Distribuția femeilor în vârstă de 15-49 de ani după numărul de copii născuți

În mediul rural, 27,9% din femei au născut mai mult de 3 copii, iar în mediul urban – 15,2%.
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În mediul urban, se constată o proporție scăzută a nașterilor de ranguri înalte, în special cele de rangul 
4 și 5+, deși proporția femeilor care au născut 3 copii este relativ ridicată, constituind în jur de 20% 
în grupele de vârstă 35-39 și 40-44 de ani. Femeile care au născut 2 copii reprezintă cea mai mare 
proporție, ceea ce demonstrează tendința familiilor de a avea cel puțin 2 copii. Fertilitatea mai înaltă 
a femeilor de la sate se explică prin proporția semnificativ mai ridicată a celor care au născut 3 și mai 
mulți copii (32,9% din femei în grupa de vârstă 45-49 de ani). Și generațiile tinere de femei păstrează 
comportamentul reproductiv tradițional, care se manifestă prin nașterea copiilor la vârstele tinere (15-19 
ani) și proporția înaltă a celor de ranguri înalte. Aproape fiecare a cincea femeie cu studii superioare de 
la sate a declarat că a născut 3 copii și mai mult, pe când în mediul urban doar fiecare a șaptea. 

Pentru mediul rural este specifică proporția înaltă a femeilor care au născut în coabitare mai mult de 
doi copii. Astfel, peste 40% din respondente în coabitare au născut trei și mai mulți copii, comparativ 
cu 30% cu statut de „căsătorită”. Acest fapt semnalează despre existența unor anumite categorii de fe-
mei, deseori din categorii social vulnerabile, care nasc copii în afara căsătoriei și de la parteneri diferiți. 
Femeilor șomere și celor din chintilele de bunăstare scăzută le revine un procent mai ridicat al celor cu 
5 copii și mai mulți.

Vârsta medie a femeilor la nașterea copiilor3. În pofida faptului că amânarea nașterii primului copil pre-
zintă o tendință constantă observată în ultimele decenii, totuși, în comparație cu alte țări din regiune, în 
Republica Moldova acest indicator este cu mult mai scăzut. Fiind prezentată ca media pentru femeile în 
vârstă de 15-49 de ani, vârsta mamei la nașterea primului copil constituie 22,6 ani; în mediul rural – 21,8 
ani, în mediul urban – 23,8 ani.  Cea mai mică vârstă medie la naștere a primului copil este caracteris-
tică femeilor din regiunea de sud – 21,8 ani, iar cea mai mare – celor din mun. Chișinău – 24,5 ani. Fe-
meile cu studii superioare nasc primul copil la aproape 25 de ani. Vârsta medie a femeilor la nașterea 
celui de-al doilea copil constituie 26,4 ani; pentru femeile din mediul rural − 25,4 ani și pentru cele din 
mediul urban – 28,3 ani. Vârsta medie a femeilor la nașterea celui de-al treilea copil este de 29,6  ani; 
în mediul urban – 31,3 ani, iar în cel rural – la 29,1 ani. Cel mai important factor care diferențiază acest 
indicator reprezintă nivelul de studii al femeilor. Nașterea mai târzie a primului copil determină și o vâr-
stă mai mare la nașterea celui de-al doilea copil, în special pentru femeile din mediul urban (30 de ani). 

Intervalul între nașteri ale copiilor de ranguri diferite. Intervalul de timp dintre căsătorie și nașterea 
primului copil se numește intervalul protogenetic. De regulă, acesta constituie cel puțin 9 luni. O peri-
oadă mai mică de 9 luni indică fie concepția premaritală, fie nașterea prematură. În cadrul GGS, inter-
valul protogenetic s-a calculat ca fiind intervalul de timp dintre data de înregistrare a căsătoriei și data 
nașterii primului copil indicate de respondente. Conform rezultatelor GGS, intervalul protogenetic me-
diu pentru femeile în vârstă de 15-49 de ani constituie 9,8 luni, fiind mai mare pentru femeile din mediul 
urban (12,2 luni) și mai mic pentru cele din mediul rural (8,4 luni). Cel mai scurt interval protogenetic este 
caracteristic femeilor care au născut între 15 și 19 ani, constituind 2,7 luni pentru totalul respondentelor 
și 2,56 pentru cele din mediul rural și 4,0 pentru cele din mediul urban, ceea ce semnalează că înregis-
trarea căsătoriei a avut loc după apariția sarcinii. 

Intervalul mediu dintre prima naștere și cea de-a doua pentru femeile cu vârsta de 15-49 de ani este 
de 54,2 luni, fiind mai mic pentru respondentele din mediul rural – 50,3 luni comparativ cu 62,4 luni 
pentru cele din mediu urban. Femeile care au născut doi copii până la 29 de ani se evidențiază cu cel 
mai mic interval între prima și cea de-a doua naștere, acesta constituind 43,5 luni pentru femeile din 
mediul urban și 37,1 pentru cele din mediul rural. Intervalul dintre nașterea copiilor de rangul doi și trei 
constituie 62,3 luni.

3 Acest indicator nu este similar cu cel calculat de BNS pentru anii calendaristici. Vârsta medie a femeilor la nașterea copiilor a fost 
calculată conform datelor declarate de respondente, care au născut în ani diferiți până la desfășurarea studiului GGS.
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Nașterea copilului la vârsta adolescenței. Pe parcursul ultimelor decenii, Republica Moldova se ca-
racterizează printr-o rată înaltă a nașterilor la vârsta adolescenței, în special în mediul rural. Nașterea 
la vârsta adolescenței reprezintă un rezultat al comportamentului sexual riscant, o sarcină nedorită, 
precum și o reflectare a nivelului scăzut de educație sexuală a adolescenților și al accesului la serviciile 
de planificare familială. Sarcina la vârsta adolescenței (15-19 ani) rămâne la un nivel similar în diferite 
grupe de vârstă, atât în cele mai tinere, cât și în cele mai mature, rata nașterilor oscilând de la 13% la 
16,4% pentru femeile cu vârsta de la 20 la 49 de ani4. Doar în prima grupă de vârstă (15-19 ani) ponderea 
femeilor care au născut un copil este de 5,3%. Mediul de reședință evoluează în calitate de factorul de 
diferențiere, în mediul rural, proporția femeilor care au declarat că au născut la vârsta adolescenței fiind 
de câteva ori mai mare în toate grupele de vârstă, decât în mediul urban. Acest indicator înregistrează 
cele mai înalte valori pentru grupele de vârstă tinere din mediul rural (20-24 de ani și 25-29 de ani), 
aproape fiecare a patra femeie din aceste grupe de vârstă declarând că a născut la vârsta de 15-19 ani. 
Regiunile sud și centru se evidențiază cu cele mai înalte rate ale nașterilor la vârsta adolescentină, în 
special în mediul rural, pe când cel mai scăzut indicator se constată în mun. Chișinău.

În mediul rural, nașterea copilului la o vârstă fragedă este destul de răspândită. Astfel, aproape 13% din 
respondentele din mediul rural din grupa de vârstă de 20-24 de ani și circa 10% din cele cu vârsta de 
25-29 de ani au declarat că au născut un copil la vârsta de până la 18 ani, acest indicator fiind semnifi-
cativ mai mare decât pentru generațiile cu vârsta de 60+. În rândul respondentelor aflate în concubinaj 
rata nașterilor de până la 18 ani este cea mai ridicată, în special în mediul rural, indicatorul fiind de două 
ori mai mare decât în mediul urban. Nivelul de studii scăzut reprezintă o caracteristică specifică a fe-
meilor din această categorie.

Fiecare a patra femeie cu vârsta de 15-49 de ani a declarat nașterea copilului în afara căsătoriei (26,0%), 
cu o prevalență în mediul rural – 28,9%. În mediul urban, aproximativ fiecare a cincea femeie (21,5%) a 
născut în afara căsătoriei. Prevalența  nașterilor în afara căsătoriei este specifică și femeilor cu un nivel 
de studii scăzut atât în mediul rural, cât și în cel urban, precum și femeilor care locuiesc în concubinaj. 
Repartizarea femeilor după numărul de copii născuți demonstrează că din numărul total al femeilor cu 
vârsta de 15-49 de ani 15,6% au născut un copil în afara căsătoriei, doi copii – 6,3% și trei copii – 2,9%. 

4 Acest indicator nu este similar cu cel calculat de BNS pentru anii calendaristici. Rata nașterilor la vârsta adolescenței a fost calculată 
conform datelor declarate de respondente, care au născut în ani diferiți până la desfășurarea studiului GGS.

Ponderea femeilor în vârstă de 15-
49 de ani care au avut o naștere în 
perioada de adolescență

Ponderea femeilor în vârstă de 15-49 
de ani, care au născut un copil/copii  
în afara căsătoriei

Numărul mediu de copii născuți în afara căsătoriei este de 0,43 copii per femeie, fiind mai  
mare în mediul rural – 0,49 copii per femeie și mai mic în mediul urban – 0,34 copii per femeie.
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2.2. Numărul ideal de copii în familie 

Așteptările, preferințele și intențiile reproductive au o importanță deosebită în cercetarea comporta-
mentului reproductiv și a fertilității. Prin acestea se caută răspunsul în ce măsură oamenii își controlează 
procesul de reproducere și este oare posibil în baza acestor preferințe de a prognoza natalitatea. În so-
cietatea modernă rolul intențiilor reproductive crește, dat fiind faptul că scade presiunea normelor so-
ciale, iar libertatea individuală în luarea deciziilor a devenit mai importantă decât respectarea tradițiilor. 

În cadrul studiului, respondenții au răspuns la întrebarea: „În general, câți copii credeți că ar trebui să 
aibă o familie în mod ideal?” Peste 40% din bărbați și femei consideră că numărul ideal de copii este 
doi (bărbați – 44,0%, femei – 40,2%). Cea mai mare parte a populației susține ideea că numărul ideal 
de copii este trei și mai mulți (bărbați – 52,6%, femei – 57,5%). 

În mediul rural, proporția populației care consideră că numărul ideal de copii în familie este 3+ este 
semnificativ mai mare (60,6%) comparativ cu mediul urban (46,7%). Cei care s-au pronunțat pentru doi 
copii în mediul rural sunt în proporție de 37%, în mediul urban – 49,7%. Și în orașe, și la sate, cei care 
au fost pentru opțiunile un copil sau fără copii sunt în minoritate. În regiunea de sud se înregistrează 
cea mai înaltă proporție a populației care susține că numărul ideal de copii în familie este 3+, în mediul 
urban aceștia constituie 53,3%, iar în mediul rural – 72%.
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Numărul ideal de copii în familie

Tendința de a nu avea copii nu este specifică pentru Republica Moldova. Doar 0,4%  
din bărbați și femei consideră că numărul ideal de copii este 0.

Ponderea femeilor și bărbaților care 
consideră că numărul ideal de copii în 
familie este 3 și mai mulți

Ponderea femeilor și bărbaților care 
consideră că numărul ideal de copii în 
familie este 2
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Ponderea bărbaților și femeilor care consideră familia ideală fără copii este foarte mic – 0,4%, ceea ce 
demonstrează că fenomenul refuzului benevol de a avea copii (childlessness) nu este specific pentru 
Republica Moldova.

În cadrul cercetării, respondenții au fost întrebați și despre numărul ideal de copii pentru propria familie. 
Este remarcabil faptul că „numărul ideal de copii în familie” și „numărul ideal de copii în familia proprie” 
practic coincid, diferențele fiind statistic nesemnificative.

În cadrul studiului, respondenții au fost întrebați: „Câți copii, inclusiv biologici și adoptivi, intenționați 
să aveți în general?” Rezultatele demonstrează că numărul mediu de copii pe care bărbații și femeile 
(total) cu vârsta de 15-49 de ani intenționează să-i aibă în general constituie 2,42 per persoană. Pen-
tru bărbați, acest indicator este de 2,38 copii per bărbat, iar pentru femei, puțin mai mic – 2,29 copii 
per femeie. Populația din mediul rural se evidențiază cu un număr mediu mai mare de copii pe care 
intenționează să-i aibă – 2,51 copii per persoană decât cea din mediul urban – 2,29 copii per persoană.

2.3. Intențiile reproductive 

Intențiile reproductive reprezintă o informație importantă referitoare la nașterea copiilor. Intențiile de a 
avea un copil într-o anumită perioadă sunt predictori mai buni ai comportamentului reproductiv decât 
indicatorul privind numărul ideal de copii în familie care este conceput mult mai abstract. Nedorința de 
a avea un copil/mai mulți copii, de regulă, este deosebit de compatibilă cu comportamentul ulterior.

În cadrul GGS, respondenții au răspuns la întrebarea dacă intenționează să aibă copii în următorii 3 
ani5. Pentru calcularea procentului bărbaților și femeilor care intenționează să aibă copii în următorii 3 
ani s-au luat în considerare cei care au răspuns la această întrebare „probabil da” și „cu siguranță da”. 
Rezultatele demonstrează că cea mai înaltă pondere a femeilor și bărbaților care intenționează să aibă 
copii în următorii 3 ani se observă în rândul celor care nu au nici un copil în cazul grupelor de vârstă 
tânără − până la 30 de ani pentru bărbați și până la 25 de ani pentru femei. 

Cea mai mare pondere a bărbaților și femeilor care intenționează să aibă copii în următorii 3 ani se înre-
gistrează în regiunile de centru și de sud, iar cea mai mică – în mun. Chișinău. După statutul marital − în 
rândul bărbaților necăsătoriți (singuri) și fără copii (40,8%) și în rândul femeilor necăsătorite (singure) și 
fără copii (26,2%). 

5 Întrebarea din chestionar: „Intenționați să (mai) nașteți/concepeți un copil în următorii 3 ani? Luați în considerare doar copiii biologici și 
nu includeți nici o sarcină actuală”. 

Ponderea femeilor și bărbaților care intenționează să aibă un copil în următorii 3 ani
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După nivelul de studii observăm o proporție mai mică a bărbaților cu studii superioare și fără copii, 
care intenționează să aibă copii în următorii 3 ani (14,8%). Pentru femei fără copii nivelul de studii nu 
diferențiază intențiile reproductive.

În cadrul GGS a fost pusă întrebarea dacă respondenții intenționează să mai aibă copii. Aceasta a fost 
formulată în felul următor: „Admitem că în următorii 3 ani nu veți avea copii, dar în general, intenționați 
să mai aveți copii vreodată?” Pentru a determina ponderea femeilor și bărbaților care intenționează să 
mai aibă copii s-au luat în calcul variantele de răspuns „probabil da” și „cu siguranță da”. Rezultatele 
cercetării demonstrează că din numărul total de bărbați în vârstă de 15-49 de ani, care au deja un copil, 
doar 6,7% au răspuns că intenționează să mai aibă copii. Ponderea femeilor de aceeași vârstă cu un 
copil și care intenționează să mai aibă copii de asemenea este scăzută – 7,1%. Totodată, 15,4% bărbații 
și 17,8% femei cu 2 și mai mulți copii intenționează să mai aibă copii.

În rândul bărbaților cu doar un copil, o pondere mai ridicată a celor care intenționează să mai aibă copii 
s-a înregistrat în grupele de vârstă 25-29 de ani (10,5%), 30-34 de ani (8,8%) și 35-39 de ani (8,2%). În 
rândul femeilor cu un copil, aproximativ fiecare a zecea cu vârsta de la 20 la 34 de ani intenționează 
să mai aibă copii.

Nu mai doresc să aibă copii o pondere destul de apropiată a bărbaților și femeilor care au doar un copil 
(respectiv 17,4%  și 18,2%). Circa 40% din bărbați și 45,3% din femei, având doi copii, nu mai doresc să 
aibă copii. Aceste rezultate corespund într-o anumită măsură structurii femeilor după numărul de copii 
născuți către sfârșitul perioadei reproductive și confirmă planificarea riguroasă a nașterilor în cadrul 
căsătoriilor/parteneriatelor. 

2.4. Preferința de gen a copilului

Planificând nașterea copilului, bărbații și femeile pot avea unele preferințe referitoare la genul copilu-
lui, ce pot fi influențate de tradițiile sociale, genul copilului pe care îl au, experiența personală, cum ar 
fi existența fraților și surorilor etc. Modelul familial cu doi copii, specific pentru regiunea europeană, 
inclusiv pentru Republica Moldova, este frecvent asociat cu dorința cuplurilor de a avea  un băiat și o 
fată. Uneori, când părinții au doi copii de același gen (doi băieți sau două fete), ei decid să aibă încă un 
copil, sperând să nască un copil de alt gen.

În cadrul GGS a fost pusă întrebarea „Ați prefera ca primul/următorul Dvs. copil să fie băiat sau fată?”  
Peste o jumătate din bărbați cu vârsta de 15-49 de ani (52,7%) consideră că genul copilului nu contează 
și doar aproximativ fiecare al treilea și-a exprimat preferința de a avea un băiat. Cea mai mare proporție 
a bărbaților care ar prefera ca primul/următorul  copil să fie băiat se înregistrează în grupele de vârstă 
tinere: 15-19 ani (44,1%) și 20-24 de ani (35,2%). Presupunem că este vorba de preferința privind primul 
copil, ceea ce ne confirmă repartizarea răspunsurilor în funcție de numărul de copii avuți (fiecare al 
treilea bărbat fără copii ar prefera să aibă primul copil un băiat). Pe măsura înaintării în vârstă, crește 
proporția bărbaților care susțin că genul copilului nu contează.

FEMEI

Ponderea bărbaților și femeilor care nu mai doresc să aibă copii  
în funcție de numărul de copii avuți  

După numărul de copii avuți După numărul de copii avuți

1                            2                          3

17,4%   39,9%   42,6%
1                            2                          3

18,2%   45,3%   54,3%
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În rândul bărbaților cu studii superioare se înregistrează cea mai înaltă pondere a celor pentru care 
genul primului/următorului copil nu contează (56,8%). Totodată, bărbații cu un nivel de studii mediu mai 
des își exprimă preferința genului masculin al copilului (circa 30%).

Preferințele femeilor privind genul copilului nu diferă semnificativ comparativ cu cele ale bărbaților, 
deși se observă o tendință în favoarea fetei. Din numărul total de femei cu vârsta de 15-49 de ani aproa-
pe jumătate consideră că genul copilului nu contează, 27,5% ar prefera să aibă un băiat și 24,0% – o 
fată. Ca și în cazul bărbaților, observăm că cea mai mare proporție a femeilor care doresc ca primul/
următorul copil să fie băiat s-a înregistrat în grupele de vârstă tânără: 15-19 ani (37,8%), 20-24 de ani 
(31,7%) și 25-29 de ani (30%). Procentul mai înalt al femeilor care doresc ca primul/următorul copil să fie 
fată s-a constatat în grupele de vârstă 20-24 de ani (26%), 25-29 de ani (25,3%), 30-34 de ani (27,2%) 
și 35-39 de ani (28,2%). Opțiunea în favoarea primului copil de genul masculin este evidentă. Cea mai 
mare proporție a femeilor care doresc ca primul copil să fie băiat s-a înregistrat în cazul celor cu 0 copii.

©UNFPAMoldova2021/NataliaGîrbu
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3. planiFicaRea FaMilialĂ

3.1. Inițierea în viața sexuală

Conform datelor GGS, vârsta medie de inițiere în viața sexuală a generației buneilor (grupe de vârstă 
55-59 de ani și mai mari) a fost de circa 19-20 de ani, a generației părinților (grupe de vârstă de la 40-
44 până la 50-54 de ani) nu mai mică de 18 ani, iar a generației copiilor in jur de 17-18 ani. Se observă o 
creștere a diferenței de gen în comportamentul sexual al generațiilor. Astfel, vârsta medie de inițiere în 
viața sexuală a bărbaților din generațiile mai tinere este mai mică decât cea a femeilor, pe când a celor 
din generațiile în vârstă de 50 de ani și peste este similară cu cea a femeilor.

Vârsta medie a femeilor și bărbaților de 15-79 ani la prima relație sexuală

Studiul GGS a colectat date pentru a monitoriza ținta națională 5.6 privind asigurarea accesului univer-
sal la servicii de îngrijire medicală în domeniul sănătății sexuale și reproductive, inclusiv pentru planifi-
carea familiei și pentru informarea și educarea sexuală și reproductivă. În acest context a fost estimat 
indicatorul 5.6.1. Ponderea femeilor în vârstă de 15-49 de ani (căsătorite sau aflate în coabitare) care 
iau decizii independente cu privire la relațiile sexuale, utilizarea contracepției și sănătatea sexuală și 
reproductivă, în baza următoarelor variabile: 

 Îi puteți spune «Nu» (soțului/partenerului Dvs.) dacă nu doriți să întrețineți relații sexuale? (opțiuni de 
răspuns: Da, Nu, Depinde/nu sunt sigură)

 Cine de obicei ia decizia privind utilizarea sau neutilizarea contracepției? (opțiuni de răspuns: Întot-
deauna eu, De obicei eu, Eu și partenerul(a) în egală măsură, De obicei partenerul(a), Întotdeauna 
partenerul(a), Întotdeauna sau de obicei altcineva)

Femeile și bărbații din mediul rural inițiază relațiile sexuale ceva  
mai devreme decât cei din mediul urban
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 Cine ia de obicei deciziile legate de sănătatea Dvs.? (opțiuni de răspuns: Întotdeauna eu, De obicei 
eu, Eu și partenerul(a) în egală măsură, De obicei partenerul(a), Întotdeauna partenerul(a), Întotdeau-
na sau de obicei altcineva)

Indicatorul a fost estimat conform metodologiei UN6 potrivit căreia se consideră că o femeie are auto-
nomie în luarea deciziilor privind sănătatea reproductivă și este împuternicită să își exercite drepturile 
sexual-reproductive dacă (1) decide asupra îngrijirii sănătății pentru ea însăși, fie singură, fie împreună 
cu soțul/partenerul, (2) decide asupra utilizării sau neutilizării contracepției, fie singură, fie împreună 
cu soțul/partenerul; și (3) poate spune NU soțului sau partnerului dacă nu dorește să întrețină relații 
sexuale. 

Ponderea femeilor care iau decizii independente cu privire la relațiile sexuale, utilizarea contracepției 
și sănătatea sexuală și reproductivă este de 73,3%, în Republica Moldova. Comparând nivelul acestui 
indicator cu cel de la nivel global (55%, bazat pe studiile efectuate în 57 de state) și în țările din regiune 
(ex.: 69,0% în Albania, 66% în Armenia, 77% în Kîrgîzstan, 33% în Tadjikistan, și 81% în Ucraina), consta-
tăm că nu există diferențe semnificative.7

În general, pe măsură ce femeile înaintează în vârstă, sunt mai susceptibile să ia propriile decizii. Ana-
liza în funcție de vârsta femeilor nu ateste careva diferențe semnificative între generațiile mai tinere 
(68,4% la 15-19 ani) și cele mai în vârstă (71,8% la 45-49 de ani). Femeile din Chișinău (77,4%) sunt cele 
care mai frecvent decid independent cu privire la relațiile sexuale, utilizarea contracepției și sănătatea 
sexuală și reproductivă.

Nivelul de studii influențează semnificativ decizia femeilor în materie de sănătate și drepturi sexuale și 
reproductive. Educația oferă un impuls autonomiei femeilor, inclusiv stimulându-i capacitatea de luare 
independentă a deciziilor. Este de remarcat că proporția femeilor cu studii superioare (77,9%) care de-
cid independent este cu circa 10 la sută mai mare decât femeilor cu studii gimnaziale (67,8%). Aceeași 
afirmație fiind valabilă și pentru femeile căsătorite din mediul rural (75,7%) comparativ cu cele aflate în 
coabitare (64,7%).

3.2. Utilizarea metodelor de contracepție

Studiul GGS furnizează date cu privire la metodele de control ale fertilității în Republica Moldova, ofe-
rind posibilitatea de a evidenția diferențele existente în comportamentul contraceptiv între generații și 
între diferite grupe social-demografice de populație. În capitolul ”Sănătatea reproducerii” din chestio-
narul GGS, respondenților care aveau partener sexual la momentul intervievării, li s-a propus o listă cu 
metode de contracepție moderne și tradiționale, dintre care ei au ales metodele pe care le-au utilizat 
cu scopul de a preveni o sarcină. Întrebarea a fost adresată femeilor de vârstă reproductivă (15-49 de 
ani). În cazul alegerii câtorva metode a fost selectată doar una cu eficiență cea mai înaltă. Din numărul 
respondenților au fost excluse femeile gravide la momentul interviului și femeile infertile, conform me-
todologiei.

6   https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-06-01.pdf
7 United Nations Population Fund, global databases, 2020. Based on the Demographic and Health Surveys (DHS), Multiple Indicator 

Cluster Surveys (MICS) and other national surveys conducted in the 2007-2018 period. 
 https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/20-033_SDG561-BrochureA4-v1.21.pdf

ODD 5.6.1 Ponderea femeilor în vârstă de 15-49 
ani (căsătorite și aflate în coabitare) care iau decizii 
independente sau împreună cu partenerii lor cu 
privire la relații sexuale, utilizarea contracepției și 
sănătatea sexuală și reproductivă.
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În GGS, rata de prevalență a contracepției a fost estimată și analizată pentru toate femeile de vârstă 
reproductivă (15-49 de ani), inclusiv pentru cele căsătorite sau aflate în coabitare.

Conform rezultatelor obținute, mai mult de jumătate dintre femeile căsătorite sau aflate în coabitare 
(55,1%) din Republica Moldova utilizează metode de contracepție. Metodele moderne sunt mai frecvent 
utilizate (42,4%) decât cele tradiționale (12,7%). Utilizarea contraceptivelor este mai mică în rândul feme-
ilor necăsătorite (28,9%), conform așteptărilor, deoarece este raportată la femeile necăsătorite sexual 
active și sexual neactive, deci acestea din urmă nu au nevoie la acest moment de planificare familială.

Conform datelor GGS, este prezentat următorul clasament în ordinea utilizării metodelor de contracepție 
de către femeile căsătorite sau aflate în coabitare din Republica Moldova: pe primul loc s-a plasat pre-
zervativul masculin (21%), pe locul doi – actul sexual întrerupt (11%), pe locul trei – DIU8 (10%), pe locul 
patru – pilula contraceptivă (5%) și locul cinci (4%) i-a revenit sterilizării chirurgicale feminine. 

Totodată, este important de menționat, că situația în planificarea familială a fost diferită în perioada de 
pre-lockdown în comparație cu perioada de post-lockdown. Pe de o parte, pandemia COVID-19 ar pu-
tea afecta comportamentul și intențiile reproductive ale indivizilor în mai multe feluri. Restricțiile privind 
furnizarea de servicii pot reduce accesul la serviciile de planificare familială și pot crește fertilitatea pe 
termen scurt. Pe de altă parte, incertitudinea economică generată de pandemie și impactul acesteia 
asupra sănătății mintale și bunăstării poate reduce fertilitatea. 

Utilizarea metodelor de prevenire a sarcinii nedorite de către femeile  
în vârstă de 15-49 de ani în perioada pre-lockdown și post-lockdown

Prin urmare, indicatorii sugerează că, pe termen mediu, intențiile de a avea copii ar putea să nu fie 
afectate de pandemie, dar accesul la serviciile de planificare familială și amânarea încercărilor de a 
concepe pot schimba decizia persoanelor de a avea copii și timpul planificării unei sarcini.9

8 DIU - dispozitiv intrauterin
9 Emery, Tom & Koops, Judith C., 2021. “The Impact of COVID-19 on Fertility behaviour and Intentions in the Republic of Moldova,”  

SocArXiv fcqd9, Center for Open Science.

Top cele mai utilizate metode de contracepție pentu femeile în vârstă 
de 15-49 ani căsătorite sau în coabitare
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Femeile căsătorite sau aflate în coabitare din centrul țării utilizează mai frecvent metode de contracepție 
(57,1%), mai ales cele din Chișinău (62,6%), în mod special metodele moderne. În nordul țării se utilizea-
ză mai frecvent DIU (12,6%) și pilula (6,5%). Cu referire la utilizarea metodelor tradiționale, observăm o 
situație inversă, și anume: 17,1%  femei din sudul țării folosesc aceste metode, îndeosebi cea a actului 
sexual întrerupt (15,9%). 

Mediul de trai influențează decizia indivizilor în materie de contracepție. Femeile din orașe utilizează 
mai frecvent metodele moderne de contracepție (59,9%) decât cele din localitățile rurale (52,13%), ale-
gând să folosească prezervativul masculin (25,8%) și pilulele (5,9%). Dispozitivul intrauterin se bucură 
de popularitate în egală măsură printre femeile căsătorite sau aflate în coabitare (9,7%) atât din mediul 
urban, cât și din cel rural. Actul sexual întrerupt rămâne a fi o metodă tradițională aleasă de 11 la sută 
femei din ambele medii.

Există o interdependență între nivelul de studii și utilizarea contracepției, și anume, pe măsura creșterii 
nivelului de studii al femeilor, crește gradual și prevalența contracepției, atingând valoarea maximă la 
femeile cu studii superioare (64,3%). Prezervativul masculin (29,2%), DIU (11,5%) și pilula (7,2%) sunt mai 
frecvent utilizate de către femeile cu studii superioare, iar actul sexual întrerupt de către femeile cu 
studii gimnaziale (14,1%).

3.2. Necesitatea nesatisfăcută de planificare familială și cererea de planificare 
familială satisfăcută cu metodele moderne de contracepție

Necesitatea nesatisfăcută de planificare familială se referă la femeile de vârstă reproductivă (15-49 
de ani) care nu folosesc nici o metodă de contracepție, dar care doresc să amâne sarcina următoare 
(spațiere), sau care doresc să renunțe la sarcină (limitare). În studiul GGS necesitatea nesatisfăcută 
de contracepție a fost identificată prin utilizarea unui set de întrebări referitoare la utilizarea curentă a 
contracepției și estimată în baza metodologiei UN10 pentru 3 categorii după statutul marital (femei că-
sătorite și în coabitare, femei necăsătorite, toate femeile). Femeile căsătorite și în concubinaj (indiferent 
de activitatea sexuală) –se referă la femeile cu vârsta cuprinsă între 15-49 de ani, care sunt căsătorite 
(definite în raport cu legile sau obiceiurile căsătoriei dintr-o țară) și femei în concubinaj, care locuiesc 
cu partenerul lor în aceeași gospodărie (inclusiv: uniuni conviețuitoare, unuini consensuale, uniuni ne-
căsătorite sau “locuirea împreună”).

În conformitate cu această definiție, necesitatea nesatisfăcută de spațiere este proporția femeilor care 
nu utilizează nici o metodă de contracepție (nu sunt însărcinate și nu au născut, nu se află în perioada 
amenoreei postnatale, sunt fertile și spun că vor să aștepte doi sau mai mulți ani până la următoarea 
naștere sau nu sunt însărcinate, nu se află în perioada amenoreei postnatale, sunt fertile și nu sunt sigu-
re că doresc un alt copil sau sunt gravide și spun că sarcina a fost neașteptată: ar fi vrut să aștepte sau 
se află în perioada amenoreei postnatale și spun că nașterea a fost neașteptată: ar fi vrut să aștepte).

Necesitatea nesatisfăcută de limitare este definită ca procentul de femei care nu utilizează nici o meto-
dă de contracepție (nu sunt însărcinate, nu se află în perioada amenoreei postnatale, sunt fertile și spun 
că nu mai vor un copii sau sunt însărcinate și spun că nu mai vor copii sau se află în perioada amenoreei 
postnatale și spun că nu mai vor copii).

10 https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_wcu_fp-indicators_
documentation.pdf

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_wcu_fp-indicators_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_wcu_fp-indicators_documentation.pdf
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Concomitent cu necesitatea nesatisfăcută de planificare familială a fost estimată și cererea de plani-
ficare familială satisfăcută cu metodele moderne de contracepție, adică ponderea femeilor de vârstă 
reproductivă (15-49 de ani), care doresc, fie să nu mai aibă copii, fie să amâne nașterea următorului 
copil și care utilizează în prezent o metodă modernă de contracepție. 

Cererea de planificare familială satisfăcută cu metodele moderne de contracepție se regăsește și 
pe lista indicatorilor Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă (Obiectivului 3, ținta 3.7, indicatorul 3.7.1 
„Proporția femeilor de vârstă reproductivă (15-49 ani) care au necesitatea satisfăcută pentru planifica-
rea familială cu metode moderne de contracepție”).11 Nivelurile de cerere pentru planificarea familială 
satisfăcută prin utilizarea metodelor moderne de 75% sau mai mult sunt considerate în general ridicate, 
iar valorile de 50% sau mai puțin sunt considerate scăzute.

Datele GGS atestă că puțin peste o cincime (21,9%) dintre femeile de vârstă reproductivă căsătorite 
sau aflate în concubinaj care necesită contracepție, au raportat necesitate nesatisfăcută. Numeroase 
rapoarte demonstrează că, pe durata pandemiei Covid-19, au existat bariere în accesarea serviciilor 
medicale esențiale, inclusiv de planificare familială, din motivul limitării sau chiar sistării pentru o peri-
oadă a serviciilor, concomitent cu restricțiile de mobilitate a populației impuse de autorități. 

Necesitatea nesatisfăcută de planificare familială este mai accentuată în mediul rural (26,0%), compa-
rativ cu cel urban (15,3%), urmărind aceeași tendință pentru limitare (17,7% și, respectiv, 10,7%). Nece-
sitatea nesatisfăcută este mai frecventă printre femeile tinere. Pe măsura înaintării în vârstă, poate fi 
urmărită o tendința de scădere a necesității nesatisfăcute de contracepție pentru spațiere de la 6,4% la 
grupa de vârstă 20-24 de ani până la 3,1% la grupa de vârstă 45-49 de ani și de creștere a celei pentru 
limitare (5,7%-21,2%). 

Paralel cu necesitatea nesatisfăcută a fost analizată și cererea de planificare familială satisfăcută cu 
metode moderne de contracepție printre femeile căsătorite sau aflate în concubinaj în raport cu ca-
racteristicile studiate. Circa 60% din femei căsătorite sau în concubinaj au necesități de planificare 
familială satisfăcute cu metode moderne de contracepție, acest indicator fiind mai mare la femeile din 
mediul urban (64,0%) comparativ cu cel rural (58,0%). 

11 https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_wcu_fp-indicators_documen-
tation.pdf 

 Global indicator framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development; SDG 
Indicator 3.7.1: Proportion of women of reproductive age (aged 15-49 years) who have their need for family planning satisfied with mod-
ern methods.

Femei de vârstă reproductivă

Necesitatea nesătisfăcută de planificare familială

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_wcu_fp-indicators_documentation.pdf
https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2021_wcu_fp-indicators_documentation.pdf
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3.3. Probleme de concepere a unui copil

Chestionarul GGS a inclus un bloc de întrebări privind infertilitatea. Problemele referitoare la infertilita-
te au fost analizate în baza următoarei întrebări din chestionar: „Ați încercat vreodată să concepeți un 
copil, dar să nu reușiți pe parcursul a cel puțin 12 luni?” cu o variantă dihotomică de răspuns (da/nu). 
Conform datelor obținute, 11% din respondenți cu vârstă cuprinsă între 15-49 de ani au relatat că au 
probleme de concepere a unui copil, cu o pondere mai înaltă în mediul urban – 13,4%, contra 9,3% în 
mediul rural. Ponderea femeilor care au răspuns pozitiv la această întrebare este puțin mai mare – 12,1% 
și 9,9% din bărbați. Totodată, în grupa de vârstă 35-39 de ani peste 20% din bărbați și 17,6% din femei 
au declarat că se confruntă cu această problemă. 

Au recurs la tratamentul de infertilitate circa 7% din bărbați cu vârstă cuprinsă între 30 și 50 de ani și 
circa 9% din femei cu vârstă cuprinsă între 25 și 50 de ani.

Ponderea femeilor și bărbaților care au declarat  
că au probleme de concepere a unui copil

©UNFPAMoldova2021/NataliaGîrbu
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4. SĂnĂtatea și bunĂStaRea

4.1. Autoaprecierea stării de sănătate și prezența bolilor cronice

Starea de sănătate a populației este un indicator important al bunăstării și capitalului uman, capabilita-
tea acestuia de a asigura o creștere economică sustenabilă, iar ultima constituie o precondiție  pentru 
îmbunătățirea sănătății populației.

Conform datelor GGS, mai mult de jumătate din populație (52,3%) a declarat că are o stare de sănăta-
te „bună sau foarte bună”, 38,2% - „satisfăcătoare”, iar 9,5% relatează că are o stare de sănătate „rea 
sau foarte rea”. Proporția bărbaților care consideră că au o stare de sănătate „bună sau foarte bună” 
(56,2%) este semnificativ mai mare în comparație cu cea a femeilor (48,8%).  Populația din mediul urban 
declară semnificativ mai frecvent o stare de sănătate „bună sau foarte bună” (57,1%) în comparație cu 
populația din mediul rural (49,6%).

La întrebarea referitoare la prezența unei afecțiuni (boli) cronice, 47,2% dintre persoane au răspuns că 
suferă de cel puțin o boală cronică. Ponderea femeilor care suferă de cel puțin o boală cronică (53,6%) 
este semnificativ mai mare în comparație cu cea a bărbaților (40,0%), total, și în aproape toate grupele 
de vârstă. De asemenea, mai multe persoane din mediul rural (48,0%) declară că suferă de cel puțin o 
boală în comparație cu cele din mediul urban (45,7%). Cota persoanelor afectate de boli cronice crește 
odată cu vârsta, fiind determinată de creșterea riscului de apariție a acestora. Rata bolilor cronice/
afecțiunilor autodeclarate este îngrijorătoare, mai ales în grupe de vârstă aptă de muncă, unde crește 
de la 19,0% în grupa de vârstă de 20-24 de ani până la 78,0% în grupa de vârstă de 60-64 de ani. 

4.2. Dificultăți în desfășurarea activităților zilnice obișnuite

În cadrul studiului GGS, gravitatea dizabilității – a dificultăților de funcționare, a fost determinată în 
baza evaluării dificultăților în desfășurarea activităților zilnice obișnuite din cauza unor probleme fizice 
sau mintale. Activități zilnice obișnuite au fost considerate următoarele domenii funcționale de bază: 
mersul, îngrijirile personale, vederea, auzul și memoria. În prezentul studiu GGS, pentru a defini gravi-
tatea dizabilității, au fost utilizați Indicatorii Grupului de la Washington privind Statisticile în Domeniul 
Dizabilității. Astfel, opțiunile de răspuns [fără dificultăți (no difficulty), dificultăți minore (some difficulty), 
dificultăți majore (a lot of difficulty) și nu pot face deloc (can not do at all)] au fost utilizate pentru 
a defini, corespunzător, nivelurile de gravitate: lipsa dificultăților, dificultăți ușoare (middle), dificultăți 
moderate (moderate difficulty) și dificultăți grave (severe difficulty). Pentru a asigura raportarea la ni-

Percepția stării proprii de sănătate

Percepția stării de sănătate ca una „foarte bună” sau „bună” este într-o pondere mai mare la 
vârstele tinere. Creșterea vârstei implică o creștere a numărului celor care își percep starea de 

sănătate ca fiind „rea” sau „foare rea”. Rezidenții zonei Nord într-o pondere mai mare  
își percep starea de sănătate ca fiind „rea”/„foarte rea”.
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vel internațional și comparabilitatea transnațională, Grupul de la Washington privind Statisticile în Do-
meniul Dizabilității a stabilit că persoane cu dizabilități sunt considerate persoanele care întâmpină 
dificultăți majore sau care nu pot face deloc cel puțin una dintre activitățile incluse în domeniile de 
activitate (5) regăsite în chestionar.12

Proporția persoanelor care se confruntă cu dificultăți grave în realizarea activităților zilnice obișnuite 
este mai mare printre persoanele vârstnice (7,6% și 15,5%, respectiv, în grupele de vârstă de 70-74 de 
ani și 75-79 de ani). 

Alte circa una din 12 persoane (8,1%) declară că „se confruntă cu dificultăți mari în realizarea a cel puțin 
unuia din cele cinci tipuri de activități”, dar încă le pot realiza (dificultăți moderate), fără diferențe semni-
ficative în funcție de mediul de reședință − rural (8,3%) sau urban (7,8%). Rata dificultăților moderate în 
desfășurarea activităților zilnice crește odată cu avansarea în vârstă de la 1,9% în grupa de vârstă cea 
mai tânără până la o pătrime (27,1%) și o treime (34,5%) în grupele celor mai vârstnici (70-74 de ani și, 
respectiv, 75-79 de ani). Proporția femeilor care au declarat că se confruntă cu dificultăți grave, mode-
rate și ușoare în desfășurarea activităților zilnice este mai mare în toate grupele de vârstă în comparație 
cu proporția bărbaților. 

Printre cele mai afectate grupe de către dificultățile moderate în desfășurarea activităților zilni-
ce obișnuite sunt persoanele din regiunea de nord (10,6%), unde îmbătrânirea populației este mai  

12 http://www.washingtongroup-disability.com/

Ponderea persoanelor cu vârsta de 15-79 de ani care „se confruntă cu careva dificultăți în 
desfășurarea activităților zilnice obișnuite” din cauza unor probleme fizice sau mentale

Ponderea populației din Republica Moldova  
care se confruntă cu următoarele dificultăți:
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pronunțată, persoanele cu studii primare (14,0%), persoanele divorțate sau separate (14,0%). Persoa-
nele cu un nivel redus de bunăstare (14,9%  – chintila II, 14,7% – chintila I) declară de circa trei ori mai 
frecvent „dificultăți moderate în realizarea activităților cotidiene” în comparație cu persoanele din gru-
pa persoanelor celor mai înstărite (5,3% în chintila V).

Dificultăți locomotorii severe au fost raportate de către 0,2% din populație, cele moderate – de că-
tre 3,9%, iar 13,9% declară dificultăți locomotorii ușoare. Frecvența dificultăților locomotorii moderate 
crește odată cu înaintarea în vârstă de la 0,5% în grupa de vârstă a celor mai tineri (15-19 ani) până la 
18,9% în grupa de vârstă a celor mai bătrâni (75-79 de ani).

Dificultăți de vedere se înregistrează la nivel moderat, cele grave având o pondere nesemnificativă. 
Dificultățile moderate de vedere se înregistrează odată cu înaintarea în vârstă, de la 1,2% în grupa de 
vârstă 15-19 ani până la 17,7% în grupa de vârstă 75-79 de ani. În grupa de vârstă 50-54 de ani peste 
jumătate din femei au declarat dificultăți ușoare de vedere, cu creștere în grupa de vârstă 60-64 de ani 
până la 60%. În rândul bărbaților ponderea persoanelor care au declarat dificultăți ușoare de vedere 
atinge 50% în grupa de vârstă de 60-64 de ani, deci mai târziu decât la femei, valoarea maximă a aces-
tui indicator constituind circa 55% în grupul de vârstă de 75-79 de ani.

Dificultăți de auz. O pondere mică din populație raportează dificultăți grave (0,1%) sau moderate (1,0%) 
de auz, chiar dacă poartă aparat auditiv. Ponderea dificultății moderate de auz se remarcă gradual 
odată cu înaintarea în vârstă, de la 0,3% în grupa de vârstă 20-24 de ani până la 7,3% în grupa de vârstă 
75-79 de ani.

Dificultăți de memorie și/sau concentrare. Ponderea dificultăților de memorie și/sau concentrare mo-
derate constituie 1,2%, fără diferențe semnificative în funcție de sex și mediul de reședință. Alți circa 
15,9% din populație au raportat dificultăți ușoare de memorie și/sau de concentrare cu o proporție sem-
nificativ mai mare de femei (18,7%) în comparație cu bărbații (12,9%) și o diferență mai puțin pronunțată 
între cele două medii de reședință (16,3% în rural vs 15,2% în urban). Deși ponderea dificultăților ușoare 
de memorie și/sau de concentrare crește odată cu înaintarea în vârstă, trebuie menționat faptul că în 
grupele de vârstă aptă de muncă, cota persoanelor afectate crește de la 7,5% în grupa de vârstă de 
20-24 de ani până la 26,0% în grupa de vârstă de 60-64 de ani. Persoanele vârstnice sunt afectate 
de dificultățile ușoare de memorie și/sau concentrare în proporție de circa o treime (grupele de vârstă 
65-74 de ani) și o doime (grupa de vârstă 75-79 de ani).

Dificultăți de îngrijire personală. Cele mai dezavantajate grupuri sunt persoanele vârstnice, printre 
care se atestă cea mai mare rată a dificultăților ușoare de îngrijire personală (27,9% în grupa de vârstă 
de 75-79 de ani).

Una din cinci persoane (22,0%) a raportat că se confruntă cu dificultăți multiple în desfășurarea 
activităților zilnice (2 sau mai multe tipuri de dificultăți, de orice gravitate, inclusiv ușoare). Ponderea 
femeilor care au raportat dificultăți multiple în desfășurarea activităților zilnice (25,4%) este mai mare în 
comparație cu cea a bărbaților (18,2%). Situația dată poate fi explicată prin faptul că femeile au o durată 
a vieții mai mare în comparație cu bărbații, iar această durată mai mare este afectată de prezența bo-
lilor cronice care contribuie la apariția dificultăților în realizarea activităților zilnice obișnuite. Populația 
din mediul rural, care este mai îmbătrânită, a raportat semnificativ mai frecvent dificultăți multiple în 
desfășurarea activităților de zi cu zi (24,0%) în comparație cu populația din mediul urban (18,5%). Pon-
derea dificultăților multiple crește odată cu înaintarea în vârstă, de la 2,6% în grupa de vârstă 15-19 ani 
până la 78,7% în grupa de vârstă 75-79 de ani. 
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4.3. Singurătatea și stările depresive

Singurătatea se referă la evaluarea subiectivă a situației în care sunt implicate persoanele, caracteri-
zată fie printr-un număr mai mic de relații cu prietenii și colegii decât cel dorit (singurătatea socială), fie 
prin situații în care intimitatea în relațiile de încredere dorite nu s-a realizat (singurătate emoțională). Mă-
surarea sentimentului de singurătate este importantă, deoarece singurătatea se asociază cu izolarea 
socială, deprinderi sociale și comportamentale proaste/nesănătoase și depresie, influențând negativ 
starea de sănătate fizică și mentală.

În cadrul GGS, scala de singurătate a fost folosită pentru măsurarea sentimentului singurătății, iar punc-
tajul a derivat din 6 afirmații.  Respondenții au fost rugați să spună în ce măsură au avut anumite 
experiențe/stări în ultimul timp în baza afirmațiilor date. Răspunsul la fiecare întrebare (afirmație) a fost 
codificat pe o scară de trei puncte în funcție de gradul de singurătate, 3 însemnând un grad de singu-
rătate mare, 2 – mic, iar 1 – lipsa simțământului de singurătate sau un grad foarte mic de singurătate. 
Punctajul cu răspunsurile la toate cele 6 întrebări a fost însumat pe o scală de la 6 la 18. Persoanele care 
au acumulat între 12 și 14 puncte au fost considerate cu un grad moderat de singurătate, iar cele care 
au acumulat între 15 și 18 puncte – cu un grad sever de singurătate.

Circa 3,1% din populație a declarat un grad sever de singurătate, fără diferențe semnificative în funcție 
de sex și mediul de reședință. Gradul sever de singurătate raportat în cadrul cercetării crește odată cu 
înaintarea în vârstă, afectând circa una din zece persoane în grupa celor mai vârstnici.

Sentimentul de singurătate în rândul persoanelor de 15-79 de ani

Fiecare a 8 persoană a trecut prin stări depresive în ultima săptămâină, în special persoanele 
divorțate și cele văduve, pensionarii și cei din chintila celor mai sărani
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Stările depresive afectează negativ modul în care o persoană gândește, simte, se comportă și își ges-
tionează activitățile zilnice, cum ar fi somnul, mâncarea sau munca. Depresia se asociază cu scăderea 
funcționării fizice, cognitive și sociale și cu o mai mare neglijare de sine, toate acestea contribuind la 
scăderea semnificativă a calității vieții. 

Stări depresive „prin care au trecut respondenții în ultima săptămână” au fost chestionate pentru auto-
evaluarea depresiei. Răspunsurile la fiecare întrebare (stare) au fost notate pe o scală de la 1 la 4, unde 
4 înseamnă depresie severă, iar 1 – depresie minimă. Persoanele care au acumulat între 11 și 20 de 
puncte au fost considerate cu stări depresive. 

Conform datelor GGS, fiecare a opta persoană (11,9%) a raportat că a trecut prin stări depresive în ultima 
săptămână, cu o discrepanță nesemnificativă între cele două medii de reședință (11,4% în mediul urban 
vs 12,2% în mediul rural).  Proporția femeilor care „au trecut prin stări depresive în ultima săptămână” 
(14,9%) este semnificativ mai mare în comparație cu cea a bărbaților (8,7%), discrepanța în funcție de 
sexe fiind caracteristică pentru toate grupele de vârstă. În rândul populației cu un nivel de bunăstare 
scăzut (chintilele I și II) ponderea celor care „au trecut prin stări depresive în ultima săptămână” este de 
două ori mai mare, decât în rândul celor cu un nivel de bunăstare înalt (chintilele IV și V), constituind 
peste 20%.

4.4. Simțul fericirii și satisfacția de viață

Bunăstarea este strâns legată de fericire și satisfacția de viață. Fericirea este o măsură a calității vieții și 
reprezintă o stare subiectivă de bine și de mulțumire. Fericirea și bunăstarea oamenilor sunt importante 
pentru ei înșiși, dar și pentru dezvoltarea socioeconomică a unei societăți și trebuie luate în considera-
re de către guvern la elaborarea politicilor publice. 

Aproape jumătate din populație (47,2%) se consideră „foarte fericită sau oarecum fericită”13, fără 
diferențe în funcție de sex (47,3% femei vs 47,1% bărbați). Deși se constată o anumită diferență referitoa-
re la percepția fericirii între cele două medii de reședință (49,1% urban vs 46,1% rural), aceasta nu este 
statistic semnificativă. Cota persoanelor „foarte fericite sau oarecum fericite” scade odată cu înaintarea 
în vârstă  – de la 74,0% în grupa de vârstă a celor mai tineri (15-19 ani) până la 24,0% în grupa celor mai 
vârstnici (75-79 de ani). Această scădere graduală este caracteristică atât pentru femei, cât și pentru 
bărbați, indiferent de mediul de reședință. 

Proporția persoanelor „foarte fericite sau oarecum fericite” este de circa două ori mai mare printre 
persoanele căsătorite (53,1%) sau aflate în concubinaj (54,7%) în comparație cu persoanele divorțate 
(24,3%) sau văduve (26,2%).

13  9-10 puncte pe o scală de la 0 la 10.
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Două treimi (66,4%) din populație se declară „satisfăcută de propria viață” (8-10 puncte pe o scală de 
la 1 la 10 puncte) fără diferențe pe sexe. Populația urbană declară mai frecvent că este „satisfăcută de 
propria viață” (68,5%) în comparație cu populația rurală (65,2%). Ponderea persoanelor satisfăcute de 
propria viață descrește odată cu înaintarea în vârstă, înjumătățindu-se în grupa de vârstă de 75-79 de 
ani (46,3%) în comparație cu grupa de vârstă de 15-19 ani (88,1%).

Ponderea persoanelor de 15-79 de ani satisfăcute de propria viață

Rezidenții zonei Centru sunt cei mai satisfăcuți de propria viață, în schimb cei din Sud 
înregistrează ponderile cele mai scăzute. Creșterea nivelului de educație și bunăstare sunt 

asociate cu o creștere a ponderii celor satisfăcuți.

©UNFPAMoldova2021/NataliaGîrbu
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5. Munca și ViaȚa de FaMilie

5.1. Regimul de muncă și programul flexibil de muncă

Asigurarea echilibrului dintre viața profesională și cea de familie este un deziderat important în con-
textul schimbărilor demografice contemporane, dar și al respectării drepturilor femeilor și bărbaților la 
muncă. În pofida existenței cadrului legislativ, care încurajează concilierea responsabilităților de familie 
și a celor profesionale, în societate mai persistă problema abordării impactului angajării mamei în câm-
pul muncii asupra copilului preșcolar. Acest lucru este confirmat de datele studiului GGS. Astfel, 74,1% 
de persoane sunt de acord parțial sau total că un copil cu vârsta de până la 3 ani poate să sufere dacă 
mama lui lucrează. În acest context, au fost examinate unele aspecte ce țin de programul și regimul de 
muncă, impactul vieții profesionale asupra vieții de familie și viceversa.

Aranjamentele de muncă cu ore fixe de început și sfârșit14 sunt caracteristice pentru aproximativ ¾ din 
persoanele de 15-64 de ani implicate în câmpul muncii (74,5%), cu o pondere mai mare în rândul femei-
lor. Astfel, 82,4% din femei muncesc având un regim fix de muncă, în cazul bărbaților proporția acestora 
fiind mai mică cu 14,2 p.p. (68,2%).   

Fiecare a patra persoană (25,2%) muncește în afara unui regim de muncă fix. Acest tip de regim de 
muncă este caracteristic în special bărbaților (31,5%) în comparație cu femeile (17,1%), aceste diferențe 
fiind determinate de rata mai înaltă de ocupare a femeilor în sectorul bugetar în care regimul de muncă 
fix prevalează.  

Mecanismele de reconciliere a vieții personale cu cea profesională sunt diverse, oferind libertate 
angajaților în organizarea programului și timpului de muncă în funcție de nevoile individuale. Studiul 
GGS a stabilit că aproximativ fiecare a doua persoană de 15-64 de ani (48,2%) a menționat asupra 
acceptării de către angajator a programului flexibil de muncă15, adaptat nevoilor personale (spre exem-
plu, program adaptat la orarul copiilor sau îngrijirea unui membru bolnav din familie). În sectorul public, 
ponderea celor care au această posibilitate este mai mică decât în sectorul privat: 42,3% versus 54,1%. 

Bărbații au posibilitatea într-o măsură mai mare de a aplica pentru un program de muncă flexibil (49,7%) 
comparativ cu femeile (46,6%), iar în funcție de vârstă, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților, ponde-
rea cea mai mare este înregistrată în grupele de vârstă sub 29 de ani și 35-39 de ani. 

Ponderea bărbaților cu copii care au raportat că angajatorul partenerului/ei acceptă programe de mun-
că adaptate nevoilor individuale este mai mare comparativ cu cea a femeilor cu copii: 46,7% din bărbații 
cu 1 copil versus 41,5% femei cu 1 copil.  

Posibilitatea de flexibilizare a programelor de muncă a partenerei/partenerului a fost raportată mai des 
de bărbații și femeile cu nivele de bunăstare înaltă.

14 Datele au fost calculate în baza întrebării : „Conform programului obișnuit de lucru, de obicei începeți și încheiați ziua de muncă la ore 
fixe?”

15 Datele au fost obținute în baza întrebării: „Angajatorul Dvs. acceptă programul de lucru flexibil din motive personale, cum ar fi, de 
exemplu, programul adaptat la orarul copiilor sau îngrijirea unui membru bolnav din familie?”
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5.2. Dificultăți în realizarea sarcinilor de muncă și ale celor familiale 

Activitatea de muncă poate influența asupra vieții de familie, în special în cazul exercitării anumitor sar-
cini casnice. Potrivit studiului GGS, aproximativ fiecare al doilea respondent din grupa de vârstă 15-64 
de ani (56,3%), în ultimele 3 luni, a întâmpinat dificultăți în realizarea unor sarcini casnice datorită stării 
de oboseală după muncă de cel puțin câteva ori pe lună, cu o prevalență în mediul urban – 61,9%.

Procentul populației 15-64 de ani implicate în câmpul muncii 
angajatorii cărora acceptă programul flexibil de muncă

Doar 1/4 din populația angajată are un regim de muncă flexibil, dintre care 1 din 6 femei  
și 1 din 3 bărbați, fapt datorat în mare parte sectorului de activitate (femeile preponderent  

în sectorul public, iar bărbații într-o cotă mai mare în sectorul privat)

Regimul de muncă al populației 15-64 de ani

Populația în vârstă de 15-64 de ani implicată în câmpul muncii care au raportat că:
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Implicarea în activitatea de muncă în sensul realizării plenare a sarcinilor de serviciu este dependentă 
de starea de spirit. Fiecare a cincea persoană (20,3%) a avut dificultăți în ultimele 3 luni în activitatea 
de muncă generate de starea de oboseală ca urmare a realizării treburilor casnice. Datele studiului 
scot în evidență o pondere mai mare a femeilor (24,4%) decât a bărbaților (17,1%) care declară o astfel 
de situație.

Responsabilitățile și problemele familiale reprezintă o dificultate de concentrare (de cel puțin câteva 
ori pe săptămână/lună) în activitatea de muncă pentru 15,5% din populația cu vârsta de 15-64 de ani. 
Responsabilitățile și problemele familiale reprezintă o dificultate de concentrare (de cel puțin câteva 
ori pe săptămână/lună) în activitatea de muncă pentru 15,5% din populația cu vârsta de 15-64 de ani.

Populația în vârstă de 15-64 de ani implicată în câmpul muncii care au raportat că:

Am ajuns la serviciu prea 
obosit/ă ca să mai pot lucra 
cum trebuie din cauza 
treburilor casnice

Mi-a fost greu să mă 
concentrez la muncă din 
cauza responsabilităților și 
problemelor familiale

©UNFPAMoldova2021/NataliaGîrbu



41

5.3. Dificultăți de echilibrare a vieții de familie cu cea profesională a persoanelor  
        angajate cu copii mici (0-10 ani)

Îmbinarea vieții de familie cu cea profesională este de o importanță deosebită pentru familiile cu copii, 
în special pentru cele în care cresc și se educă copii mici. 

Studiul GGS a stabilit că mai mult de jumătate din femeile angajate cu copii de 0-10 ani (53,4%) au venit 
de la serviciu acasă prea obosite ca să facă treburi prin casă. Pe medii de reședință, se observă o pon-
dere mai mare a femeilor din urban cu astfel de dificultăți: mai mult de 2 din 3 femei cu copii mici din 
urban (67,4%) versus 1 din 2 femei din rural (54,7%). Totuși, starea de oboseală afectează într-o proporție 
mai mare bărbații cu copii mici: aproximativ 5 din 8 bărbați (61,7%) relevându-se cei din urban (5 din 8 
sau 61,9%). Doar aproximativ 2 din 5 bărbați cu copii mici din rural (45,2%) sunt obosiți pentru a putea 
face anumite treburi prin casă. 

Îndeplinirea sarcinilor familiale cu dificultate din cauza timpului îndelungat petrecut la serviciu este 
caracteristică pentru fiecare al doilea bărbat cu copii mici (50,3%) și aproximativ pentru 2 din 5 femei 
cu copii mici (39,2%). În ambele cazuri – femei și bărbați – cota celor din urban care se confruntă cu o 
astfel de dificultate este mai mare: 46,2% din bărbați și 54,4% din femei. 

Starea de oboseală generată de treburile casnice este mai puternic resimțită de către bărbații cu copii 
mici (mai mult 1 din 4 sau 27,9%). În cazul femeilor, aproximativ 1 din 5 (19,2%) ajung la serviciu prea obo-
site din cauza treburilor casnice ca să mai poată lucra. Totodată, femeile cu copii mici din sate, într-o 
măsură mai mare (28,8%) decât femeile din orașe (27,1%), declară această situație. În cazul bărbaților, 
situația este inversă: cei de la orașe sunt mai obosiți de treburile casnice (22,3%) comparativ cu cei de 
la sate (16,2%). 

Responsabilitățile și problemele familiale afectează nivelul de concentrare la locul de muncă în cazul a 
aproximativ 1 din 4 bărbați (24,0%) și a 2 din 13 femei (15,8%). Ponderea femeilor de la sate care se con-
fruntă cu acest gen de dificultate este nesemnificativ mai mare (cu 1,3 p.p. sau 24,7%) decât a celor din 
orașe (23,4%). În schimb, în cazul bărbaților, cei mai expuși acestui risc sunt bărbații din mediul urban 
(19,6%) comparativ cu cei din mediul rural (12,3%).      
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6. GoSpodĂRie și locuinȚĂ

6.1. Acoperirea necesităților de bază

Ponderea gospodăriilor a căror venituri sunt suficiente pentru acoperirea necesităților de bază este un 
indicator important care ar putea aproxima expunerea față de riscul de sărăcie. Conform rezultatelor 
GGS, doar 28,9% din gospodării dispun de venituri pentru a acoperi necesitățile de bază. Cele mai 
scăzute cifre și cele mai vulnerabile categorii din acest punct de vedere reprezintă gospodăriile din 
prima chintilă (grupul de 20% cu cel mai scăzut nivel de venituri), din care doar 9,2% de respondenți au 
afirmat că veniturile lor sunt suficiente pentru acoperirea necesităților de bază.

Pe măsura înaintării în vârstă scade gradual ponderea gospodăriilor cu venituri suficiente pentru a aco-
peri necesitățile de bază. Astfel, dacă pentru vârsta de 15-19 ani ponderea respectivă este de 46,3%, 
fiind și cea mai mare, aceasta scade gradual până la doar 20,3% în cazul persoanelor cu vârsta de 
60-64 de ani sau chiar 12,9% pentru grupa de vârstă 75-79 de ani. Aceasta se explică, pe de o parte, 
prin fragilitatea sistemului economic care nu asigură un nivel suficient al veniturilor care, la rândul său, 
determină și ineficiența sistemului de asigurări sociale (ponderea respectivă este deosebit de mică în 
cazul pensionarilor (18,4%) sau al șomerilor (14%).

Ponderea gospodăriilor ale căror venituri sunt suficiente pentru acoperirea necesităților de bază este 
cea mai mare în cazul persoanelor cu studii superioare (44,2%). Populația cu niveluri mai scăzute de stu-
dii este, în mod vizibil, mai expusă riscurilor de sărăcie, ponderea respectivă fiind de doar 23,9% în ca-
zul celor cu studii gimnaziale, 25,2% în cazul celor cu studii secundare sau 26% – cu studii vocaționale. 

Majoritatea populației este pesimistă privind viitorul său financiar. Conform GGS, 51,3% din respondenți 
se așteaptă ca în următorii 3 ani situația lor financiară să se înrăutățească. Cel mai pronunțat pesimism 
este observat în cazul celor ale căror venituri sunt deja cele mai mici: 55,1% pentru persoanele din 
chintila I și 61% pentru cele din chintila II.

Pesimismul privind situația financiară devine mai pronunțat pe măsura înaintării în vârstă (similar cu 
veniturile înregistrate). Ponderea populației respective crește constant de la 26,9% pentru grupa de 
vârstă 15-19 ani până la 41,5% pentru cea de 30-34 de ani, 62,5% pentru 50-54 de ani și 74,3% pentru 
75-79 de ani.

Ponderea gospodăriilor cu venituri suficiente pentru 
acoperirea cheltuielilor curente absolut necesare

Cele mai vulnerabile categorii reprezintă gospodăriile din prima chintilă: doar 9,2% își pot 
acoperi cheltuielile absolut necesare. pe măsura înaintării în vârstă, scade gradual ponderea 

celor cu venituri suficiente pentru a acoperi necesitățile de bază.



44

6.2. Conexiune la rețeaua fixă de Internet 

Conform datelor GGS, 69,1% din respondenți au afirmat că locuințele lor au conexiune la rețeaua fixă 
de Internet. Proporția locuințelor din mediul urban sub acest aspect este mai mare cu 12% decât a celor 
din rural, fiind de 76,7% și, respectiv, 64,7%.  Potrivit datelor BNS, proporția locuințelor de la sat care au 
conexiune la rețeaua fixă de Internet este de 56,3%. 

Populația de sex feminin în proporție mai mare a menționat că locuința în care locuiește are conexiu-
ne la rețeaua fixă de Internet decât bărbații, 71,2% comparativ cu 66,8%. Analiza în funcție de vârstă 
relevă că în mare parte, odată cu creștea vârstei, se diminuează ponderea respondenților care au 
menționat că locuința în care locuiesc este cu conexiune la rețeaua fixă de Internet. Studiul în funcție 
de regiune a evidențiat că populația din mun. Chișinău are cele mai multe  gospodării dotate cu cone-
xiune la rețeaua fixă de Internet (78,7%), iar în celelalte trei regiuni (nord, sud, centru) proporțiile sunt de 
66-68%. Cercetarea după nivelul de studii scoate în evidență că persoanele cu studii superioare cel 
mai mult au locuințe cu conexiune la rețeaua fixă de Internet (86,9%), iar cel mai puțin – persoanele cu 
studii primare (49,3%) și gimnaziale (58.4%).

Dotarea locuințelor cu conexiune la rețea fixă de Internet

6.5. Utilizarea Internetului

Aproape 2/3 din totalul populației (73,7%) utilizează Internetul. Proporția populației de la oraș sub acest 
aspect o depășește semnificativ pe cea de la sate, fiind de 84,7% și, respectiv, 67,4%. Ponderea fe-
meilor care utilizează Internetul este cu 2,1% mai mare decât cea a bărbaților, acestea reprezentând 
74,7% și 72,6%. În intervalul de vârstă 15-34 de ani, populația care utilizează Internetul depășește 90%. 
Analiza în funcție de vârstă reliefează tendința că, odată cu majorarea acesteia, se diminuează pon-
derea populației care utilizează Internetul. În mun. Chișinău, cei care utilizează Internetul reprezintă 
aproape 90%, iar în celelalte trei regiuni (sud, centru, nord) procentul variază între 67-71%.  Urmează să 
menționăm că perioada de desfășurare a studiului GGS a coincis cu perioada pandemiei COVID-19, în 
condițiile căreia copiii și tinerii au studiat la distanță, ceea ce explică ratele înalte de utilizare a interne-
tului de către populația tânără, precum și femeile care, în multe cazuri, acordau ajutor copiilor minori în 
învățământul la distanță.
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6.6. Intențiile migraționale

Un aspect important al studiului GGS prezintă colectarea datelor privind intențiile migraționale ale 
populației. Conform rezultatelor obținute, 15,5% din populație în vârstă de 15-79 de ani intenționează să 
se mute în următorii trei ani într-o altă țară. Ponderea populației de la oraș cu o astfel de intenție este 
mai mare decât a celor de la sat, fiind de 21% și, respectiv, 12,3%. De asemenea, bărbații au intenția să 
emigreze în următorii trei ani în măsură mai mare decât femeile, proporția fiind de 18,8% și respectiv 
12,4%.

Cel mai înalt nivel al intențiilor migraționale s-a înregistrat în rândul populației tinere. Astfel, la grupele 
de vârstă 15-19 ani și 20-24 de ani proporția celor care intenționează să emigreze în următorii trei ani 
este în jurul de o treime, iar la următoarele două categorii de vârstă (25-29 și 30-34 de ani) – în jurul 
de un sfert. Deși în grupele de vârstă 35-44 de ani se înregistrează tendința de reducere, oricum se 
atestă valori înalte: de 15-17%. După 45 de ani, ponderea celor cu astfel de intenție se reduce sub 
9%. Respondenții din mun. Chișinău s-au evidențiat prin cea mai mare pondere (26%) a celor care 
intenționează să emigreze în următorii trei ani comparativ cu celelalte regiuni, unde ponderea este de 
12-14%. Persoanele cu studii superioare și cele singure s-au remarcat prin cele mai mari ponderi în ceea 
ce privește intenția de a emigra în următorii trei ani. În funcție de statutul ocupațional, această intenție 
este caracteristică tuturor categoriilor, mai puțin pensionarilor. După nivelul de bunăstare, cel mai puțin 
au această intenție respondenții din chintilele I și II. 

Populația care folosește Internetul

Internetul este utilizat cel mai mult 
de către tineri și populația de la 

orașe. Bărbații și femeile utilizează 
Internetul aproximativ în mod egal.
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Studiul GGS a permis de a înregistra și ponderea cetățenilor moldoveni care au revenit în țară după 
aflarea peste hotare pentru o perioadă de lungă durată, fie migranți de muncă, fie migranți la studii. S-a 
constatat că proporția acestora nu este ridicată, doar 4,1% din numărul total de respondenți au declarat 
că au locuit pentru o perioadă mai mare de un an în străinătate.

Ponderea populației care intenționează  
să migreze în următorii 3 ani

Top 5 raioane cu cea mai mare rată a locuitorilor  
care intenționeaza să migreze în următorii trei ani

O treime  
din cei care  

intenționează să emigreze sunt tineri 
cu vârsta de 15-34 ani.
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ÎncheIere

Informația prezentată demonstrează că studiul GGS în Republica Moldova a reușit să fixeze particularități 
ale comportamentului demografic și socioeconomic al populației, relațiile dintre generații (copii, părinți, 
bunei), aspecte ce țin de sănătatea și bunăstarea populației, locuință, precum și atitudinile populației 
privind rolul femeilor și bărbaților în societate și familie. GGS oferă oportunități extinse de analiză apro-
fundată a datelor pentru căutarea relațiilor cauză-efect, în special în ceea ce privește comportamentul 
demografic al populației, deciziile privind formarea familiei și nașterea copiilor, impactul factorilor eco-
nomici (venitul și statutul de proprietate al respondenților, implicarea în câmpul muncii, programul de 
muncă etc.) asupra diferențelor de comportament socio-demografic al populației. 

Printre cele mai principale concluzii ale studiului GGS se evidențiază următoarele:

 numărul ideal de copii în familie, conform reprezentărilor populației, este semnificativ mai înalt decât 
numărul mediu de copii născuți, ceea ce deschide oportunități de creștere a fertilității prin imple-
mentarea unor politici bine țintite;

 utilizarea metodelor moderne de contracepție se menține la un nivel mai scăzut decât în țările euro-
pene, pandemia Covid-19 a afectat accesul la serviciile de planificare familială și utilizarea metode-
lor de contracepție. Indicatorii necesității nesatisfăcute de limitare și spațiere a sarcinilor sunt înalți, 
în special pentru femeile din mediul rural; 

 se constată persistența stereotipurilor de gen în divizarea obligațiunilor familiale, îngrijirea copiilor, parti-
ciparea pe piața forței de muncă și dificultăți de echilibrare a vieții de familie cu cea profesională;

 interacțiunea generațională s-a constatat de a fi un element important de suport reciproc, acope-
rind necesitățile familiilor de îngrijire a copiilor și vârstnicilor, precum și de susținere financiară în 
situații de dificultate;

 populația vârstnică se confruntă cu dificultăți multiple în desfășurarea activităților zilnice, stări de-
presive și probleme de auto îngrijire, femeile, având o durată de viață mai mare, mai des se confrun-
tă cu asemenea probleme;

 s-a constatat o conectare înaltă a populației la Internet și utilizarea acestuia, în special în rândul 
tinerilor și populației urbane, însă cu înaintare în vârstă accesul și utilizarea Internetului scade;  

 acoperirea necesităților de bază prezintă o problemă acută pentru multe familii, populația din mediul 
rural, familiile numeroase, persoanele în vârstă fiind categoriile care cel mai mult se confruntă cu 
această problemă. Pesimismul privind situația financiară alimentează intențiile populației de a pleca 
peste hotare, tinerii cel mai frecvent manifestând intențiile migraționiste.

Dimensiunea eșantionului GGS și numărul total de indicatori demografici și socioeconomici calculați 
oferă oportunități pentru analize comparative, evidențierea factorilor care plasează unele persoane în 
categoria celor social vulnerabile, explorarea transferurilor materiale și non-materiale între generații, 
evidențierea impactului măsurilor de politici existente în menținerea bunăstării diferitor categorii ale 
populației. Astfel, la dispoziția cercetătorilor, experților și factorilor de decizie sunt date unice care 
permit nu numai înțelegerea celor mai recente tendințe în demografie și familie, dar și elaborarea unor 
măsuri de politici economice și socio-demografice în corespundere cu necesitățile oamenilor. 
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