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SUMMARY
This article deals with the evolution of the world demographic   tendencies,  ominous demo-

graphic  situation in Europe,  indices of fruitfulness in different countries and the evolution of 
the number of inhabitants on the world map in the future. 

Much attention has been paid to the dynamics of the population in the Republic of Moldova 
since Independence, the  process of depopulation  in localities, birth rate, migration, ageing of 
the population and national  demographic  expectation.

The author also speaks about the necessity of scientific research in the demographic  field 
and supports  orientations of the demographic policies in practice according to the vital needs 
of the country and  its social-economic development.

Un studiu al ONU din 2010 consideră  că 
populaţia Terrei, care numără în prezent 7 
miliarde de locuitori,  va atinge în anul 2025 
8 miliarde, către anul 2050 ea va constitui 9 
miliarde 300 milioane, iar la sfîrşitul secolului 
al XXI-lea – circa 10 miliarde 125 milioane de 
oameni. Ţările se divizează de pe acum în ţări 
cu fertilitate înaltă, medie şi joasă.

La nivel mondial, India va avea  în 2050 cei 
mai mulţi locuitori, depăşind China la acest 
capitol în  anul 2025. China va ocupa locul 
secund, în timp ce SUA se vor menţine pe 
poziţia a treia, deşi vor înregistra o creştere a 
populaţiei cu circa 115 milioane de locuitori. 
India şi China vor rămîne unicele ţări de pe 
mapamond care vor depăşi  un miliard de lo-
cuitori. 

Creşteri spectaculoase ale numărului de 
locuitori se vor înregistra, pînă în 2050, în 
Etiopia şi Nigeria. Se estimează o triplare a po-
pulaţiei etiopiene, de la 91 de milioane de lo-
cuitori, în prezent, la 278 de milioane în 2050. 
Nigeria are în prezent 166 de milioane de lo-
cuitori, dar, în următoarele 4 decenii, popula-
ţia sa va creşte cu 236 de milioane, ajungînd la 
402 milioane de locuitori. 

Cu toate acestea, rata natalităţii va scădea 
în două dintre cele mai influente puteri eco-
nomice şi politice ale lumii, Rusia şi Japonia. 
Ocupante ale locurilor 9 şi 10 în topul numă-
rului de locuitori, în prezent, acestea vor ajun-
ge în următoarele 4 decenii să ocupe locurile 
16 şi 17. Rusia va înregistra o scădere drama-
tică a numărului de locuitori de la 139 de mili-
oane la 109 milioane de locuitori în 2050. Este 
o scădere de 21%, adică mai mult decît a pier-
dut Rusia în cel de-al Doilea Război Mondial. 
Declinul demografic al Rusiei nu este pus doar 
pe seama natalităţii scăzute, o a doua cauză la 
fel de semnificativă fiind rata ridicată a mor-
talităţii. 

În etapa actuală se înregistrează declinul 
natalităţii în unele dintre ţările dezvoltate, 
precum China, în timp ce altele experimen-
tează o creştere neglijabilă a numărului de lo-
cuitori. Prin urmare, explozia demografică din 
China a mai încetinit. 

Unele dintre ţările vest-europene, care au 
înregistrat, în anii anteriori, rate tot mai scăzu-
te ale natalităţii, au înregistrat o uşoară creş-
tere. Spania şi Italia, de exemplu, sînt pe lista 
ţărilor europene care au marcat o creştere a 
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populaţiei, însă, cel puţin în Italia, se apreciază 
că această creştere se datorează mai degrabă 
imigranţilor. 

În cazul ţărilor europene este vorba de 
fluctuaţii, respectiv de creşteri şi scăderi al-
ternative ale numărului de locuitori, ceea ce 
înseamnă că nu este de aşteptat o creştere 
constantă în anii următori. 

Topul celor 10 ţări cu cel mai mare număr 
de locuitori, în prezent, include: China (1,337 
milioane), India (1,189 milioane), SUA (311 
milioane), Indonezia (246 milioane), Brazilia 
(203 milioane), Pakistan (187 milioane), Nige-
ria (166 milioane), Bangladesh (159 milioane), 
Rusia (139 milioane) şi Japonia (127 milioane). 

Pentru 2050, Biroul de Recensămînt ame-
rican a estimat următorul top al ţărilor cu cel 
mai mare număr de locuitori: India (1.657 mi-
lioane), China (1.304 milioane), SUA (423 mili-
oane), Nigeria (402 milioane), Indonezia (313 
milioane), Pakistan (291 milioane), Etiopia 
(278 milioane), Brazilia (261 milioane), Bangla-
desh (250 milioane) şi Filipine (172 milioane). 

Cît priveşte evoluţia populaţiei Republicii 
Moldova în următoarele patru decenii, aceas-
ta nu este deloc îmbucurătoare. Populaţia 
va continua să scadă în continuu, ceea ce va 
avea repercusiuni negative asupra dezvoltă-
rii socioeconomice a ţării şi a stabilităţii sale 
în timp, lucru confirmat de mai multe studii şi 
cercetări ştiinţifice.

În 1989, în Moldova erau circa 4 miliioane 
de oameni, iar în 2004 – 3,5 milioane, pe cînd 
prognoza pentru 2050 este de 2,5 milioane. 
Lumea pleacă din ţară nu din cauza lipsei lo-
curilor de muncă, ci din cauza salarizării mici.

Biroul Naţional de Statistică informează că 
la începutul anului 2011 în Republica Moldo-
va locuiau 512,3 mii persoane în vîrstă de 60 

ani şi mai mult, dintre care mai mult de jumă-
tate (60,5%) sînt femei. Două treimi din nu-
mărul total al persoanelor în etate locuiesc în 
mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a stabilit că 
fiecare a patra persoană este în vîrsta cuprinsă 
între 60-64 ani, iar 14,1% sînt persoanele care 
au mai mult de 80 ani.

La 1 ianuarie 2011, mun. Chişinău înregis-
tra 785 mii de locuitori, dintre care 368 mii de 
bărbaţi şi 416 mii femei; 105 persoane cu vîr-
sta de 95-99 de ani şi doar 3 persoane care au 
împlinit vîrsta de 100 de ani (doi bărbaţi şi o 
femeie). Mun. Bălţi avea 148 mii de locuitori, 
dintre care 68 mii de bărbaţi şi 80 mii de fe-
mei; 7 persoane de peste 100 de ani (doi băr-
baţi şi cinci femei). În UTA Găgăuzia locuiau 
160 mii de persoane, inclusiv două cu vîrsta 
peste 100 de ani. 

Cele mai populate raioane ale RM sînt: Or-
hei (125,9 mii de locuitori), Cahul (124,8 mii), 
Hînceşti (122,0 mii), Ungheni (117,4 mii).

Cel mai mic număr al populatiei se atestă 
în raioanele: Basarabeasca (29,4 mii), Dubăsari 
(35,2 mii)

Taraclia (44,4 mii ), Şoldăneşti (43,6 mii), 
Rezina (52,9 mii), Leova (53,8 mii).

Prezintă interes Studiul ASEM „Impactul mi-
graţiei populaţiei asupra situaţiei demografice 
în Republica Moldova, 2005, cu o perspectivă 
a situaţiei pînă în anul 2020 conform căreia se 
conturează vădit reducerea ponderii grupelor 
de vîrstă tînără a populaţiei. Studiul proiec-
tează reducerea esenţială a efectivului în gru-
pa de vîrstă de 0-4 ani, ca rezultat al scăderii 
natalităţii.  Dacă în 2005 ponderea grupului 
de vîrstă 10-19 ani constituia 30,7 % din to-
talul populaţiei, atunci în 2020 – doar 19,5%. 
Deci se va micşora cu 36% faţă de anul 2005 
(vezi tabelul de mai jos).

Tabelul nr. 1. Prognoza evoluţiei populaţiei Republicii Moldova în perioada anilor 2010-2020

Total Mediul urban Mediul rural

Mii 
locuitori

În % faţă 
de anul 
2005

Mii 
locuitori

În % faţă 
de anul 
2005

Mii 
locuitori

În % faţă 
de anul 
2005

2010
Varianta II 3297,3 97,4 1277,2 97,6 2026,2 97,5
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Varianta I 3293,6 97,3 1277,1 97,6 2016,5 97,1

2015

Varianta II

Varianta I

3262,6

3228,6

96,4

95,4

1273,9

1247,5

97,3

95,3

1988,8

1981,1

95,7

95,4

2020

Varianta II

Varianta I

3189,8

3164,4

94,2

93,5

1277,3

1222,7

97,6

93,4

1912,5

1941,7

92,1

93,9

În tabelul care urmează observăm o creş-
tere a ponderii populaţiei de peste 60 de ani 

de la 14% în 2005 la 19,1 în 2010. Procesul îm-
bătrînirii populaţiei devine şi mai pronunţat.

Tabelul nr. 2. Structura pe grupe de vîrste a populaţiei Republicii Moldova

Grupa de 
vîrstă, 
anii

2005 2010 2020
Anul 
2020 în 
procen-
te faţă 
de anul 
2005

Mii 
locuitori

% Mii 
locuitori

% Mii
locuitori

%

0-4 173,9 5,1 165,9 5,0 144,3 4,5 83,0

5-9 227,9 6,7 166,5 5,0 152,6 4,8 67,0

10-14 298,9 8,8 219,7 6,7 160,9 5,0 53,8

15-19 342,8 10,1 291,5 8,8 153,6 5,2 47,7

20-24 300,4 8,9 331,4 10,0 213,3 6,7 71,0

25-29 273,7 8,1 291,5 8,8 282,9 8,9 103,4

30-34 209,7 6,3 264,1 8,0 321,1 10,1 153,1

35-39 220,1 6,5 201,4 6,3 281,9 8,8 128,1

40-44 272,6 8,0 210,3 6,3 252,4 7,9 92,6

45-49 252,3 7,4 254,4 7,6 189,6 5,9 74,9

50-54 230,5 6,8 235,1 7,1 194,9 6,1 84,2

55-59 110,4 3,3 210,4 6,3 224,5 7,0 203,3

60-64 141,1 4,2 94,6 2,9 211,3 6,6 149,8

65-69 120,8 3,6 121,4 3,7 175,4 5,5 146,0

70-74 99,0 2,9 97,6 3,2 56,4 1,8 57,0

75-79 65,0 1,9 72,3 2,2 79,3 2,5 122,0
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Conform viziunii specialiştilor expuse în 
Cartea Verde şi în cadrul proiectărilor demo-
grafice pînă în anul 2050, realizate de savanţii 
AŞM, în Republica Moldova populaţia vîrstni-
că este în continuă creştere şi această tendin-
ţă se va menţine în continuare. Merită a fi re-
marcat faptul că proiectările demografice re-
spective necesită a fi apreciate ca o prognoză 
de avertisment în sensul potenţialelor riscuri 
în cazul în care vor fi menţinuţi factorii de in-
fluenţă şi evoluţia populaţiei va avea aceeaşi 
dinamică negativă.

În vederea proiectărilor demografice pe 
termen lung savanţii Academiei au înaintat 
următoarele ipoteze ce ţin de 3 scenarii de 
evoluţie demografică pînă în anul 2050.

Scenariul I – pesimist - presupune menţi-
nerea indicatorilor principali ai mişcării natu-
rale a populaţiei (natalitatea şi mortalitatea) 
la nivelul anului 2008: rata totală de fertilitate 
(RTF) 1,268 copii per femeie de vîrstă fertilă; 
speranţa de viaţă la naştere pentru bărbaţi - 
65,12 ani, pentru femei - 73,08 ani.

Scenariul II – moderat-pesimist - presupu-
ne suspendarea reducerii ratei natalităţii şi o 
creştere uşoară a acesteia pînă la 1,5 în anul 
2050, înaintată ipoteza de menţinere a mode-
lului actual al comportamentului reproductiv, 
cu tendinţa de creştere a vîrstei medii a ma-
mei la naştere (pînă la 27 ani în anul 2050) şi 
deplasarea natalităţii spre vîrstele mai mari 
şi de creştere nesemnificativă a natalităţii în 
grupele de vîrstă de 25-29 şi 30-34 ani. Către 
anul 2050 indicatorii mortalităţii se vor reduce 
lent, ceea ce va determina o creştere nesem-
nificativă a speranţei de viaţă la naştere pînă 
la 69 ani pentru bărbaţi şi 76 ani pentru femei.

Scenariul III – optimist – se bazează pe ipo-
teza creşterii nivelului natalităţii pînă la 1,5 în 
anul 2025 şi 1,8 în anul 2050, ceea ce presu-
pune îmbunătăţirea situaţiei socioeconomice 
în ţară, creşterii nivelului de trai, promovării 
politicilor de stimulare a natalităţii, reducerii 
mortalităţii şi refluxului migratoriu.

În mod teoretic, se prevede scăderea mor-
talităţii, în special, la populaţia în vîrstă aptă 
de muncă şi creşterea valorilor speranţei de 
viaţă la naştere de la 65,12 pînă la 68,72 ani 
în anul 2025 pentru bărbaţi şi de la 73,08 pînă 
la 75,88 ani pentru femei, iar către anul 2050 
– pînă la 74 ani pentru bărbaţi şi 80 ani pentru 
femei.

Toate trei scenarii au fost elaborate pentru 
populaţia de tip închis, cu intervalul de un an, 
fără a lua în calcul migraţia.

În perioada de proiecţie numărul popula-
ţiei va fi în scădere continuă, chiar dacă rata 
fertilităţii va fi în creştere. Conform scenariului 
I (pesimist) efectivul populaţiei ţării poate să 
se micşoreze cu un milion de locuitori, consti-
tuind la sfîrşitul perioadei de proiecţie 2596,2 
mii de locuitori (scenariul II – 2830,8 mii, sce-
nariul III – 3129,8 mii). Scăderea esenţială a 
numărului populaţiei se va înregistra, în spe-
cial, după anul 2026.

În paralel cu scăderea natalităţii, se va apro-
funda şi procesul de îmbătrînire demografică 
a populaţiei. Dacă fertilitatea se va menţine la 
nivelul anului 2008 de 1,27 (scenariul I – pesi-
mist), către anul 2050 raportul între cele trei 
grupe mari de vîrstă (copii, adulţi şi vîrstnici) 
se va modifica semnificativ, ponderea persoa-
nelor în etate ajungînd să constituie 30,3 la 
sută în structura generală a populaţiei. Toto-
dată, se va reduce drastic ponderea copiilor în 
structura populaţiei, pînă la 11,8%.

Reducerea esenţială a efectivului populaţi-
ei în vîrstă aptă de muncă va începe după anul 
2030, odată cu pătrunderea generaţiilor mici 
născute după anul 1990. 

Pe perioada anilor 2011-2012 ponderea 
populaţiei în vîrstă aptă de muncă în structu-
ra populaţiei va fi în creştere neesenţială, sta-
bilindu-se în limitele de 66,4-66,6%, datorită 
efectului de cohortă, cînd din populaţia activă 
vor ieşi generaţiile puţin numeroase din anii 
celui de-al Doilea Război Mondial şi vor intra 
generaţiile mai mari născute între anii 1985-

80-84 32,5 1.0 46,8 1,4 54,5 1,7 167,7

85 şi pes-
te

13,8 0,4 22,4 0,7 30,8 1,0 223,2

Total 3385,5 100 3297,3 100 3189,8 100



Administrarea Publică, nr. 1, 2012 102

1990. În continuare, efectivul populaţiei în 
vîrstă aptă de muncă se va reduce, în special 
după anul 2030, odată cu pătrunderea gene-
raţiilor puţin numeroase născute după anul 
1990, micşorîndu-se în mod esenţial popula-
ţia activă de 15-24 ani şi 25-39 ani, dar se vor 
majora grupele de vîrstă de 40-60 ani.

Menţinerea natalităţii la un nivel scăzut va 
determina şi evoluţia populaţiei de vîrstă şco-
lară. Dacă în anul 2008 populaţia de vîrstă şco-
lară şi preşcolară de 3-23 ani constituia 1113,9 
mii persoane, atunci către anul 2015 (conform 
scenariului I – pesimist) numărul acestora se 
va micşora pînă la 891,3 mii, în 2020 – 803,2 
mii, 2030 – 707,8, iar către 2050 – 468,2. Re-
ducerea la jumătate a populaţiei de vîrstă şco-
lară va influenţa întregul sistem educaţional, 
avînd implicaţii importante asupra vieţii eco-
nomice şi sociale. Generaţiile puţin numeroa-
se născute după anul 1990 vor deţine, după 
anii 2020-2030 poziţia centrală atît în popula-
ţia de la care vor proveni viitorii copii ai ţării, 
cît şi în populaţia economic activă. 

În concluzie, accentuarea procesului de 
îmbătrînire a populaţiei pe parcursul urmă-
toarelor 2-3 decenii nu poate fi evitată, de aici 
rezultă obiectivul principal al politicilor în do-
meniul demografic care va consta în acomo-
darea societăţii la un nou profil al structurii pe 
vîrste a populaţiei.

Astfel, preocuparea pentru destinul per-
soanelor de toate vîrstele va cuprinde tot mai 
accentuat grija faţă de persoanele mai ma-
ture, ca să asigure garanţiile unei îmbătrîniri 
active şi în siguranţă. Dezechilibrul de gen în 
segmentul cel mai vulnerabil al populaţiei, 
persoanele cu vîrsta înaintată, va solicita efort 
pentru specializarea mai mult feminină a ser-
viciilor sociale, medicale şi psihosociale desti-
nate persoanelor de vîrsta a treia. 

Fenomenul de îmbătrînire demografică 
se va manifesta prin faptul că populaţia vîrst-
nică în continuă creştere va avea nevoie de 
sprijin tot mai substanţial din partea statului 
în general, al comunităţii şi familiei în parti-
cular. Instaurarea dezechilibrelor demografi-
ce vor impune adaptarea sistemelor sociale 
şi economice, culturale, a producţiei de larg 
consum şi a sistemului de comercializare la 
nevoile speciale ale persoanelor în etate, in-
clusiv pentru substituirea îngrijirii din partea 

familiei, care vor fi mai puţin numeroase.
Aderarea Republicii Moldova la Planul In-

ternaţional de Acţiuni de la Madrid  privind 
Îmbătrînirea adoptat prin Declaraţia Politică 
din aprilie 2002 semnifică asumarea realizării 
sarcinilor de reducere a sărăciei, implementa-
rea în domeniul sănătăţii, instruirii şi a muncii, 
a normelor antidiscriminatorii pentru persoa-
nele vîrstnice şi a incluziunii sociale prin par-
ticiparea plenară a lor la viaţa în societatea 
cu drepturi depline. Principiul de vază rezidă 
în acceptarea că o ţară cu mulţi vîrstnici nu 
înseamnă o societate de oameni inactivi şi 
consumatori de resurse, dimpotrivă, trebuie 
reconsiderată forţa de muncă a persoanelor 
de vîrstă pensionară şi revalorificată experien-
ţa lor de viaţă, atît pentru familie, cît şi pentru 
comunitate. În mod consecvent, trebuie de 
creat asemenea condiţii, care ar permite înlă-
turarea tuturor obstacolelor ce duc la izolarea 
socială şi discriminarea persoanelor în vîrstă.

Astfel, tendinţele evaluate ale proceselor 
demografice de durată determină prevederea 
următoarelor direcţii de orientare strategică a 
politicii demografice:

- încurajarea ascendentă a majorării ratei 
natalităţii prin crearea condiţiilor favorabile în 
societate pentru formarea familiilor, naşterea 
şi educarea copiilor;

- majorarea speranţei medii de viaţă;
- descreşterea semnificativă a ratei de emi-

grare  a populaţiei de vîrstă reproductivă;
- promovarea politicilor eficiente în dome-

niul emigrării şi imigrării;
- adaptarea la noua structură demografică 

şi promovarea problemelor îmbătrînirii popu-
laţiei;

- ameliorarea sănătăţii reproductive a po-
pulaţiei şi prevenirea sterilităţii;

- creşterea nivelului de educaţie generală, 
cunoaşterea problemelor demografice; 

- asigurarea oportunităţilor egale pentru 
toate grupurile sociale;

- dezvoltarea solidarităţii între generaţii;
- limitarea disproporţiei în distribuţia teri-

torială a populaţiei şi a depopulării unor regi-
uni şi a zonelor rurale;

- îmbunătăţirea cadrului legislativ ce vizea-
ză dezvoltarea demografică. 

Incontestabil, problema-cheie a politicii 
demografice constă în creşterea natalităţii. 
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Complexitatea fenomenului natalităţii şi a fac-
torilor determinanţi necesită aplicarea unui 
ansamblu de măsuri orientate spre înlătura-
rea obstacolelor, care condiţionează nivelul 
scăzut al natalităţii, fiind prioritare următoare-
le obiective:

-creşterea statutului social al familiei cu 
mai mulţi copii, promovarea valorilor famili-
ale; 

- crearea condiţiilor socioeconomice favo-
rabile pentru naşterea şi educarea mai multor 
copii;

- elaborarea măsurilor speciale de stimula-
re a natalităţii, luînd în considerare diferenţele 
teritoriale ale acesteia, în special rata fertilită-
ţii scăzută în mediul urban;

-crearea condiţiilor favorabile pentru îmbi-
narea rolurilor parentale şi profesionale;

- promovarea planificării familiale;
- extinderea capacităţilor învăţămîntului 

universitar în vederea pregătirii specialiştilor 
de consiliere în problemele familiei;

- dezvoltarea sistemului public şi privat de 
acordare a serviciilor de consiliere familială;

- ajutorarea familiilor tinere în obţinerea 
locuinţei proprii (prin sistemul de credite pre-
ferenţiale, reducerea costului locuinţei la naş-
terea copiilor de rangul 2, 3 şi a următorului, 
obţinerea locuinţelor de tip social).

În aspectul reducerii mortalităţii popula-
ţiei, obiectivul principal constă în fortificarea 
sănătăţii populaţiei, creşterea duratei medii 
de viaţă sănătoasă, reducerea decalajului în-
tre speranţa de viaţă a populaţiei Republicii 
Moldova şi altor state europene.

În susţinerea cursului acestor orientări 
strategice, necesită a fi întreprinse următoa-
rele măsuri:

- ameliorarea sănătăţii copiilor şi adoles-
cenţilor prin măsurile de profilaxie a trauma-
tismului şi intoxicaţiilor, prevenirea compor-
tamentului deviant (fumatul, abuzul de alco-
ol, consumul de droguri);

- propagarea modului de viaţă sănătos, 
menţinerii stării de sănătate fizică şi psihică 
pe parcursul întregii vieţi, dezvoltarea cultu-
rii fizice şi sportului, organizarea modului de 
odihnă activă;

- ameliorarea sănătăţii populaţiei în vîrsta 
aptă de muncă, prin profilaxia traumatismului 
şi intoxicaţiilor, în special la locul de muncă;

- depistarea precoce şi tratamentul adec-
vat al maladiilor cardio-vasculare, oncologice, 
bolilor aparatului digestiv, respirator, endocri-
nologice, infecţioase (în special, tuberculoza, 
HIV/SIDA, hepatitele) la persoanele în vîrsta 
aptă de muncă;

- elaborarea măsurilor de reducere a mor-
talităţii, luînd în considerare diferenţierile în 
speranţa de viaţă la naştere a populaţiei în 
profil teritorial-administrativ.

Fiind preluată cea mai bună şi accesibilă 
experienţă în gestionarea problemelor îm-
bătrînirii, urmează a fi canalizate acţiunile la 
implementarea practicilor destinate să dea 
persoanelor în vîrstă posibilitatea de a lucra 
după atingerea vîrstei de pensionare în regim 
flexibil, dacă doresc aceasta, astfel să poată 
transmite experienţa profesională acumulată 
tinerilor şi angajatorilor.         

Întrucît persoanele mai în vîstă pot fi mai 
afectate de deficienţe şi disabilităţi, sărăcie, 
maturizarea demografică va impune necesi-
tatea de evaluare prin studii profunde şi per-
manente, pe principii ştiinţifice, a stării şi acti-
vităţii acestor persoane, rezultatele fiind puse 
la baza politicilor pentru asigurarea unui grad 
cît mai bun de coeziune socială şi solidaritate 
între generaţii. 

În susţinerea acestor politici necesită pro-
movare campaniile de sensibilizare a opiniei 
publice privind obligaţiunile societăţii în ra-
port cu problemele vîrstnicilor şi neadmiterea 
relelor tratamente ale acestora.  

Pentru a face faţă îmbătrînirii populaţiei, 
sînt determinate următoarele acţiuni strate-
gice:  

- reflectarea problemelor îmbătrînirii în 
toate aspectele vieţii sociale, politice, eco-
nomice şi culturale pentru a avea integrarea 
adecvată în documentele de politică sectori-
ală;   

- formarea potenţialului naţional pentru 
contribuţia la soluţionarea problemelor de 
îmbătrînire a populaţiei (pregătirea cadrelor 
medicale, de asistenţi sociali ş. a.);

- dezvoltarea infrastructurii de prestare a 
serviciilor persoanelor de vîrstă înaintată prin 
asistenţă geriatrică şi programe de îngrijire 
socială la nivel comunitar (servicii comunitare 
de îngrijire de lungă durată pentru persoane 
imobilizate);
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- promovarea serviciilor specializate de 
asistenţă medicală pentru categoriile de per-
soane în vîrstă şi asigurarea acestora cu medi-
camente compensate sau parţial compensate; 

- preîntimpinarea pensionării precoce, ela-
borarea măsurilor ce ar favoriza prelungirea 
activităţii de muncă după pensionare (crearea 
condiţiilor de muncă favorabile pentru per-
soanele vîrstnice, prevenirea discriminării la 
locul de muncă pe criteriu de vîrstă); 

- facilitarea încadrării în muncă cu norma 
redusă, după pensionare, neîngrădirea acce-
sului la recalificare pentru creşterea competi-
tivităţii persoanelor vîrstnice; 

- evaluarea periodică a interdependenţe-
lor factorilor sociali, economici şi demografici 
pentru a determina metode eficiente de abor-
dare a provocărilor îmbătrînirii demografice şi 
de prezervare a solidarităţii între generaţii; 

- dezvoltarea cadrului democraţiei parti-
cipative şi a dialogului continuu cu partene-
rii sociali, sindicatele, patronatele, asociaţiile 
profesionale, mass-media, organizaţiilor ne-
guvernamentale, în vederea realizării refor-
mei sistemului de pensionare, ajustării mode-
lului de asistenţă socială la schimbările rapide 
în piramida vîrstelor; 

-abordarea problemelor sărăciei, elimina-
rea cauzelor, reducerea nivelului sărăciei şi a 
marginalizării persoanelor în vîrstă;

-promovarea, mediatizarea, programelor 
pe tema îmbătrînirii active, dezvoltarea parte-
neriatelor şi implicarea în mişcarea de volun-
tariat a persoanelor în vîrstă.

În contextul problemelor de gestionare 
eficientă a proceselor migraţionale este nece-
sară activitatea de implementare a măsurilor 
de prevenire a emigrării populaţiei, în special 
din localităţile rurale, a cadrelor de calificare 
înaltă cu studii superioare ş. a., fiind prioritare 
următoarele:  

- elaborarea programelor speciale de păs-
trare şi creştere în localităţile rurale a locurilor 
de muncă, dezvoltarea diferitelor forme de in-

struire a specialiştilor în domeniul agricol;
- dezvoltarea condiţiilor pentru antrepre-

noriatul agricol;
- organizarea reprofilării specialiştilor pen-

tru repartizarea lor în sistemul de servicii soci-
ale la sate;

- reformarea şi eficientizarea sistemului de 
pensionare pentru lucrătorii agricoli;

- dezvoltarea în continuare a mecanisme-
lor de facilitare a condiţiilor de trai a tinerilor 
specialişti, care sînt repartizaţi în localităţile 
rurale pentru activitate profesională.

Fiind necesară continuarea investigaţiilor 
în determinarea metodologiilor de progno-
zare demografică, preocupării de studiile du-
rabile pentru argumentarea ştiinţifică a poli-
ticilor sociale, în special, a celor ce se referă la 
creşterea şi reproducerea calitativă a popula-
ţiei, considerăm benefică orientarea cercetări-
lor Centrului de Cercetări Demografice al AŞM 
la următoarele priorităţi:

- evoluţia natalităţii populaţiei şi sănătatea 
reproductivă;

- mortalitatea populaţiei şi evoluţia spe-
ranţei de viaţă la naştere;

- elaborarea metodelor de prognozare de-
mografică generală, pe termen mediu şi lung;

- îmbătrînirea populaţiei şi modificarea re-
laţiilor între generaţii; 

- procesele migraţionale (migraţia internă 
şi externă). 

Realizarea cercetărilor ştiinţifice demogra-
fice, evaluarea şi monitorizarea progreselor 
în implementarea politicilor demografice nu 
este posibilă fără o bază statistică completă, 
structurată pe crierii de interes ştiinţific şi în 
conformitate cu necesităţile utilizatorilor din 
diverse domenii.

În acest context, obiectivele de bază ale 
dezvoltării statisticii demografice vor fi direc-
ţionate la îmbunătăţirea complexă a sistemu-
lui de indicatori, pentru reflectarea veridică 
şi obiectivă a realizării programelor de stat şi 
strategiilor de dezvoltare.
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