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Sumar executiv
Crearea condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin
dezvoltarea unei societăţi competitive din punct de vedere economic,
bazată pe cunoaştere, capabilă de o creştere economică sustenabilă,
cu locuri de muncă şi cu o coeziune socială ridicată este obiectivul
fundamental al Strategiei Naţionale de Dezvoltare pentru anii 20082011 (SND) a Republicii Moldova. Cu toate acestea, problemele sărăciei
continuă să persiste atît la nivel naţional, cît şi global, determinînd
specialiştii în domeniu să cerceteze cauzele şi mecanismele care
favorizează această stare cu scopul de a reduce riscurile de excluziune
socială.
Excluziunea socială impune o strategie de reconstrucţie socială în paralel
cu implementarea unor politici de suport pentru grupurile vulnerabile.
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Actualmente, în Republica Moldova nu există un sistem de indicatori
pentru monitorizarea excluziunii sociale, însă există voinţa de aderare
şi aliniere la standardele internaţionale în ceea ce priveşte analiza
inegalităţii sociale şi studierea impactului politicilor sociale asupra
grupurilor vulnerabile ale populaţiei. Pentru a măsura progresele înregistrate în apropierea Republicii Moldova de standardele internaţionale, a fost creat un parteneriat de către PNUD Moldova împreună
cu UNIFEM, UNFPA, UNICEF, Guvernul Republicii Moldova şi
Biroul Naţional de Statistică care şi-a propus elaborarea unui set de
indicatori pentru studierea excluziunii sociale şi a mecanismelor care
o favorizează.
Prezentul studiu oferă setul de indicatori de măsurare a excluziunii
sociale în Republica Moldova, metodologia de calcul a acestora, precum şi
analiza indicatorilor prin prezentarea inegalităţii umane şi disparităţilor
regionale în scopul elaborării unor strategii de reconstrucţie socială şi a
unor politici de suport pentru grupurile vulnerabile.
Excluziunea socială prezintă deficienţe la nivelul: (i) pieţei muncii care
promovează integrarea economică; (ii) sistemului statului bunăstării
care susţine integrarea socială; (iii) sistemului familiei şi copilului
care oferă integrare personală şi (iv) sistemului democratic şi legal ce
presupune integrarea civică. Astfel, studiul de faţă prezintă un scurt
istoric al conceptului de excluziune socială, caracterizînd dimensiunile
acestui fenomen, cauzele şi procesele ce-l generează, mecanismele
precare de suport instituţional, cadrul legal discriminator, inclusiv
barierele instituţionale şi politice, valorile sociale şi practicile culturale.

Aspecte metodologice şi analitice

Sînt caracterizate condiţiile care împiedică unele grupuri de oameni să
beneficieze de drepturile lor sociale, economice, politice şi culturale.
În acest context, apare necesitatea dezvoltării unor politici sociale
care să ofere accesul populaţiei la diverse tipuri de servicii (medicale,
educaţionale, de protecţie, etc.) şi care să permită elaborarea unor
politici de coeziune socială: sistemul de drept care să asigure exercitarea
tuturor drepturilor omului, participarea tuturor cetăţenilor la viaţa
socială, procesul de dezvoltare personală, familială şi profesională.
Coeziunea socială presupune responsabilitatea tuturor membrilor unei
societăţi pentru bunăstarea socială, dezvoltarea relaţiilor de încredere
şi parteneriat bazate pe egalitatea în drepturi, demnitatea umană,
autonomia personală, etc.
Pentru a analiza excluziunea/incluziunea socială, precum şi coeziunea
socială în Republica Moldova, autorii studiului au utilizat cercetările
statistice periodice efectuate de Biroul Naţional de Statistică: Cercetarea
Bugetelor Gospodăriilor Casnice, Modulul ad-hoc „Excluderea socială”
efectuat pentru prima dată în Moldova în trimestrul I al anului 2009,
Ancheta Forţei de Muncă, precum şi date administrative oferite de
diverse ministere (Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Economiei, Ministerul Educaţiei, etc.).
În elaborarea matricei de indicatori naţionali cu privire la excluziunea
socială a fost analizată experienţa ţărilor europene în acest domeniu
(Franţa, Italia, Germania, Finlanda, România, etc.), s-au studiat
indicatorii monitorizaţi în aceste şi în alte ţări, inclusiv indicatorii
structurali stabiliţi de Comunitatea Europeană. În acelaşi timp, s-a ţinut
cont de particularităţile Republicii Moldova, de indicatorii monitorizaţi
în cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare şi Obiectivelor de Dezvoltare
ale Mileniului pentru a asigura valorificarea oportunităţilor existente în
contextul naţional.
Indicatorii propuşi permit monitorizarea excluziunii/incluziunii
sociale, politicilor sectoriale implementate, oferind o analiză complexă
a impactului acestora asupra nivelului calităţii vieţii populaţei. Matricea
indicatorilor naţionali include indicatori primari, secundari şi terţiari
ce asigură o evaluare complexă şi multilaterală a incluziunii sociale
şi a evoluţiei nivelului de bunăstare în contextul politicilor naţionale.
Indicatorii de monitorizare sînt grupaţi pe 10 dimensiuni principale
ale calităţii vieţii populaţiei: (i) sărăcie şi inegalitate (14 indicatori),
(ii) locuinţă şi condiţii locative ale gospodăriilor (10 indicatori); (iii)
piaţa muncii (14 indicatori); (iv) educaţie (19 indicatori); (v) sănătate

11

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

(13 indicatori); (vi) protecţie socială (9 indicatori); (vii) justiţie şi
securitate (8 indicatori); (viii) cultură, sport şi petrecerea timpului liber
(4 indicatori); (ix) participare la viaţa socială, guvernare, comunicare şi
acces la informaţie (10 indicatori) şi (x) mediul (2 indicatori).
Factorii principali care definesc, în prezent, vulnerabilitatea unor
grupuri de persoane la excluziune socială sînt vârsta, educaţia, sănătatea,
prezenţa sau absenţa locului de muncă, veniturile şi mediul de reşedinţă.
Aceştia au permis identificarea şi caracterizarea principalelor grupuri
vulnerabile din Republica Moldova: copiii şi familiile cu mulţi copii,
tinerii, persoanele cu venituri reduse, persoanele vîrstnice, persoanele
cu dizabilităţi, familiile lucrătorilor migranţi; în scopul cunoaşterii
particularităţilor de manifestare, elaborare şi aplicare a mecanismelor
de incluziune socială.
În studiu, o atenţie centrală este acordată şi metodologiei de calculare
a indicatorilor de monitorizare a excluziunii/incluziunii şi coeziunii
sociale. Respectiv, indicatorii de excluziune socială sînt prezentaţi în
dinamică.
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Cercetarea excluziunii sociale urmăreşte identificarea factorilor care
pot determina creşterea incluziunii şi coeziunii sociale. În acest context,
un rol deosebit în lucrare a fost atribuit studierii aspectelor teoretice şi
practice ale coeziunii sociale, evidenţierii indicatorilor de monitorizare
şi evaluare a acestui proces. Pentru o analiză complexă a coeziunii
sociale sînt propuşi spre utilizare 3 tipuri de indicatori: cantitativi,
calitativi obiectivi şi calitativi subiectivi; care pot fi completaţi cu
indicatori derivaţi.
Coeziunea socială a fost analizată prin prisma situaţiei calităţii vieţii
(egalităţii în realizarea drepturilor/interzicerea discriminării, demnităţii,
dezvoltării persoanale şi participării) şi componentelor de bază ale
vieţii. Au fost identificate, în acest mod, 5 grupuri vulnerabile în ceea
ce priveşte coeziunea socială: copiii, persoanele vîrstnice, persoanele cu
disabilităţi, femeile, familiile lucrătorilor migranţi.
Autorii lucrării au căutat să furnizeze o metodologie exactă pentru
monitorizarea şi evaluarea excluziunii/incluziunii şi coeziunii
sociale, bazată pe specificul naţional, valorificînd întregul spectru
de sisteme de monitorizare ale fenomenelor menţionate atît în plan
european, cît şi mondial. Concluziile şi recomandările studiului oferă
resurse pentru dezvoltarea unui sistem de indicatori naţionali în
monitorizarea şi evaluarea fenomenului de excluziune socială, precum
şi pentru iniţierea unor politici guvernamentale în scopul creării unei
societăţi coezive bazată pe respectarea drepturilor fiecărui cetăţean.

Aspecte metodologice şi analitice

Introducere
Problemele sărăciei şi excluziunii sociale continuă să afecteze societatea moldovenească, indiferent de eforturile întreprinse de comunitatea
naţională şi cea internaţională pentru diminuarea acestora. Cercetările
realizate pe parcursul ultimului deceniu arată de fiecare dată că sărăcia
şi excluziunea socială sînt fenomene complexe şi multidimensionale,
iar combaterea acestora solicită o abordare integrată prin consolidarea
eforturilor diferitor actori la diferite niveluri. Atingerea unor niveluri
mai ridicate de incluziune şi coeziune socială reprezintă obiectivul
strategic primordial atît la nivelul ONU, exprimat prin intermediul
Obiectivelor de Dezvoltare ale Milileniului, cît şi la nivelul UE, transpus
în cadrul Strategiei de la Lisabona, aceasta din urmă rezultînd într-o
serie de politici comprehensive comune monitorizate prin intermediul
Metodei Deschise de Coordonare şi al indicatorilor Laeken.
Eficientizarea gestionării riscului de excluziune socială şi a procesului
de incluziune socială impune necesitatea examinării acestor două
dimensiuni în dependenţă de politicile complexe de dezvoltare, prin
aplicarea sistemelor de monitorizare şi evaluare comune efective şi
eficiente în scopul realizării coeziunii economice şi sociale1.
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În Republica Moldova problema incluziunii sociale şi inegalităţii a fost
abordată la nivel conceptual în cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare
pentru anii 2008-2011 (SND)2 prin una din priorităţile de bază ale
acestui document, şi anume “Dezvoltarea resurselor umane, creşterea
gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale”. Un accent aparte
este pus, de asemenea, şi în strategiile sectoriale, iar efectele politicilor
asupra excluziunii şi incluziunii sociale urmează a fi măsurate aplicînd
un set de indicatori strict determinaţi şi aprobaţi.
În acest context, este necesară revizuirea datelor statistice disponibile,
selectarea indicatorilor relevanţi, care ar asigura reflectarea şi analiza
inegalităţii şi disparităţilor existente în republică, precum şi determinarea
metodologilor de calculare a acestora. Astfel, îmbunătăţirea calităţii
datelor în scopul evaluării impactului politicilor promovate în procesul
implementării SND, elaborarea recomandărilor privind măsurile
suplimentare necesare pentru alinierea la standardele UE în contextul
politicilor sociale, inclusiv a unui set de indicatori care ar permite

NOTE:
1
UNDP, Social Inclusion
and Integration in Poland.
An indicators-based
approach, p.9.
2
Legea Nr. 295 din
21.12.2007 pentru
aprobarea Strategiei
naţionale de dezvoltare
pe anii 2008-2011.
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măsurarea excluziunii sociale, inegalităţii umane şi disparităţilor regionale şi comunitare în Moldova sînt activităţi de bază ale Proiectului
„Consolidarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova”, care
reprezintă o iniţiativă comună a PNUD Moldova, UNIFEM, UNICEF,
UNFPA, realizată în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova, în
particular cu Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.
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Din punctul de vedere al cercetării excluziunii sociale, în Moldova, pînă
la etapa actuală, au fost făcute unele încercări de evaluare a acesteia, însă
accentele preponderent au fost orientate pe analiza sărăciei, inegalităţii
şi accesului. Prezenta lucrare propune în premieră constituirea unui set
de indicatori de măsurare a excluziunii sociale în Republica Moldova,
precum şi metodologiile de calcul al acestora. Abordările metodologice
privind aplicarea acestor indicatori sînt importante şi actuale pentru
Republica Moldova, întrucît ele vor servi drept instrumente ce vor fi
utilizate pentru fundamentarea politicilor sociale, descrierea nivelului
de dezvoltare atins, depistarea problemelor curente. Actualul document
reprezintă o descriere, evaluare şi analiză a diferitor tipuri de indicatori
privind măsurarea excluziunii sociale în Moldova. Raportul este axat
pe selectarea indicatorilor care caracterizează fenomenul menţionat,
determinarea matricei generale de indicatori pe domenii de referinţă.
De asemenea, sînt abordate diverse concepte de utilizare a indicatorilor
selectaţi în contextul analizei politicilor şi impactului acestora pe
sectoare relevante.

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Capitolul I.
Excluziunea şi coeziunea socială:
aspecte teoretice şi metodologice
1.1. Abordări conceptuale cu privire la excluziunea socială

Cap itolul I

Noţiunile de excluziune şi incluziune socială reprezintă în sine concepte
distincte care au intrat recent în limbajul politic şi au căpătat popularitate
şi atenţie deosebită la nivelul diferitor agenţii internaţionale, fiind
transpuse atît în cadrul politicilor şi documentelor-cheie ale Uniunii
Europene, cît şi în cadrul documentelor de referinţă ale ONU şi
Consiliului Europei.
Excluziunea socială a fost recunoscută în cadrul UE şi ONU, ca
fiind una din principalele bariere în atingerea creşterii economice şi
dezvoltării durabile. Provocările pentru o dezvoltare durabilă cauzate de
excluziunea socială au fost evidenţiate în cadrul mai multor documente
şi strategii ale ONU (ONU, 2000). Gradul de incluziune socială şi
durabilitatea măsurilor întreprinse reprezintă criteriile principale care
permit de a măsura dacă dezvoltarea şi procesele civile din societate
evoluează în direcţia corectă. Potrivit PNUD, aşa cum a fost menţionat
în mai multe documente, avîndu-şi originea în Raportul de Dezvoltare
Umană (1994), o dezvoltare este considerată a fi corectă dacă aceasta
generează bunăstare la nivelul indivizilor.
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Evoluţia conceptelor de excluziune/incluziune socială

NOTĂ:
3

D. Arpinte, A. Baboi,
S. Cace, C. Tomescu,
I. Stanescu, „Politici
de incluziune socială”,
Calitatea Vieţii XIX, nr.
3-4, 2008, p.339.

Originea noţiunii de excluziune socială se regăseşte în Franţa deceniului
al şaptelea al secolului trecut prin referinţe vagi în discursurile publice
despre „cei excluşi”. În 1974, René Lenoir, secretar de stat cu afaceri
sociale în guvernul gaullist condus de Jacques Chirac, a publicat lucrarea
„Les Exclus”. După Lenoir, excluşii reprezentau toate categoriile sociale
care nu erau incluse în sistemele de asigurări sociale specifice statului
social (welfare state): persoane cu handicap fizic şi psihic, persoane cu
tendinţe de suicid, veteranii invalizi, copii abuzaţi, familii cu părinţii
divorţaţi, consumatori de droguri, persoanele neadaptate social şi alte
categorii de persoane care nu îşi găseau un loc în societate (Lenoir,
1974)3.

Aspecte metodologice şi analitice

Cap itolul I

În Franţa, anii 1980 se caracterizează printr-o rată persistent ridicată
a şomajului, fapt care a afectat îndeosebi tinerii. Totodată, s-au făcut
simţite şi alte probleme sociale, nu numai cele materiale, spre exemplu:
degradarea cartierelor mărginaşe, destrămarea stabilităţii relaţiilor de
familie, izolarea socială, probleme de integrare ale comunităţilor de
imigranţi, mai ales în rîndul celor aflaţi la a doua generaţie. Pentru a
acoperi toate grupurile afectate de aceste probleme sociale, guvernele
socialiste din perioada preşedinţiei lui François Mitterand (19811994) au extins aria de acoperire a termenului. Excluziunea socială a
devenit parte curentă a documentelor de politici redactate la nivelul
Commissariat General du Plan, însoţită de viziunea unui stat social
participativ cu principii noi, cum ar fi: coeziunea socială şi integrarea
socială (Silver, 1995).
La nivel european, termenul de excluziune socială a apărut la sfîrşitul
anilor ’80 şi începutul anilor ’90, în cursul mandatelor Comisiei Delors.
Încă din 1975 au fost iniţiate şi derulate de către instituţiile comunitare4
o serie de programe privind sărăcia. Al treilea program, derulat între
anii 1989-1994 şi cunoscut informal drept Sărăcie III (Poverty III), a
finanţat constituirea Observatorului asupra politicilor naţionale de
combatere a excluziunii sociale. În prima parte a anilor ’90, excluziunea
şi incluziunea socială au fost integrate în toate politicile Uniunii
Europene, începînd cu Tratatul de la Maastricht şi protocoalele sale
anexe, reforma obiectivelor Fondului Social European, documentele
Parlamentului European şi Programele de Acţiune Socială ale Comisiei
(Estivill, 2003)5.
O parte din autori au susţinut că unul dintre motivele pentru care
noţiunea de excluziune socială a fost adoptată atît de rapid la nivelul
instituţional european, a fost refuzul guvernelor conservatoare din
Europa, în special guvernul Thatcher din Marea Britanie (Berghman,
1995; Nolan, 1996) şi guvernul Kohl din Germania (Hills, 2002) de a
recunoaşte existenţa sărăciei, preferîndu-se termenul de excluziune
socială, perceput vag. Pe de altă parte, UE a preferat utilizarea noţiunii
de excluziune socială, deoarece aceasta face trimitere la nevoia de
complementare a integrării economice cu măsuri care promovează şi
integrarea socială (Nolan, 1996).
Actualmente conceptul de excluziune socială este înţeles şi utilizat în
moduri diferite de specialişti. Pentru unii, excluziunea este în primul
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4
ESCWA (2007), Literature
review on social exclusion in
ESCWA region, p. 2.
5
http://www.ilo.org/public/
english/protection/socsec/
step/download/96p1.pdf
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rînd rezultatul sărăciei. Alţii o văd într-un mod mai extins, ca deprivare
multiplă şi o echivalează cu participarea socială insuficientă şi inadecvată, cu neintegrarea socială şi, în unele cazuri, cu incapacitatea unei
persoane sau categorii de persoane de a acţiona fără a primi ajutor.
Însă chiar şi în absenţa unei definiţii general acceptate, în dezbaterile
despre excluziunea socială apar trei subiecte recurente:

Cap itolul I

Excluziunea este direct legată de normele societăţii dintr-o
anumită perioadă. O persoană defavorizată este percepută
diferit în societăţi diferite, atît din punct de vedere cultural, cît
şi economic. Normele societăţii se schimbă în timp şi, odată
cu ele, se schimbă şi atitudinea „majorităţii” faţă de o anumită
categorie marginalizată sau vulnerabilă.
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Excluziunea este cauzată de o acţiune a unui individ, a unui
grup sau a unei instituţii. O persoană se poate autoexclude
social prin propria sa voinţă sau poate ﬁ exclusă ca urmare
a deciziilor asumate sau neasumate, voite sau nu, ale altor
oameni, organizaţii sau instituţii.
Excluziunea nu este doar un rezultat al circumstanţelor de
moment, dar şi un impact asupra perspectivelor de viitor ale
persoanei afectate.
Un alt aspect definitoriu al excluziunii este faptul că ea se manifestă,
în special, la nivelul comunităţii geografice sau sociale, deoarece
afectează în principal grupuri, nu indivizi. Excluziunea socială reflectă
o combinaţie de cauze şi de factori favorizanţi aflaţi în strînsă corelaţie.
Ca atare, ea trebuie privită ca un proces, şi nu doar ca un rezultat marcat
în timp, de exemplu, ca un rezultat strict al sărăciei.
Uniunea Europeană a adoptat o definiţie a excluziunii sociale care
recunoaşte legătura dintre individ şi mediul în care trăieşte, precum
şi natura dinamică a fenomenului. În acest sens, Grupul de lucru al
Eurostat pentru statistici despre sărăcie şi excluziune socială, a delimitat
excluziunea socială de sărăcie şi o tratează ca „un proces dinamic, care se
reflectă pe niveluri descrescătoare: unele dezavantaje conduc la excludere,
care, la rîndul său, duce la o situaţie şi mai defavorabilă [...] şi se încheie
cu o serie de dezavantaje multiple şi persistente. Indivizii, gospodăriile sau
alte unităţi spaţiale pot fi excluse de la accesul la resurse precum locuri de
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muncă, asistenţă medicală, educaţie şi viaţă politică sau socială”. La rîndul
său, sărăcia este definită ca fiind constituită din parametri materiali şi
relativi, şi reprezintă o precondiţie pentru apariţia excluziunii sociale6.
BOXA 1.

Sărăcia, excluziunea şi incluziunea socială

Sărăcia. Se consideră că indivizii trăiesc în sărăcie, dacă veniturile şi
resursele acestora sînt insuﬁciente şi îi împiedică de a avea un standard
de viaţă considerat acceptabil în societatea în care trăiesc. Din cauza
sărăciei, persoanele se pot confrunta cu multiple dezavantaje ca şomaj,
venituri mici, locuinţă săracă, îngrijiri medicale inadecvate şi bariere în
învăţare, cultură, sport şi agrement. Săracii deseori sînt marginalizaţi şi
excluşi de la participarea la activităţi economice, sociale şi culturale care
sînt normale pentru alte persoane. Nu în ultimul rînd, accesul acestor
persoane la realizarea drepturilor lor fundamentale este restrîns.

Incluziunea socială. Incluziunea socială este un proces prin care
celor aﬂaţi în riscul de sărăcie şi excludere socială li se asigură resursele necesare şi oportunităţile pentru o participare deplină la viaţa
economică, socială şi culturală, un standard de viaţă şi bunăstare care
este conceput drept normal în cadrul societăţii unde aceştia trăiesc.
În aceste condiţii, persoanele respective dispun de o participare mai
pronunţată la procesul de luare a deciziilor în problemele ce îi privesc,
ﬁindu-le asigurat accesul la drepturile fundamentale7.

Prin urmare, excluziunea socială afectează atît calitatea vieţii oamenilor,
cît şi echitatea şi coeziunea societăţii în întregime, iar dimensiunile
acesteia sînt interdependente, ceea ce, în consecinţă, aprofundează
marginalizarea8.
Cine sînt „excluşii sociali”?

Excluşii sînt indivizii şi/sau grupurile de indivizi care sînt deprivaţi de
la participarea deplină la viaţa economică, socială, culturală şi politică a
societăţii, unde aceştia locuiesc. Indivizii pot fi excluşi în acest sens din
mai multe motive:

Cap itolul I

Excluziunea socială. Excluziunea socială este un proces prin care
anumiţi indivizi sînt împinşi la marginea societăţii şi împiedicaţi să
participe deplin la viaţa socială din cauza sărăciei, lipsei competenţelor
de bază şi oportunităţilor de învăţare pe termen lung, sau ca un rezultat
al discriminării. Respectiv, excluziunea socială îi distanţează de la
locurile de muncă, venituri şi oportunităţi educaţionale, de asemenea,
de la reţelele şi activităţile sociale şi comunitare. Aceste persoane au
acces redus la putere şi la organele de decizie, şi prin urmare, de cele
mai dese ori se simt lipsite de putere şi posibilităţi de a inﬂuenţa şi
controla deciziile care le afectează viaţa zi de zi.
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6

European Commission.
DGMPL (2004), Joint
report on social
inclusion, p.10.

7
Carta Drepturilor
Fundamentale ale Uniunii
Europene.
8
Silver H. (1994),
Social exclusion and
social solidarity: three
paradigms, International
Labour Review, vol. 133,
no. 5-6, ss. 531-578.
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din cauza caracteristicilor lor individuale (bătrîni, bolnavi, persoane
cu dizabilităţi, săraci, imigranţi, femei şi copii vulnerabili); sau
din cauza caracteristicilor sociale/culturale ale acestora (cum ar ﬁ
religia, rasa, etnia, casta, limba, etc. ).

De menţionat că riscul majorităţii grupurilor vulnerabile de a fi excluse
pe cel puţin o dimensiune din cele menţionate, este cu mult mai
ridicat dacă unele componente ale excluziunii sociale, interacţionează
influenţîndu-se reciproc şi creînd astfel un lanţ de deprivări multiple.

Cap itolul I

Dimensiunile excluziunii sociale
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Excluziunea socială reprezintă în sine un proces multidimensional
care implică şi combină mai mulţi factori. Cercetările în domeniu au
încercat să sintetizeze factorii multipli ai excluziunii prin următoarele
dimensiuni importante:
Excluziunea de la viaţa economică, rezultată în şi din inegalitatea
asupra deţinerii bunurilor şi veniturilor, precum şi din reducerea
oportunităţilor de angajare.
Excluziunea de la servicii sociale, rezultată în şi din inegalitatea
accesului la un şir întreg de servicii - educaţie, sănătate, locuinţă,
protecţie socială, etc. – generînd efecte pronunţate asupra
rezultatelor cu caracter uman (educaţie, sănătate, nutriţie).
Excluziunea de la participarea politică, rezultată în şi din inegalităţile
distribuirii în cadrul grupului a oportunităţilor politice şi de putere
la toate nivelurile (inclusiv puterii politice, birocratice şi militare) şi
accesului inegal la justiţie, libertăţi şi instituţii.
Excluziunea culturală, rezultată în şi din diferenţele de recunoaştere
(de facto) a statutului ierarhizării normelor culturale, tradiţiilor
şi obiceiurilor diferitor grupuri.

Fiecare dintre aceste dimensiuni este în sine importantă, însă, fiind mai
multe, acestea împiedică progresele atinse în alte dimensiuni.
Cauzele şi procesele care generează excluziunea socială

Cauzele excluziunii sociale, la fel ca şi dimensiunile acesteia, sînt
multiple şi includ ambele aspecte: tangibile (materiale) şi intangibile
(relaţionale). Însăşi procesele excluziunii pot să conducă la excluziune
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ca rezultat, în urma a unui efort nesemnificativ sau a lipsei de efort
pentru contribuirea la schimbarea potenţialelor rezultate ale acestora.
Cu alte cuvinte, nu totdeauna sărăcia sau problemele generate de nivelul
scăzut de educaţie rezultă în excluziune.

Mecanismele slabe de suport instituţional. Acestea pot fi inadecvate,
funcţiona slab, avea o calitate joasă şi non reacţionalitate, respectiv
incapabile de a crea oportunităţi pentru cei care se presupune că ar fi
supuşi excluziunii sociale. Instituţiile private, organizaţiile societăţii
civile, precum şi unele instituţii financiare private, furnizori de servicii,
pot contribui la excluziunea socială prin faptul că nu dezvoltă programe
orientate spre grupurile excluse sau servicii care ar corespunde
necesităţilor acestora.
Cadrul legal discriminator sau executarea inadecvată a acestuia. Legislaţia imperfectă poate aprofunda excluderea unor grupuri sociale.
Uneori legislaţia poate fi adecvată, ea poate prevedea măsuri de protecţie
a grupurilor defavorizate, însă capacităţile reduse de aplicare a acesteia
o fac pînă la urmă lipsită de sens.
Barierele politice şi instituţionale. Instituţiile publice, prin lipsa de
înţelegere a dinamicii vulnerabilităţii, sărăciei şi a excluziunii sau printro monitorizare formală, pot contribui la excluziunea socială. Procesul
decizional poate fi ineficient pentru protejarea grupurilor excluse în
mare parte datorită lipsei de implicare şi insuficienţei resurselor.
Practicile discriminatorii rezultante din privilegiere. Prejudecăţile şi
discriminarea rezultată din privilegierile sociale şi politice pot, de
asemenea, provoca excluziune socială. De exemplu, preferarea anumitor
grupuri şi discriminarea bazată pe apartenenţele etnice şi de gen pot
conduce la excluziune de pe piaţa Forţei de Muncă a unor categorii de
persoane, etc. În cazuri extreme, ostilitatea directă şi violenţa impotriva
anumitor grupuri pot genera excluziune socială.
Valori sociale şi practici culturale discriminatorii. Excluziunea socială
poate persista şi la nivelul cultural şi tradiţional. În acest sens, Carlos Sojo
(2000) a definit excluziunea culturală ca acces diferenţiat al grupurilor
sociale la beneficiile bunăstării materiale şi sociale, atunci cînd cauzele
nu sînt structurale. Respectiv, indivizii, familiile şi comunitatea, pre-
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Drept cauze şi procese potenţiale ale excluziunii sociale sînt identificate
următoarele:
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cum şi instituţiile statului, prin acţiunile lor pot declanşa procese de
excluziune chiar în cadrul grupurilor vulnerabile.
După Carlos Sojo9, stratificările culturale au fost clasificate în două
forme, şi anume:
speciﬁcitatea subiectivă - include factori legaţi de gen, origine etnică
sau rasă, vîrstă şi apartenenţă la un grup minoritar;
acces la bunuri simbolice – include resurse şi infractructura care
difuzează informaţie, cunoştinţe şi valori, precum şi capacitatea
indivizilor de a le înţelege.

Inegalităţile între grupuri. Prezenţa acestor inegalităţi de facto şi de jure în
cadrul grupurilor pot spori excluziunea. Acestea pot fi inegalităţi ce ţin de:

Cap itolul I

Clasă, bunăstare şi acces la resurse;
Relaţii gender, reguli formale şi informale pentru bărbaţi şi femei,
băieţi şi fete privind oportunităţi egale în luarea decizilor, acces,
control asupra resurselor şi participare, inclusiv impactul acestora
asupra statutului lor social;
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Apartenenţă etnică (cum normele şi practicile sociale ale
grupurilor etnice dominante deﬁnesc gradul şi formele practicilor
discriminatorii faţă de grupurile dezavantajate);
Limbă (cum comunităţile care vorbesc limba dominantă au mai
multe posibilităţi pentru incluziune şi cum aceasta rezultă în
inegalitate între vorbitorii limbilor minoritare şi majoritare);
Religie (cum grupurile religioase dominante deﬁnesc atitudinile şi
comportamentele faţă de alte religii care ar putea include practici
discriminatorii);
Mediu de reşedinţă sau acces geograﬁc (cum mediul de reşedinţă
inﬂuenţează accesul şi excluziunea. Spre exemplu, accesul populaţiei
din capitalele diferitor ţări comparativ cu oamenii din zonele rurale, etc.).

O informaţie mai amplă cu privire la abordările multiple ale excluziunii
sociale şi sistemele de monitorizare a excluziunii sociale în ţările UE
sînt prezentate în Anexa 1 şi Anexa 2.

NOTĂ:
9

UNDP, Ghana Human
Development Report
2007, Chapter 1, p.16.

1.2. Abordări conceptuale cu privire
la coeziunea socială
Coeziunea socială este cel mai recent şi mai cuprinzător concept ce stă la
baza politicilor sociale ale Uniunii Europene. Astfel, conform Tratatului
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de la Amsterdam (1997), aceasta urmează a fi dezvoltată şi aplicată la
nivelul comunităţii într-o manieră mai largă: politica de coeziune
(cohesion policy)10. Esenţa coeziunii sociale o constituie bunăstarea
colectivă, relaţiile sociale armonioase şi stabile ca parte integrantă a
progresului socio-economic şi coexistenţei paşnice a tuturor grupurilor
sociale în cadrul societăţii. În comunitatea ştiinţifică există divesre
interpretări ale conceptului de coeziune socială.
BOXA 2.

NOTĂ:
10

Tratatul de la Amsterdam,
adoptat de către statele
membre ale EU la
02.10.1997, în vigoare
de la 01.05.1999, după
ratificarea de către cele 15
state membre. http://www.
europarl.europa.eu/topics/
treaty/pdf/amst-en.pdf

Diverse interpretări ale conceptului
de coeziune socială

Coeziunea socială ...
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se creează prin legături sociale puternice şi acordul între membrii
societăţii asupra unor responsabilităţi comune;
presupune că toţi oamenii sînt capabili de a participa la viaţa
economică şi de a beneﬁcia de bunurile ei;
necesită existenţa proceselor cu ajutorul cărora s-ar putea
“de cerut” autorităţilor alocarea resurselor în cadrul societăţii;
necesită toleranţă faţă de alte culturi şi tradiţii, precum
şi recunoaşterea acestora.
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NOTE:

Consiliul Europei deţine prioritate, comparativ cu alte organizaţii
naţionale sau internaţionale, în dezvoltarea coeziunii sociale printrun set de obiective şi acţiuni practice în cadrul realizării politicilor
corespunzătoare, transformînd-o dintr-un concept într-o abordare
politică. O trăsătură distinctă în abordarea Consiliului Europei este
legată de accesibilitatea drepturilor pentru toţi ca o condiţie prealabilă
pentru formarea societăţii coezive11. Acest principiu contribuie la
recunoaşterea demnităţii tuturor oamenilor, indiferent de capacitatea
lor de a-şi satisface propriile nevoi. Întregul spectru de drepturi civile,
politice şi economice este protejat de două documente fundamentale
ale Consiliului Europei în domeniul drepturilor omului: Convenţia
europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale12 şi Carta Socială Europeană13, precum şi de organismele responsabile pentru asigurarea respectării acestor drepturi.
Conform definiţiei Consiliului Europei, coeziunea socială este capacitatea societăţii de a asigura bunăstarea tuturor membrilor săi, minimizînd decalajele de dezvoltare şi evitînd marginalizarea oamenilor.

11
Council of Europe (2005).
Concerteted development
on social cohesion
indicators. Methodological
guide. http://www.coe.
int/t/dg3/socialpolicies/
socialcohesiondev/source/
GUIDE_en.pdf
12

http://www.echr.
coe.int/nr/rdonlyres/
d5cc24a7-dc13-4318b457-5c9014916d7a/0/
englishanglais.pdf

13

Resolution (2000/C
364/01) - Charter of
fundamental rights of the
European Union, signed
at Strasbourg on 9th
December 1989 by the
Member States, with the
exception of the United
Kigdom, Official Journal C
364 , 18/12/2000 P. 0001
– 0022,
http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000X1218
(01):EN:HTML
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În Strategia revizuită pentru coeziune socială, aprobată de Comitetul
de Miniştri al Consiliului Europei la 31 martie 2004, coeziunea socială
presupune următoarele dimensiuni:
descrierea realităţiilor sociale, luînd în considerare trei componente:
calitatea vieţii, situaţia indivizilor şi grupurilor din punctul de vedere
al bunăstării, privită după diferite domenii-cheie (domenii de viaţă şi
grupurile vulnerabile);
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mediul de viaţă, alcătuit, pe de o parte, de participanţi (printre care
sînt autorităţile publice, pieţele, sectorul privat şi sectorul civil), şi, pe
de altă parte, de acţiuni (printre care sînt acţiunile publice şi private);
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componentele (constituenţii) de bază ale vieţii, constînd în relaţii
neoﬁciale, relaţii de încredere, valori, sentimente, cunoştinţe
universale generale etc.;
obiectivele deﬁnite pentru ﬁecare dintre aceste trei aspecte:
în ceea ce priveşte calitatea vieţii: asigurarea bunăstării ţinînd
cont de următoarele patru aspecte - corectitudinea în exercitarea
drepturilor; recunoaşterea demnităţii umane; autonomia în
dezvoltare personală (în familie şi în plan profesional); participarea
tuturor membrilor societăţii;
cu privire la mediul de viaţă: dezvoltarea responsabilităţii reciproce
a participanţilor pentru ca societatea să poată asigura bunăstarea
tuturor membrilor săi;
cu privire la constituenţii de bază ai vieţii: asigurarea integrităţii
acestora, adică păstrarea valorilor, încrederii, sentimentelor de
solidaritate, etc.

Este deosebit de utilă identificarea, în cadrul fiecărui component al
coeziunii sociale enumerate mai sus, factorii care joacă un rol decisiv
în atingerea obiectivului coeziunii sociale, numiţi şi elemente-cheie ale
coeziunii sociale.
Elementele-cheie cu privire la calitatea vieţii (situaţii). Elementelecheie ale calităţii vieţii sînt cele patru aspecte ale bunăstării generale,
care împreună constituie scopul final al coeziunii sociale, şi anume:
justiţia în exercitarea drepturilor, fără de care sistemul legal ca un
întreg îşi pierde legitimitatea şi se aﬂă în imposibilitatea de a asigura
aceste drepturi, pe o bază durabilă;
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demnitatea umană şi aprecierea, sau respectul faţă de oameni, faţă
de libertatea existenţei lor şi formele speciﬁce de exprimare, care
asigură pluralitatea şi deschiderea societăţilor moderne, unite pe
baza respectării tuturor drepturilor omului;
autonomia personalităţii, fără de care este imposibil să ne imaginăm
procesul de dezvoltare personală, familială şi profesională, întregul
set de condiţii, care permite oricui să realizeze propriul stil de viaţă şi
să facă alegerile sale;

Aceste patru elemente-cheie reprezintă dimensiunile inseparabile ale
„bunăstării cetăţenilor” (numită cu acest termen pentru a o distinge
de acea bunăstare limitată la accesul la condiţiile materiale de viaţă).
Ele reflectă condiţiile care generează/predetermină sentimentul de
apartenenţă la societatea modernă prin exercitarea drepturilor şi
responsabilităţilor civice.
Elementele-cheie cu privire la mediul de viaţă (participanţi şi acţiuni).
Capacitatea societăţii de a asigura bunăstarea generală, prin împărţirea
responsabilităţii între participanţii implicaţi, include patru tipuri de
condiţii sau elemente-cheie care determină felul în care respectivii
participanţi vor acţiona, şi anume:
sprijinul total pentru bunăstare, care se reﬂectă în drepturile omului,
ca valori de referinţă universale, adoptate de către statele membre
ale ONU, completate cu obiectivul de dezvoltare durabilă, care
include bunăstarea generaţiilor viitoare;
responsabilitatea reciprocă a ﬁecărui participant, care îşi găseşte
expresia în conceptul de cetăţenie şi în cel de asociere socială;
posibilitatea deciziilor comune în ceea ce priveşte democraţia, care
poate ﬁ numită abilităţi democratice;
capacitatea productivă de a atinge bunăstarea presupune o legătură
strînsă între dezvoltarea economică şi coeziunea socială.

Constituenţii de bază ai vieţii. În epoca drepturilor, calitatea componentelor de bază ale coeziunii sociale este în mare parte reflectată în:
capacitatea de a dezvolta relaţii pe verticală, pe lîngă cele
tradiţionale (familiale, comunitare etc.) sau sistemice (legate de
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participarea şi obligaţiile, care permit de a inﬂuenţa individual sau
colectiv asupra alegerii publice, oferind astfel un impuls pentru
dezvoltarea societăţii.
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activitatea economică sau instituţională), şi ale celor între grupuri,
care sînt închise sau în care domină o atmosferă de neîncredere,
conﬂicte. Aceste legături pe verticală joacă un rol important în
cadrul abilităţilor democratice, în special, în ceea ce priveşte
dialogul intercultural;
orice formă de încredere - încrederea în sine însuşi, în oameni, în
instituţiile democratice, în viitorul întregii societăţi, etc.;
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contribuţia cunoştinţelor de ordin general creează un sentiment
de apartenenţă la societate, precum şi capacitatea de conştientizare
a oamenilor referitor la diferenţieri şi interdependenţă;
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diseminarea valorilor civice reglementează comportamentul social
şi modiﬁcarea acestuia, cum ar ﬁ sentimentul de justiţie şi cel de
bine comun, solidaritate, responsabilitate socială, toleranţă
şi interes faţă de diferenţieri, etc.;
simţul de satisfacţie cu privire la viaţa independentă demnă ce
presupune un mod activ legat de problemele publice prin intermediul valorilor civice, opus sentimentului de inutilitate, mînie, ură.

Pe lîngă faptul că componentele de bază ale coeziunii sociale trebuie să
posede capacitatea de a se replica şi de a promova drepturile omului şi
„cultura”, care le însoţesc pretutindeni în societate, acestea trebuie să-şi
menţină şi integritatea.
Constituenţii de bază ai coeziunii sociale, menţionaţi mai sus, sînt
prezentaţi în Tabelul 1. Componentele şi obiectivele respective ale
coeziunii sociale sînt prezentate în partea stîngă a tabelului, iar elementele-cheie corespunzătoare acestora – în partea dreaptă a tabelului.
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Tabelul 1.
Dimensiunile coeziunii sociale

Calitatea
vieţii
(bunăstarea
generală)

Mediul
de viaţă
(responsabilitatea
reciprocă a
participanţilor)

Nivelul
de
realizare

Elementele-cheie
ale coeziunii sociale

La nivel de
societate

Nonviolenţa în soluţionarea
conﬂictelor, pacea.

La nivel individual
şi interindividual

Bunăstarea cetăţeanului:
- egalitatea în realizarea drepturilor/
interzicerea discriminării;
- demnitatea/aprecierea;
- autonomia/dezvoltarea personală;
- participarea/îndeplinirea obligaţiilor
cetăţenilor.

Condiţiile
generale ale
responsabilităţii
reciproce a
participanţilor
pentru bunăstarea
generală

Scopul general al bunăstării: caracterul
universal şi inseparabilitatea drepturilor
umane şi a dezvoltării stabile.
Metodele responsabilităţii reciproce:
conştiinţa civică, abordarea asociativă şi
competenţele democratice.
Economia întru bunăstarea individuală şi
colectivă (compatibilitatea obiectivelor şi
dezvoltării economice şi coeziunii sociale).

Componetele
de bază ale vieţii
(integritate)

Legături

Legături pe verticală (altele decît tradiţiile
şi/sau sistemele economice şi instituţionale).

Încredere

Măsurarea triplă a încrederii:
- încrederea în sine şi în relaţiile
interpersonale;
- încrederea în instituţii, ONG-uri, întreprinderi;
- încrederea în viitor.

Cunoştinţe
colective şi simţul
apartenenţei

Cunoştinţe generale şi conştiinţa civică
colectivă, sentimentul de apartenenţă
multiplă, care presupune dreptul
la diferenţieri, interdependenţă şi
responsabilitate reciprocă.

Valori

Valori civice:
- sentimentul justiţiei şi binelui comun;
- sentimentul de solidaritate şi
responsabilitate socială;
- toleranţa/interesul faţă
de diferenţieri/sinceritate.

Sentimente

Satisfacerea aspiraţiei oamenilor la o viaţă
autonomă onorabilă.

Cap itolul I

Componentele
(şi obiectivele)
coeziunii sociale
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Cap itolul I

Cercetătorii în domeniu recomandă patru nivele de analiză a coeziunii
sociale prin prisma aspectelor realităţiilor sociale: (i) evaluarea tendinţei
generale a coeziunii sociale, (ii) evaluarea coeziunii sociale în ansamblu,
(iii) evaluarea detaliată a coeziunii sociale: evaluarea după domeniile
vieţii, (iv) verificarea coeziunii sociale după grupurile vulnerabile.
Aspecte practice privind analiza fenomenlui respectiv prin prisma
grupurilor vulnerabile sînt prezentate în Capitolul 4 al prezentului
raport.
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Capitolul II.
Resursele informaţionale
2.1. Tipuri de date
Sînt cunoscute diferite tipuri de surse de date, care permit evaluarea
complexă şi analiza comprehensivă a situaţiei într-o societate în general,
dar şi a studierii unei probleme şi/sau a efectelor implementării unor
politici în diverse domenii ale vieţii în particular. În contextul studiului
respectiv pot fi menţionate următoarele surse de date:
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date administrative, care sînt colectate la diverse nivele
administrative şi transmise într-o formă generalizată organelor de
statistică. Acest tip de date este recunoscut ca unul dintre cele mai
veridice;
cercetări statistice sistematice, care, în Republica Moldova, se
efectuează de către Biroul Naţional de Statistică, prin sondaje cu o
anumită periodicitate, cum ar ﬁ Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor
Casnice (CBGC), Ancheta Forţei de Muncă (AFM);
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sondaje - scop, care sînt efectuate pentru a obţine anumite
informaţii, spre exemplu, un astfel de studiu pe tema „Excluderea
socială”, a fost efectuat în republică în anul 2009 (modul „ad-hoc”);
studii de caz, care sînt necesare pentru culegerea informaţiilor ce nu
se referă la statistică, dar permit o evaluare calitativă a unei anumite
situaţii. Acestea se referă, în special, la indicatorii calitativi obiectivi, în
baza scalei reale de evaluare;
sondaje de opinie, care se efectuează, de obicei, de ONG-uri pe teme
speciﬁce, în funcţie de nevoile de moment.

2.2. Surse de date disponibile
Pentru evaluarea excluziunii/incluziunii sociale, precum şi a coeziunii
sociale, în Republica Moldova pot fi utilizate atît date din diverse
cercetări statistice şi sondaje, cît şi date administrative pe diverse nivele
de dezagregare.
NOTĂ:
14

CBGC este un studiu
selectiv care se realizează
sistematic de către BNS
din anul 1997.

Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice14 este considerată o sursă
importantă de informaţii, utilizată pentru aprecierea nivelului de trai
al populaţiei. Pentru diverse analize în dinamică, se consideră anul
2006 drept an de referinţă, deoarece începînd cu anul respectiv BNS
a realizat modificări substanţiale în cercetarea menţionată în scopul
îmbunătăţirii calităţii datelor.
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Eşantionul CBGC 2006 cuprinde 150 unităţi statistice primare. Anual
sînt supuse cercetării 9768 gospodării casnice distribuite în mod egal
(cîte 814 gospodării) pe o durată de 12 luni, folosind un sistem lunar
de rotaţie. Gospodăriile furnizează informaţii cu privire la pămîntul
folosit în gospodărie, locuinţă şi comodităţi, caracteristicile demografice,
activitatea de muncă a membrilor gospodăriei, bunurile cu care sînt dotate
gospodăriile, cheltuielile pentru învăţămînt şi serviciile de sănătate, accesul
la instituţiile publice, venitul, cumpărăturile şi consumul pentru luna
respectivă, procurarea mărfurilor nealimentare pe parcursul ultimelor
6-12 luni. Informaţiile sînt colectate în baza chestionarului principal al
gospodăriei (de către persoane instruite în acest scop, în decursul a trei
vizite în luna de cercetare) şi agendei înregistrărilor zilnice. Agenda
permite gospodăriei să ducă evidenţa veniturilor, cheltuielilor, precum
şi auto-consumului alimentar. Cercetarea are o componentă-panel care
permite observarea dinamicii sărăciei, evaluarea sărăciei persistente.

În contextul excluziunii sociale, datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice sînt considerate drept sursă principală de informaţii pentru
evaluarea accesului populaţiei la surse de venit, determinarea grupurilor
vulnerabile ale populaţiei, analiza excluziunii/incluziunii sociale, precum
şi a coeziunii, accesul la locuinţă şi utilităţi, bunuri durabile. Cercetarea
include şi un modul care permite analiza sărăciei subiective, percepţia
persoanelor intervievate despre bunăstare şi sărăcie.
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Modulul Ad-hoc privind excluderea socială. Reieşind din necesitatea
abordării complexe a noţiunii de excluziune socială, BNS a elaborat un
chestionar special şi a lansat în primul trimestru al anului 2009 studiul
“Excluderea socială” în baza eşantionului CBGC. Studiul include un
set de indicatori privind aspectul subiectiv al excluziunii/incluziunii
sociale, de asemenea, este abordat şi conceptul de coeziune socială,
acestea fiind bazate în mare parte pe abordări calitative. De asemenea,
sînt propuse întrebări privind strategiile gospodăriilor în situaţii
critice, încrederea în instituţiile sociale, factorii de decizie, gradul de
satisfacţie privind nivelul de trai, studiile, etc. Studiul dat a fost realizat
cu asistenţa tehnică din partea PNUD Moldova (în cadrul proiectului
“Consolidarea sistemului statistic naţional al Republicii Moldova”).
Modulul Ad-hoc privind Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate reprezintă o cercetare selectivă în baza unui chestionar
special care a fost lansată de către BNS în trimestrul III 2008 ca modul
complementar la studiul CBGC. Studiul dat este realizat în parteneriat
cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale
(în cadrul proiectului Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială).
15

Ancheta Forţei de Muncă (AFM) este o cercetare statistică a pieţei
Forţei de Muncă avînd ca obiectiv principal măsurarea populaţiei active
(ocupate şi în şomaj) şi a celei inactive. Ancheta furnizează date esenţiale
asupra tuturor segmentelor de populaţie, cu numeroase posibilităţi

NOTĂ:
15
AFM este o cercetare
statistică continuă, care
se realizează trimestrial
începînd cu tr.4, 1998.
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de corelare şi structurare după caracteristici demo-socio-economice
diverse, în condiţii de comparabilitate internaţională. Şi în acest caz,
anul 2006 constituie un an de referinţă pentru analiza în dinamică,
deoarece atunci a fost selectat un eşantion nou şi revizuită definiţia
ocupării (în corespundere cu recomandările Conferinţei Internaţionale
a Statisticienilor Muncii, OIM, octombrie 1998). Ca urmare, indicatorii
referitori la principalele categorii de populaţie (ocupată, în şomaj,
inactivă) nu sînt comparabili cu seria de date din anii precedenţi.
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Volumul eşantionului AFM, elaborat în 2006, constituie 129 unităţi
primare de eşantionare (UPE). Anual sînt supuse cercetării 19,200
locuinţe. Începînd cu anul 2008, se aplică un sistem de rotaţie atît a
UPE, cît şi a gospodăriilor. În cadrul AFM sînt chestionate toate familiile
din locuinţele selectate, precum şi toate persoanele de 15 ani şi peste,
din acestea. Familiile furnizează informaţii privind locuinţa, destinaţia
şi tipul acesteia, gospodăriile, date demografice despre membrii
gospodăriilor, informaţii privind activitatea economică, statutul
profesional, angajarea în muncă, condiţiile ocupării, etc. a persoanelor
care au lucrat în cursul perioadei de referinţă, precum şi informaţii cu
referire la persoanele care nu au lucrat, disponibilitatea acestora de a se
angaja, metodele de căutare a unui loc de muncă, etc.
Datele administrative sînt foarte importante pentru evaluarea şi monitorizarea politicilor în cadrul fiecărui sector aparte. Acestea sînt
considerate drept surse suplimentare de date care pot fi utilizate pentru
completarea indicatorilor primari şi secundari, precum şi pentru
confirmarea tendinţelor şi proceselor observate/identificate în cadrul
cercetărilor de măsurare a nivelului excluziunii sociale şi determinării
măsurilor principale care urmează a fi incluse în cadrul politicilor de
incluziune socială.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) îndeplineşte
unul dintre rolurile-cheie în elaborarea şi promovarea politicii de
incluziune socială a grupurilor vulnerabile pe piaţa Forţei de Muncă
şi accesul la sistemul de garanţii sociale de stat, inclusiv diminuarea
efectelor excluziunii sociale. Datele administrative din cadrul sistemului
sînt reflectate şi în cadrul Rapoartelor Sociale Anuale divizate pe 3
compartimente de bază: piaţa muncii, asigurări sociale şi asistenţă socială.
Însăşi procedura de administrare a datelor şi indicatorilor în cadrul
sistemului este efectuată la două niveluri: (i)naţional - în ceea ce ţine de
sistemul de plăţi; şi (ii) local – cu referinţă la gradul de transpunere a
politicilor naţionale la nivel local, plăţile şi serviciile sociale comunitare.
Astfel, prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS),
sînt colectate informaţii referitor la: (i) dinamica evoluţiei beneficiarilor
de plăţi şi prestaţii din asigurări şi asistenţă socială; (ii) dinamica evoluţiei
veniturilor şi cheltuielilor BASS; (iii) nivelul de colectare a taxelor şi
contribuţiilor de asigurări sociale; (iv) rata transferurilor bugetare
pentru programele de asistenţă socială şi distribuirea resurselor;
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(v) prognoza veniturilor şi cheltuielilor pentru asigurarea acoperirii
măsurilor existente şi a noilor iniţiative.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), în
calitate de instituţie publică a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei, gestionează politica de dezvoltare a pieţei Forţei de Muncă şi
măsurile de protecţie şi incluziune socială a persoanelor aflate în căutarea
unui loc de muncă. În acest sens, ANOFM deţine un set de indicatori
proprii ai pieţei forţei de muncă în baza cărora: (i) este analizată în
dinamică evoluţia pieţei forţei de muncă, sînt efectuate analizele şi
prognozele pe termen scurt, mediu şi lung; (ii) sînt identificate cele mai
dezavantajate grupuri sociale; (iii) sînt dezvoltate măsuri de protecţie şi
incluziune activă şi pasivă pe piaţa forţei de muncă; (iv) sînt direcţionate
obiectivele dialogului social şi (v) este administrat Fondul de şomaj şi
finanţate cheltuielile pentru protecţia socială a şomerilor.
Ministerul Sănătăţii (MS) deţine un rol important în cadrul politicilor
de incluziune socială în sistemul de sănătate a grupurilor vulnerabile.
Monitorizarea efectelor politicilor în domeniu şi a accesului la servicii
este efectuată prin intermediul setului de indicatori proprii în cadrul
sistemului, dintre care o mare parte sînt în corespundere cu ţintele
ODM, indicatorii OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) şi cu indicatorii secundari Laeken. Astfel, voinţa de armonizare a politicii naţionale în corespundere cu priorităţile pentru o integrare europeană este
evidentă. Un rol important în administrarea sistemului de indicatori
ai sănătăţii îi revine Centrului Naţional de Management în Sănătate
(CNMS) care produce date cu referinţă la natalitate, mortalitate,
morbiditate, incidenţa diferitor maladii, vaccinări, precum şi date ce
ţin de managementul sistemului spitalicesc şi sanitar, în baza cărora
sînt elaborate politicile incluzive de sănătate şi programele naţionale
specifice. O bună parte dintre aceşti indicatori sînt furnizaţi Biroului
Naţional de Statistică, asigurînd astfel contribuţia la funcţionalitatea
sistemului naţional integrat de date statistice.
Ministerul Educaţiei (MEdu) deţine unul dintre domeniile importante
pentru monitorizarea excluziunii de la educaţie, deoarece nivelul de
educaţie joacă un rol important asupra posibilităţii obţinerii veniturilor
proprii şi integrării pe piaţa muncii. Datele admnistrative deţinute se
referă la înrolarea în diferite trepte de învăţămînt, accesul la instituţii
educaţionale, inclusiv la învăţămîntul special al copiilor din familii
socialmente vulnerabile16, calitatea cunoştinţelor, etc. Totodată, Ministerul
Educaţiei deţine o serie de date referitor la situaţia tinerilor şi accesul
acestora la viaţa socială, care sînt utilizate în monitorizarea strategiilor
naţionale pentru tineret.
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Prin intermediul Direcţiilor/Secţiilor Asistenţă Socială şi Protecţia
Familiei, (i) sînt colectate date despre numărul familiilor/persoanelor
vulnerabile care necesită ajutor social; (ii) se monitorizează numărul de
cereri pentru serviciile de ocrotire rezidenţială şi cele comunitare.
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Ministerul Economiei (ME) monitorizează şi coordonează politica de
creştere economică divizată pe 15 domenii distincte17: (i) politicile
economice ale statului, analiza şi prognozarea macroeconomică; (ii)
cooperarea internaţională; (iii) comerţul; (iv) politicile investiţionale
şi de promovare a exportului; (v) dezvoltarea mediului de afaceri;
(vi) reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător; (vii)
dezvoltarea tehnologică şi competitivitatea; (viii) administrarea şi
deetatizarea proprietăţii publice; (ix) parteneriatul public-privat; (x)
standardizarea şi reglementarea tehnică; (xi) evaluarea conformităţii
produselor; (xii) metrologia; (xiii) securitatea industrială; (xiv) protecţia consumatorilor şi supravegherea pieţei, inclusiv supravegherea
metrologică şi (xv) securitatea şi eficienţa energetică.
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Pentru fiecare dintre domeniile menţionate ministerul deţine indicatori
proprii în baza cărora monitorizeză situaţia curentă şi realizează
prognoze ale evoluţiei macroeconomice La nivel naţional; De menţionat
că, începînd cu anul 2004, odată cu lansarea implementării SCERS şi pînă
la adoptarea SND, Ministerul Economiei prin intermediul indicatorilor
comuni SCERS (Anexa 5 din SCERS), monitoriza impactul politicilor
macroeconomice asupra creşterii economice, reducerii sărăciei şi
creşterii accesului grupurilor vulnerabile la bunuri şi servicii. Începînd
cu anul 2008, odată cu punerea în aplicarea a SND, ME este parte integră
a sistemului comun de monitorizare a dezvoltării social-economice şi
incluziunii sociale la nivel naţional, proces care este coordonat de către
Guvern.
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Astfel, în prezent, în domeniul analizei şi monitorizării sărăciei şi
tendinţelor evoluţiei acesteia în ţară, Ministerul Economiei menţine
baza de date privind indicatorii social-economici ce caracterizează
condiţiile de trai ale populaţiei şi calculează Indicele de Deprivare a
Ariilor Mici (IDAM).

NOTĂ:
17

ME, Regulamentul
Ministerului Economiei,
http://www.mec.
gov.md/files/
Regulamentul%20ME.doc

Baza de date IDAM. Pentru evaluarea sărăciei nemonetare şi calcularea
indicelui de deprivare multiplă a ariilor mici (IDAM), a fost necesar de
combinat date din diverse surse. Dat fiind faptul că statistica oficială nu
dispune de date la cel mai jos nivel de dezagregare (primării), în acest scop
se utilizează o formă specială, şi anume „Indicatorii social-economici
care caracterizează condiţiile de trai ale populaţiei localităţii (comună,
oraş)”. Aceste date sînt completate şi prezentate de către toate primăriile
(exclusiv Transnistria) şi includ informaţii privind situaţia socialeconomică a localităţilor, dar şi un set de indicatori care caracterizează
toate satele din comunele rurale şi urbane. În scopul colectării unor
date cît mai veridice, în 2006 a fost elaborat un soft specializat pentru
introducerea şi controlul datelor la nivel de primării, raioane. Alte surse
de date sînt Direcţiile raionale Finanţe, Casa Naţională de Asigurări
Sociale, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, Biroul Naţional de
Statistică. Baza integrată de date a fost constituită utilizînd Clasificatorul
unităţilor administrativ-teritoriale al RM (CUATM).
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Noţiunea de vulnerabilitate este conexă unor „concepte negative” şi presupune astfel de calificative precum dependenţa, neajutorarea, expunerea,
pericolul, iar excluziunea socială este înţeleasă ca marginalizare, lipsa
posibilităţilor de participare la viaţa socială din diverse motive18. Prin
urmare, analiza situaţiei în acest context impune definirea grupurilor
de persoane care sînt cele mai expuse riscului marginalizării în „ingroup” sau „out-group” şi automarginalizării, adică cele mai vulnerabile
excluziunii sociale. La apariţia fenomenelor de orice natură, inclusiv de
ordin social, există anumite precondiţii, de aceea este strict necesară
determinarea factorilor corespunzători de risc.
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şi grupurilor vulnerabile”
2003.
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A. Ivanov.,
„Explanatory note on the
relationship between
drivers and outcomes
of exclusion”, UNDP
Bratislava Regional
Centre, 2009.

Anume factorii de risc reprezintă în sine procesele care conduc la
excluziune socială ca rezultat. De regulă, factorii sînt multidimensionali
implicînd în sine mai multe cauze conexe care tind a fi unidimensionale
şi imediate în cazul rezultatului. Aceşti factori pot fi de natură: (i)
instituţională (modul în care sînt structurate anumite sisteme limitînd
accesul anumitor grupuri); (ii) atitudinală (modul comportamental care
respinge), (iii) sistemică, legată de transformare (modul în care se autoidentifică indivizii pe ei înşişi în cadrul tranziţiei cînd sistemele vechi de
socializare şi suport social sînt redefinite). Legătura dintre factorii de risc
şi rezultatele generate de aceştia este dinamică. În cele mai multe cazuri,
un rezultat într-un anumit domeniu reprezintă un factor de excluziune
pentru altul. De menţionat că această legătura nu este liniară, ea avînd
o elasticitate diferită pentru rezultate multiple ale proceselor specifice.
La rîndul lor, rezultatele la fel sînt diferite, în unele cazuri, acestea sînt
imediate, iar în altele este nevoie să treacă cîţiva ani pentru ca ele să se
materializeze19.
Astfel, monitorizarea situaţiei în domeniul excluziunii şi evaluarea impactului politicilor asupra redresării riscurilor impune aplicarea indicatorilor
relevanţi şi metodologiilor specifice de grupare şi analizare a acestora.

3.1. Monitorizarea fenomenului excluziunii sociale
În Europa, în prezent monitorizarea grupurilor vulnerabile se efectuează
în mod periodic în baza seturilor de indicatori de excluziune socială
comuni, fiecare ţară complementînd aceste date cu îndicatori specifici.

Aspecte metodologice şi analitice

La constituirea matricei cu indicatori naţionali de excluziune socială în
Republica Moldova s-a ţinut cont de lista indicatorilor de monitorizare
utilizaţi în acest context de alte ţări20, lista indicatorilor structurali stabilită
de Comisia Europeană (indicatorii Laeken21), dar şi de indicatorii de
monitorizare a SND şi ODM în context naţional.
În selectarea fiecărui indicator s-a ţinut cont de un set de criterii, şi anume:
să ﬁe relevant, să descrie un domeniu speciﬁc şi să măsoare
o anumită formă a excluziunii sociale şi deprivării cît se
poate de direct;
să aibă o interpretare simplă, dar fundamentală;
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să ﬁe actual şi posibil de a ﬁ actualizat continuu;
să ﬁe robust în sens statistic, să aibă aceeaşi semniﬁcaţie în timp;
să reﬂecte performanţele politicilor sociale de stat şi/sau sectoriale;
să ﬁe transparent şi accesibil;
să asigure comparabilitate în timp şi spaţiu.

Indicatorii incluşi în matricea respectivă descriu într-un sens sau altul
excluziunea socială, posibilitatea evaluării incluziunii sociale ca rezultat
al politicilor promovate de către stat, dar şi coeziunea socială, care
este privită şi ca un efect al promovării incluziunii sociale. Indicatorii
menţionaţi permit efectuarea monitorizării fenomenului prin prisma
politicilor sectoriale implementate, precum şi efectuarea analizei complexe a impactului acestora atît asupra nivelului de trai al persoanelor,
gospodăriilor, cît şi asupra dezvoltării comunităţilor în ansamblu.
Excluziunea socială este asociată cu sărăcia, iar indicatorii de
monitorizare şi evaluare a sărăciei sînt unii de bază în determinarea
păturilor vulnerabile ale populaţiei şi a evaluării efectelor promovate în
contextul incluziunii sociale a acestora.
În Republica Moldova, indicatorii privind evaluarea sărăciei preponderent
sînt bazaţi pe metoda absolută, pragul sărăciei fiind determinat prin
intermediul abordării “necesităţilor de bază”, folosind cheltuielile de
consum drept indicator al bunăstării populaţiei22, aplicînd scala de
echivalenţă OECD: 1; 0.7; 0.5.
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BOXA 3.

Evaluarea sărăciei în UE

În UE sărăcia este evaluată pentru un prag relativ, acesta ﬁind
de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent,
utilizînd scala modiﬁcată de echivalenţă OECD: 1; 0.5; 0.3. În acelaşi
context sînt determinaţi şi evaluaţi indicatorii Laeken23.
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Pentru a estima şi calcula indicatorii sărăciei în context naţional, se
utilizează două praguri ale acesteia, pragul sărăciei absolute şi pragul
sărăciei extreme. Pragul sărăciei extreme se bazează pe minimul necesar
de calorii pe zi, iar pragul sărăciei absolute adaugă un supliment pentru
cheltuielile privind bunurile nealimentare şi servicii la pragul sărăciei
extreme. Începînd cu anul 2006, sînt incluşi şi indicatori axaţi pe metoda
relativă, fiind utilizat pragul sărăciei determinat ca 60% din mediana
distribuţiei consumului pe adult echivalent. Adiţional, au fost incluşi
indicatori care caracterizează condiţiile de trai prin prisma accesului la
viaţa economică şi politică, acestea fiind, de asemenea, asociate cu sărăcia
şi excluziunea socială.
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Actualmente, în Moldova nu există un sistem de indicatori pentru
monitorizarea excluziunii sociale, însă există voinţă pentru alinierea la
standardele internaţionale. Respectiv, în lucrarea de faţă este propus un
set de indicatori în baza unor date existente din CBGC, Modulul Ad-hoc
privind excluderea socială, AFM, etc. Matricea indicatorilor naţionali
pentru analiza excluziunii sociale în Moldova (Anexa 3) include: indicatori
primari şi secundari, cuprinşi în lista de indicatori de incluziune socială,
stabilită de Comisia Europeană, însă ajustaţi la specificul naţional, sărăcia
fiind evaluată către pragul absolut, cu utilizarea scalei de echivalenţă
OECD: 1; 0.7; 0.5. În vederea constituirii listei de indicatori terţiari, de
context, a fost inventariat un set de peste 100 indicatori relevanţi din
diferite domenii social-economice. În ansamblu, indicatorii primari,
secundari şi terţiari asigură o evaluare amplă a excluziunii sociale şi a
evoluţiei nivelului de bunăstare în contextul politicilor naţionale. Lista
completă a indicatorilor propuşi pentru monitorizarea excluziunii sociale
şi a efectelor politicilor de incluziune conform domeniilor caracteristice,
care include şi definiţia acestora, este prezentată în Anexa 4. Anexa
respectivă conţine şi 6 indicatori (marcaţi cu “Recomandat”) care nu
au putut fi estimati, din diferite motive, în cadrul acestui raport, dar se
recomandă să fie calculaţi pe viitor.

3.2. Indicatori naţionali de excluziune socială.
Domenii şi nivele de dezagregare
În monitorizarea sărăciei, deprivării şi excluziunii sociale, şi pentru
elaborarea politicilor de incluziune socială de o importanţă majoră sînt
datele statistice şi administrative, care să permită evaluarea rezultatelor
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În cadrul acestei cercetări au fost supuşi unei analize complexe un număr
impunător de indicatori, respectiv şi sursele de date ale acestora (inclusiv
strategiile naţionale globale, cele sectoriale şi programele specificice) în
scopul recomandării lor pentru monitorizarea şi evaluarea periodică
a excluziunii sociale în Moldova. Excluziunea socială s-a impuns a fi
analizată multidimensional, astfel setul de indicatori de monitorizare
a excluziunii sociale a fost grupat pe 10 domenii principale ale calităţii
vieţii populaţiei (viaţa economică şi socială): (1) Sărăcie şi inegalitate,
(2) Locuinţă şi condiţii locative, (3) Piaţa muncii, (4) Educaţie, (5)
Sănătate, (6) Protecţie socială, (7) Justiţie şi securitate, (8) Cultură, sport
şi petrecerea timpului liber, (9) Participare la viaţa socială şi acces la
informaţii, (10) Mediul (Anexa 4).
În cadrul fiecărui domeniu au fost identificaţi indicatori maxim şi mediu
reprezentativi care au fost definiţi ca primari şi secundari (Anexa 3),
în conformitate cu metodologia de monitorizare a incluziunii sociale,
propusă de Comisia Europeană (indicatorii Laeken). Indicatorii naţionali
primari şi secundari se propune a fi monitorizaţi anual. Ceilalţi indicatori
care vin să aducă o valoare adăugată pentru o claritate mai bună a unei
sau altei situaţii, au fost definiţi ca terţiari, periodicitatea monitorizării
cărora se propune a fi o dată la 3 ani.

3.3. Metodologia de utilizare a indicatorilor
de excluziune socială
Sărăcia şi inegalitatea
Analiza sărăciei şi inegalităţii este strict necesară în scopul monitorizării
situaţiei privind nivelul de trai, evaluării impactului politicilor de
incluziune socială promovate de către stat.
Pentru a descrie situaţia privind excluziunea socială prin prisma
indicatorilor de monitorizare a sărăciei au fost definitivaţi 14 indicatori,
evaluaţi în contextul naţional (Anexa 4).
Indicatorul „1.1. Ponderea populaţiei sub pragul sărăciei absolute”, poate
fi considerat un indicator de iniţiere în determinarea riscului sărăciei
în general şi/sau al unui grup sau altul al populaţiei. Acesta este unul
din indicatorii de bază prin intermediul căruia poate fi evaluat gradul
de extindere a fenomenului dat în rîndul populaţiei, pot fi determinate
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obţinute. În acest context, este necesară selectarea unui ansamblu
complex de indicatori strict definitivaţi, care să caracterizeze diferite
faţete ale fenomenului, precum şi determinarea surselor de informaţii
statistice, metodele de evaluare propuse de teoria şi practica statistică
internaţională şi naţională.
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grupurile vulnerabile la sărăcie şi excluziunie socială în contextul
resurselor disponibile pentru existenţă. Indicatorul dat permite, de
asemenea, evaluarea şi analiza în dinamică a sărăciei.
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În situaţia cînd resursele statului, care pot fi direcţionate pentru susţinerea
grupurilor vulnerabile sînt limitate, este necesară determinarea celor mai
marginalizaţi în acest context. Astfel, indicatorul „1.4. Ponderea populaţiei
sub pragul sărăciei extreme” permite identificarea acestora, fiind evaluată
ponderea în totalul populaţiei a persoanelor din gospodăriile în care
cheltuielile totale de consum pe adult echivalent sînt mai joase decît
pragul sărăciei extreme.
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Aceşti indicatori însă nu sînt relevanţi în ceea ce priveşte evaluarea
proporţiei şi gravităţii fenomenului, a modificărilor produse în nivelul
general de bunăstare a populaţiei. În acest context, este necesar de a evalua
distanţa celor săraci pînă la prag, precum şi cuantumul monetar necesar
unei gospodării de a depăşi starea de sărăcie. Astfel, indicatorii „1.2.
Profunzimea sărăciei absolute” şi „1.3. Deficitul median al resurselor” sînt
indicatorii relevanţi în cazul evaluării resurselor necesare pentru protecţia
socială, măsurînd deficitul mediu de consum al populaţiei în raport cu
pragul sărăciei. Indicatorul „1.2. Profunzimea sărăciei absolute” permite
evaluarea sumei de bani cu care este necesar să contribuie fiecare persoană
pentru ca un grup sau altul să depăşească pragul respectiv de sărăcie. „1.3.
Deficitul median al resurselor” este un indicator de profunzime a sărăciei,
care reprezintă mediana diferenţelor dintre pragul de sărăcie şi nivelul
resurselor pe adult echivalent ale persoanelor considerate sărace, exprimat
în procente. Deci, acestea sînt resursele necesare celor săraci pentru a se
situa la nivelul pragului respectiv. Acest indicator poate fi deosebit de util în
fundamentarea şi elaborarea programelor de protecţie socială a grupurilor
vulnerabile. Indicatorul poate fi măsurat atît în raport cu mediana, cît
şi cu media cheltuielilor sau veniturilor, fiind întîlnit şi sub denumirea
de “distanţa medie/mediană” sau “indicele deficitului mediu/median” a
resurselor necesare sau a veniturilor. În context naţional, în republică se
utilizează „1.2. Profunzimea sărăciei absolute”, însă în contextul excluziuni
sociale este recomandată utilizarea indicatorului „1.3. Deficitul median al
resurselor” care este mai explicit în abordarea politicilor privind incluziunea
socială.
Autoaprecierea şi percepţia stării de sărăcie este deosebit de importantă
în contextul vulnerabilităţii privind excluziunea socială, aceştia fiind
factori care pot conduce la subapreciere, stare de depresie, ca rezultat,
marginalizare şi, în special, automarginalizare. În scopul evaluării
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percepţiei populaţiei privind starea de sărăcie pot fi utilizaţi indicatorii
„1.6. Rata sărăciei subiective (autoaprecierea)” şi „1.7. Rata sărăciei
subiective în raport cu minimumul necesar”.

De o deosebită importanţă în contextul excluziunii sociale este analiza
gradului de polarizare a populaţiei în ceea ce priveşte nivelul de trai
şi posibilităţile de a obţine resurse şi venituri pentru a-şi asigura un
consum adecvat. Astfel, pentru Moldova sînt recomandaţi doi indicatori
de măsurare a inegalităţii populaţiei. Indicatorul „1.10. Raportul dintre
chintila superioară şi chintila inferioară S80/S20” este un indicator al
inegalităţii veniturilor, întîlnit şi sub denumirea de “raportul inegalităţii
veniturilor”. În contextul naţional, acest indicator se calculează în baza
cheltuielilor de consum şi arată de cîte ori sînt mai mari cheltuielile de
consum ale persoanelor cele mai înstărite faţă de cheltuielile de consum
ale persoanelor celor mai sărace, în cadrul distribuţiei după consumul pe
adult echivalent. Un alt indicator, utilizat în evaluarea inegalităţii este „1.9.
Coeficientul Gini pe cheltuieli de consum”, acesta fiind un indicator care
caracterizează inegalitatea distribuirii resurselor între membrii societăţii.
De asemenea, se calculează şi pe venituri, în acest caz reprezentînd
inegalitatea distribuirii veniturilor între persoane. Valoarea indicatorului
variază între valorile 0 şi 1 (poate fi întîlnit şi exprimat în procente, 0-100%),
arătînd cît din resursele totale ar mai trebui să fie redistribuite pentru ca
acestea să fie egal împărţite între toţi membrii societăţii. Inegalitatea este
cu atît mare cu cît valoarea acestui indicator tinde către 1, fapt ce indică
concentrarea mare a resurselor în cadrul unui grup restrîns de persoane.
În cazul cînd Coeficientul Gini tinde către 0, acest lucru înseamnă că
sărăcia nu este foarte severă şi o creştere nu chiar mare a nivelului de trai
poate micşora esenţial incidenţa sărăciei. Astfel, cu cît este mai mare acest
coeficient, cu atît este mai mare inegalitatea şi invers. Ipotetic acest fapt
poate fi explicat astfel: Gini = 1 indică cea mai inegală societate, în care
o singură persoană va cumula toate resursele, celelalte neavînd nimic.
Daca Gini = 0, atunci se vorbeşte despre o societate egalitară, în care toţi
membrii dispun de resurse în proporţii absolut egale.
Gravitatea „capcanei sărăciei” poate fi analizată utilizînd indicatorul
„1.11. Ponderea populaţiei supusă riscului de sărăcie persistentă”, acesta
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Comparabilitatea internaţională, absolută şi relativă, este strict necesară în
contextul evaluării situaţiei într-o ţară sau alta. În acest scop, în matricea
indicatorilor naţionali sînt incluşi indicatorii „1.5. Ponderea populaţiei
sărace sub pragul de 4 dolari SUA pe zi (ajustat la PPC)” şi „1.8. Ponderea
populaţiei sub pragul sărăciei relative”.
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fiind de o importanţă majoră, deoarece permite determinarea grupurilor
de persoane şi a gospodăriilor care se află în permanentă sărăcie.
Respectivul indicator permite evaluarea riscului sărăciei în dinamică şi
prezintă ponderea persoanelor care au avut consumul pe adult echivalent
sub nivelul pragului absolut de sărăcie în anul curent şi în cel puţin 2 ani
din ultimii 3 anteriori. Aceast indicator pune în evidenţă starea cronică
de sărăcie, evaluată după 4 cazuri:

Tabelul 2.
Evaluarea stării de sărăcie cronică
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Faţă de anul curent (t)
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t

t–1

t–2

t–3

Cazul 1

Sărac

Sărac

Sărac

Sărac

Cazul 2

Sărac

Sărac

Nesărac

Sărac

Cazul 3

Sărac

Sărac

Sărac

Nesărac

Cazul 4

Sărac

Nesărac

Sărac

Sărac

Indicatorul este specific şi necesită existenţa unui studiu panel, în care
gospodăriile analizate trebuie să facă parte din eşantionul cercetării
minimum 4 ani consecutiv. În cazul CBGC, datele necesare vor fi
disponibile după anul de cercetare 2010.
Pentru studiul respectiv a fost evaluată sărăcia repetată (o parte din
cazul 1, Tabelul 2). În acest context, a fost evaluată sărăcia în cazul
cînd gospodăria a fost supusă cercetării 2 ani, iar persoanele din aceste
gospodării au avut în ambele perioade de cercetare un consum pe adult
echivalent mai jos decăt pragul absolut.
„1.12. Lipsa reţelelor de suport” presupune evaluarea gradului de marginalizare şi automarginalizare a grupurilor de persoane, fiind evaluat ca
pondere în totalul populaţiei a persoanelor care au afirmat că nu au pe
nimeni la care pot apela pentru ajutor în situaţii problematice. În context
naţional, sînt estimate patru derivate ale acestuia, respectiv: (i) asistenţa
necesară pe lîngă casă în caz de îmbolnăvire; (ii) un sfat necesar cu
privire la o problemă personală sau familială serioasă; (iii) necesitatea
de a discuta cu cineva în caz de stare de deprimare; (iv) necesitatea
de a împrumuta o sumă de €250 pentru a soluţiona o anumită situaţie
de urgenţă. Existenţa reţelelor de suport este importantă, îndeosebi
persoanelor aflate în dificultate sau în situaţii de risc. Reţelele de suport
împun efecte pozitive asupra stării de automarginalizare, contribuie la

Aspecte metodologice şi analitice

coeziunea socială, în cazul diverselor grupuri influenţînd diferit (sfat,
suport material, oferire a posibilităţii de a obţine resurse, etc).
Indicatorii „1.13. Gradul de concentrare a populaţiei sărace faţă de pragul
sărăciei” şi „1.14. Gradul de concentrare a sărăciei persistente” permit
evaluarea dispersiei populaţiei în jurul pragului sărăciei, fiind indicatori
deosebit de utili în cazul evaluării impactului asupra populaţiei, a
schimbărilor produse în societate. Indicatorul 1.14 se recomandă să fie
calculat în 2010, deoarece atunci vor fi disponibile datele CBGC pentu 3
ani în urmă pentru aceleaşi gospodării.

Setul respectiv de indicatori complementează indicatorii de măsurare
a sărăciei, deoarece se presupune că menţinerea unor condiţii locative
improprii se datorează în mod frecvent insuficienţei veniturilor persoanelor care ocupă locuinţa, deci stării de sărăcie. Se consideră că fiecare
persoană trebuie să dispună de locuinţă şi condiţii de locuit care să-i
asigure un trai decent. Accesul persoanelor şi gospodăriilor la locuinţă
determină vulnerabilitatea acestora privind excluziunea socială, generînd
marginalizarea lor şi, în special, autoexcluderea.
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Locuinţa şi condiţiile locative ale gospodăriilor
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Pentru monitorizarea situaţiei în acest context au fost definitivaţi
10 indicatori care permit evaluarea excluziunii sociale prin prisma
indicatorilor care descriu condiţiile locative ale gospodăriei, accesul
la comodităţi şi servicii de bază. Toţi aceşti indicatori sînt de context,
exprimînd starea de confort a persoanelor în locuinţa pe care o ocupă.
Supraaglomerarea locuinţei determină situaţia cînd persoanele din
gospodărie nu dispun de condiţii necesare pentru a-şi asigura dreptul
la intimitate. Acest aspect este descris de doi indicatori: „2.1. Numărul
de persoane într-o cameră” şi „2.2. Spaţiul locativ la un membru al
gospodăriei”, aceştia fiind indicatori ai deprivării care masoară accesul la
locuinţe adecvate pentru un trai decent.
Calitatea locuinţei poate fi analizată prin utilizarea indicatorului „2.3.
Calitatea construcţiei”, care confirmă accesul redus la locuinţe de
calitate, aceasta fiind în mod frecvent un rezultat al veniturilor reduse ale
persoanelor care dispun de locuinţa respectivă. În contextul costurilor
exagerate la locuinţe în mediul urban, acest indicator poate fi utilizat ca
unul complementar în contextul excluziunii privind accesul la resurse
financiare şi venituri corespunzătoare.
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Disponibilitatea utilităţilor reprezintă un alt aspect important, asigurînd
starea de confort pentru persoanele care dispun de locuinţa respectivă.
Indicatorii „2.4. Ponderea persoanelor din gospodăriile care nu-şi pot
permite încălzire suficientă în timpul sezonului rece”, „2.6. Ponderea
persoanelor fără apeduct în locuinţă” şi „2.8. Ponderea persoanelor fără
acces la canalizare îmbunătăţită” sînt indicatori care permit evaluarea
utilităţilor de care dispun persoanele supuse cercetării.

44

Costul locuirii este reflectat prin indicatorul „2.9. Ponderea gospodăriilor
care au dificultăţi la plata utilităţilor” acesta reflectînd vulnerabilitatea
populaţiei privind posibilităţile de achitare a costurilor crescînde ale
cheltuielilor pentru întreţinerea locuinţei. Indicatorul este important în
contextul analizei sărăciei şi a excluziunii privind posibilitatea obţinerii
veniturilor necesare pentru acoperirea acestor cheltuieli. De menţionat,
că actele normative de stat reglementează accesul la aceste servicii, prin
deconectarea locuinţei, în caz de neachitare a serviciilor, de la energie
electrică şi termică, gaz, etc. Astfel, din motivul costurilor înalte ale
acestora, populaţia se confruntă cu un risc destul de ridicat de excluziune
în acest context. Indicatorul este deosebit de reprezentativ, fiind dezagregat
pe medii de reşedinţă, urbele confruntîndu-se cu un risc mai avansat, fiind
dependente de conectarea la sistemele centralizate de asigurare cu servicii,
care mai puţin pot fi monitorizate de către gospodărie.
Aspectul calitativ al mediului privind accesul populaţiei la servicii
de calitate poate fi reflectat prin prisma indicatorilor „2.5. Ponderea
persoanelor cu acces permanent la surse sigure de apă potabilă”, acesta
fiind un indicator care permite evaluarea accesului la surse îmbunătăţite
de apă în baza probelor de apă potabilă obţinute în cadrul procesului
de monitorizare a calităţii apelor subterane şi de suprafaţă. Indicatorul
este evaluat în baza datelor administrative, prezentate de către Centrul
Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (CNŞPMP) în
contextul ODM (Obiectivul 7: Asigurarea durabilităţii mediului, Sarcina:
Reducerea în jumătate către anul 2015 a numărului de persoane fără acces
permanent la surse sigure de apă). Indicatorul „2.7. Ponderea persoanelor
cu acces la salubrizare îmbunătăţită” este de acelaşi tip, se calculează în
baza datelor administrative, prezentate de către Ministerul Construcţiilor
şi Dezvoltării Regionale (MCDR) în contextul ODM (Obiectivul 7:
Asigurarea durabilităţii mediului, Sarcina: Reducerea în jumătate a
numărului de persoane fără acces la canalizare îmbunătăţită). Aceşti
doi indicatori pot fi utilizaţi pentru a complementa analiza accesului
populaţiei, accentul fiind pus pe evaluări în dinamică şi/sau asigurarea
comparabilităţii cu alte ţări din regiune.

Aspecte metodologice şi analitice

Asigurarea condiţiilor adecvate de locuit pentru cele mai vulnerabile
grupuri de populaţie poate fi analizată utilizînd indicatorul „2.10.
Accesul la locuinţe sociale”, care poate fi definit ca ponderea persoanelor
ce beneficiază de locuinţe sociale din totalul celor care sînt înregistrate
ca avînd nevoie de ele. În cadrul discutiei cu MMPSF, s-a menţionat că
indicatorul dat poate fi relevant în contextul monitorizării programelor
de stat respective, dar poate fi propus doar pentru evaluarea acestuia în
perspectivă. Actualmente, în republică nu exista locuinţe sociale. De
menţionat că asemenea program de locuinţe nu se prevede nici pentru
viitorul apropiat, deoarece acesta este destul de costisitor şi nu poate fi
suportat de către Bugetul de Stat.

Excluziunea socială este generată în mod direct de lipsa posibilităţilor de
angajare în muncă, de veniturile mici obţinute din angajare, care la rîndul
lor conduc la starea de sărăcie urmată de toate consecinţele negative
ale fenomenului. În corespundere cu unul din obiectivele de bază ale
Strategiei de la Lisabona, nivelul de ocupare a Forţei de Muncă către
anul 2010 trebuie să atingă 70%. Aceasta implică nu numai promovarea
ocupării Forţei de Muncă prin crearea locurilor noi de muncă în general,
dar şi îmbunătăţirea calităţii ocupării, asigurarea securităţii sociale,
integrarea în muncă a persoanelor care, din diverse motive, nu au un
loc de muncă, dezvoltarea resurselor umane în scopul asigurării unui
nivel corespunzător şi durabil al ocupării Forţei de Muncă, acestea toate
conducînd la combaterea marginalizării şi excluziunii sociale.
În contextul celor expuse, în matricea indicatorilor naţionali au fost
incluşi 14 indicatori de monitorizare a ocupării Forţei de Muncă.
Securitatea socială pe piaţa muncii poate fi evaluată prin intermediul a
doi indicatori. Indicatorul “3.1. Rata de activitate (BIM)” măsoară povara
economică asupra Forţei de Muncă, prezentînd raportul între populaţia
activă din punct de vedere economic (sau forţa de muncă) şi populaţia
totală.
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BOXA 4.

Populaţia activă

Populaţia activă din punct de vedere economic include toate
persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă
disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei
de referinţă, incluzînd populaţia ocupată şi şomerii. Diferenţa între
populaţia totală şi populaţia activă reprezintă populaţia inactivă,
care include elevii şi studenţii care nu exercită activităţi în scopul
obţinerii veniturilor, persoanele casnice, pensionarii care nu lucrează, alte persoane întreţinute. Ponderea mare a populaţiei inactive
inﬂuenţează negativ securitatea socială, exercitînd presiune socialeconomică asupra populaţiei active24.
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Un alt aspect al securităţii sociale este exprimat prin indicatorul “3.2.
Ponderea lucrătorilor ocupaţi în sectorul informal”.

BOXA 5.

Ocuparea informală include toate persoanele care, în timpul
săptămînii de referinţă a cercetării au avut una din următoarele
ocupaţii (locuri de muncă) în activitatea principală sau secundară:
(i) lucrători pe cont propriu sau (ii) patroni, care lucrează în
întreprinderile sectorului informal; (iii) membrii cooperativelor
informale de producţie; (iv) ajutorii familiali angajaţi la
întreprinderile sectorului formal sau la întreprinderile sectorului
informal; (v) salariaţi angajaţi la întreprinderile sectorului formal, la
întreprinderile sectorului informal sau în gospodăriile particulare
ale cetăţenilor, care satisfac cel puţin unul din criteriile: patronul nu
plăteşte contribuţiile sociale pentru ei; nu beneﬁciază de concediu
anual plătit; nu beneﬁciază, în caz de boală, de concediu medical
plătit; (vi) persoanele ocupate cu producerea de produse agricole
în gospodăriile casnice, în exclusivitate pentru consumul propriu,
cu o durată a săptămînii de lucru de 20 de ore şi mai mult25.
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NOTE:
24

http://www.statistica.
md/public/files/
Rapoarte/Metodology_
AFM.pdf

25

Ocuparea informală

http://www.statistica.
md/public/files/
Rapoarte/Metodology_
AFM.pdf

Persoanele ocupate în sectorul informal se confruntă cu un risc mai
pronunţat de excluziune socială, efectele careia sînt observate în timp.
Astfel, drept efect al ocupării informale este participarea redusă a
persoanelor date la sistemul public de asigurări sociale şi de sănătate,
totodată acestea exercitînd o presiune în acest context asupra sistemului
de asistenţă socială prin beneficierea de prestaţii de asistenţă socială, o
mare parte a cărora încă se bazează pe principii categoriale de acordare.
Acelaşi aspect al excluziunii este măsurat şi prin intermediul indicatorului
“3.8. Populaţia care lucrează peste hotare ca procent din populaţia activă”.
Indicatorul exprimă raportul dintre numărul populaţiei înregistrate,

Aspecte metodologice şi analitice

care lucrează peste hotare şi numărul total al populaţiei active, exprimat
procentual. Cu toate că sistemul public de asigurări sociale de stat oferă
posibilităţi de asigurare individuală, gradul de popularitate a acestor măsuri
este redus, în mare parte fiind explicată de structura sistemului bazată pe
solidaritatea între generaţii şi lipsei pilonului cumulativ. Riscul excluziunii
intervine la întoarcerea în ţară, cînd aceste persoane vor spori presiunea
asupra bugetului de stat prin solicitarea alocaţiilor sociale de stat pentru
bătrîneţe sau dizabilitate, nefiind eligibile pentru obţinerea unor pensii.

BOXA 6.

Cap itolul III

Excluziunea de pe piaţa muncii este un factor deosebit de important
care conduce în mod direct la vulnerabilitatea privind excluziunea
socială din motivul posibilităţii sau imposibilităţii de a obţine veniturile
necesare pentru existenţă. Indicatorul de start în acest context este „3.3.
Rata şomajului (definiţia BIM)”, exprimînd raportul între numărul de
persoane în căutarea unui loc de muncă şi populaţia activă.

Persoanele aﬂate în şomaj

Numărul persoanelor aﬂate în şomaj se determină în conformitate
cu criteriile Biroului Internaţional al Muncii (BIM) cu privire la
noţiunea de „şomeri”: persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul
perioadei de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
(i) nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul
obţinerii unor venituri; (ii) sînt în căutarea unui loc de muncă, în
ultimele 4 săptămîni; (iii) sînt disponibile să înceapă lucrul în
următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă26.
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Fenomenul menţionat este unul complex, fiind generat de mai mulţi
factori. Lipsa locurilor de muncă, în general, este o abordare simplistă care
nu poate reflecta aspectul real al situaţiei. Aceasta este explicată în mare
parte prin necorespunderea între cerere şi ofertă privind posibilităţile de
angajare, inclusiv nivelul de instruire şi gradul de corespundere (calitatea
şi specializarea), domenii şi sectoare social-economice, precum şi
aspectele de gen, vîrstă.
Severitatea excluziunii de pe piaţa muncii este exprimată prin „3.4. Rata
şomajului de lungă durată (definiţia BIM)”, acesta fiind raportul dintre
numărul şomerilor aflaţi în şomaj timp de 12 luni şi peste, şi populaţia
activă totală, exprimat în procente. Deosebit de importanţi în evaluarea
excluziunii de pe piaţa muncii sînt indicatorii “3.5. Ponderea şomerilor pe
termen lung”, acestea fiind persoanele din rîndul şomerilor care se află în
şomaj timp de 1 an şi peste, şi “3.6. Ponderea şomerilor pe termen foarte
lung”, fiind reprezentat prin ponderea persoanelor aflate în şomaj timp
de 24 luni şi peste în numărul total al şomerilor. Aceşti doi indicatori

NOTĂ:
26
http://www.statistica.
md/public/files/Rapoarte/
Metodology_AFM.pdf
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măsoară gravitatea fenomenului, iar pentru a elabora politici adecvate
de combatere a acestuia sînt necesare evaluări speciale ale profilului
şomajului, pe termen lung şi foarte lung. Problema angajării în muncă
a tinerilor în republică este una importantă, iar indicatorul “3.7. Rata
şomajului tinerilor de 15-24 ani (definiţia BIM)” permite cuantificarea
acesteia. Lipsa posibilităţilor de angajare în muncă conduce la faptul că
persoane tinere, cu studii şi instruite, nu-şi pot găsi un loc de muncă
datorită lipsei unei practici de muncă sau a ofertei limitate a locurilor de
muncă pentru anumite specializări şi domenii.
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Calitatea ocupării în context naţional este exprimată prin indicatorii “3.9.
Condiţiile nocive de muncă”, exprimînd ponderea persoanelor care au
declarat că “munca lor este prea exigentă şi stresantă” sau că “lucrează în
condiţii periculoase sau nocive” şi “3.10. Necorespunderea cu calificarea
şi cu locul de muncă”, fiind măsurat ca ponderea persoanelor care ar dori
să-şi schimbe locul de muncă “pentru a folosi mai adecvat capacităţile sau
calificarea lor”. În elaborarea politicilor de creare a locurilor de muncă şi
planificarea instruirii tineretului, aceşti indicatori sînt deosebit de relevanţi.
Excluziunea persoanelor ocupate este masurată prin intermediul
indicatorului “3.11. Raportul între salariul mediu anual şi minimumul de
existenţă”, fiind calculat ca raportul salariului mediu anual pe economie
la minimumul de existenţă al persoanelor apte de muncă, exprimat
procentual. Astfel, poate fi evaluat pe cît salariul mediu al unei persoane
angajate poate satisface necesităţile minime de consum ale acesteia.
Indicatorul dat poate fi utilizat pentru a complementa analiza excluziunii
sociale a persoanelor angajate, efectuate în contextul evaluării sărăciei.
De menţionat că profilul sărăciei relatează o incidenţă înaltă a sărăciei
pentru persoanele angajate, în special în sectorul agricol.
Matricea de indicatori naţionali include indicatori de măsurare a
Excluziunii pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile de risc. Foştii
deţinuţi şi persoanele cu dizabilităţi sînt, din diverse motive, deosebit
de vulnerabili la excluziunea socială, îndeosebi în ce priveşte angajarea
în muncă. Aceste grupuri de persoane sînt supuse unui risc înalt de
marginalizare din partea societăţii, dar şi a automarginalizării din diferite
motive: aspecte comportamentale, lipsa anumitor abilităţi şi nivel redus
de educaţie, sentiment de jenă din cauza lipsei resurselor necesare, etc.
Riscul excluziunii, în acest context, poate fi evaluat utilizînd indicatorii:
„3.12. Integrarea foştilor deţinuţi pe piata muncii” şi “3.13. Integrarea
persoanelor cu dizabilităţi pe piata muncii”.
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Este cunoscut faptul că sărăcia generează sărăcie, iar persoanele care
locuiesc în gospodării, unde nici o persoană nu este angajată în cîmpul
muncii, constituie încă un grup supus unui risc avansat de sărăcie şi
excluziune socială. Astfel, indicatorul „3.14. Ponderea persoanelor ce
locuiesc în gospodării fără lucrători” permite evaluarea ponderii indivizilor
care locuiesc în gospodării compuse din persoane care nu lucrează sau
sînt inactive, din numărul total de persoane.

BOXA 7.

Gospodăriile fără lucrători

Gospodăriile fără lucrători sînt gospodăriile în care nici un membru
nu este angajat, adică toţi membrii sînt şomeri sau persoane
inactive.
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Această deﬁniţie a fost aporobată în baza deciziei Consiliului
European de la Laeken în decembrie 2001 şi revizuită în 2003.

În contextul indicatorilor Laeken acesta se calculează la nivel naţional,
dar şi dezagregat pe grupuri de vîrste şi sexe27:
copiii cu vîrste cuprinse între 0-17 ani care locuiesc în gospodării,
unde nici unul dintre membri nu lucrează, ca rată din totalul copiilor
de vîrste respective;
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adulţii cu vîrste cuprinse între 18 - 59 ani care locuiesc în gospodării,
unde nici unul dintre membri nu lucrează, ca rată din totalul
persoanelor cu vîrsta respectivă, inclusiv dezagregat pe sexe.

Studenţii în vîrstă de 18-24 ani care locuiesc în gospodării alcătuite
numai din studenţi de vîrsta respectivă, precum şi persoanele în exerciţiul
serviciului militar obligatoriu, se exclud din calcule.
Pentru analiza excluziunii sociale în republică, acest indicator este propus dezagregat pe zone, tipul şi componenţa gospodăriei, indicatorul
înregistrînd valori diferite pentru diverse grupuri de persoane.

Educaţia
Cercetările privind sărăcia au demonstrat că nivelul de bunăstare al
gospodăriilor, respectiv şi al persoanelor din componenţa acestora,
corelează direct cu nivelul lor de educaţie. Excluziunea educaţională
poate fi măsurată din diverse perspective, incluzînd capitalul educaţional,
participarea şi accesul la educaţie, calitatea educaţiei şi rezultatele la învăţătură. În matricea indicatorilor naţionali, pentru evaluarea excluziunii
sociale, au fost incluşi 19 indicatori.

NOTĂ:
27
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Capitalul educaţional este definit prin abilităţile dobîndite de indivizi în
procesul de instruire şcolară, dar şi în afara acestuia, rezultînd în două
forme: (i) abilităţile dobîndite în urma participării la sistemele educaţionale
formale, cunoştinţe atestate prin diplome şi (ii) cunoştinţe şi abilităţi
dobîndite în cursul vieţii, prin eforturi proprii şi/sau în urma asimilării
informaţiilor primite prin interacţiunea cu experţi în diverse domenii. La
estimarea primei forme a capitalulului educaţional sînt utilizate diferite
metode: măsurarea prin ani de şcoală, grade de instruire, etc. A doua formă,
educaţia neformală, rezultă în capital educaţional dificil de a fi evaluat, în
mare parte estimarea acestuia fiind redusă la capacitatea de a colecta şi a
folosi informaţii din materiale scrise. În contextul excluziunii educaţionale
în Moldova este propusă măsurarea capitalului educaţional prin
intermediul a 2 indicatori, care sînt caracteristici primei forme a acestuia.
Astfel, este evaluat nivelul de instruire a populaţiei prin intermediul
indicatorului “4.2. Ponderea persoanelor de 25–64 ani cu nivel scăzut de
instruire” care exprimă proporţia persoanelor încadrate în grupele de
vîrstă 25-64 ani care au absolvit cel mult gimnaziul în totalul persoanelor
din aceleaşi grupe de vîrstă. Perspectivele educaţionale ale societăţii se pot
analiza utilizînd indicatorul “4.1. Rata de părăsire timpurie a sistemului
educaţional de către tineri”, fiind calculat ca raportul populaţiei în vîrstă
de 18-24 ani cu nivel inferior de studii (cel mult gimnazial) care nu se
înscriu la cursuri de instruire sau educaţie, la numărul total al populaţiei
de aceeaşi vîrstă. Ambii indicatori pot fi utilizaţi pentru evaluarea situaţiei
în dinamică, dar şi comparativ pe medii de reşedinţă şi dezagregat după
dimensiunea de gen.
Participarea la educaţie poate fi evaluată prin intermediul indicatorilor 4.34.11 care măsoară „Rata netă de cuprindere” şi „Rata brută de cuprindere”
în diverse trepte ale învăţămîntului. Rata netă de cuprindere în învăţămînt
se utilizează pentru a măsura gradul de participare la educaţie a copiilor
de vîrstă oficială corespunzătoare treptei învăţămîntului respectiv. Rata
brută de cuprindere în învăţămînt se utilizează pentru a evidenţia nivelul
general de participare la educaţie într-un anumit an şcolar. Indicatorul
reflectă capacitatea sistemului de educaţie de a permite accesul la
educaţie a elevilor din grupa respectivă de vîrstă. Este folosit ca substitut
al indicatorului rata netă de cuprindere atunci cînd lipsesc date privind
cuprinderea elevilor în învăţămînt (preşcolar/primar/gimnazial), pe
vîrste. Poate fi folosit, de asemenea, ca indicator complementar pentru
rata netă de cuprindere şi permite estimarea gradului de cuprindere în
învăţămînt (preşcolar/primar/gimnazial) sub şi peste vîrsta oficială,
corespunzătoare nivelului respectiv de educaţie. Un alt aspect al partici-

Aspecte metodologice şi analitice

pării la educaţie este evaluat prin intermediul indicatorului “4.15.
Excluziunea intergeneraţională de la educaţie a tinerilor în vîrstă de 1524 ani”, care măsoară participarea la educaţie ca un efect al tradiţiilor
educative, create în familie ca rezultat al educaţiei părinţilor.

Accesul geografic la instituţiile de învăţămînt este deosebit de important
pentru mediul rural, deoarece există localităţi mici, cu infrastructură
slab dezvoltată, unde nu sînt instituţiile respective, iar copiii sînt nevoiţi
să parcurgă distanţe considerabile pînă la grădiniţă/şcoală. În acest caz se
iau în calcul numai localităţile, în care nu există posibilitatea de a obţine
serviciul respectiv – în incinta scolii primare, medii, liceului din localitate.
Astfel, indicatorul “4.12. Ponderea pesoanelor de vîrsta respectivă cu acces
limitat la educaţia preşcolară” reprezintă rata persoanelor care locuiesc
în localităţi fără grădiniţe, iar distanţa pînă la cea mai apropiată localitate
care dispune de grădiniţă este mai mare decît distanţa medie pe republică,
luînd în calcul localităţile care nu au posibilitatea de a oferi serviciul
respectiv. Pentru analiza accesului la educaţia primară şi gimnazială
sînt propuşi indicatorii “4.13. Ponderea populaţiei de vîrsta respectivă cu
acces limitat la educaţia primară” şi „4.14. Ponderea populaţiei cu acces
limitat la educaţia gimnazială”. Aceştia se calculează ca rata persoanelor
care locuiesc în localităţi lipsite de posibilitatea de instruire primară/
gimnazială, iar distanţa pînă la cea mai apropiată localitate care dispune
de această posibilitate este mai mare decît distanţa medie pe republică.
Se consideră numai localităţile care nu au posibilităţi de a oferi copiilor
de vîrsta respectivă instruire primară/gimnazială în scoala primară,
medie, liceu în localitate. Indicatorii menţionaţi pot fi calculaţi în baza
datelor pentru 2008, utilizînd baza de date administrative a Ministerului
Economiei. Indicatorii respectivi sînt utili în contextul întreprinderii
unor măsuri de facilitare a accesului la serviciile educaţionale prin
deschiderea instituţiilor respective, în cazul concentrării mari ai
beneficiarilor potenţiali, sau asigurarea serviciilor de transport, în cazul
unui număr mic al acestora. Utilitatea acestui grup de indicatori este cu
atît mai pronunţată, cu cît este mai jos nivelul lor de dezagregare.
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Accesul la educaţie are un sens dual, care include atît accesul financiar, cît
şi accesul geografic. Deoarece în Moldova fiecare persoană are dreptul
la educaţie fără plată în sistemul general de învăţămînt, mai relevant în
contextul sărăciei şi excluziunii sociale este evaluarea accesului geografic.
Distanţele mari pînă la instituţiile de învăţămînt implică cheltuieli
adiţionale pentru transport din partea gospodăriilor, aceasta amplificînd
vulnerabilitatea celor săraci privind accesul la educaţie.
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Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Calităţii educaţiei şi a rezultatelor
studierii corespunde unuia din obiectivele prioritare ale “Strategiei de
la Lisabona”, şi anume „Creşterea calităţii educaţiei”. Indicatorul “4.16.
Calitatea educaţiei” este unul complex şi exprimă performanţele la
testele comparative internaţionale. Acesta urmează a fi evaluat după
implementarea Proiectului PISA 200928, la care Moldova s-a angajat să
participe. Indicatorul se utilizează în general pentru comparabilitate
internaţională şi permite evaluarea randamentului şcolar.

Cap itolul III

Un alt indicator care permite evaluarea unor aspecte ale calităţii educaţiei
este “4.17. Calitatea cunoştinţelor” ce prezintă ponderea persoanelor care
se simt confortabil la lectura textelor în limbi străine, completarea unui
formular, utilizarea calculatorului şi Internetului, şi care-şi evaluează
cunoştinţele în domeniul respectiv cu nota 8 şi mai sus. De menţionat că
indicatorul este unul important în contextul excluziunii sociale nu numai
cu referire la educaţie, dar şi privind încadrarea în muncă. Persoanele
care au abilităţile respective mai uşor îşi pot găsi un loc de muncă, iar
posibilităţile de comunicare pot avea efecte benefice asupra coeziunii
sociale în acest context.
Rezultatele studierii sînt reflectate de indicatorii “4.18. Oportunitatea
economică a educaţiei”, care oferă informaţii privind oportunităţile de
angajare în muncă a absolvenţilor după structura de învăţămînt, iar “4.19.
Relevanţa educaţiei” reflectă activitatea de muncă a persoanelor angajate
conform domeniului de specializare. Aceşti indicatori pot oferi statului
posibilităţi de planificare a înrolării în instituţii de învăţămînt superior şi
mediu de specialitate conform specializărilor solicitate pe piaţa muncii.
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Sănătatea
Pentru analiza excluziunii de la sănătate au fost definitivaţi 13 indicatori,
din care 2 primari, 1 secundar, ceilalţi indicatori vin sa completeze analiza
situaţiei în domeniul respectiv, fiind determinaţi ca terţiari, de context.

NOTĂ:
28

http://www.edu.
gov.md/files/unsorted/
PISA2009.doc

Calitatea sănătăţii. În cadrul politicilor UE în domeniul incluziunii
sociale, unul dintre indicatorii principali şi reprezentativi ai calităţii
sănătăţii este „5.1. Speranţa de viaţă la naştere” care exprimă numărul
de ani pe care în medie îi va trăi o generaţie de la naştere, cu condiţia
că pe parcursul vieţii ce urmează, la trecerea de la o grupă de vîrstă la
alta, coeficientul de mortalitate pentru fiecare grupă de vîrstă va rămîne
acelaşi, care a fost în anii perfectării tabelei de mortalitate. Indicatorul
variază foarte mult atît în timp, cît şi ca arie geografică. Se întîlneşte şi

Aspecte metodologice şi analitice

Este necesar de menţionat că speranţa de viaţă la naştere este foarte
mult influenţată de rata mortalităţii în primii ani de viaţă, în acest
sens informaţia este complementată cu următorii doi indicatori “5.3.
Mortalitatea infantilă” şi “5.4. Rata mortalităţii copiilor care nu au atins
vîrsta de 5 ani”, care exprimă indicele calităţii vieţii populaţiei sau
subpopulaţiilor respective, fiind totodată utilizaţi şi în cadrul statisticilor
medicale pentru determinarea coeficientului de evaluare sumară a
sănătăţii populaţiei (caracteristica decalajelor regionale privind nivelul
sănătăţii populaţiei). Ambii indicatori se calculează pe totalul populaţiei,
mediile de reşedinţă, regiuni de dezvoltare, sexe.
Calitatea vieţii sănătoase este exprimată atît prin date obiective, cît şi date
subiective. În acest sens, indicatorii “5.2. Aprecierea stării de sănătate” şi
“5.8. Aprecierea stării de dizabilitate” reprezintă autoaprecierea de către
populaţie a propriei stări de sănătate, inclusiv a dizabilităţii. În contextul
excluziunii sociale, aceşti indicatori, de regulă, permit de a compara
pe cît de mult eforturile politicilor promovate sînt percepute la nivelul
populaţiei, totodată pot reflecta şi atitudinea grupurilor de indivizi pe
diferite vîrste (în special a grupurilor marginalizate) faţă de posibilităţile
atingerii auto-suficienţei proprii.
Incidenţa bolilor sociale reprezintă un grup de afecţiuni care capătă o
răspîndire largă în societăţile cu un nivel de trai şi dezvoltare scăzut.
Caracteristica esenţială a acestora constă în faptul că la o redresare
şi îmbunătăţire a situaţiei economice, procentul lor se diminuează
considerabil. Tuberculoza, HIV/SIDA, parazitozele şi bolile dermatovenerologice reprezintă exemple tipice de boli sociale, care sînt cauzate de
condiţiile nefaste de la domiciliu şi de la serviciu, lipsa normelor igienice
de calitate, boli care se agravează în cazul unei alimentaţii proaste sau
chiar subalimentaţiei, plus la toate trebuie menţionată iresponsabilitatea
şi lipsa culturii sanitare a populaţiei.
Relaţia dintre impactul sărăciei şi bolile sociale se contureză, în special,
prin incidenţa tuberculozei şi HIV/SIDA (acesta fiind unul din criteriile
de evaluare a situaţiei sanitaro–epidemiologice stabilite de OMS),
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sub denumirea “durata medie a vieţii”, iar variaţia valorilor sale are o
semnificaţie importantă şi în studiile privind calitatea vieţii populaţiei.
Principalii factori care determină variaţia speranţei de viaţă la naştere pe
plan global sînt: (i) nivelul de dezvoltare economică (condiţiile de viaţă,
alimentaţia); (ii) sistemul de ingrijire medicală; (iii) nivelul de instruire a
populaţiei; (iv) structura pe grupe de vîrstă şi sexe.
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totodată, datorită particularităţilor clinice, aceste maladii de cele mai
multe ori generează marginalizare şi excluziune.
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Pentru monitorizarea incidenţei HIV/SIDA în contextul estimării riscului
excluziunii sociale pot fi utilizaţi următorii indicatori: “5.5. Incidenţa HIV/
SIDA, la 100000 persoane” şi “5.6. Incidenţa HIV/SIDA printre populaţia
cu vîrsta de 15-24 ani, la 100000 persoane”, care reprezintă numărul de
cazuri noi identificate de îmbolnăvire cu HIV/SIDA la 100000 persoane,
inclusiv în rîndul persoanelor tinere.
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Expansiunea TBC poate fi măsurată prin indicatorul “5.7. Incidenţa
generală a tuberculozei active, la 100000 persoane” şi reflectă numărul
cazurilor noi diagnosticate ce revin la o sută de mii de locuitori într-o
perioadă de un an. Relaţia acestui tip de boală (într-un timp aproape
eradicată, dar în prezent într-o relativă ascensiune) cu starea de sărăcie
este foarte bine cunoscută, fiind considerată în mod tradiţional ca “boala
săraciei şi a mizeriei”.
Accesul la sănătate, este exprimat prin intermediul a doi factori importaţi
interdependenţi cum sînt: accesul finaciar şi accesul geografic. Astfel,
nivelul incluziunii sau excluziunii populaţiei în sistemul de sănătate,
poate fi măsurat prin intermediul indicatorului combinat “5.10. Accesul
limitat la servicii medicale “ care reflectă ponderea persoanelor care au
comunicat probleme de acces la medic din cauza că „Instituţia medicală
este departe”. Pentru determinarea mai clară a cauzelor ce influenţează
accesul, sînt utilizaţi indicatorii “5.12. Accesul financiar limitat la servicii
medicale” şi “5.13. Cheltuielile directe pentru servicii medicale”. Acestea
exprimă ponderea populaţiei care nu s-a adresat pentru asistenţa
medicală necesară din lipsă de resurse financiare, complementate cu
ponderea cheltuielilor directe ale populaţei pentru asistenţa medicală,
raportată la cheltuielile totale ale gospodăriilor casnice (sursa: Modulul
Ad-hoc în sănătate).
Capacitatea financiară a populaţiei de a-şi asigura riscul îmbolnăvirii
poate fi măsurată prin indicatorul “5.9. Ponderea populaţiei care nu
are asigurare obligatorie de asistenţă medicală” care caracterizează
sintetic nivelul incluziunii/excluziunii, participării populaţiei în cadrul
sistemului de asigurări medicale, reflectînd totodată grupurile sociale
care au rămas în afara sistemului, preponderent datorită lipsei resurselor
financiare necesare şi spre care trebuie orientate politicile incluzive în
sănătate. Indicatorul se calculează în baza datelor CBGC (BNS), avînd o
dezagregare multiplă pe medii, zone de dezvoltare, tipuri de gospodării,
categorii socio-economice, vîrste, sexe.

Aspecte metodologice şi analitice

În continuare informaţia foate fi completată cu date despre accesul
geografic la serviciile medicale primare (care reprezintă elementul
principal al sănătăţii incluzive, axate pe prevenire/diagnosticare precoce
a îmbolnăvirilor, respectiv diminuarea intervenţiilor specializate foarte
costisitoare). În acest scop se utilizează indicatorul „5.11. Ponderea
populaţiei cu acces limitat la servicii medicale de bază”. Indicatorul se
calculează ca rată a persoanelor care locuiesc în localităţi fără oficiu
medical, iar distanţa pînă la cea mai apropiată localitate care dispune de
acest serviciu este mai mare decît distanţa medie pe republică. În acest caz,
se iau în calcul doar localităţile care nu dispun de serviciile respective.

Accesul la sistemul de garanţii sociale de stat al indivizilor şi grupurilor
aflate în situaţii de risc, reprezintă elementul-cheie în măsurarea
tratamentului non-discriminator şi al şanselor egale pentru toţi membrii
societăţii la suport din partea statului pentru diminuarea riscului sărăciei
şi a excluziunii. În cadrul sistemului de protecţie socială, sistemul de
servicii joacă un rol important, deoarece vine să complementeze, iar uneori
chiar să substituie sistemul suportului bănesc, contribuind semnificativ
la o incluziune socială mai eficientă. În matricea indicatorilor naţionali,
pentru evaluarea excluziunii sociale în domeniul protecţiei sociale au
fost propuşi 9 indicatori.
Eficienţa protecţiei sociale poate fi măsurată prin intermediul următorilor
patru indicatori care, separat sau combinaţi, pot reflecta efectul şi
nivelul direcţionării programelor de plăţi sociale asupra grupurilor
sărace, inclusiv nivelul de excluziune sau incluziune a grupurilor în
situaţii de risc în cadrul acestor programe. Astfel, indicatorul “6.1.
Rata sărăciei înainte de transferurile sociale” reflectă efectul produs de
măsurile de protecţie socială asupra incidenţei sărăciei gospodăriilor
casnice înainte de a primi careva din transferurile sociale. Denumite
generic “transferuri sociale”, acestea includ: veniturile din pensii (cea mai
importantă componentă, aici ar putea fi analizate tipurile de pensii, care
pot fi extrase din datele CBGC), alocaţiile sociale de stat, compensaţiile
nominative, indemnizaţiile pentru copii, alocaţiile de şomaj, ajutorul
social şi ajutoarele materiale din Fondul Republican de Susţinere Socială
a Populaţiei (FRSSP), etc. Indicatorul dat este prezentat în două forme:
Rata sărăciei înainte de transferurile sociale, inclusiv pensiile (adică
se scad din veniturile disponibile toate transferurile sociale primite,
inclusiv pensiile). Astfel, se poate măsura ce s-ar putea întîmpla cu
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Protecţia socială
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gospodăria în cazul în care aceasta nu ar beneﬁcia de nici un fel de
prestaţii sociale;
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Rata sărăciei înainte de transferurile sociale, exclusiv pensiile (adică
se scad din veniturile disponibile toate prestaţiile sociale, exceptînd
pensiile care sînt păstrate în volumul veniturilor). În aşa mod poate
ﬁ măsurat efectul asistenţei sociale asupra resurselor gospodăriilor,
precum şi inﬂuenţa pensiilor asupra sărăciei.
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Nivelul de redistribuire a resurselor din protecţie socială în favoarea
grupurilor vulnerabile, este măsurat prin intermediul indicatorului “6.2.
Distribuirea prestaţiilor sociale (fără pensii) pentru chintilele de consum I
şi V” care reflectă ponderea beneficiilor sociale primite de către chintila
I (cei mai săraci) şi chintila V (cei mai înstăriţi). Datele acestui indicator
permit de a măsura gradul de includere/excludere din sistemul de ajutor
bănesc de stat a grupurilor celor mai expuse sărăciei, inclusiv de a identifica
erorile de sistem. Erorile de excluziune/incluziune înseamnă că sînt
reflectate situaţiile, cînd grupuri de indivizi, care au nevoie de suport din
partea satului, nu-l primesc din anumite motive (din cauza abordărilor
superficiale sau percepţiei eronate asupra vulnerabilităţii în cadrul
politicilor de protecţie socială categoriale sau legislative), iar grupurile
mai instărite care „de facto” nu au nevoie de acest suport, îl primesc.
În continuare indicatorii “6.3. Ponderea gospodăriilor care beneficiază de
asistenţă socială (fără pensii)” şi “6.4. Ponderea transferurilor sociale în
veniturile gospodărilor” vin să complementeze informaţia despre eficienţa
programelor de protecţie socială cu date despre rolul transferurilor sociale
în cadrul veniturilor gospodăriilor şi ponderea beneficiarilor de aceste
plăţi din totalul gospodăriilor, adică nivelul presiunii asupra bugetului de
stat. Acest indicator, de asemenea, este prezentat în două forme: inclusiv
pensiile şi exclusiv pensiile. Toţi indicatorii sînt calcuţaţi în baza datelor
CBGC, iar nivelele de dezagregare permit accesul la informaţie pe medii
de reşedinţă, regiuni de dezvoltare, tipul gospodăriei şi componenţa
gospodăriei, etc.
Riscul pensionării este exprimat prin aspecte psihologice legate de
retragerea persoanei din activitatea de muncă şi aspecte materiale ce ţin
de pierderea veniturilor salariale. De menţionat că în cadrul actualelor
sisteme publice de asigurări sociale, riscul bătrîneţii este unul dintre
principalele riscuri asigurate, iar rolul asigurărilor intervine în cazul
survenirii riscului, compensînd veniturile pierdute (din care au fost
plătite contribuţii) încît să poată oferi pensionarului un trai decent.
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Indicatorul “6.5. Venitul median relativ al persoanelor vîrstnice” vine să
reflecte date referitor la cît constituie venitul vîrstnicilor în raport cu
venitul celorlalţi membri ai societăţii. Indicatorul este determinat prin
raportul venitului median pe echivalent al persoanelor în vîrstă de 65+ cu
venitul median al persoanelor în vîrstă de 0-64 ani. Respectiv, cu cît venitul
este mai mic, cu atît vîrstnicii sînt mai vulnerabili sărăciei şi excluziunii.
Totodată, capacitatea persoanei vîrstnice de a duce o viaţă autosuficientă
din resursele proprii poate fi măsurată prin indicatorul „6.7. Pensia
medie lunară pentru limită de vîrstă raportată la minimumul de existenţă
pentru pensionari”, care exprimă în ce măsură pensiile pentru limită de
vîrstă sînt în stare să acopere necesităţile minime pentru supravieţuire a
persoanelor vîrstnice. Indicatorul este calculat fiind aplicată o formulă de
raportare a pensiei medii lunare (la 1 ianuarie a fiecărui an calculată de
CNAS) la minimumul de existenţă pentru persoanele vîrstnice pe anul
respectiv (calcualt de BNS). Cu cît decalajul procentual al pensiei pentru
limită de vîrstă faţă de minimumul de existenţă este mai redus, cu atît
este mai pronunţat riscul excluziunii acestor persoane.
În Republica Moldova, ţară cu o economie preponderent bazată pe
agricultură, veniturile salariale din această ramură joacă un rol semnificativ asupra echităţii distribuirii contribuţiilor şi beneficiilor în cadrul
sistemului de asigurări sociale, inclusiv a capacităţii beneficiarilor de
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Astfel, nivelul bunăstării şi riscul sărăciei persoanelor în vîrstă, precum
şi durabilitatea sistemului de asigurări sociale de stat de a plăti pensii
conform contribuţiilor efectuate, poate fi măsurată prin intermediul
indicatorului “6.6. Coeficientul de înlocuire”, care în contextul măsurării
excluziunii sociale este unul derivat, refelectînd valoarea procentuală a
diferenţelor existente dintre două surse principale de venit: veniturile
salariale şi pensiile de asigurări sociale de stat. Acest indicator este
calculat in baza metodologiei Convenţiei OIM nr.102 din 1957 privind
normele minime de securitate socială, care specifică că nivelul minim
de înlocuire a veniturilor salariale prin pensie nu trebuie să fie mai joase
de 40%, atît pentru bărbaţi, cît şi pentru femei. Este de menţionat că
pentru ţările economic dezvoltate (care nu sînt definite), prin Convenţia
OIM nr. 128 din 1967, această rată de înlocuire a fost ridicată la 45%, iar
ulterior prin Recomandarea 131, rata de înlocuire a fost ridicată pînă la
55%29. La calcularea acestui indicator se ia în consideraţie doar pensia
medie pentru limită de vîrstă, pentru că doar aceasta este considerată
reprezentativă datorită proporţionalităţii depline dintre stagiul de
cotizare necesar realizat şi contribuţiile de asigurări efectuate, agregarea
este doar La nivel naţional;
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pensii din agricultură de a depăşi riscul sărăciei. Indicatorul derivat “6.8.
Pensia medie lunară în agricultură raportată la pensia medie lunară pentru
limită de vîrstă” reflectă diferenţierile existente între veniturile medii
provenite din două surse principale: pensiile pentru limită de vîrstă şi
pensiile din agricultură. Semnificaţia valorilor exprimate de indicator
este uşor de înţeles, o valoare prea redusă caracterizează o situaţie
nefavorabilă pentru pensionarii din agricultură, ale căror venituri sînt cu
mult depăşite de cele obţinute de pensionarii din alte ramuri.
Accesul la servicii sociale incluzive. În prezent, sistemul de servicii sociale
este în proces de dezvoltare, accentele fiind reorientate de la nivelul
rezidenţial spre cel comunitar. Cu toate că au fost făcute anumite încercări
de grupare şi cartografiere a serviciilor sociale, o bază de date consolidată
a acestora, care ar conţine şi date despre cheltuielile medii a serviciilor
sociale, încă nu există. În acest sens, pentru viitor este recomandat
indicatorul “6.9. Ponderea persoanelor care beneficiază de servicii sociale”,
care ar putea oferi informaţii referitor la crearea şi disponibilitatea
serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile la nivel comunitar. Acest
indicator ar putea fi util în ajustarea politicilor de protecţie socială,
cheltuielilor pentru ele şi dezvoltarea acţiunilor cu accent incluziv.
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Justiţia şi Securitatea
Securitatea mediului de reşedinţă, precum şi accesul grupurilor vulnerabile la instituţiile de drept, reprezintă elemente ce influenţează asupra
dimensiunii excluziunii sociale şi contribuie la formarea percepţiei şi
reacţiei colective faţă de fenomenele adverse la nivelul comunităţii.
Cercetările internaţionale în domeniul dreptului au reflectat că în
comunităţile marginalizate, unde nivelul violenţei şi criminalităţii este
ridicat, riscul preluării şi transmiterii de către indivizi a comportamentelor
deviante şi delicvente este extrem de ridicat, în comparare cu comunităţile
prospere (considerate în baza normelor sociale comune). Această stare
de lucruri a impus un alt punct de vedere în dezvoltarea şi monitorizarea
indicatorilor în domeniul securităţii publice şi justiţiei, accentele fiind
reorientate de la măsurarea efectelor programelor guvernamentale şi
măsurilor instituţionale, spre măsurarea, în baza indicatorilor specifici
a accesului grupurilor vulnerabile la justiţie şi percepţiei acestora faţă de
siguranţa localităţii unde trăiesc.
În această ordine de idei, matricea indicatorilor naţionali de excluziune
socială a inclus şi 8 indicatori de măsurare a vulnerabilităţii sociale în
domeniul justiţiei şi securităţii în Moldova. De menţionat că aceşti indi-
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catori sînt specifici, deoarece pot fi utilizaţi pentru analiza dimensiunii
excluziunii sociale şi a coeziunii sociale a comunităţilor cu referire la
asigurarea securităţii comunităţii.

Pentru compararea percepţiilor subiective asupra excluziunii de la
securitate în comunitate cu datele obiective şi măsurarea eficienţei
instituţiilor de drept, se propun pentru utilizare următorii indicatori
ai incidenţei criminalităţii: „7.3. Rata infracţionalităţii”, “7.4. Rata
infracţiunilor legate de traficul de fiinţe umane, inclusiv copii”, “7.5. Rata
infracţiunilor contra sănătăţii şi familiei” şi care sînt calculaţi la nivel de
ţară în baza datelor administrative ale MAI. Prin urmare, un nivel înalt
al criminalităţii, din care o pondere semnificativă o deţin infracţiunile
contra familiei sau cele legate de traficul de fiinţe umane, arată un nivel
înalt al violenţei domestice. Aceşti factori, corelaţi cu lipsa oportunităţilor
de angajare şi obţinere a veniturilor, determină anumite grupuri de
persoane de a căuta soluţii, chiar şi riscîndu-şi viaţa, pentru a pleca la
muncă în afara ţării.
Delincvenţa juvenilă. Datele statistice din ultimii ani demonstrează
tendinţa de creştere constantă a ponderii infracţionalităţii minorilor,
aceasta, la rîndul său, fiind însoţită de aşa tendinţe negative precum:
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Securitatea comunităţii se propune a fi măsurată prin intermediul
următorilor indicatori care, separat sau combinaţi, pot reflecta percepţia
subiectivă asupra: (i) siguranţei mediului de reşedinţă; (ii) eficienţei
instituţiilor de drept în asigurarea acestei siguranţe. Totodată, aceştia pot
permite compararea percepţiilor subiective cu datele obiective oferite
de statisticile administrative. Astfel, indicatorii “7.8. Percepţia securităţii
publice reduse în localitate” reprezintă rata persoanelor care au raportat
insecuritate în localitate, iar plimbarea în timpul nopţii în regiunea
locuinţei sale fiind “Destul de periculoasă” sau “Foarte periculoasă”.
Informaţia este completată cu date despre “7.1. Nivelul redus de încredere
în poliţie” şi “7.2. Nivelul redus de încredere în sistemul judiciar” care reflectă
ponderea persoanelor ce nu au încredere în poliţie şi în justiţie. Nivelul
încrederii în poliţie şi în justiţie este definit ca mod de interacţionare cu
poliţia sau cu instituţiile judecătoreşti în cazul apariţiei unor probleme
şi ca eficienţă a implicării acestora corespunzătoare şi imparţială30.
Indicatorii se calculează o dată în 3 ani în baza datelor Modulului ad-hoc
privind excluderea socială (CBGC/BNS), avînd o dezagregare multiplă pe
medii de reşedinţă, zone, tipuri de gospodării, componenţa gospodăriei,
categorii socio-economice, grupuri de vîrstă.
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vîrstă tot mai joasă a celor ce comit infracţiunile şi creşterea gradului de
pericol social. Grupurile de copii în conflict cu legea sînt o componentă
a „copiilor în dificultate” şi se constituie în baza unor aşa subgrupuri
vulnerabile la excluziunea socială cum sînt: (i) „copiii străzii”; (ii) copii
abandonaţi sau fără îngrijirea părinţilor; (iii) copii neglijaţi sau abuzaţi;
(iv) copii din familii cu venituri mici şi (v) copii instituţionalizaţi sau
care părăsesc sistemul rezidenţial de protecţie la atingerea majoratului.
Pentru măsurarea delincvenţei juvenile, UNICEF propune un set
de 15 indicatori specifici, care sînt divizaţi în cantitativi şi de politici,
şi un Manual metodologic pentru măsurarea acestora31. În contextul
măsurării condiţiilor ce conduc sau pot conduce în viitor la excluziunea
socială a acestui grup de copii, sînt propuşi următorii doi indicatori
principali: “7.6. Rata minorilor condamnaţi” şi “7.7. Ponderea minorilor
condamnaţi la închisoare”, care reprezintă rata persoanelor de vîrstă
minoră condamnate, din totalul persoanelor condamnate, şi ponderea
minorilor condamnaţi la pedeapsa cu închisoarea, din totalul minorilor
condamnaţi. Indicatorii sînt calculaţi în baza datelor administrative ale
MJ, fiind dezagregaţi la nivel naţional, zone de dezvoltare şi municipii.
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Cultura, sportul şi petrecerea timpului liber
Petrecerea timpului liber. Recrearea este un produs al culturii şi educaţiei
şi caracterizează gradul de dezvoltare socio-economică a societăţii.
Sociologul francez Joffre Dumazedier (1915-2002) defineşte timpul
liber drept un ansamblu de activităţi în care individul poate să se dedice,
în funcţie de preferinţe, pentru a se reface, a se distra, ori pentru a-şi
dezvolta informarea şi/sau instruirea/formarea, dupa ce şi-a indeplinit
obigaţiile sale profesionale, familiale şi sociale. Accesul limitat la facilităţi
şi posibilităţile reduse de a petrece timpul liber este considerat ca unul
din factorii care pot conduce la excluziune şi vulnerabilitate în ceea ce
priveşte coeziunea socială. Astfel, sînt propuşi 4 indicatori naţionali
pentru cercetarea excluziunii sociale în acest domeniu.

NOTĂ:
31
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Accesul financiar la servicii pentru petrecerea timpului liber este evaluat
utilizînd indicatorul “8.1. Cheltuieli pentru agrement şi cultură”.
Acesta măsoară cota cheltuielilor pentru agrement şi cultură în totalul
cheltuielilor de consum, evaluat în baza datelor CBGC. În acest context,
este necesară evaluarea cheltuielilor grupurilor vulnerabile excluziunii
sociale, deoarece resursele limitate ale acestora conduc la autoexcluderea
de la serviciile culturale, sportive, lectură, ceea ce contribuie şi mai mult
la marginalizarea lor.
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Evaluarea tendinţelor indivizilor spre comunicare, informare şi socializare
este complementată de 2 indicatori. Primul, “8.3. Disponibilitatea turismului peste hotarele republici”, atestă numărul de plecări ale locuitorilor
republicii în străinătate în vacanţe, recreieri şi odihnă la 1000 locuitori.
Al doilea “8.4. Disponibilitatea turismului intern”, calculează numărul
turiştilor moldoveni cazaţi în structurile de cazare turistică colective din
Moldova la 1000 locuitori. Analiza indicatorilor privind turismul extern
şi intern este importantă în dinamică şi/sau pe medii de reşedinţă, aceştia
fiind diferiţi şi depinzînd de accesul financiar şi resursele disponibile ale
gospodăriilor.

Participarea la viaţa socială, guvernare; comunicarea
şi accesul la informaţii
Accesul la informaţii reprezintă şanse şi oportunităţi egale ale tuturor
membrilor societăţii la educaţie, cultură, comunicare, muncă, garanţii
sociale de stat, generînd creşterea nivelului de implicare la viaţa socială şi
stabilirea relaţiilor de ordin calitativ cu instituţiile publice. Prin urmare,
accesul limitat la informare al grupurilor vulnerabile, interesul scăzut
al lor faţă de participarea la viaţa socială în general, dar şi indiferenţa
factorilor decizionali faţă de participarea cetăţenilor la viaţa publică,
duce inevitabil la o ruptură între aceştia şi guvernanţi. Barierele de
comunicare conduc la apariţia percepţiilor distorsionate ale grupurilor
vulnerabile asupra cauzelor determinante ale situaţiei lor, ca şi la atribuirea
maximală a responsabilităţilor clasei politice. Toate acestea generează
tensiuni la nivelul grupurilor excluse şi reduc coeziunea socială la nivelul
comunităţii.
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Excluziunea de la accesul la servicii pentru petrecerea timpului liber se
propune de a fi măsurată în Moldova prin intermediul indicatorului
„8.2. Percepţia lipsei de acces la zonele de agrement sau zonele verzi ca
o problemă a comunităţii”, care permite evaluarea percepţiei subiective
a persoanelor privind accesul la posibilităţile de a petrece timpul liber.
Evaluarea ponderii persoanelor, care au declarat că nu au acces la zonele
de agrement sau zonele verzi din vecinătate, caracterizează necesitatea
acestora de a petrece timpul liber şi tendinţele spre comunicare şi
socializare. Lipsa acestor facilităţi în localitate serveşte drept impediment
în dezvoltarea socială a locuitorilor, limitează accesul la cultură, informare şi comunicare. Nivelul de dezagregare a indicatorilor este pe medii
de reşedinţă şi zone geografice. Menţionăm că accesul la serviciile de
agrement în Moldova pe medii de reşedinţă este diferit.
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Pornind de la premisele menţionate, matricea de indicatori naţionali
de excluziune socială a inclus un set de 10 indicatori specifici pentru
măsurarea accesului gospodăriilor casnice la comunicare, informaţii şi
participării la viaţa socială în Moldova.
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Excluziunea de la participarea socială poate fi măsurată prin intermediul
următorilor 3 indicatori: „9.1. Participarea la viaţa socială”, „9.2.
Participarea la viaţa politică” şi „9.3. Participarea la guvernare”, care
reflectă date atît despre gradul de implicare al gospodăriilor în activităţile
din cadrul comunităţii, cum sînt: diferite şedinţe (ale organizaţiilor de
caritate, sindicate, de partid sau grupuri de acţiune politică), muncă
voluntară în folosul comunităţii; cît şi date despre accesul la exprimarea
liberă a opiniei, de a alege şi a fi ales, a libertăţii de manifestare a dezacordurilor prin participarea la proteste sau demonstraţii.

62

Excluziunea de la comunicare se propune a fi măsurată prin intermediul
următorilor şapte indicatori: „9.4. Accesul la linii telefonice în reţeaua
telefonică publică”, „9.5. Accesul limitat la telefon fix” „9.6. Accesul la reţele
celulare” şi „9.7. Accesul la telefon mobil”. Aceşti indicatori reflectă date
despre numărul de linii telefonice disponibile în reţeaua de telefonie
publică, numărul abonaţilor la reţelele telefonice fixe şi mobile, precum şi
date despre ponderea gospodăriilor care au telefon fix şi telefoane mobile.
În continuare, informaţia este completată cu următorii indicatori:
„9.8. Ponderea gospodăriilor care au calculator personal”, „9.9. Accesul
la calculator personal” şi „9.10. Accesul la internet”, care reprezintă
ponderea gospodăriilor care deţin, utilizează calculatorul personal şi
au conexiune la reţeaua globală de informaţii. Toţi indicatorii propuşi
în cadrul acestui compartiment, sînt calculaţi din mai multe surse, atît
în baza datelor administrative MTIC/ANRCETI, cît şi în baza CBGC
(BNS). Dezagregarea indicatorilor este multiplă în dependenţă de tipul
acestora şi sursa de date: pe medii de reşedinţă, zone de dezvoltare, tipuri
de gospodării, componenţa gospodăriei, categorii socio-economice.
Conţinutul calitativ al datelor acestor indicatori este foarte important
pentru a analiza preferinţele şi capacităţile grupurilor de indivizi, în
special al grupurilor vulnerabile excluziunii, de a accesa anumite servicii
de telecomunicaţii.

Mediul
În contextul excluziunii sociale calitatea şi siguranţa mediului ambiant
joacă un rol important asupra calităţii vieţii indivizilor, accente principale
fiind puse pe sănătate şi accesul la resursele principale şi calitatea acestora.
Prin urmare, în cadrul matricei de indicatori naţionali de excluziune
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Siguranţa mediului ambiant şi accesul se propune a fi analizate prin
intermediul următorilor indicatori: “10.2. Percepţia problemelor de
mediu ca probleme ale comunităţii” care reflectă ponderea persoanelor
care sînt nemulţumite de zgomot, aer poluat şi/sau calitatea proastă a
apei din vecinătate. În continuare, informaţia este completată cu date
referitor la accesul grupurilor vulnerabile la resursele pentru încălzire,
datele indicatorului “10.1. Ponderea persoanelor care folosesc combustibil
solid pentru încălzirea locuinţei”, ce reprezintă numărul persoanelor
care au declarat ca încălzesc locuinţele cu combustibil solid raportat la
numărul total de persoane din cercetare. Acest indicator permite de a
vedea ce fac gospodăriile pentru a reduce cheltuielile pentru încălzire în
timpul sezonului de iarnă şi cîte gospodării sînt dependente de încălzirea
centralizată, respectiv nu îşi pot permite reducerea acestor cheltuieli.
Ambii indicatori sînt calculaţi în baza datelor CBGC (Modulul ad-hoc
privind excluziunea), avînd nivele de dezagregare pe medii de reşedinţă,
zone de dezvoltare, tipuri de gospodării, componenţa gospodăriei,
categorii socio-economice.
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socială au fost incluşi şi 2 indicatorii specifici pentru a măsura siguranţa
mediului ambiant a grupurilor vulnerabile şi accesul acestora la resurse.
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3.4. Factorii de vulnerabilitate şi grupurile vulnerabile
Factorii de vulnerabilitate. Este deosebit de importantă determinarea
factorilor principali care definesc vulnerabilitatea grupurilor de persoane,
identificarea caracteristicilor de bază ale riscului acestora de a fi excluse
social, în scopul aplicării mecanismelor de promovare a incluziunii în
viaţa socială şi economică.
Vîrsta este considerată un factor care implică un grad înalt de
vulnerabilitate. Diverse grupuri de vîrstă sînt supuse riscurilor într-un fel
sau altul. Copiii sînt consideraţi, în general, un grup potenţial vulnerabil
din motivul dependenţei de mediul familial şi cel social. Copiii pot fi
supuşi abuzului, violenţei şi neglijenţei, care le pot afecta sănătatea şi
dezvoltarea. În special, sînt determinate ca vulnerabile grupuri specifice
de copii care trăiesc în familii cu un venit mic, eventual cu mulţi copii, care
au acces limitat la resurse informaţionale, fapt ce conduce la încadrarea
redusă în sistemul de învăţămînt şi rezultate slabe la învăţătură. Acestea
din urmă pot rezulta pe viitor într-o vulnerabilitate mai mare privind
încadrarea în societate, determinînd riscul unei excluziuni ce ţine de
angajarea în muncă, accesul limitat la surse de venit. Sub incidenţa
excluziunii sociale cad şi tinerii care sînt consideraţi un grup vulnerabil
riscurilor sociale: consumului de droguri, alcool, etc. Vîrstnicii se con-
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fruntă cu o incidenţă mai mare de sărăcie, ceea ce face acest grup să fie
supus unui risc înalt de a fi exclus social. Rezultatele analizelor privind
nivelul de trai demonstrează că odată cu creşterea vîrstei creşte şi
incidenţa sărăciei. Vulnerabilitatea persoanelor vîrstnice este generată de
reducerea veniturilor către vîrsta de pensionare, pensiile mici, lipsa altor
resurse, înrăutăţirea sănătăţii.
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Educaţia joasă şi instruirea insuficientă sau chiar analfabetismul, lipsa
unor abilităţi elementare, sînt factori importanţi care contribuie la
creşterea vulnerabilitatii persoanelor şi a riscului de a fi excluse social.
Nivelul de educaţie şi instruirea determină în mare măsură capacităţile
persoanei, împreună aceste caracteristici devin deosebit de importante
în contextul unei pieţe a Forţei de Muncă tot mai instruite. Atît nivelul
jos al studiilor, cât şi lipsa unor abilitati elementare şi capacităţilor reduse
de prezentare, sînt bariere importante care împiedică angajarea la un loc
de muncă bine remunerat.
Sănătatea precară este în corelare strînsă cu vulnerabilitatea privind
excluziunea socială. Persoanele cu diverse probleme cronice de sănătate,
de asemenea, cad sub incidenţa sărăciei şi a riscului de a fi excluse
social. Unui risc deosebit sînt expuse persoanele cu dizabilităţi, din
motivul veniturilor limitate, posibilităţilor reduse de a le obţine, dar şi
din lipsă de comunicare, marginalizarea privind accesul la manifestaţii
sociale şi culturale, iar în unele cazuri chiar şi accesul redus la educaţie
şi sănătate.
Lipsa unui loc de muncă şi posibilităţile reduse de angajare în cîmpul
muncii sînt strîns corelate cu excluziunea socială şi sărăcia. Şomerii
şi persoanele fără un loc stabil de muncă sînt grupuri deosebit de
vulnerabile deoarece, neavînd o sursă stabilă de venit, cad sub incidenţa
sărăciei cu toate consecinţele acesteia. Situaţia se complică prin aspectul
subiectiv al problemei: lipsa siguranţei, percepţia propriei vulnerabilităţi,
acestea conducînd deseori la autoexcluderea persoanelor respective de la
viaţa socială.
Veniturile reduse sau chiar lipsa lor conduc la sărăcie, fenomenul acesta
fiind determinat ca unul din principalii factori care generează excluziunea
socială. În acelaşi timp, marginalizarea în ceea ce priveşte relaţiile sociale,
conduce la deprivare, reducerea posibilităţilor obţinerii veniturilor.
Excluziunea socială este deseori confundată cu sărăcia. Aceste noţiuni
însă nu se suprapun, ci doar se intersectează. Sărăcia este primară şi
respectiv impune acces limitat nu numai la surse de venit, dar şi la viaţa
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socială, bunuri, servicii, inclusiv educaţie şi sănătate, schimbări de
comportament, statut social, etc. Cei săraci pot fi excluşi de grupurile şi
indivizii cu un alt statut de bunăstare, dar pot şi să se autoexcludă social
din diverse motive, inclusiv din sentimentul de ruşine generat de lipsa
surselor financiare necesare pentru un trai decent. Sărăcia afectează sub
diverse aspecte atît tinerii, cît şi bătrînii, dar şi alte grupuri de persoane
care din diferite motive nu pot participa activ la viaţa societăţii.
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Mediul de reşedinţă este un factor destul de important în contextul analizei
vulnerabilităţii privind excluderea socială a populaţiei. Astfel, analiza
sărăciei în Moldova a demonstrat o incidenţă deosebită a fenomenului
în mediul rural. Accesul redus la locuri de muncă, veniturile mici,
preponderent din activitatea agricolă, accesul limitat la bunuri şi servicii,
reprezintă dezavantaje esenţiale, îndeosebi pentru grupurile social
vulnerabile. Excluderea poate fi determinată atît prin prisma persoanelor,
gospodăriilor casnice, cît şi în contextul accesului din punct de vedere
al infrastructurii, geografic, altfel spus, accesul limitat al grupurilor
populaţiei datorită faptului că întreaga comunitate, localitate este expusă
riscului de a fi marginalizată.
Grupurile vulnerabile expuse riscului de excluziune socială. Analiza
excluziunii sociale poate fi efectuată prin două metode de bază: (1)
domeniile care descriu viaţa economică şi socială a populaţiei şi (2)
grupurile vulnerabile la excluziunea socială. Ambele abordări pot fi
aplicate, însă în scopul evaluării situaţiei şi determinării tendinţelor este
preferabilă abordarea a doua. Prima modalitate este importantă şi se
aplică, în special, în cazul evaluării impactului politicilor sectoriale şi a
situaţiei într-un domeniu sau altul. În cadrul cercetării date sînt abordate
metodologiile de evaluare a situaţiei prin prisma grupurilor vulnerabile.
Statele noi, care au aderat la UE32, în cele mai recente Rapoarte privind
Strategiile Naţionale transmise la CE, alte rapoarte elaborate în contextul
respectiv, au menţionat grupurile vulnerabile la excluziunea socială
determinate pentru fiecare ţară. Diagrama din Figura 1 prezintă un
tablou sumar privind frecvenţa menţionării fiecărui grup în rapoartele
respective.
În contextul politicilor de incluziune socială, Comisia Europeană a
determinat următoarele grupuri vulnerabile de bază: persoanele cu
dizabilităţi, imigranţii şi minorităţile etnice (inclusiv romii), persoanele
fără domiciliu stabil, foştii deţinuţi, persoanele dependente de droguri
şi cu probleme privind consumul alcoolului, vîrstnicii şi copiii33, care
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NOTĂ:
32

Statele EU noi: Bulgaria,
Republica Cehă, Estonia,
Ungaria, Letonia, Lituania,
Polonia, România, Republica
Slovacia şi Republica
Slovenia.

33

http://ec.europa.eu/
employment_social/spsi/
vulnerable_groups_en.htm
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Figura 1. Grupurile vulnerabile principale în noile state ale UE, 2008

Romi
Persoane cu dizabilităţi
Copii săraci (sărăcia în rîndurile copiilor)
Grupuri etnice minoritare
Părinţi singuri/Mame cu copii mici

58

Persoane vîrstnice
Grupuri cu venituri scăzute
Foştii deţinuţi

46

Imigranţi
Persoane cu nivel scăzut/limitat de
caliﬁcare
Şomeri
Şomeri de lungă durată
Pensionari
Persoane fără domiciliu stabil

25
19
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15

13 12 12 11
10 8

6 6 7 6 7 8

Familii numeroase
Femei
Persoanele dependente de droguri
şi cu probleme privind consumul
alcoolului

Sursa: Ex-ante policy assessment vis-à-vis vulnerable groups in SEE: Guide for Practitioners, Arkadi
Toritsyn, Ph.D., july 2009, Local Reform and Public Service Reform Initiative, UNDP

întîmpină dificultăţi ce pot conduce ulterior la excluziunea socială,
precum nivelul scăzut de educaţie şi instruire, şomajul sau gradul extrem
de scăzut de ocupare a forţei de muncă.
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Determinarea grupurilor expuse riscurilor este importantă, deşi acestea
sînt reliefate şi recomandate în contextul cercetărilor europene în
domeniu, oricum fiecare ţară are dreptul la abordări specifice a fiecărui
grup, de asemenea, poate determina şi grupuri noi.

NOTE:
34

Ex-ante policy
assessment vis-à-vis
vulnerable groups in SEE:
Guide for Practitioners,
Arkadi Toritsyn, Ph.D., July
2009, Local Reform and
Public Service Reform
Initiative, UNDP
35
Legea asistenţei
sociale, nr. 547-XV din
23.12.2003

Astfel, în cadrul proiectului „Improving Policy Development in Eastern
Europe and the Commonwealth of Independent States through Strengthening Capacities for Ex-ante Impact Assessment” la care au participat
patru ţări: Bosnia-Herzegovina, Croaţia, Moldova şi Serbia, iniţiativă
dezvoltată de PNUD şi Guvernul Local în parteneriat cu Public Service
Reform Initiative of the Open Society Institute34, pentru Moldova au
fost determinate ca grupuri vulnerabile: victimele traficului, copiii
săraci, tinerii, grupurile cu venituri reduse, persoanele cu tuberculoză,
persoanele vîrstnice, femeile.
De asemenea, în Moldova, Legea asistenţei sociale35 determină principalele grupuri vulnerabile la excluziunea socială care, din cauza unor
factori sociali de risc combinaţi, au nevoie de asistenţă şi suport. Aceste
grupuri sînt: (i) copiii şi tinerii ale căror sănătate, dezvoltare şi integritate
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În mare parte, aceste grupuri au fost reconfirmate şi de cerecetările în
domeniul sărăciei care au evidenţiat în calitate de grupuri vulnerabile
familiile cu mulţi copii, persoanele din gospodăriile ocupate în agricultură,
care datorită veniturilor mici, sînt cele mai expuse riscului sărăciei,
persoanele vîrstnice, persoanele fără studii şi aptitudini profesionale sau
cu nivel redus de instruire, persoanele neangajate în muncă.
Adiţional la grupurile tradiţional vulnerabile, în ultimii 5 ani, în Moldova
s-a reliefat un grup specific supus riscului excluziunii sociale: migranţii
la muncă peste hotarele ţării şi familiile acestora.
Generalizînd cele expuse şi reieşind din rezultatele cercetărilor şi
analizei situaţiei, evaluarea excluziunii sociale şi monitorizarea efectelor
politicilor de incluziune în republică se recomandă a fi efectuată prin
prisma a 6 grupuri principale ale populaţiei, determinate ca fiind cele
mai vulnerabile: (i) copiii şi familiile cu mulţi copii; (ii) tinerii, (iii)
persoanele cu venituri reduse (dependente de venitul din agricultură,
persoane neangajate în muncă, foştii deţinuţi) (iv) persoanele vîrstnice,
(v) persoanele cu dizabilităţi, (vi) familiile lucrătorilor migranţi.
Pentru a exemplifica analiza vulnerabilităţii acestor grupuri vor fi
utilizaţi indicatorii de excluziune socială, repartizaţi pe domenii, incluşi
în matricea respectivă. De menţionat că situaţia fiecărui grup, determinat
ca fiind vulnerabil excluziunii sociale, este caracterizată de cîte un set de
indicatori, fiecare reprezentînd un domeniu sau altul (Tabelul 3).
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fizică, psihică sau morală sînt prejudiciate în mediul în care locuiesc; (ii)
familiile care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător obligaţiile privind
îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor; (iii) familiile fără venituri
sau cu venituri mici; (iv) persoanele fără familie, care nu pot gospodări
singure, care necesită îngrijire şi supraveghere sau sînt incapabile să facă
faţă nevoilor socio-medicale; (v) copiii cu dizabilităţi pînă la vîrsta de 18
ani; (vi) familiile cu mulţi copii; (vii) familiile monoparentale cu copii;
(viii) persoanele vîrstnice; (ix) persoanele cu dizabilităţi; precum şi (x)
alte categorii de persoane şi familii aflate în dificultate. Altfel vorbind,
acestea sînt: copiii şi tinerii în situaţii de risc, familiile fără venituri sau
cu venituri mici, familiile cu mulţi copii, persoanele cu dizabilităţi şi
persoanele vîrstnice.
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Tabelul 3.
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Indicatorii de măsurare a vulnerabilităţii la excluziunea
socială a grupurilor de persoane, pe domenii social-economice
(cazul Republicii Moldova)
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Copiii,
familiile cu
mulţi copii

Tinerii

Persoanele
cu venituri
reduse

Persoanele
vîrstnice

Persoanele
cu
dizabilităţi

Familiile
luctătorilor
migranţi
1.1; 1.12; 1.14

1. Sărăcia şi
inegalitatea

1.1;
1.3;1.11;
1.12; 1.13;
1.14

1.1

1.1 – 1.14

1.1; 1.3;
1.11; 1.12;
1.14

1.1; 1.3; 1.11;
1.12; 1.14

2. Locuinţa
şi condiţiile
locative

2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.6; 2.8;
2.9; 2.10

2.1;
2.2;
2.4;
2.6;
2.8;
2.10

2.1; 2.2; 2.4;
2.5; 2.6; 2.7;
2.8; 2.9; 2.10

2.1; 2.2;
2.4; 2.6;
2.8; 2.9

2.1; 2.2; 2.3;
2.4; 2.6; 2.8;
2.9; 2.10

3. Piaţa muncii

3.14

3.14

3.1; 3.2; 3.3;
3.4; 3.5; 3.6;
3.9; 3.10;
3.11; 3.12;
3.14

3.14

3.13; 3.14

3.8

4. Educaţia

4.4; 4.5; 4.6;
4.7; 4.8; 4.9;
4.10; 4.11;
4.12; 4.13;
4.14

4.1;
4.2;
4.3;
4.15;
4.18;
4.19

4.1; 4.2; 4.3;
4.15; 4.16;
4.17; 4.18;
4.19

4.15

4.18; 4.19

4.15

5. Sănătatea

5.2; 5.3; 5.4;
5.8; 5.9;
5.10; 5.12;
5.13

5.6;
5.8;
5.13

5.2; 5.5; 5.7;
5.8; 5.9;
5.10; 5.11;
5.12; 5.13

5.1; 5.8;
5.9; 5.10;
5.12; 5.13

5.8; 5.9; 5.10;
5.12; 5.13

6. Protecţia
socială

6.1; 6.3;6.4;
6.9

6.1;
6.9

6.1; 6.2; 6.3;
6.4; 6.5; 6.6;
6.7; 6.8

6.1; 6.3;
6.4; 6.5;
6.8; 6.9

6.1; 6.3; 6.4;
6.5; 6.9

6.9

7. Justiţia şi
securitatea

7.6; 7.7; 7,8

7.1;
7.2

7.1; 7.2;7.3;
7.4; 7.5; 7.8

7.1; 7.2; 7.8

7.1; 7.2; 7.8

7.8

8. Cultura,
sportul şi
petrecerea
timpului liber

8.1; 8.2

8.1;
8.2

8.1; 8.2; 8.3;
8.4

8.1; 8.2

8.1; 8.2

8.1

9. Participarea
la viaţa socială,
guvernarea,
comunicarea
şi accesul la
informaţii

9.8; 9.9

9.1;
9.2;
9.3

9.1; 9.2; 9.3;
9.4; 9.5; 9.6;
9.6; 9.8; 9.9;
9.10

9.1; 9.2;
9.3; 9.5;
9.6; 9.8; 9.9

9.1; 9.2; 9.3;
9.5; 9.6; 9.8;
9.9

9.1; 9.2; 9.3;
9.6; 9.9

10. Mediul

10.2

10.1; 10.2

10.1; 10.2

10.1; 10.2

Aspecte metodologice şi analitice

Necesită a fi menţionat că toţi aceşti indicatori combinaţi pe domenii pot
fi utilizaţi la analiza vulnerabilităţii la nivel naţional pe medii de reşedinţă
şi zone, inclusiv în dinamică şi comparativ cu alte ţări din regiune.
Sursele indicatorilor statistici analizaţi în continuare în cadrul prezentului
capitol sînt indicate în Anexele 4 şi 5. Numerotarea indicatorilor corespunde numerotării din aceste anexe.
Figura 2. Riscul sărăciei copiilor

Vulnerabilitatea copiilor privind excluziunea socială este necesar de a fi evaluată în
complex. Indicatorii care descriu situaţia
copiilor în Moldova au fost incluşi în
toate domeniile matricei de indicatori de
monitorizare (Anexa 4).
Este necesar de menţionat că copii sînt
un grup deosebit de vulnerabil riscului
excluziunii sociale, datorită faptului că
aceştia nu pot să-şi genereze propriile
venituri, să participe deplin la luarea
deciziilor, respectiv într-o măsură neînsemnată pot influenţa soluţionarea
problemelor familiei, mai puţin sau char deloc – problemele socialeconomice. Unul din principalele domenii de risc pentru copii este sărăcia,
care implică lipsa surselor financiare pentru asigurarea unui trai decent
copiilor. În cazul Moldovei sărăcia copiilor poate fi analizată prin prisma
familiilor cu copii, iar indicatorul „1.1. Ponderea populaţiei sub pragul
sărăciei absolute”, agregat în dependenţă de componenţa gospodăriei,
permite evaluarea situaţiei în acest context. Analiza sărăciei arată că
apariţia unui copil în familie contribuie la creşterea riscului sărăciei
acesteia (Figura 2). Dezagregarea indicatorului după tipul gospodăriei,
şi analiza în dinamică a acestuia conduce la constatarea că sînt supuse
unui risc pronunţat de sărăcie gospodăriile din grupul „alte gospodării cu
copii”, acestea fiind gospodăriile cu copii, conduse de alte persoane, nu de
părinţii copiilor aflaţi în gospodărie. De menţionat că analiza în dinamică
arată o reducere în ultimii ani a riscului sărăciei grupului menţionat.
Indicatorul „1.3. Deficitul median al resurselor” demonstrează cea mai
mare distanţă mediană a copiilor (23,44% din cuantumul pragului
sărăciei absolute) pînă la pragul sărăciei, comparativ cu celelalte grupuri.
Astfel, pe lîngă faptul ca familiile cu copii înregistrează o incidenţă înaltă
a sărăciei, creşterea acesteia este dependentă de numărul copiilor în
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Copiii
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Figura 3. Sărăcia persistentă în raport
cu numărul de copii în gospodărie, 2008

gospodărie, şi sînt necesare sume băneşti
considerabile pentru ca copiii să atingă
pragul respectiv de sărăcie.
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Gospodăriile cu 3 şi mai mulţi copii înregistrează un risc înalt de a se afla în permanentă
sărăcie. Chiar dacă către perioada de raport
poate fi analizată situaţia cu referinre doar
la 2 ani, totuşi este important de menţionat
că peste 1/3 din gospodăriile cu 3 şi mai
mulţi copii se confruntă cu riscul sărăciei
persistente (Figura 3).
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Condiţiile de locuire a copiilor sînt de o
importanţă majoră pentru dezvoltarea personalităţii acestora. Analiza
în dinamică a datelor CBGC relatează cel mai înalt grad de aglomerare
în gospodăriile cu 3 şi mai mulţi copii, înregistrînd în medie aproape
două persoane într-o cameră (1,87 în 2008), dar şi spaţiu relativ mic pe o
persoană (9,47 m.p. ) faţă de alte gospodării. Lipsa utilităţilor în locuinţe
este mai pronunţată pentru acest grup de persoane. Astfel, circa 70%
dintre persoane au declarat lipsa apeductului şi a sistemului de canalizare
în locuinţe.
Situaţia financiară a gospodăriilor cu 3 şi mai mulţi copii pare a fi mai
dificilă în comparaţie cu alte grupuri. O pondere înaltă a acestora (31,9%)
întîlnesc dificultăţi la achitarea cheltuielilor pentru energie electrică,
agentul termic şi gaze naturale.
Vulnerabilitatea privind excluziunea socială în raport cu educaţia este
necesar de a fi analizată în contextul comparabilităţii pe orizontală şi
verticală. Astfel, ratele de cuprindere în învăţămînt a copiilor în mediul
rural sînt mai joase faţă de mediul urban, acestea fiind diferite pentru
diverse trepte ale învăţămîntului. Diferenţele între ratele de cuprindere în
pregătirea către şcoală pe medii de reşedinţă înregistrează 15-25 puncte
procentuale (p.p.), pentru educaţia primară şi gimnazială aceşti indicatori
fiind cu circa 10 puncte mai mici în mediul rural faţă de urban.
Circa 1/4 dintre gospodăriile cu un copil au declarat lipsa asigurării
medicale pe parcursul anilor 2006-2008, precum şi o stare a sănătăţii
mai joasă. Gospodăriile cu 3 copii au declarat acces redus la servicii
de sănătate din cauza distanţelor mari (6,8%). Mai mult de jumătate
din aceştia (53,3%) au declarat că nu s-au adresat pentru asistenţă
medicală din cauza situaţiei financiare dificile, înregistrînd şi cea mai
mică pondere a cheltuielilor pentru asistenţă medicală în cheltuielile

Aspecte metodologice şi analitice

Figura 4. Accesul ﬁnanciar la servicii de sănătate
al gospodăriilor cu copii pînă la 18 ani , 2008

Datele CBGC relatează că de transferuri
sociale (exclusiv pensiile) beneficiază
peste jumătate din gospodăriile cu 3 şi
mai mulţi copii. De menţionat că şi cota
veniturilor din transferuri sociale este mai mare pentru aceste gospodării
(4,69%).
Percepţia securităţii publice şi comunitare este direct proporţională cu
numărul de copii în gospodărie. Cea mai înaltă insecuritate conform
indicatorului „7.8. Percepţia securităţii publice reduse în localitate”, este
declarată de gospodăriile cu un copil, cea mai mică valoare a indicatorului
este înregistrată pentru gospodăriile cu 3 şi mai mulţi copii. Lipsa de
acces la zonele de agrement în comunitate, de asemenea, este percepută
diferit, această problemă fiind mai puţin importantă pentru gospodăriile
cu 3 şi mai mulţi copii. De menţionat că indicatorii „9.8. Ponderea
gospodăriilor care au calculator personal” şi „9.9. Accesul la calculator
personal” demonstrează accesul redus la informaţii şi comunicare al
gospodăriilor în dependenţă de numărul copiilor în gospodărie. Astfel,
21,5% din gospodăriile cu 1 copil au calculator personal, comparativ cu
doar 8,3% a gospodăriilor cu 3 copii şi mai mulţi.
Problemele mediului ca probleme ale comunităţii sînt percepute, de
asemenea, diferit de către gospodării. Cele mai preocupate de acestea
sînt gospodăriile cu un copil, cele mai puţin preocupate – gospodăriile
cu 3 şi mai mulţi copii.
Astfel, sărăcia şi accesul redus la bunuri şi servicii, evidenţiate prin prisma
indicatorilor naţionali de excluziune socială, confirmă vulnerabilitatea
gospodăriilor cu 3 şi mai mulţi copii, ele fiind afectate în mare măsură
de problemele financiare, iar percepţia redusă a securităţii individuale şi
comunitare confirmă riscul înalt al acestora privind excluziunea socială
şi automarginalizarea.
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totale (3,95%) (Figura 4). Acest fapt ar
avea o interpretare contradictorie: pe de
o parte, ponderea mică a cheltuielilor
conduce la idea veniturilor şi, respectiv, a
cheltuielilor relativ mari. Însă, în contextul
declarării de către gospodării a accesului
redus la asistenţa medicală, aceasta, de
fapt, ar însemna că gospodăriile nu-şi
pot permite cheltuieli pentru tratament
medical calitativ.
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Tinerii
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Cercetările în domeniu denotă că tinerii în Moldova se confruntă
cu un şir de probleme, cele mai grave fiind insuficienţa banilor şi, ca
rezultat, sărăcia, lipsa unui loc de muncă, condiţii neadecvate de trai,
lipsa condiţiilor şi posibilităţilor de autoafirmare şi automanifestare în
viaţă, precum şi lipsa de încredere în ziua din mîine. Tinerii rămîn a fi
un grup destul de vulnerabil excluziunii sociale, în pofida politicilor şi
strategiilor elaborate în acest context. Astfel, rata şomajului tinerilor, cu
toate că a înregistrat o descreştere în anul 2008, totuşi depăşeşte constant
(de 2,8 ori) pe parcursul ultimilor trei ani rata şomajului populaţiei în
general. Situaţia în acest context este diferită pe regiuni de dezvoltare,
fiind înregistrate rate mai înalte în UTA Găgăuzia şi Centrul Moldovei.
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Rata de cuprindere în învăţămînt a tinerilor în vîrsta de 15-24 ani rămîne
a fi destul de joasă. Conform statisticilor oficiale, circa 40% din tineri nuşi continuă studiile, iar rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional
de către tineri, evaluată în baza AFM, denotă că circa 20% dintre aceştea
nu urmează nici o formă de instruire. Indicatorul relatează valori mai
înalte comparativ cu indicatorul „4.2. Ponderea persoanelor de 25-64
ani cu nivel scăzut de instruire” atît la nivel naţional, cît şi dezagregat pe
medii de reşedinţă, astfel fiind în pericol perspectivele educaţionale ale
societăţii (Figura 5).
Figura 5. Capitalul educaţional în raport
cu aspectul gender

Indicatorii înregistrează aceleaşi tendinţe
pe medii de reşedinţă, însă valori contradictorii pe sexe. Astfel, un nivel mai jos de
instruire se observă printre femeile adulte
(18,2%), iar tendinţe mai mari de părăsire
timpurie a sistemului educaţional sînt
pezente în rîndul bărbaţilor (23,9%).

Excluziunea intergeneraţională de la
educaţie a tinerilor, evaluată în baza
datelor CBGC prin prisma nivelului de
studii al părinţilor, demonstrează tendinţe
direct proporţionale în acest context.
Tinerii din familiile în care părinţii au
studii superioare înregistrează tendinţe mai pronunţate de a-şi prelungi
studiile, ponderea celor care au declarat că nu-şi continuă studiile fiind
de 18,5% şi, respectiv, 21,5% în cazul studiilor superioare ale mamei şi
tatălui, atunci cînd cei din gospodăriile unde părinţii au studii mai jos de
medii, constituie circa 60%.
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Incidenţa HIV/SIDA printre populaţia cu vîrsta de 15-24 ani este un alt
indicator care conduce la analiza riscului excluziunii sociale a tinerilor,
acesta înregistrînd o descreştere uşoară în anul 2008 faţă de 2007 (11,02
şi 14,63, respectiv).
Nivelul de încredere a tinerilor în structurile statale de securitate este
destul de redus. În conformitate cu datele modulului privind excluziunea
socială, 27,7% din persoanele tinere declară că nu au deloc încredere în
poliţie, iar 24,2% nu au încredere în sistemul judiciar (Figura 6).
Figura 6. Nivelul de încredere a tinerilor în structurile statale de securitate, 2008

Anumită

7.2. Nivelul de încredere în justiţie

Anumită
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7.1. Nivelul de încredere în poliţie
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Indicatorii compartimentului „Cultura, sportul şi petrecerea timpului
liber” sînt deosebit de importanţi în ceea ce priveşte incluziunea socială,
în special a tinerilor. Disponibilitatea serviciilor culturale, de bibliotecă,
sală de lectură, existenţa terenurilor sportive, reduc alte riscuri legate de
excluziunea socială. Accesul la serviciile turistice externe şi interne, de
asemenea, au tangenţă directă cu tinerii, aceştia fiind mai interesaţi în
activităţile de acest tip.
Disponibilitatea calculatorului personal, în gospodăria unde sînt persoane tinere, în societatea de astăzi devine o necesitate. În Moldova
accesul la calculator personal, măsurat ca „9.8. Ponderea gospodăriilor
care au calculator personal”, rămîne a fi destul de limitat, în mediul rural
înregistrînd valoarea de doar 4,7% din totalul gospodăriilor incluse în
cercetare. Astfel, tinerii înregistrează surse limitate de informaţii, acestea
conducînd la vulnerabilitatea privind excluziunea socială a lor.

Persoanele cu venituri reduse
Cercetările în domeniul sărăciei relatează că în Moldova se evidenţiază
un grup de persoane cu venituri reduse, supuse riscului de a fi excluse
sau de a se autoexclude social. Acest grup cuprinde angajaţii în sectorul
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agricol, lucrătorii pe cont propriu în agricultură (fermierii), precum şi
gospodăriile fără lucrători, acestea din urmă încluzînd în componenţa
lor persoanele neangajate în muncă. Riscul avansat de sărăcie pentru
aceste grupuri de persoane este observat pe parcursul perioadei de
cercetare, înregistrînd pentru angajaţii în sectorul agricol 42,8% în 2008.
De menţionat că circa 1/3 dintre gospodăriile fără lucrători au un consum
pe adult echivalent mai jos de pragul sărăciei absolute. Riscul sărăciei
absolute fac persoanele din aceste gospodării deosebit de vulnerabile, din
cauza resurselor reduse pentru asigurarea existenţei.
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Sărăcia persistentă, evaluată utilizînd indicatorul „1.11. Ponderea populaţiei
supuse riscului sărăciei persistente”, denotă valori înalte pentru grupurile
de populaţie nominalizate. Conform datelor panel ale CBGC, peste 30%
dintre gospodăriile conduse de angajaţi în sectorul agricol continuă să se
confrunte cu starea de sărăcie, avînd consumul pe echivalent mai jos de
pragul absolut pe parcursul a doi ani consecutiv. De menţionat că acestea
sînt gospodăriile care nu dispun de loturi de teren echivalent, care ar
putea sa le asigure un minimum necesar de consum din resursele proprii,
iar remunerarea în sectorul respectiv este destul de joasă.
Riscul sărăciei pentru gospodăriile conduse de persoane ocupate în
agricultură este confirmat şi de incidenţa înaltă a sărăciei în mediul rural,
aceasta menţinîndu-se înaltă pe parcursul întregii perioade de cercetare
(peste 30%). Această situaţie conduce la concluzia că regiunea este cu atît
mai afectată de sărăcie, cu cît ponderea populaţiei ocupate în agricultură
este mai mare şi, respectiv, confirmă vulnerabilitatea la excluziune socială
a acestui grup de persoane.
Figura 7. Accesul la facilităţi şi dotarea locuinţei,
2006-2008

Lipsa reţelelor de suport este înregistrată
în mediul urban, fiind mai pronunţată
în oraşele mici, iar angajaţii în sectorul
agricol se află într-o situaţie relativ bună
în acest context.
Accesul la locuinţă şi supraaglomerarea nu
constituie probleme pentru aceste grupuri
de persoane, însă este de menţionat
lipsa facilităţilor şi a dotării locuinţelor
acestora. Astfel, în gospodăriile conduse
de persoane ocupate în agricultură este
înregistrată cea mai înaltă pondere a
persoanelor fără apeduct în locuinţă şi fără
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acces la canalizare îmbunătăţită (peste 80%). Acestea sînt în majoritate
gospodăriile din mediul rural, facilităţile menţionate fiind foarte slab
dezvoltate în satele Moldovei.

Aproape toate gospodăriile au declarat că s-au confruntat cu probleme la
achitarea energiei electrice, agentului termic, gazelor naturale, rata cărora
a înregistrat o creştere considerabilă în 2008 faţă de anii precedenţi.
Aceasta se datorează creşterii preţurilor la serviciile respective, ceea ce
poate agrava situaţia gospodăriilor cu venituri reduse, care sînt cele mai
vulnerabile la astfel de şocuri economice.
În gospodăriile conduse de salariaţi în agricultură sînt înregistrate
tendinţe relativ reduse a tinerilor în continuarea studiilor şi obţinerea unei
profesii, chiar şi în gospodăriile conduse de persoane cu studii superioare.
Circa 38% dintre tinerii în vîrstă de 15-24 de ani din aceste gospodării
nu-şi continuă studiile, iar în gospodăriile conduse de persoane cu studii
mai jos de medii rata acestora depăşeşte 70%. Tendinţele reduse de a
continua studiile pot duce la lipsa posibilităţilor de angajare în muncă
bine plătită, lipsa capacităţilor de a deschide o afacere, ceea ce va conduce
la o marginalizare şi mai pronunţată a acestor grupuri de persoane
privind posibilitatea de a obţine venituri, şi, în consecinţă, la excluziunea
de la viaţa socială.
Calitatea cunostinţelor este evaluată prin intermediul a trei indicatori
care reflectă abilităţile persoanelor în lectura textelor în limbi străine,
completarea unui formular, utilizarea calculatorului şi Internetului. Cea
mai joasă pondere a celor care se simt confortabil în aplicarea acestor
cunoştinţe este înregistrată în grupul de persoane din gospodăriile
conduse de angajaţii în sectorul agricol. Numai 1,8% dintre aceştia au
declarat că se simt confortabil la lectura textelor în limbi străine şi 6,3%
- în utilizarea calculatorului şi Internetului, în acelaşi timp, ponderea
persoanelor din gospodăriile conduse de salariaţi în sectorul non-agricol,
care au declarat cunostinţe în domeniile respectiv, este de circa 6 ori mai
mare.
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Indicatorii „2.5. Ponderea persoanelor cu acces permanent la surse sigure
de apă potabilă” şi „2.7. Ponderea persoanelor cu acces la salubrizare
îmbunătăţită”, monitorizaţi în contextul ODM, evaluaţi în baza datelor
administrative, înregistrează aproximativ aceleaşi tendinţe. Astfel, în
perioada de referinţă, accesul la servicile respective rămîne a fi destul
de limitat, totuşi aceşti indicatori înregistrează o anumită ameliorare a
situaţiei în acest aspect (Figura 7).
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Persoanele cele mai marginalizate privind accesul la servicii de sănătate
sînt cele din gospodăriile conduse de lucrători pe cont propriu în agricultură
(fermierii). Conform datelor CBGC, aproape jumătate dintre ei au declarat
că nu sînt beneficiari ai asigurării medicale obligatorii de nici un tip. Un
alt aspect al accesului redus la sănătate este evidenţiat prin indicatorul
„5.12. Accesul financiar limitat la servicii medicale”. De menţionat că
ponderea celor care nu s-au adresat pentru asistenţa medicală necesară
din cauza situaţiei financiare, este deosebit de mare pentru persoanele
din gospodăriile conduse de salariaţii din sectorul agricol, constituind
67% dintre aceştia. Astfel, analiza indicatorilor denotă un risc pronunţat
al excluziunii de la serviciile de sănătate a grupurilor menţionate. Acest
fapt este deosebit de important deoarece, pe de o parte, avînd venituri
reduse, persoanele respective nu-şi pot permite procurarea poliţei de
asigurare medicală, iar pe de altă parte, - nu au resurse pentru achitarea
cheltuielilor necesare în acest sens.
Un alt factor care conduce la excluziunea socială a grupului populaţiei cu
venituri reduse, este lipsa de comunicare şi a accesului la informaţii. Cea
mai înaltă pondere a gospodăriilor care nu au telefon, este înregistrată
pentru salariaţii în sectorul agricol (31,9%), precum şi cel mai mic număr
de telefoane mobile la 100 gospodării (55,68%). O pondere deosebit
de mică a acestor gospodării au calculator personal (3,2%), chiar dacă
indicatorul indică o ascendenţă în perioada de cercetare.
Persoanele din gospodăriile ocupate în sectorul agricol mai puţin sînt
preocupate de problemele mediului. Doar 2,3% dintre persoanele din
componenţa gospodăriilor salariaţilor din agricultură şi 3,1% dintre
persoanele din gospodăriile conduse de fermieri s-au plîns cu privire
la zgomot, 9,9% şi, respectiv, 9,5% – de poluarea aerului. Majoritatea
acestora (circa 90%) au declarat că încălzesc locuinţele cu combustibil
solid, acest fapt fiind dictat de lipsa disponibilităţii altor surse de încălzire
sau de costurile mari ale acestora.
În grupul de persoane cu venituri reduse pot fi incluse şi gospodăriile
fără lucrători, deoarece circa 1/3 dintre persoanele din aceste tipuri de
gospodării au un consum pe echivalent mai jos de pragul absolut al
sărăciei. Indemnizaţiile de şomaj sînt foarte mici şi nu acoperă minimumul
necesar al persoanelor neangajate în muncă. În acest context, este necesar
de menţionat că rata şomajului în Moldova înregistrează tendinţe spre
diminuare, în anul 2008 înregistrînd 4,0% faţă de 7,4% în anul 2006. Mai
vulnerabili în ceea ce priveşte forţa de muncă sînt bărbaţii cu studii mai
jos de liceale şi femeile cu studii superioare.
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Atît şomajul pe termen lung, cît şi pe
termen foarte lung, înregistrează o
pondere mai mare printre femei, în 2008
diferenţa fiind de circa 8 şi 5 puncte
procentuale faţă de ratele înregistrate
printre bărbaţi (Figura 8).

Figura 8. Şomajul şi integrarea în muncă, 2008
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Analiza datelor administrative în aspect
gender relatează tendinţe opuse ratelor
Bărbaţi
şomajului cu referire la integrarea foştilor
3.5
deţinuţi pe piaţa muncii. Conform datelor
3.6
3.12
ANOFM pentru anul 2008, se observă
că femeile se integrează mai uşor în
muncă. Aproape ¼ din fostele deţinute au obţinut un loc de muncă, însă
bărbaţii întîlnesc dificultăţi în acest sens - din numărul fostilor deţinuţi,
înregistraţi ca fiind în cautarea unui loc de muncă, doar 18% au fost
integraţi pe piaţa muncii.

Persoanele vîrstnice
La începutul anului 2009, în Republica Moldova locuiau 490,5 mii
persoane în vîrstă de 60 ani dintre care circa 61% sînt femei. 2/3 din
numărul total al persoanelor vîrstnice locuiesc în mediul rural. În funcţie
de vîrstă, fiecare a doua persoană are vîrsta cuprinsă între 60-69 ani, iar
13,8% sînt persoanele care au mai mult de 80 ani36. De menţionat, că
în contextul actualei îmbătrînirii demografice, acest grup de populaţie
necesită o atenţie sporită în cadrul politicilor economice şi sociale.
Vîrstnicii sînt consideraţi ca fiind unul dintre principalele grupuri
vulnerabile excluziunii sociale datorită particularităţilor de vîrstă ale
acestora, care influenţează asupra autonomiei personale în realizarea
activităţilor (dificultăţi de ordin senzorial, fizic / locomotor), precum
şi capacităţii de obţinere a veniturilor suplimentare. Vulnerabilitatea
persoanelor vîrstnice faţă de excluziunea socială se impune a fi evaluată
în complex, utilizînd indicatorii şi datele care descriu situaţia vîrstnicilor
din matricea cu indicatori de monitorizare.
Unul din principalele riscuri cu care se confruntă vîrstnicii este sărăcia,
care este strîns legată de lipsa mijloacelor materiale pentru o bătrîneţe
auto-suficientă, degenerînd în final în excluziune socială. Sărăcia vîrstnicilor poate fi analizată prin intermediul indicatorul „1.1. Ponderea populaţiei sub pragul sărăciei absolute”, fiind dezagregat în dependenţă de categoria socio-economică, sursa principală de venit şi grupul de vîrstă
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NOTĂ:
36
BNS (2009). Vîrstnicii
în Republica Moldova
în anul 2008.
http://www.statistica.
md/newsview.
php?l=ro&idc=168&id=2721

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

al capului gospodăriei. Astfel, din totalul populaţiei aflate sub pragul
absolut al sărăciei în anul 2008, persoanle în etate au reprezentat 37,3%,
venitul acestora fiind preponderent din prestaţii sociale. Analiza sărăciei
vîrstnicilor confirmă ipoteza că, cu cît vîrsta este mai înaintată, cu atît mai
ridicat este riscul sărăciei pentru acest grup de persoane. Respectiv, din
totalul populaţiei aflate sub pragul absolut al sărăciei, în anii 2006-2008,
ponderea persoanelor în vîrstă de 65 de ani şi peste a variat în jurul de 39%.
De menţionat, că gradul de vulnerabilitate faţă de sărăcie este mai ridicat în
rîndul femeilor (39,5 %), decît cel al bărbaţilor (36,9%) (Figura 9).
Totodată, comparativ cu alte grupuri
sociale, vîrstnicii sînt expuşi unui risc
1.1 Ponderea populaţiei, în vîrstă de 65 ani
destul de pronunţat de a cădea în sărăcie
şi peste, sub pragul sărăciei absolute
permanentă. În acest sens, indicatorul
„1.11. Ponderea populaţiei supusă riscului
de sărăcie persistentă” vine să confirme
acest lucru. Astfel, din totalul populaţiei
aflate în sărăciei continuă, vîrsnicii
reprezintă o pondere destul de ridicată
de 24,8%, fapt explicat prin capacităţile
limitate de a obţine venituri suplimentare
şi mărimile mici ale pensiilor şi prestaţiilor
de care ei beneficiază. Această stare de lucruri îi determină să apeleze
pentru suport la copii, rude, vecini, activînd astfel latura coeziunii sociale.
În acet mod, persoanele vîrstnice reuşesc să obţină şi să ofere mai uşor un
sfat sau un ajutor în caz de îmbolnăvire, mai dificil, însă, este să obţină un
suport financiar mai consistent pentru soluţionarea unei situaţii urgente.
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Figura 9. Incidenţa sărăciei absolute a vîrstnicilor
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Condiţiile de locuire ale persoanelor vîrstnice sînt foarte importante
pentru că acestea contribuie atît la realizarea unei bătrîneţi decente,
influenţînd asupra cererii de asistenţă comunitară, cît şi asupra volumului
cheltuielilor acestora. Analiza în dinamică a datelor în baza indicatorilor
„2.1. Numărul de persoane într-o cameră” şi „2.2. Spaţiul locativ la un
membru al gospodăriei”, reflectă că cel mai scăzut nivel de aglomerare
este în cadrul gospodăriilor cu vîrstnici. Înregistrînd în medie mai
puţin de o persoană într-o cameră (0,76% în 2008), iar spaţiul locuibil
fiind extrem de mare pentru o persoană (27,93 m.p) faţă de celelalte
gospodării, persoanele vîrstnice au cheltuieli semnificative pentru
achitarea serviciilor comunale.
Deci, comparativ cu alte grupuri sociale, ponderea vîrstnicilor care se
confruntă cu dificultăţi la achitarea cheltuielilor pentru energie electrică,

agent termic şi gaze naturale este destul de înaltă (30,6% în anul 2008),
fiind în creştere datorită majorării anuale a tarifelor la ele. Această situaţie
este confirmată de indicatorii „2.4. Ponderea persoanelor din gospodăriile
care nu-şi pot permite încălzire suficientă în timpul sezonului rece”,
„2.6. Ponderea persoanelor fără apeduct în locuinţă” şi „2.8. Ponderea
persoanelor fără acces la canalizare îmbunătăţită”, care arată că circa
67% din totalul gospodăriilor care nu-şi pot permite încălzire suficientă
în timpul iernii, nu au apeduct şi sistem de canalizare în locuinţe, sînt
reprezentate de persoanele vîrstnice. În aceste condiţii, vîrstnicii încearcă
să economisească pe cît este posibil, utilizînd pentru încălzire şi alte
surse alternative. Indicatorul „10.1. Ponderea persoanelor care folosesc
combustibil solid pentru încălzirea locuinţei” denotă faptul că circa 68,8%
din gospodăriile cu vîrstnici în timpul sezonului de iarnă utilizează
surse alternative pentru încălzire, această situaţie fiind caracteristică
preponderent mediului rural.
Vulnerabilitatea persoanelor vîrstnice privind excluziunea socială în
raport cu educaţia se impune a fi analizată din perspectiva nivelului
educaţional al acestora, deoarece ei contribuie semnificativ la formarea
culturii intergeneraţionale, transmiterii atitudinilor şi valorilor faţă
de oportunitatea economică. În acest sens, datele indicatorului „4.15.
Excluziunea intergeneraţională de la educaţie a tinerilor în vîrstă de 15-24
ani” reflectă că ponderea tinerilor de această vîrstă, care nu au declarat
participarea la educaţie în luna de cercetare, este în corelare cu nivelul
educaţional al capilor gospodăriilor. Astfel, nu-şi continuă studiile
45,6% din tinerii care locuiesc în gospodăriile conduse de vîrstnici,
în care mama deţine studii medii generale sau de specialitate, 60,6% gospodării unde mama dispune de studii medii incomplete. Tinerii care
locuiesc în gospodării conduse de persoane vîrstnice, unde mama este
cu studii superioare, înregistrează cea mai mică excluziune de la educaţie
- 15,3%. Aceleaşi tendinţe se păstrează şi în cazul nivelului de studii al
tatălui, totuşi, studiile mamei influenţează mai mult implicarea tinerilor
în obţinerea unui nivel mai înalt de educaţie. De menţionat că doar 2,8%
dintre vîrstnici pot citi într-o limbă străină, doar 11,8% pot completa un
formular şi doar 6,3% pot utiliza calculatorul şi Internetul.
Cu toate că persoanele vîrstnice sînt acoperite cu asigurări medicale de
stat, există cazuri cînd acestea sînt în afara sistemului. Astfel, 9,2% din
gospodăriile de vîrstnici au declarat că nu deţin poliţă de asigurări medicale.
Aprecierea subiectivă de către vîrstici a propriei stări de sănătate relatează
percepţia acestora asupra calităţii vieţii sănătoase şi permite observarea
particularităţilor comportamentale ce conduc la apariţia şi dezvoltarea
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Figura 10. Starea de sănătate şi cheltuielile
vîrstnicilor pentru sănătate, 2006-2008
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autoizolării, marginalizării şi excluziunii.
În acest sens, datele indicatorilor „5.2.
Aprecierea stării de sănătate” şi „5.8. Aprecierea stării de dizabilitate” au demonstrat
că nivelul autoaprecieri stării de sănătate
ca fiind precară, în rîndul vîrstnicilor
este cu mult mai înaltă decît în cadrul
altor gospodării casnice, reprezentînd în
medie pe parcursul anilor 2006-2008 circa
31%. Tendinţe similare sînt observate în
autodeclararea stării de dizabilitate unde
vîrstnicii deţin o pondere semnificativă,
de 12% (Figura 10).

Accesul vîrstnicilor la servicii medicale continuă să fie o problemă. În acest
context, datele indicatorilor „5.10. Accesul limitat la servicii medicale”,
„5.12. Accesul financiar limitat la servicii medicale” şi „5.13. Cheltuieli
directe pentru servicii medicale” confirma că circa 2% din vîrstnici au
acces redus la servicii de sănătate din motivul distanţelor mari pe care
trebuie să le parcurgă. Aproape o treime din aceştia (29,3%) au declarat
că nu s-au adresat pentru asistenţă medicală din cauza situaţiei financiare
dificile. Totodată, cheltuielile pentru asistenţă medicală au înregistrat o
pondere destul de înaltă în cheltuielile totale (7,93%), lucru care poate fi
explicat prin starea de sănătate proastă, care impune anumite cheltuieli,
şi mărimile mici ale pensiilor din care aceste cheltuieli sînt făcute.
Plăţile sociale reprezintă sursa principală de venit a vîrstnicilor, respectiv,
acestea influenţează în mod direct asupra sărăciei. Astfel, indicatorul
„6.4. Ponderea transferurilor sociale în
veniturile gospodăriilor” arată că din toFigura 11. Asigurarea necesităţilor minime pentru
supravieţuire a persoanelor vîrstnice, 2006-2008
talul gospodăriilor, ponderea cea mai
semnificativă a transferurilor sociale (inclusiv pensiile) este deţinută de gospodăriile vîrstnicilor (46,6%). Este necesar de
menţionat că doar 34% din gospodăriile de
vîrstnici beneficiază de unele transferuri
de asistenţă socială care deţin o pondere
de doar 3,65% în cadrul veniturilor.
Pensiile reprezintă sursa principală de
venit a persoanelor vîrstnice, menite să
compenseze veniturile pierdute în legătură
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Figura 12. Asigurarea socială a persoanelor
Totodată, este de menţionat că în Moldova, fiind o ţară cu o economie prepon- vîrstnice din mediul rural, 2006-2008
derent agrară, pensiile din această ramură
joacă un rol semnificativ în formarea
veniturilor persoanelor vîrstnice din mediul rural. Măsurarea diferenţelor dintre
pensiile medii pentru limită de vîrstă şi
cele din agricultură permite evaluarea
şi direcţionarea politicilor de asigurări
sociale pentru diminuarea inegalităţilor şi
inechităţilor în redistribuirea resurselor.
Astfel, indicatorul „6.8. Pensia medie
lunară în agricultură raportată la pensia
medie pentru limită de vîrstă” arată că pensia medie lunară în agricultură
constituie în medie circa 90% din cea pentru limită de vîrstă, respectiv a
bărbaţilor în medie 86% şi a femeilor 91% (Figura 12).

Percepţia securităţii publice şi comunitare este legată de percepţiile şi
stereotipurile moştenite din regimurile vechi în care persoanele vîrstnice
au trăit o bună parte a vieţii. Respectiv, conform indicatorilor „7.1. Nivelul
de încredere în poliţie” şi „7.2. Nivelul de încredere în sistemul judiciar”, doar
14,8% dintre persoanele de 65-74 ani au declarat că deloc nu au încredere
în poliţie şi 5,5%-în sistemul judiciar. Referitor la siguranţa mediului de
trai, indicatorul „7.8 Percepţia securităţii publice în localitate” confirmă
un nivel destul de înalt al percepţiei de către pensionari a nesiguranţei în
localitate. 32,5% dintre ei au declarat că a se plimba pe timp de noapte în
regiunea locuinţei sale este “destul de periculos” sau “foarte periculos”.
Lipsa de acces la zonele de agrement în comunitate, de asemenea, este
mai puţin accentuată de persoanele vîrstnice (19,7%) comparativ cu alte
gospodării. Majoritatea vîrstnicilor au un acces destul de înalt la telefonul
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cu pensionarea, totodată ele demonstrează capacitatea de plată a sistemului
de asigurări sociale. În acest sens, datele indicatorilor „6.6. Coeficientul
de înlocuire” şi „6.7. Pensia medie lunară pentru limită de vîrstă raportată
la minimul de existenţă pentru pensionari” (Figura 11) reflectă că pensia
compensează veniturile anterioare pensionării în proporţie doar de 26,3%,
reprezentînd circa 55% din minimul de existenţă pentru pensionari.
Aceasta conduce la concluzia că actualul sistem de pensionare nu poate
asigura o bătrîneţe decentă în afara riscului sărăciei, respectiv, persoanele
vîrstnice se confruntă cu probleme serioase în acumularea şi redistribuirea
resurselor.
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fix, dar mai puţin la telefonul mobil. Indicatorii „9.5. Accesul limitat
la telefon fix” şi „9.7. Accesul la telefon mobil” arată că circa 25,1% din
gospodăriile cu vîrstnici au telefon fix, pe cînd un număr de telefon mobil
în medie revine la 3 gospodării. În ceea ce priveşte accesul la alte surse
de comunicaţii, indicatorii „9.8. Ponderea gospodăriilor care au calculator
personal” şi „9.9. Accesul la calculator personal” demonstrează un acces
destul de redus la informaţii şi comunicare (4,2%) al gospodăriilor cu
persoane în etate.
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Problemele mediului, ca probleme ale comunităţii, sînt percepute de
către gospodăriile cu vîrstnici ca fiind destul de importante. Astfel,
datele indicatorului „10.2. Percepţia problemelor de mediu ca probleme
ale comunităţii” arată că persoanele vîrstnice cel mai frecvent sînt
nemulţumiţi de calitatea proastă a apei (20,5%), iar apoi de poluarea
aerului (13,4%) şi zgomot (9,6%).
În concluzie se poate spune că problemele sărăciei şi accesul redus la
bunuri şi servicii, reliefate prin intermediul indicatorilor de excluziune
socială, vin să confirme vulnerabilitatea persoanelor vîrstnice. Astfel,
necesitatea promovării unor măsuri specifice pentru diminuarea
excluziunii sociale a acestora este evidentă.
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Persoanele cu dizabilităţi37

NOTE:
37

Termenul oficial
utilizat în legislaţia
moldovenească în
vigoare este cel de invalid
(vezi BOXA 8 ).
38

Convenţia ONU
privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi
(a fost semntată de
Republica Moldova la
30.03.2007, acum este
în proces de pregătire
pentru ratificare).
39

Casa Naţională de
Asigurări Sociale, la
solicitarea fostului MPSFC
prin circulara nr.10/22 din
14.01.2008.

Accesul persoanelor cu dizabiltăţi la sistemul de garanţii sociale de stat
reprezintă elementul-cheie în măsurarea şanselor egale în participarea la
viaţa economică şi socială a societăţii, astfel diminuîndu-se riscul sărăciei
şi al excluziunii38. Datele statistice pentru ultimii ani relatează o tendinţa
de creştere a numărului persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, dacă în 2002
numărul persoanelor cu dizabilităţi era de 141,4 mii, atunci în anul 2008
aceştia constituiau deja peste 170 mii persoane39. Peste 2/3 din cazurile
de invaliditate aparţin persoanelor de vîrstă activă, circa 60% fiind din
zonele rurale. În acest sens, evaluarea vulnerabilităţii faţă de excluziune a
acestui grup de persoane implică o abordare multiplă, care include toate
domeniile matricei indicatori lor de monitorizare.
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Noţiunea de dizabilitate

Cadrul legislativ-normativ al Republicii Moldova cu privire la
drepturile persoanelor cu dizabilităţi nu este univoc din punct de
vedere al deﬁniţiilor legate de invaliditate şi dizabilitate, ambele
ﬁind folosite în paralel. Deﬁniţia legală a invalidităţii este dată de
Legea privind protecţia socială a invalizilor40, care speciﬁcă că
„Invalid este persoana care, în legătură cu limitarea activităţii vitale
ca urmare a defectelor ﬁzice sau mentale, are nevoie de asistenţă şi
protecţie socială. Limitarea activităţii vitale a persoanei îşi găseşte
expresia în pierderea totală sau parţială a capacităţii sau a posibilităţii
de autoservire, de plasare, orientare, comunicare, de a-şi controla
comportarea şi de a practica activităţi de muncă. Invaliditatea este
stabilită dacă gradul de limitare a vitalităţii depăşeşte 25 la sută.
Limitarea moderată, pronunţată şi accentuat pronunţată a vitalităţii
corespunde invalidităţii de gradul III, II şi I”. Datorită abordării sale
preponderent medicale, această deﬁniţie a fost considerată drept
discriminatorie, contrară noilor tendinţe şi deﬁniţii internaţionale
bazate pe drepturile fundamentale ale omului, egalităţii de şanse şi
participării egale şi depline la viaţa comunitară.
Promovarea măsurilor politice în acest domeniu a fost evidentă.
Astfel, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a elaborat
proiectul Strategiei privind incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilităţi 2010-201341, prin care prevede revizuirea şi
armonizarea sistemului naţional de protecţie socială a persoanelor
cu dizabilităţi la cerinţele şi normele internaţionale. Prin urmare,
deﬁniţia dizabilităţii se propune a ﬁ ajustată, iar accentele în
măsurarea dizabilităţii să ﬁe mutate de la aspectul medical la cel al
pierderii graduale a capacităţii de muncă.
O deﬁniţie elocventă a noţiunii de dizabilitate este dată în Convenţia
ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi42, care în Art. 1
stipulează că: „ Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane care
au deﬁcienţe ﬁzice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată,
deﬁcienţe care, în interacţiune cu diverse bariere, pot îngrădi
participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii
de egalitate cu ceilalţi”. Republica Moldova a semnat această
Convenţie în anul 2007 şi în prezent este în proces de pregătire
pentru ratiﬁcare. Importanţa acestei Convenţii a fost recunoscută
la nivelul UE, care după mai multe discuţii şi analize, în aprilie 2009
a fost propusă de către Consiliul Parlamentului European pentru a
ﬁ încheiată de către Comunitatea Europeană43.

Ca şi în cazul celorlalte grupuri vulnerabile, sărăcia reprezintă factorul
principal ce conduce la deprivarea persoanelor cu dizabilităţi. În acest
context, datele indicatorului „1.1. Ponderea populaţiei sub pragul sărăciei
absolute”, dezagregate pe grupuri de gospodării şi persoane, indică

NOTE:
40
Legea nr. 821-XII din
24.12.1991, Art. 2, alin 1.
41
MMPSF (2009),
Proiectul Strategiei privind
incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi
2010-2013., http://www.
mpsfc.gov.md/file/proiecte/
Strategie%20FINAL%2010
.09.pdf
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NOTE:
42
Convenţia ONU privind
Drepturile Persoanelor cu
dizabilităţi a fost adoptată
la 13 decembrie 2006 în
cadrul celei de-a 61-a sesiuni
a Asambleei Generale cu
Rezoluţia A/RES/61/106.
http://www.un.org/
disabilities/convention/
signature.shtml
43
Raport referitor la
propunerea de decizie a
Consiliului privind încheierea
de către Comunitatea
Europeană a Convenţiei
Naţiunilor Unite privind
drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, COM(2008)0530
– C6 0116/2009
– 2008/0170(CNS).
http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?type=R
EPORT&reference=A6-20090229&language=RO#top
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ponderea persoanelor cu dizabilităţi
aflate sub pragul sărăciei. În anul 2008,
31% dintre persoanele cu dizabilităţi
se aflau sub pragul absolut al sărăciei.
Riscul sărăciei este mai pronunţat în
rîndul bărbaţilor cu dizabilităţi (31%),
decît în rîndul femeilor (27,6%) (Figura
13). Grupurile de gospodării în care sînt
persoane cu dizabilităţi se confruntă cu
un risc mai mare de sărăcie (31,3%), decît
cele fără învalizi (25,6%). Tot în acest
sens, indicatorul „1.3. Deficitul median al
resurselor” vine să demonstreze pe cît de
mare este distanţa mediană pînă la pragul sărăciei a acestor gospodării
comparativ cu celelalte grupuri (22,2%, faţă de 21,8%).
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Figura 13. Incidenţa sărăciei absolute
a persoanelor cu dizabilităţi, 2006-2008
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Comparativ cu alte gospodării casnice,
persoanele cu dizabilităţi sînt expuse unui
risc mai sporit al sărăciei permanente.
Prin urmare, indicatorul „1.11. Ponderea
populaţiei supusă riscului de sărăcie
persistentă” confirmă acest lucru, arătînd
o pondere de 22,4% a gospodăriilor cu
persoane cu dizabilităţi, faţă de 17,5% a
gospodăriilor fără persoane cu dizabilităţi
(Figura 14). Această situaţie contribuie
la activizarea de către persoanele cu
dizabilităţi a reţelelor de suport comunitar
(apel la rude, vecini, instituţiile statului). Astfel, persoanele cu dizabilităţi
reuşesc să obţină mai uşor un ajutor în caz de îmbolnăvire sau stare de
deprimare, însă obţin mai dificil un suport financiar pentru soluţionarea
unor situaţii de urgenţă.

Figura 14. Riscul sărăciei persistente, 2008

Corespunderea condiţiilor de locuire necesităţilor persoanelor cu
dizabilităţi şi accesul la infrastructură reprezintă elementele principale în
realizarea unei vieţi independente, influenţînd asupra cererii de servicii
specializate (de ordin comunitar sau rezidenţial). Analiza în dinamică a
datelor în baza indicatorilor „2.1. Numărul de persoane într-o cameră”
şi „2.2. Spaţiul locativ la un membru al gospodăriei”, nu reflectă un
nivel de aglomerare în cadrul gospodăriilor cu persoane cu dizabilităţi,
înregistrîndu-se în medie cîte o persoană într-o cameră (1,04% în 2008).
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O problemă specifică o reprezintă spaţiul locuibil mare disponibil pentru
o persoană (20,30 m.p.) care influenţează asupra cheltuielilor de plată a
serviciilor comunale.
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Comparativ cu celelalte gospodării casnice, ponderea persoanelor
cu dizabilităţi care se confruntă cu dificultăţi la achitarea cheltuielilor
pentru energie electrică, agentul termic şi gaze naturale este cea mai
înaltă (32,9% în anul 2008), fapt explicat prin mărimile mici ale pensiilor
de invaliditate şi creşterea anuală a tarifelor pentru servicii. Această
situaţie este confirmată prin indicatorii „2.4. Ponderea persoanelor din
gospodăriile care nu-şi pot permite încălzile suficientă în timpul sezonului
rece”, „2.6. Ponderea persoanelor fără apeduct în locuinţă” şi „2.8. Ponderea
persoanelor fără acces la canalizare îmbunătăţită”, care reflectă faptul că
din totalul gospodăriilor casnice, circa 65,7% de gospodării cu persoane
cu dizabilităţi nu-şi pot permite încălzire suficientă în timpul iernii,
55,6% nu au apeduct în casă, iar 54,2% – nici sistem de canalizare în
locuinţe. Costurile mari ale serviciilor comunale determină persoanele
cu dizabilităţi să caute soluţii alternative. Indicatorul „10.1. Ponderea
persoanelor care folosesc combustibil solid pentru încălzirea locuinţei”
arată că circa 62% din gospodăriile cu persoane cu dizabilităţi, în timpul
sezonului rece utilizează combustibil solid pentru încălzire, situaţie care
este caracteristică în special mediului rural.

85

Accesul insuficient al persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii, indică
faptul că acestea se află în situaţii vulnerabile în societate şi sînt expuse
unor riscuri de discriminare, sărăcie şi excludere socială44. Prin urmare,
nivelul participării la muncă a persoanelor cu dizabilităţi poate fi analizat
prin datele indicatorilor „3.13. Integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe
piaţa muncii” şi „3.14. Persoanele care locuiesc în gospodării fără lucrători”
care arată că doar 28,6% din totalul persoanelor cu dizabilităţi reuşesc săşi găsească un loc de muncă, ponderea acestora în totalul gospodăriilor
fără lucrători fiind destul de mare (20,9%).
Cu toate că persoanele cu dizabilităţi reprezintă una dintre principalele
categorii acoperite cu asigurări medicale de stat, fiind totodată incluse
şi în cadrul programelor naţionale în domeniul sănătăţi, totuşi, există
cazuri cînd un anumit număr al acestora sînt rămase în afara sistemului.
În acest context, indicatorul „5.9. Ponderea populaţiei care nu are asigurare
obligatorie de asistenţă medicală” confirmă că anual circa 14% persoane
din gospodăriile cu persoane cu dizabilităţi nu deţin poliţe de asigurări
medicale.

NOTĂ:
44
Rezoluţia Parlamentului
European din 14 ianuarie
2009 referitoare la situaţia
drepturilor fundamentale
în Uniunea Europeană
în perioada 2004–2008,
(2007/2145(INI).
http://www.europarl.
europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-20090019+0+DOC+XML+V0//RO
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Starea de dizabilitate diagnosticată este
strîns corelată cu percepţia subiectivă a
sănătăţii persoanelor cu dizabilităţi, ceea
ce poate relata asupra viziunii acestora
despre oportunităţile de participare la
viaţa economică şi socială, precum şi
asupra condiţiilor ce generează marginalizarea. Astfel, datele indicatorilor „5.2.
Aprecierea stării de sănătate” şi „5.8.
Aprecierea stării de dizabilitate” arată
că, faţă de restul gospodăriilor casnice,
persoanele cu dizabilităţi au o viziune
extrem de pesimistă asupra propriei stări
a sănătăţii (33,6%), ceea ce influenţează şi asupra nivelului autodeclarării
a dizabilităţii (38,6%) (Figura 15).

Figura 15. Autoaprecierea stării de dizabilitate
pe tipuri de gospodării, 2006-2008
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Starea de dizabilitate implică resurse şi eforturi suplimentare pentru a
accesa serviciile medicale. Datele indicatorilor „5.10. Accesul limitat la
servicii medicale”, „5.12. Accesul financiar limitat la servicii medicale”
şi „5.13. Cheltuieli directe pentru servicii medicale” vin să relateze
profunzimea acestei probleme. Deci, circa 8,6% din gospodăriile cu
persoane cu dizabilităţi au declarat un acces redus la servicii medicale
din motivul distanţelor mari pe care trebuie să le parcurgă şi stării
de dizabilitate care le împiedică deplasarea. Aproximativ 32,3% din
gospodăriile cu persoane cu dizabilităţi au menţionat că nu s-au adresat
pentru asistenţă medicală din cauza situaţiei financiare dificile. Totodată,
cheltuielile directe pentru asistenţă medicală au reprezentat o pondere
semnificativă în cheltuielile totale (9,48%), situaţie explicată prin starea
sănătăţii degradată şi mărimile mici ale pensiilor şi prestaţiilor sociale
din care aceste cheltuieli sînt făcute.
În prezent, plăţile sociale reprezintă principala sursă de venit a
persoanelor cu dizabilităţi, iar mărimile acestor plăţi influenţează direct
asupra capacităţii acestora de a duce un trai decent în afara sărăciei.
Indicatorul „6.3. Ponderea gospodăriilor care beneficiază de prestaţii
sociale (fără pensii)” arată că circa 92,3% din gospodăriile cu persoane
cu dizabilităţi beneficiază de prestaţii de asistenţă socială. Comparativ
cu celelalte gospodării casnice, ponderea prestaţiilor sociale în veniturile
gospodăriilor cu persoane cu dizabilităţi este foarte înaltă. În acest
sens, indicatorul „6.4. Ponderea transferurilor sociale în veniturile
gospodăriilor” reflectă că prestaţiile de asigurări sociale reprezintă circa
30,6% în veniturile totale ale gospodăriilor persoanelor cu dizabilităţi,
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faţă de 12,7% pentru alte gospodării. Iar ponderea prestaţiilor de asistenţă
socială în veniturile gospodăriilor cu persoane cu dizabilităţi constituie
6,8%, faţă de 1,45% pentru alte gospodării (Figura 16). De menţionat
că, prevalenţa ponderii prestaţiilor de asigurări sociale asupra celor de
asistenţă socială, conduce la concluzia că deşi actualele mărimi ale acestor
plăţi sînt foarte mici şi nu oferă garanţii împotriva sărăciei şi excluziunii
sociale, mecanismele de construire a sistemului funcţionează.
Persoanele din gospodăriile care au în componenţă persoane cu dizabilităţi
manifestă un nivel relativ înalt de încredere în securitatea publică, mai
puţin în justiţie, comparativ cu celelalte gospodării. Astfel, indicatorii
„7.1. Nivelul de încredere în poliţie” şi „7.2. Nivelul de încredere în sistemul
judiciar” relatează că 24% şi, respectiv, 23,7% dintre persoanele din
membrii gospodăriilor cu persoane cu dizabilităţi au declarat că „deloc
nu au încredere” în organele respective, faţă de 24,7% şi, respectiv 22,6%
din gospodăriile fără persoane cu dizabilităţi. Aceasta demonstrează o
apreciere destul de optimistă a securităţii publice, fapt confirmat prin
indicatorul „7.8. Percepţia securităţii publice în localitate” care arată că
doar 25,7% dintre persoanele din gospodăriile cu persoane cu dizabilităţi
percep mediul în care trăiesc ca unul nesigur, comparativ cu 37,4% dintre
cei care locuiesc în gospodării fără persoane cu dizabilităţi, exprimînd
acest fapt prin declararea că a se plimba pe timp de noapte în regiunea
locuinţei sale este “destul de periculos” sau chiar “foarte periculos”.
Persoanele cu dizabilităţi mai puţin îşi concentrează atenţia asupra lipsei
accesului la zonele de agrement din comunitate (19,7%). O problemă
aparte o reprezintă accesul la servicii de informare şi comunicaţii. Astfel,
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Figura 16. Incidenţa transferurilor sociale, 2006-2008
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majoritatea persoanelor cu dizabilităţi au un acces destul de ridicat la
telefonul fix, dar mai puţin la telefonul mobil. Indicatorii „9.5. Accesul
limitat la telefon fix” şi „9.7. Accesul la telefon mobil” arată că circa 13,1%
din gospodăriile cu persoane cu dizabilităţi au telefon fix, pe cînd un
număr de telefon mobil revine în medie la 7 gospodării de acest tip. În ceea
ce priveşte deţinerea resurselor tehnice şi accesul la acestea, indicatorii
„9.8. Ponderea gospodăriilor care au calculator personal” şi „9.9. Accesul la
calculator personal” reflectă că persoanele cu dizabilităţi prezintă un acces
şi un grad de utilizare a calculatoarelor personale destul de redus (8,5%).
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Problemele mediului şi problemele comunităţii sînt percepute de către
persoanele cu dizabilităţi ca fiind foarte importante. În acest sens,
datele indicatorului „10.2. Percepţia problemelor de mediu ca probleme
ale comunităţii” relevă că persoanele cu dizabilităţi cel mai frecvent sînt
nemulţumite de calitatea proastă a apei (23,6%), iar apoi de poluarea
aerului (10,9%) şi zgomot (7%).
Constatarea că persoanele cu dizabilităţi sînt vulnerabile atît din
perspectiva veniturilor mici, cît şi din punctul de vedere al accesului la
bunuri şi servicii, conduce la concluzia că problemele acestui grup de
persoane sînt abordate fragmentar sau insuficient în cadrul politicilor
sociale naţionale.

Familiile lucrătorilor migranţi
Migranţii şi familiile acestora constituie un grup de persoane cu un risc
specific de excluziune socială. Conform datelor Anchetei Forţei de Muncă,
în 2008 circa 24% din populaţia activă lucra peste hotarele republicii. La
muncă peste hotare pleacă în special populaţia activă din mediul rural
(circa 30%), mai puţin din mediul urban (16%). Cel mai mult migrează
populaţia din zona de Sud a republicii (circa 36%), preponderent bărbaţii
(peste 30%).
Cercetările denotă că resursele financiare obţinute din remitenţe
înfluenţează semnificativ accesul financiar la bunuri şi servicii al
persoanelor din gospodăriile beneficiare de remitenţe, astfel reducînduse vulnerabilitatea excluziunii sociale din punct de vedere economic.
Pentru aceste persoane este înregistrată cea mai redusă incidenţă a
sărăciei (Figura 17).
Totuşi, este necesar de a acorda o atenţie aparte copiilor din familiile
migranţilor la muncă peste hotarele ţării, în special celor la care ambii
părinţi sînt plecaţi. În aceste cazuri, copii sînt lăsaţi sub tutela rudelor,
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Figura 17. Incidenţa sărăciei absolute pe tipuri
de gospodarii, 2006-2008
1.1. Ponderea populaţiei, şi anume a gospodăriilor
cu şi fără migranţi, sub pragul sărăciei absolute

Un alt efect negativ al fenomenului migraţiei
este destrămarea familiilor, crearea unui
tip de cupluri familiale cu copii, dar care
de facto sînt cu un singur părinte, al doilea
părinte fiind plecat, în unele cazuri pierzînd
legătura cu familia. Acest fapt, de asemenea, duce la marginalizarea
respectivului grup de persoane în baza unor sentimente specifice de
jenă, ruşine, ceea ce conduce la automarginalizarea persoanelor, atît a
adulţilor, cît şi a copiilor, ceea ce este un obiect de studiu în contextul
coeziunii sociale.
Lipsa accesului pe piaţa muncii în cazul întoarcerii în ţară şi a posibilităţilor de angajare pe piaţa muncii amplifică riscul acestor tipuri de
familii de a fi excluşi social. Astfel, politicile de creare a locurilor de
muncă şi de reîntoarcere a migranţilor necesită să fie în permanenţă în
vizorul statului.
O altă formă a excluziunii sociale, care se manifestă în familiile celor
plecaţi la muncă peste hotare, este fenomenul numit „4.15. Excluziunea
intergeneraţională de la educaţie a tinerilor în vîrstă de 15-24 ani”. Astfel,
Figura 18. (4.15) Excluziunea intergeneraţională de la educaţie a tinerilor după nivelul de studii,
2006-2008
al mamei
al tatălui
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vecinilor, iar uneori chiar fără supraveghere.
Adolescenţii rămaşi fără supraveghere,
dar dispunînd de surse băneşti esenţiale,
provenite din banii primiţi de la părinţi,
sînt deosebit de expuşi riscurilor sociale.
Diminuarea acestora implică eforturi
speciale din partea statului, APL şi şcolilor
în scopul protejării grupurilor menţionate.
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ponderea tinerilor în vîrstă de 15-24 ani din familiile cu migranţi, care au
declarat că nu au participat la procesul educaţional în luna de cercetare,
evaluată după nivelul de studii al părinţilor, depăşeşte ponderea celor
din gospodăriile fără migranţi. Mai evidentă este nefrecventarea de către
tineri a sistemului educaţional în gopodăriile cu migranţi, unde părinţii
sînt cu studii medii generale şi de specialitate, depăşind pe parcursul a 3
ani cu peste 15 p.p. ponderea celor din gospodăriile fără migranţi. Situaţia
este puţin mai bună în cazul cînd mama dispune de studii superioare,
diferenţa fiind de mai puţin de 10 p.p. faţă de tinerii din familiile fără
migranţi (Figura 18).
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Rata infracţionalităţii, a infracţiunilor legate de traficul de fiinţe umane,
(inclusiv copii) şi a minorilor condamnaţi are o tangenţă directă cu
procesul migraţional. Chiar dacă indicatorii menţionaţi relatează
o tendinţă de descreştere, totuşi influenţa migraţiei asupra acestor
fenomene este cunoscută.
Efectele sociale negative sînt amplificate de faptul că migranţii în
majoritate nu contribuie la crearea bugetului asigurării de stat. În acelaşi
timp, pe viitor solicitările de la buget a diverselor alocaţii, indemnizaţii
şi ajutoare atît din fondurile centrale, cît şi locale, va exercita o presiune
esenţială asupra acestuia.
În concluzie, putem spune că deoarece excluziunea socială este un
fenomen multidimensional, respectiv şi abordările în analiza acesteia
trebuie sa fie la fel multilaterale şi să implice diferite metodologii de
combinare şi analiză a indicatorilor pentru o mai bună identificare a
factorilor, ce au contribuit la apariţia excluziunii, precum şi a subgrupurilor celor mai afectate spre care trebuie direcţionate politicile sociale.
Astfel, metodologia de analiză a indicatorilor, expusă mai sus, reprezintă
una dintre posibilele abordări pentru cercetarea fenomenului excluziunii
sociale.
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Capitolul IV.
Coeziunea socială în Republica
Moldova: aspecte teoretice şi practice
4.1. Niveluri şi instrumente de analiză a coeziunii sociale
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Complexitatea fenomenului de coeziune socială presupune diferite
niveluri de analiză (Tabelul 4). Punerea în aplicare a acestor niveluri de
analiză depinde de timpul disponibil, de nivelul de profunzime cerut şi
de numărul de cercetători implicaţi în efectuarea studiului.

Tabelul 4.
Niveluri de analiză a coeziunii sociale
Nivelul de analiză a
coeziunii sociale

Scopul
analizei

1. Analiza tendinţelor
generale în coeziunea socială

Analiza teritorială şi evaluarea
tendinţelor în cadrul ﬁecărei
componente a coeziunii sociale

2. Evaluarea coeziunii sociale
în ansamblu

Evaluarea generală a bunăstării şi a
legăturilor cu acţiunile realizate în sfera
publică (organele administraţiei publice
şi societatea civilă)

3. Evaluarea detaliată a
coeziunii sociale: evaluarea
după domenii ale vieţii

Analiza coeziunii sociale după domenii
ale vieţii (ocuparea, veniturile, locuinţa,
alimentaţia şi consumul, ocrotirea
sănătăţii, învăţămîntul, informaţia,
cultura, etc.)

4. Testarea coeziunii sociale
în cadrul analizei pe grupuri
vulnerabile

Analiza coeziunii sociale pe grupuri
vulnerabile (copii, persoane vîrstnice,
persoane cu dizabilităţi, femei, familiile
lucrătorilor migranţi, etc.)
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Deoarece problema coeziunii sociale în cadrul raportului dat se studiază
în contextul incluziunii sociale, este recomandată efectuarea analizei
coeziunii sociale numai la cel de-al patrulea nivel: evaluarea coeziunii
sociale prin intermediul grupurilor vulnerabile.
Abordarea generală la elaborarea instrumentelor din punct de vedere
al coeziunii sociale. În Moldova există informaţii cu privire la fiecare din
grupurile social-vulnerabile. Această diversitate de informaţii poate servi
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În acest context pot fi menţionate două tipuri de instrumente: întrebări şi
indicatori. Întrebările permit de a specifica nevoia de cunoaştere şi tipul
de informaţii care ar trebui căutat. Cu alte cuvinte, întrebările transformă
nevoia de cunoaştere în nevoia de informare. Formularea corectă a
întrebărilor este obligatorie pentru a purcede la selectarea indicatorilor.
La rîndul lor, indicatorii determină răspunsurile la întrebări, precizînd ce
fel de date ar trebui să fie colectate, cît de des, din ce surse, etc.
Abordări metodologice privind formularea întrebărilor. Întrebările se
referă la situaţia din sfera socială în raport cu obiectivele de coeziune socială,
pentru a prezenta decalajul posibil dintre scop şi proces. Pentru fiecare
dintre elementele-cheie incluse în definiţia coeziunii sociale (acces egal la
drepturi, demnitate, umană, autonomie, dezvoltare individuală; participare
şi obligaţii), se propune aplicarea unui şir de patru tipuri de întrebări:
o întrebare cu privire la existenţa condiţiilor potrivite:
există condiţii pentru a atinge idealul dorit?
o întrebare cu privire la relevanţa şi/sau eﬁcacitatea condiţiilor
existente: în ce măsura aceste condiţii sînt relevante/eﬁciente în ceea
ce priveşte idealul urmărit?
o întrebare cu privire la testarea relevanţei condiţiilor/circumstanţelor
existente pentru cele mai sensibile situaţii: sînt acestea relevante şi în
cazul celor mai vulnerabile sau expuse riscului excluziunii grupuri?
o întrebare cu privire la durabilitate: condiţiile/circumstanţele existente
sînt nesigure sau trezesc dubii (expun la riscuri şi pericole), sau, dimpotrivă, sînt suﬁcient de stabile ca să asigure durabilitatea lor în timp?

Urmînd aceste reguli metodologice pot fi elaborate întrebări pentru
fiecare grup social vulnerabil.
Elaborarea şi selectarea indicatorilor. După elaborarea întrebărilor,
este necesar de a le corela cu unul sau mai mulţi indicatori care:
reﬂectă pe deplin întrebarea la care se referă;
să ﬁe recunoscuţi de toţi şi să aibă interpretare identică;
să nu necesite cheltuieli excesive.
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drept bază pentru studiul coeziunii sociale. Cu toate acestea, este necesar
de a dispune de anumite instrumente metodologice de prelucrare a datelor,
care ar permite scoaterea în evidenţă a celor mai relevante informaţii care
merită a fi luate în consideraţie. Aceste instrumente ar trebui să ne ajute
să înţelegem golul care există între coeziunea socială ca scop care trebuie
atins şi coeziunea socială în calitate ca capital/valoare (drepturile sociale
instituite într-o unitate geografică sau într-un anumit context), precum şi
să asigure acţiuni de dezvoltare continuă a coeziunii sociale (dezvoltarea de
noi procese). Matricea indicatorilor statistici de monitorizare a coeziunii
sociale în Republica Moldova, inclusiv definiţiile şi formulele de calcul ale
acestora, sînt prezentate în Anexa 6 la prezentul raport.
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În analiza coeziunii sociale se utilizează trei tipuri de indicatori:
indicatori cantitativi şi obiectivi, valoarea cărora poate fi măsurată
nemijlocit (de exemplu: numărul de persoane pentru prima
dată recunoscute ca invalizi sau numărul de copii rămaşi fără
îngrijire părintească) sau prin valori nondiscrete (de exemplu:
numărul de medici-pediatri la 10 mii de locuitori);
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indicatori calitativi şi obiectivi care nu pot fi măsuraţi, dar care
presupun întrebări de verificare obiectivă a situaţiei (de exemplu:
existenţa sau lipsa mecanismului de indexare a pensiilor în Republica Moldova, legislaţiei privind protecţia socială a persoanelor
cu dizabilităţi);
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indicatori calitativi subiectivi care reflectă o evaluare sau o opnie
(de exemplu atunci cînd oamenii sînt întrebaţi despre gradul lor
de satisfacere). În particular, aceasta se referă la componentele
de bază cum sînt încrederea, satisfacţia, valorile, conştiinţa
colectivă, relaţiile sociale, etc.
Definirea indicatorilor şi scala de răspuns. Definiţia indicatorului poate
uneori reieşi din denumirea sa.
Pentru indicatorii cantitativi obiectivi ar trebui elaborată o unitate de
măsură iniţială pentru a se asigura că aceasta este cu adevărat reprezentativă în contextul întrebării puse. Revenind, de exemplu, la o astfel de
problemă acută pentru Republica Moldova precum este sărăcia în rîndul
copiilor, menţionăm că numărul de cupluri familiale sărace cu copii nu
oferă o imagine completă a acestui fenomen. Este necesar să se determine
rata lor de sărăcie, numărul de cupluri familiale cu copii situate sub pragul
sărăciei trebuie să fie comparat cu numărul total de gospodării de acest
tip. Şi dacă se pune întrebarea despre evaluarea situaţiei sărăciei familiilor
cu un singur părinte, atunci rata sărăciei acestor familii are sens să fie
evaluată doar în comparaţie cu rata sărăciei cuplurilor familiale cu copii.
Prin urmare, în acest caz este necesar de a elabora o dublă corelaţie:
numărul familiilor monoparentale situate sub pragul sărăciei
numărul total de familii monoparentale
numărul cuplurilor familiale cu copii situate sub pragul sărăciei
numărul total de cupluri familiale cu copii
Pentru un indicator calitativ obiectiv este necesar de a stabili spectrul
de răspunsuri posibile. Acesta depinde de nivelul dorit de detaliere al
răspunsului. De exemplu, în cazul întrebării „Drepturile fundamentale
ale persoanelor vîrstnice sînt garantate?”, un indicator poate fi: „existenţa
sau lipsa legii care garantează dreptul la pensie a cetăţenilor (scala de
răspuns: 1 – da; 2 – nu), calitatea acestei legi (cît de eficientă este Legea cu
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privire la pensiile de asigurări sociale de stat în Republica Moldova) sau
chiar nivelul de aplicare a legii. Prin urmare, trebuie să se stabilească o
scală a valorilor care ar include unul sau mai multe aspecte ale întrebării
în cauză. Acest tip de scală se numeşte „scală de evaluare actuală” pentru
că aceasta stabileşte opţiunile de răspuns în baza faptelor verificabile
obiectiv. De exemplu, legea există sau nu există, legea prevede sistemul
de control sau nu, există un sistem de apel sau nu, etc.

Analiza şi îmbunătăţirea semnificaţiei prin surse încrucişate la corectarea cu alţi indicatori, compararea datelor şi/sau utilizarea
indicatorilor derivaţi. Analiza seminificaţiei indicatorului este o
etapă importantă decisivă în ceea ce priveşte evitarea ambiguităţii şi
îmbunătăţirea relevanţei indicatorului. Uneori este nevoie de a compara
doi indicatori. De exemplu, sentimentul de izolare din societate poate
avea două sensuri: în funcţie de caz, poate fi sau un indicator al lipsei de
încredere în organele puterii publice sau un indicator al sărăciei. Această
ambiguitate poate fi parţial sau complet eliminată dacă vom compara
acest indicator, de exemplu, cu un indicator de venit.
În afară de aceasta, indicatorul capătă o importanţă deosebită în cazul
în care este localizat în timp. Acest lucru permite de a elabora indicatori
derivaţi, care, la rîndul lor, completează indicatorii de bază:
indicatori de comparaţie în timp, de exemplu, raportul dintre
valoarea indicatorului la un anumit moment de timp şi valoarea
acestuia in perioada anterioară. Indicatorii de comparaţie în timp sînt
deosebit de utili pentru analize de context şi de impact,
precum şi pentru înţelegerea proceselor;
analiza tendinţelor de evoluţie în timp poate ﬁ îmbunătăţită prin
încercarea de a analiza nu doar tendinţa generală a situaţiei studiate,
dar, de asemenea, şi schimbările de la un individ la altul prin
elaborarea de indicatori longitudinali, meniţi să măsoare valoarea
unui fenomen de-a lungul timpului, astfel descriind evoluţia acestuia
în timp. De exemplu, în baza unui indicator de stare (aşa ca numărul
persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei la o anumită perioadă de
timp), e posibil de a crea un indicator longitudinal care ar corespunde
duratei în timp a acestei stări, reﬂectînd astfel durata acestei stări (de
exemplu, perioada medie trăită de familiile sărace
în sărăcie);

Cap itolul IV

De menţionat că indicatorul întotdeauna poate fi exprimat în cifre, fie el
cantitativ sau calitativ, obiectiv sau subiectiv. Acest lucru este important
nu numai din punct de vedere al simplităţii, dar şi pentru că aceasta
permite efectuarea de calcule statistice sau derivate care îmbunătăţesc
relevanţa indicatorului şi acurateţea datelor.
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pot ﬁ determinate, de asemenea, rapoarte între diferiţi indicatori.
Aceasta este deosebit de util pentru realizare de evaluări. Astfel,
pot ﬁ elaboraţi indicatori de eﬁcacitate (raportul dintre rezultate
şi obiective), indicatori de eﬁcienţă (raportul dintre rezultate
şi eforturi) şi indicatori de relevanţă (raportul dintre impact
şi obiective);
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indicatori derivaţi pot ﬁ elaboraţi pe baza a mai mult de doi
indicatori de bază. Acest lucru, în special, îşi găseşte expresia în
elaborarea valorilor medii aritmetice şi medii geometrice, precum şi
mediilor ponderate, etc.
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Sporirea acurateţii datelor: prelucrarea statistică. Valoarea numerică
a indicatorului reprezintă rezultatul prelucrării statistice a unui anumit
volum de date ce se referă la acesta. Cel mai frecvent se utilizează valorile
medii. În acest sens, cu cît mai mare este volumul de date, cu atît mai
exactă este media obţinută. Majorarea volumului de date colectate
contribuie, aşadar, la sporirea credibilităţii sau acurateţii indicatorului.
Acest lucru este în deosebi important în cazul indicatorilor subiectivi.
Adiţional la valorile medii, pot fi adăugaţi şi indicatorii de dispersie a
datelor (abaterea medie liniară, abaterea medie pătratică, dispersia etc.).

4.2. Dimensiuni ale coeziunii sociale şi accesul
grupurilor vulnerabile la drepturi
Necesitatea de a evalua coeziunea socială în raport cu grupurile
vulnerabile se datorează faptului că monitorizarea eficienţei oricărei
strategii presupune cunoaşterea situaţiei celor mai vulnerabile persoane,
acestea fiind şi cei mai sensibili la lipsa coeziunii sociale în societate.
Situaţia grupurilor vulnerabile necesită o atenţie sporită, deoarece
aceştia pot fi expuşi riscului excluziunii sociale mai uşor decît alte
grupuri ale populaţiei. În funcţie de istoria drepturilor şi evoluţia/
dezvoltarea acestora, evaluarea coeziunii sociale se efectuează în baza a 5
grupuri vulnerabile, şi anume: copiii, persoanele vîrstnice, persoanele cu
dizabilităţi, femeile, familiile lucrătorilor migranţi. Evaluarea se efectuează
prin prisma coeziunii sociale (bunăstarea generală) şi componetele de
bază ale vieţii (integritate). Informaţia cu privire la fiecare din grupurile
vulnerabile poate fi obţinută prin corelarea informaţiilor relevante cu
privire la fiecare din aceste grupuri, pentru a compara situaţia privind
bunăstarea cetăţenilor conform celor patru dimensiuni/elemente ale
bunăstării populaţiei: (a) egalitate în realizarea drepturilor/interzicerea
discriminării, (b) demnitatea/aprecierea, (c) autonomia/dezvoltarea personală, (d) participarea/obligaţiile (Tabelul 5).
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Tabelul 5.
Evaluarea coeziunii sociale a grupurilor vulnerabile
în raport cu accesul lor la drepturi
Patru dimensiuni ale bunăstării populaţiei
Egalitatea
în realizarea
drepturilor/
interzicerea
discriminării

Demnitatea/
aprecierea

Autonomia/
dezvoltarea
personală

Copii

Accesul la educaţie,
la locuinţă, la
ocrotirea sănătăţii

Drepturile
copilului

Dezvoltarea
personală a copiilor

Persoane
vîrstnice

Accesul la serviciile
sociale.
Nivel decent al
veniturilor

Recunoaşterea rolului
persoanelor
vîrstnice

Posibilitatea de a
trăi de sine stătător.
Lipsa izolării

Persoane cu
dizabilităţi

Adaptarea
serviciilor.
Accesul la ocupare

Statutul de
persoană cu
dizabilităţi

Femei

Accesul la necesităţi
speciﬁce: egalitate
în atitudini şi tratament faţă de femei
Accesul la instituţii
publice

Demnitate şi
apreciere la
serviciu şi în
viaţa civică
Integrarea în
societate

Accesul la pregătire
profesională,
posibilitatea de a
obţine caliﬁcări
Egalitatea şanselor

Familiile
lucrătorilor
migranţi

Soluţionarea
problemelor
privind
destrămarea
familiilor

Participarea/
obligaţiile
Participarea
la viaţa civică.
Legătura dintre
şcoală şi societate
Participarea la
viaţa asociaţiilor şi
viaţa comunităţii şi
activităţi de grup/
socializare
Participarea în
organizaţiile
de proﬁl şi la
viaţa publică
Participarea în
organizaţiile de
femei şi participarea
în viaţa publică
Participarea
în viaţa publică

Aceste abordări metodologice au fost utilizate la elaborarea indicatorilor,
prelucrarea datelor statistice şi analiza coeziunii sociale în Republica Moldova
(ce urmează în raport în continuare), în baza datelor statistice disponibile.
Evaluarea coeziunii sociale pe fiecare din cele 5 grupuri vulnerabile identificate
mai sus include: (1) analiza situaţiei bunăstării, prin prisma celor 4 dimensiuni
ale acesteia şi (2) analiza componentelor de bază ale vieţii.
Lista completă a indicatorilor propuşi pentru monitorizarea coeziunii sociale
şi a efectelor politicilor corespunzătoare, conform grupurilor vulnerabile, este
prezentată în Anexa 6. Valorile numerice ale indicatorilor respectivi, care au fost
posibile de estimat în baza datelor modulului ad-hoc cu privire la excluziunea
socială, desfăşurat în primul trimestru al anului 2009, sînt prezentate în Anexa
7. Anexa respectivă nu include alţi indicatori, calculaţi in baza altor surse decît
modulul ad-hoc privind excluziunea socială, inclusiv şi din motiv că au fost
deja utilizaţi în analiza excluziunii sociale.
Numerotarea cu litere şi cifre în cadrul tabelelor şi figurilor ce urmează
corespunde numerotării indicatorilor din Anexele 6 şi 7.
Analiza ce urmează se bazează pe informaţia din aceste două anexe.
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Grupurile
vulnerabile
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Copiii
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Protecţia drepturilor copilului este o prioritate pentru politica socială a
Republicii Moldova. Cu toate acestea, analiza situaţiei în domeniul protecţiei
copilului demonstrează că copiii sînt grup vulnerabil, care determină un risc
sporit în ceea ce priveşte coeziunea socială.
(1) Situaţia
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/interzicerea discriminării. Analiza
doar la nivel de ţară a eficienţei realizării drepturilor copilului nu este suficientă.
Este necesar de a evalua situaţia în acest domeniu în cadrul raioanelor, cu atît
mai mult, că datele relevante pentru mulţi indicatori sînt disponibile la nivelul
unităţilor administrativ-teritoriale.
Situaţia drepturilor copilului este analizată pentru toate etapele de viaţă ale
dezvoltării copilului. În fragedă copilărie, un rol important în educaţia lor au
instituţiile preşcolare. Locul central printre indicatorii ce caracterizează situaţia
în acest domeniu, îi revine indicatorului „C1. Asigurarea copiilor cu locuri în
instituţiile preşcolare”. Acest indicator exprimă coraportul dintre numărul de
locuri în instituţiile preşcolare şi numărul de copii cu vîrste cuprinse între 3-6
ani, prezentînd situaţia privind nivelul de cuprindere a copiilor în instituţiile
preşcolare în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale. Aspectele calitative ale
procesului educaţional sînt reflectate de indicatorii „C2. Gradul de asigurare
a instituţiilor preşcolare cu personal” şi „C3. Gradul de asigurare a instituţiilor
preşcolare cu personal cu studii superioare în pedagogie”, care se completează
reciproc.
Analiza acestor indicatori atestă cea mai rea situaţie în raioanele Hînceşti,
Leova, Nisporeni, Cimişlia şi Orhei, unde numărul de copii ce revin la un
educator este mai mare decît media pe ţară. Mai mult decît atît, în aceste
raioane se înregistrează şi cele mai scăzute valori ale ponderii persoanelor cu
studii superioare în pedagogie (Tabelul 6).

Tabelul 6.
(C2&C3) Raioanele cu cel mai jos nivel de asigurare a instituţiilor
preşcolare cu cadre didactice, 2008

11

Ponderea personalului
cu studii superioare
în pedagogie, %
32,3

14
13
13
12
12
11

14,1
11,4
17,7
18,2
18,4
8,4

Copii la un cadru
didactic, persoane
În total pe ţară
raioane
Hînceşti
Leova
Nisporeni
Cimişlia
Orhei
Cantemir
Sursa: Ministerul Educaţiei
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Într-o situaţie deosebită este raionul Cantemir. Dacă în ceea ce priveşte
numărul de copii ce revine la un educator, acest raion este la nivelul
mediu pe ţară, atunci doar fiecare al doisprezecelea educator are studii
superioare în pedagogie. Astfel, se poate concluziona că în aceste raioane
este înaltă sarcina ce revine educatorilor, iar calificarea lor scăzută are un
impact negativ asupra calităţii educaţiei copiilor şi, prin urmare, prezintă
un risc pentru coeziunea socială.

Măsura în care este protejat dreptul copiilor la o viaţă demnă este reflectată
de indicatorul „C7. Indemnizaţii pentru copii”. În Moldova, cu excepţia
indemnizaţiilor pentru îngrijirea copilului de la 1,5 (3)-16 ani, există o
tendinţă pozitivă a mărimilor indemnizaţiilor lunare pentru creşterea
copilului pînă la 1,5 ani (pentru persoanele neasigurate) şi pînă la 3 ani
(pentru persoanele asigurate). Cu toate acestea, pentru a evalua impactul real
al acestor indemnizaţii asupra nivelului de suport social pentru familiile cu
copii nu este de ajuns de a ne limita doar la analiza mărimii lor. E necesar de
a raporta mărimile acestor indemnizaţii la mărimea minimului de existenţă
a copilului de vîrsta respectivă. Această analiza indică o îmbunătăţire
semnificativă în ceea ce priveşte raportarea mărimii medii a indemnizaţiilor
pentru copii la minimul de existenţă a copiilor în vîrstă de pînă la 3 ani
(pentru persoanele asigurate), în timp ce în cazul indemnizaţiilor pentru
creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani (pentru persoanele
neasigurate), acest raport rămîne practic neschimbat .
În ceea ce priveşte raportarea mărimii medii a indemnizaţiei pentru
creşterea copilului de la 1,5 (3)-16 ani, la minimul de existenţă, constatăm
că situaţia s-a înrăutăţit (Tabelul 7).

Tabelul 7.
(C7) Raportul dintre mărimile indemnizaţiilor pentru copii şi
minimul de existenţă a copilului de vîrsta respectivă , %
Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 (3) ani:
- pentru persoane asigurate
- pentru persoane neasigurate
Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
de la 1,5(3)-16 ani
Sursa: CNAS şi BNS

2006

2007

2008

24,8
13,6

26,5
11,5

29,6
13,7

5,3

4,5

3,6

Cap itolul IV

„C5. Gradul de asigurare cu medici-pediatri” şi „C6. Gradul de asigurare
cu paturi de profil terapeutic” sînt indicatori importanţi ce caracterizează
condiţiile de menţinere şi de întărire a sănătăţii copiilor. Ţinînd cont
de specificul de amplasare a instituţiilor medicale pentru copiii din
Moldova, valorile acestor indicatori sînt analizate în profil teritorial şi La
nivel naţional;
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Realizarea dreptului copiilor la educaţie este reflectată de indicatorul
„C8. Numărul copiilor de vîrstă şcolară care nu frecventează şcoala”.
Analiza acestui indicator se realizează la nivel naţional şi pe unităţile
administrativ-teritoriale.

Cap itolul IV

Nivelul de asigurare a drepturilor copiilor la protecţie împotriva exploatării economice şi realizării diferitor tipuri de munci care sînt dăunătoare
pentru sănătatea sau dezvoltarea lor fizică, mentală şi socială, poate fi
măsurat cu ajutorul a trei indicatori: “C9. Activitatea economică a copiilor
în vîrsta de la 15 pînă la 18 ani”, „C10. Condiţiile de muncă a copiilor” şi
„C11. Durata săptămînii de lucru a copiilor”.
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Indicatorul “C9. Activitatea economică a copiilor în vîrsta de la 15 pînă
la 18 ani” este definit ca fiind rata de activitate economică a copiilor în
vîrsta de la 15 pînă la 18 ani. Acest indicator permite de a determina
dimensiunile populaţiei active din punct de vedere economic în vîrstă de
15 - 18 de ani (1,6% din populaţia activă din punct de vedere economic)
şi ratele de activitate economică (ocuparea şi şomajul (Tabelul 8). Aceste
valori sînt stabilite la nivel naţional, precum şi după medii de reşedinţă.

Tabelul 8.
(C9) Gradul de activitate economică a copiilor în vîrsta de la 15
pînă la 18 ani, 2008, %
Rata de activitate
Rata de ocupare
Rata şomajului

Total
8,0
7,2
10,4

Urban
4,1
3,4
15,9

Rural
10,5
9,5
9,1

Sursa: BNS, Ancheta Forţei de Muncă

Indicatorul „C10. Condiţiile de muncă a copiilor” defineşte ponderea
copiilor care lucrează în condiţii nocive de muncă în totalul copiilor
ocupaţi. Indicatorul „C11. Durata
Figura 19. (C11) Distributia lucrătorilor tineri după durata
săptămînii de lucru a copiilor” scoate
săptămînii de lucru, 2008
în evidenţă distribuţia copiilor angajaţi
după durata săptămînii de lucru. Analiza
acestei distribuţii arată că 69,2% de copii
lucrează mai mult decît este prevăzut de
legislaţia muncii (pentru copiii în vîrstă
de 15-16 ani ani durata săptămînii de
lucru nu trebuie să depăşească 24 de ore,
iar pentru cei în vîrsta de la 16 pînă la 18
ani – nu mai mult de 35 de ore), în timp
ce fiecare al cincilea copil lucrează mai
Sursa: BNS, Ancheta Forţei de Muncă
mult de 40 de ore pe săptămînă (Figura

Aspecte metodologice şi analitice

Situaţia copiilor din familii sărace este caracterizată de indicatorii
„C12. Alimentaţia copiilor”, „C13. Cheltuielile pentru învăţămînt”, „C14.
Asigurarea cu comodităţi în locuinţă”. Aceşti idicatori reprezintă raportul
dintre consumul de produse alimentare, respectiv, cheltuielile medii pe
cap de locuitor pentru învăţămînt, gradul de asigurare cu comodităţi
în locuinţă în familiile sărace cu copii şi nivelul mediu al acestora (în
total şi pe tipuri de familii). De exemplu, pentru evaluarea situaţiei
copiilor săraci din punct de vedere al gradului de asigurare cu locuinţă
şi comodităţi în locuinţă, se utilizează datele Cercetării Bugetelor
Gospodăriilor Casnice atît la nivel naţional, precum şi după locul de
reşedinţă a gospodăriilor. Astfel, de dezagregare se bazează pe faptul că
în Moldova există o diferenţiere semnificativă în gradul de asigurare cu
locuinţe şi oportunităţile oamenilor de a beneficia de diferite servicii
comunale în oraşele mari, oraşele mici şi sate.
Asigurarea mai proastă cu locuinţă a familiilor sărace cu copii se reflectă
în faptul că în oraşele mari 1,4% din familiile sărace cu copii (10,8% nonsărace) au suprafaţă locuibilă cu dimensiunea cuprinsă între 13,1 şi 15,0
m.p. pe persoană, 2,5% (5,9% non-sărace) au de la 15,1 la 20,0 m.p. şi
0,6% (3,0% non-sărace) au mai mult de
20 m.p. În ceea ce priveşte asigurarea cu Figura 20. (C14) Asigurarea GC cu copii cu comodităţi
comodităţi în locuinţă, în total pe ţară, comunale în locuinţa, 2008
ponderea familiilor sărace cu copii care
au apeduct în locuinţă este de 2,4 ori mai
mică decît în familii non-sărace cu copii.
Familiile sărace cu copii au grup sanitar/
WC de 3,3 ori mai puţin decît cele nonsărace, apă caldă prin reţea publică – de
7,1 mai puţin, telefon – de 1,2 ori mai
puţin (Figura 20).
Indicatorul „C15. Izolarea copiilor de
societate” permite a stabili ponderea
Sursă: BNS, Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice
copiilor care se simt abandonaţi (izolaţi)
de societate (15,9%). Aceasta este de 1,5
ori mai scăzută decît media pentru toate gospodăriile casnice (23,9%).
Riscurile de marginalizare şi izolare a copiilor sînt deosebit de înalte
pentru minorii care comit crime. Acest fenomen este destul de bine
reflectat de indicatorul „C16. Minori care au comis crime”, definit ca
numărul de minori care au comis crime (copii în vîrstă de 0-17 ani la
100 de mii de persoane) care indică gradul de răspîndire a criminalităţii

Cap itolul IV

19). Această situaţie indică că în Republica Moldova nu se respectă
legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte munca copiilor, înregistrîndu-se o
pronunţată exploatare economică a acestora.
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în rîndul copiilor. Riscurile de marginalizare şi izolare a copiilor au
crescut semnificativ pentru minorii care au săvîrşit crime în mod repetat.
Ponderea acestor copii în totalul celor care au săvîrşit crime este definită
de indicatorul „C17. Minori care au săvîrşit repetat crime”. Există şi un
alt grup de risc în ceea ce priveşte coezunea socială, identificat prin
indicatorul „C18. Bolnavi de narcomanie şi toxicomanie în vîrsta 0-17
ani”.

Cap itolul IV

b) Demnitatea (aprecierea). Răspunsul la întrebarea privind condiţiile
pentru asigurarea demnităţii copiilor oferă analiza indicatorilor „C19.
Crime comise împotriva copiilor” şi „C20. Copii care au suferit în urma
accidentelor rutiere”.
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Situaţia copiilor aflaţi în situaţii critice este reflectată de indicatorii „C21.
Copii fără tutelă părintească” şi „C22. Plasarea copiilor rămaşi fără tutelă
părintească”. Totodată, este foarte important să se analizeze unde sînt
plasaţi copiii rămaşi fără tutelă părintească: case ale copilului, case de
copii, şcoli-internat pentru copii orfani, familii, instituţii de învăţămînt.
Din punct de vedere al coeziunii sociale, cel mai preferabil ar fi de a plasa
astfel de copii în familie. Pentru tineri este important să fie admişi în
instituţii de învăţămînt cu oferirea unui loc de trai în cămin.
c) Dezvoltarea personală (autonomia). Dezvoltarea personală a copiilor
este dependentă de posibilităţile de care dispun familiile cu copii. În acest
sens, este important ca în familiile cu copii să se combine activitatea
profesională a părinţilor şi cea de educare a copilului. Indicatorii „C23.
Dreptul lucrătorilor ce au copii sub vîrsta de 14 ani la o săptămînă de
muncă parţială/redusă”, „C24. Interzicerea muncii de noapte pentru femei
cu copii sub vîrsta de 3 ani”, „C25. Interzicerea muncii suplimentare pentru
femei cu copii sub vîrsta de 3ani” şi „C26. Dreptul la concediu suplimentar
pentru creşterea copiilor în vîrstă de la 3 pînă la 6 ani”, definiţi pe baza
articolelor corespunzătoare din Codul Muncii, permit de a efectua o
analiză calitativă a existenţei/non-existenţei acestor drepturi.
Pentru dezvoltarea personală a copiilor este de o mare importanţă
cine dintre membrii gospodăriei cu copii se ocupă de ei. Indicatorul
„C27. Membrii gospodăriei casnice care se ocupă de creşterea copiilor,
supraveghează îndeplinirea temelor de acasă ale copiilor, supraveghează
copiii în timpul liber” defineşte ponderea celor care îndeplinesc aceste
activităţi: mama şi tata împreună; tata; mama; bunica, mătuşa; bunicul,
unchiul; nimeni.

Aspecte metodologice şi analitice

Tabelul 9.
Se ocupă de
Supravegherea
îndeplinirii
temelor pentru
acasă ale copiilor

Supravegherea
copiilor în
timpul liber

48,0

15,3

34,9

2,1
41,7
6,9
0,3
1,0

3,6
39,2
4,8
0,7
36,4

5,5
33,7
12,3
1,6
12,0

Creşterea
copiilor

Mama şi tata
împreună
Tata
Mama
Bunica, mătuşa
Bunelul, unchiul
Nimeni

Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială” în cadrul CBGC, I trim. 2009

Analiza tabelului 9 arată că mama şi tata cel mai mult se ocupă de creşterea
copiilor şi de supravegherea copiilor în timpul liber, tata, însă cel mai mult
supraveghează îndeplinirea temelor pentru acasă ale copiilor.
Un alt indicator care permite de a evalua gradul de asigurare a dezvoltării
personale a copiilor este indicatorul „C28. Frecventarea instituţiilor de
învăţămînt extraşcolar”. Acest indicator prezintă numărul de copii (în total
şi în % faţă de efectivul de elevi) care frecventează centrele de creaţie pentru
copii, centrele tinerilor naturalişti şi centrele tinerilor turişti (opţiunile
disponibile din datele administrative ale Ministerului Educaţiei).
Măsura capacităţii copiilor de a face alegerea lor în viaţa adultă este
reflectată de indicatorii „C29. În caz de divorţ al parinţilor - posibilitatea
copiilor de a alege părintele cu care doresc să traiască şi de a se vedea cu
ambii părinţi” şi „C30. Vîrsta legală”. Pentru analiza acestor indicatori
sînt utilizate art. 14, 51, 52 din Codul Familiei, art. 21 din Codul Penal şi
art.46 din Codul Muncii.
Din punct de vedere al coeziunii sociale, este important de a evalua
oportunităţile copiilor aflaţi în situaţii critice pentru a atinge
autodezvoltarea persoanei. Aceasta se referă, în primul rînd, la copiii cu
dizabilităţi. Situaţia copiilor cu dizabilităţi este reprezentată de indicatorii
„C31. Copii cu dizabilităţi” (definit ca numărul de copii cu dizabilităţi la
1000 de copii), „C33. Copii cu dizabilităţi în case-internat” şi „C34. Elevi
în şcolile pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică”
(definit ca numărul de copii în instituţiile respective). Indicatorul „C32.
Instruirea şi pregătirea profesională a copiilor cu dizabilităţi” defineşte
asigurarea juridică a accesului la instruire şi pregătire profesională, prin
art. 22-26 din Legea cu privire la protecţia socială a invalizilor.

Cap itolul IV

(C27) Membrii gospodăriei casnice care se ocupă cu copiii, %
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Tabelul 10.
(C35&C36) Repartizarea condamnaţilor după principalele
tipuri de pedepse.

Cap itolul IV

Numărul minorilor condamnaţi, persoane
Ponderea lor în total persoane condamnate, %
Repartizarea după principalele
tipuri de pedepse stabilite, persoane:
- la închisoare
- la condamnare condiţionată
- la muncă neremunerată în
folosul comunităţii
- alte pedepse
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2006
1316
10,6

2007
662
6,8

2008
445
6,0

227
624

124
321

100
173

320

154

108

145

43

64

Sursa: Ministerul Justiţiei

Situaţia copiilor condamnaţi pentru săvîrşirea unor infracţiuni este
prezentată de indicatorul „C35. Minori condamnaţi”. El defineşte
numărul minorilor condamnaţi şi ponderea lor în totalul persoanelor
condamnate. Tabelul 10 indică o scădere semnificativă a numărului de
minori condamnaţi şi reducerea ponderii acestora în numărul total al
persoanelor condamnate. Indicatorul „C36. Repartizarea condamnaţilor
minori după principalele tipuri de pedepse stabilite” reflectă o atitudine
mai umană faţă de minorii condamnaţi, precum şi o aplicare mai mare
asupra acestora a măsurilor cu caracter educativ.
d) Participarea (obligaţiile). Asigurarea şanselor copiilor de a-şi proteja
interesele este reflectată, în special, de indicatorul „C37. Protejarea
drepturilor minorilor în cadrul dreptului penal”. Pentru analiza lui se
utilizează art. 54, 97 şi 104 din Codul Penal.
Oportunităţile de participare sau angajamente/obligaţii ale copiilor îşi
găsesc reflectarea în indicatorii „C38. Participarea copiilor în activităţi de
voluntariat”, „C39. Participarea copiilor în organizaţii de caritate” şi „C40.
Capacitatea copiilor de a lua decizii”. Analiza gradului de participare a
copiilor indică că ponderea copiilor implicaţi în activităţi de voluntariat
şi de caritate este semnificativ mai mare decît cea a populaţiei implicate
în aceleaşi tipuri de activităţi. În acelaşi timp, ponderea copiilor care
consideră că pot influenţa procesul de luare a diferitor decizii este cu
mult mai mică, comparativ cu cea a populaţiei totale.
(2) Componetele de bază ale vieţii
Componentele de bază ale vieţii caracterizează nivelul de satisfacţie
a copiilor cu situaţia în care trăiesc, de încrederea în forţele proprii,
încrederea în oameni şi în diverse structuri, nivelul de comunicare cu
membrii gospodăriei casnice, vecini, prietenii.

Aspecte metodologice şi analitice

Analiza componentelor de bază ale
vieţii pentru copii este oportun de a o
efectua atît după locul de reşedinţă al
gospodăriilor, cît şi pe chintile.

Figura 21. (C43) Aprecierea de către copii a relaţiilor
dintre persoanele vîrstnice şi tineri

Într-o oarecare
măsură tensionate
Populaţia - în total

Copiii

Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială”
în cadrul CBGC, I trim. 2009

Persoanele vîrstnice
Atitudinea faţă de persoanele vîrstnice denotă nivelul de cultură al
societăţii şi gradul de responsabilitate pentru situaţia lor socială,
financiară şi emoţional-psihologică. În Moldova, persoanele vîrstnice
reprezintă unul dintre cele mai numeroase grupuri sociale ale populaţiei
(persoane în vîrstă de 65 şi peste constituie 10,2 % din totalul populaţiei45,
adică, fiecare al zecelea locuitor este o persoană în vîrstă), fapt care are un
impact semnificativ asupra coeziunii sociale. Analiza coeziunii sociale
a grupului vulnerabil „persoane vîrstnice” se bazează pe indicatorii
prezentaţi în Anexa 6, compartimentul Persoanele vîrstnice.
(1) Situaţia bunăstării
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/interzicerea discriminării.
Asigurarea unui trai decent al persoanelor vîrstnice este direct legată de
eficienţa modului de funcţionare a sistemului de pensii care asigură acestor
persoane mijloace pentru trai. Sistemul de pensii, construit pe principiile
echităţii sociale, adaugă vieţii politice şi economice calităţi de stabilitate,
previzibilitate şi solidaritate socială. Măsura în care aceste calităţi sînt
asigurate de către sistemul de pensii din Moldova este reprezentată de
mai mulţi indicatori, printre care un loc central îl deţine indicatorul
“V1. Vîrsta legală de pensionare”. Analiza acestui indicator permite de
a reflecta nu doar evoluţia majorării vîrstei de pensionare, cauzele ce
au contribuit la aceasta şi impactul asupra modificării numărului de
pensionari, dar şi de a relata faptul dacă această măsură/acţiune a generat
sau nu apariţia unei crize sociale în societate. În mare parte, aceasta se
datorează faptului că reforma sistemului de pensii a încercat să răspundă
intereselor majorităţii cetăţenilor în vîrsta pre-pensionară: la stabilirea
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Indicatorul „C43. Relaţiile dintre copii şi
persoanele vîrstnice” se defineşte ca ponderea copiilor care apreciază relaţiile
dintre ei şi persoanele vîrstnice ca fiind
tensionate. Analiza acestui indicator
arată că nivelul de tensiuni între generaţii
este destul de ridicat. Totodată, ponderea
copiilor care consideră că aceste relaţii
sînt foarte tensionate şi într-o oarecare
măsură tensionate, este mai mică decît la
restul populaţiei (Figura 21).
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45
BNS (2009) Structura
populaţiei stabile a
Republicii Moldova,
pe sexe şi vîrste la
începutul anului 2009.
http://www.statistica.
md/newsview.
php?l=ro&idc=168&id=2602
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mărimilor pensiilor într-o măsură mai semnifiicativă ca înainte se ţine
cont de stagiul de contizare şi contribuţiile salariale. Astfel, mărimile
pensiilor după reformă au devenit mai mari46.
Protejarea pensiilor de depreciere în urma inflaţiei poate fi reflectată prin
indicatorul “V2. Indexarea pensiilor”. El descrie procedura de indexare a
pensiilor pe baza principiilor stabilite în art.13 din Legea privind pensiile
de asigurări sociale de stat47. În Moldova, coeficientul de indexare este
calculat ca medie aritmetică dintre creşterea anuală a IPC48 şi creşterea
anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent (Tabelul 11).
Acest lucru a permis, în primul rînd, de a majora pensiile în termeni
reali de 3,5 ori pe parcursul anilor 2000-2008 şi de a spori puterea lor
de cumpărare şi, în al doilea rînd, de a nu permite majorarea decalajului
dintre mărimea medie a salariilor şi cea a pensiilor49.
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Tabelul 11.
(V2) Coeﬁcientul de indexare a pensiilor, %
Creşterea anuală a IPC
Creşterea anuală a salariului
Coeﬁcientul de indexare a pensiilor
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2007
12,7
28,7
20,7

2008
12,3
21,7
17,0

Sursa: CNAS şi BNS

NOTE:
46

47

2006
11,9
19,5
15,7

Raportul Social
Anual, 2001.

Legea nr. 156-XIV din
14.10.1998
48

Indicele Preţurilor
de Consum.

49

Succesele economice
ale PCRM: demistificarea
mesajelor.
http://www.expertgrup.org/index.
php?go=news&n=101
50
Hotărîrea Guvernului
nr. 1387 din 10.12.2007,
cu privire la aprobarea
Programului unic al
asigurării obligatorii de
asistenţă medicală.
http://lex.justice.md/
index.php?action=view
&view=doc&lang=1&id
=326302

Indicatorul “V3. Asigurarea accesului persoanelor vîrstnice la serviciile de
sănătate” descrie cît de eficient este realizat dreptul persoanelor vîrstnice
la ocrotirea şi menţinerea sănătăţii. Analiza acestui indicator se realizeză
în baza Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală50 în
vigoare La nivel naţional; Însă, acest indicator nu oferă o imagine completă a
situaţiei în acest domeniu, pentru că în afară de serviciile gratuite de îngrijire
medicală din cadrul Programului unic, există un număr semnificativ de
servicii medicale şi medicamente care sînt oferite contra plată.
Accesul financiar limitat al persoanelor vîrstnice la serviciile de sănătate
este reflectat de indicatorul “V5. Cheltuieli pentru ocrotirea sănătăţii a
persoanelor vîrstnice”.
Cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii sînt măsurate atît ca termeni
absoluţi cît şi ca pondere în totalul cheltuielilor de consum ale
persoanelor vîrstnice. Acest indicator arată ca în gospodăriile casnice cu
persoane vîrstnice, pentru sănătate se cheltuie cu 26,6% mai mult decît în
gospodăriile casnice fără astfel de persoane, ponderea acestor cheltuieli
în totalul cheltuielilor de consum fiind mai mare de 1,5 ori (Tabelul 12).
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Tabelul 12.
(V5) Cheltuieli pentru ocrotirea sănătăţii a persoanelor
vîrstnice, 2008

Cheltuielile pentru sănătate, lei lunar
Ponderea acestor cheltuieli în total
cheltuielilor de consum , %

Gospodării casnice
cu persoane
fără persoane
vîrstnice
vîrstnice
81,3
64,2
7,7

5,0

Sursa: BNS, CBGC
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Situaţia nefavorabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii a persoanelor vîrstnice
este descrisă şi de indicatorul „V4. Speranţa de viaţă a persoanelor în
vîrstă de 65 de ani”, care stabileşte numărul de ani pe care îi vor trăi
persoanele care au atins vîrsta de 65 de ani. În Moldova, speranţa de
viaţă a persoanelor vîrstnice este considerabil mai mică decît în multe
ţări – bărbaţii ce au atins vîrsta de 65 de ani vor trăi încă 11,6 ani, în
medie 76,6 ani. Speranţa de viaţă a femeilor în vîrsta de 65 ani este de
14,3 ani, în medie o femeie trăieşte în Moldova 79,3 ani.

Tabelul 13.
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(V6) Raportul dintre mărimile pensiei medii
şi a minimului de existenţă a pensionarului
Mărimea medie lunară a pensiei, lei
Minimul de existenţă a pensionarului , lei
Raportul dintre pensia medie şi
minimul de existenţă a pensionarului, %

2006
442,3
800,3

2007
548,3
943,4

2008
645,5
1167,4

55,3

58,1

55,3

Sursa: CNAS şi BNS

Indicatorul “V6. Raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă”
reprezintă cota procentuală a mărimii medii a pensiei pentru limită de
vîrstă din minimul de existenţă pentru pensionari. Datele din tabelul
13 arată o relaţie nefavorabilă dintre mărimea pensiei medii şi valoarea
minimului de existenţă a pensionarului (deşi s-au înregistrat îmbunătăţiri
ale acestui raport, comparativ cu anul 2001 cînd pensia medie pentru
limită de vîrstă reprezenta doar 33,5% din minimul de existenţă pentru
pensionari). Acest fapt denotă faptul că mărimile mici ale pensiilor nu
asigură persoanelor vîrstnice condiţii de trai nici măcar la nivelul minim.
Indicatorul „V7. Interzicerea dicriminării persoanelor vîrstnice în sfera
de ocupare” permite de a vedea dacă există discriminare a persoanelor
vîrstnice în domeniul ocupării. Noul Cod al Muncii al Republicii Moldova
(în vigoare din 2003)51, pentru prima dată a prevăzut interzicerea

NOTE:
51
Cod nr. 144-XV
din28.03.2003., http://lex.
justice.md/index.php?action
=view&view=doc&lang=1&i
d=326757
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discriminării în sfera muncii printr-un articol separat, prin care se
subliniază importanţa acestui principiu. Art.8 „Interzicerea discriminării
în sfera muncii” este în corespundere deplină cu prevederile Convenţiei
OIM nr. 111 din 1958 „Privind discriminarea în domeniul ocupării Forţei
de Muncă şi exercitării profesiei”52, şi urmăreşte să stabilească drepturi şi
oportunităţi, egale pentru toţi, de aplicare a propriilor abilităţi de muncă/
lucru. La semnarea unui contract de muncă şi stabilirea condiţiilor de
remunerare a muncii, trebuie să se ia în consideraţie doar calităţile
profesionale. Nici un alt tip de condiţii, inclusiv de vîrstă, nu pot fi folosite
ca motiv pentru stabilirea restricţiilor în raporturile de muncă. Cu toate
acestea, practica de recrutare a personalului existentă în Moldova,
demonstrează răspîndirea largă a abordării discriminatorii de înlocuire
a unor posturi vacante anume datorită vîrstei.
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Din rîndul persoanelor vîrstnice, care trăiesc în cele mai dificile condiţii,
se evidenţiază cele sărace şi singure. Sărăcia vîrstnicilor poate fi analizată
cu ajutorul indicatorului „V8. Sărăcia în rîndul persoanelor vîrstnice”
care este definit ca ponderea persoanelor vîrstnice aflate sub pragul
sărăciei. Datele din Tabelul 14 arată că: (1) la depăşirea vîrstei de 65 ani,
riscul sărăciei pentru aceste persoane vîrstnice creşte semnificativ (de 1,6
ori); (2) îndeosebi creşte riscul sărăciei persoanelor devenite vîrstnice în
oraşele mari - de 3,1 ori; (3) rata sărăciei în rîndul persoanelor vîrstnice
din mediul rural este de 1,6 ori mai mare decît în oraşele mari.
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Tabelul 14.
(V8) Rata sărăciei persoanelor vîrstnice, 2008, %
Populaţia, ani:
Total
Oraşe mari
Oraşe mici
Sate

<65
24,3
8,6
18,7
33,1

65+
38,3
26,8
37,8
42,1

Sursa: BNS, Statistica nivelului de trai

NOTE:
52

ILO. Discrimination
(employment and
Occupation) Convention
No. 111/1958, in force
from 15.06.1960. http://
www.ilo.org/ilolex/cgilex/convde.pl?C111

Indicatorul „V9. Persoane vîrstnice singure” defineşte ponderea persoanelor vîrstnice singure în totalul persoanelor vîrstnice, inclusiv care nu
beneficiază de ajutor de la copii, rude. Conform datelor CBGC, 32,2 % din
persoanele vîrstnice sînt singure, 32,8% – repezintă gospodăriile formate
din două persoane vîrstnice, şi 35,0% – locuiesc împtreună cu persoane
de alte vîrste. Astfel, 65% din persoanele vîrstnice locuiesc separat, iar
datorată condiţiilor lor fizice şi materiale limitate, au nevoie în mod special
de ajutor din partea copiilor lor şi rudelor. Cu toate acestea, circa 61,6%
dintre vîrstnicii solitari din oraşele mari, 58,6% din oraşele mici şi 41,6%
– din sate nu beneficiază de nici un sprijin din partea rudelor.
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Riscurile de marginalizare a persoanelor vîrstnice sînt reflectate în indicatorii „V11 Izolarea socială a persoanelor vîrstnice” şi „V12 Derutarea
persoanelor vîrstnice din cauza complexităţii vieţii”. Primul dintre ei
este definit ca ponderea persoanelor vîrstnice care se simt izolate
(marginalizate) de societate, cel de-al doilea – ca ponderea persoanelor vîrstnice, care consideră că viaţa într-atît s-a complicat că se simt
derutate.
Datele din Figura 22 arată că persoanele
vîrstnice se simt izolate într-o măsură mai
mare decît în mediu restul popuaţiei. În
acelaşi timp, odată cu înaintarea în vîrstă,
creşte şi gradul de izolare de societate.
Tendinţă similară se observă şi în cazul
derutării/dezorientării persoanelor vîrstnice din cauza dificultăţii vieţii. În acest
sens, rata celor care simt derutaţi este de
1,5 ori mai mare decît a celor care se simt
izolaţi (marginalizaţi) de societate.

Figura 22. (V15&V16) Gradul de izolare
şi confuzie a persoanelor vîrstnice

Cap itolul IV

Unul dintre eventualele riscuri în exercitarea drepturilor persoanelor
vîrstnice la o viaţă autosuficientă, este asigurarea durabilităţii şi funcţionalităţii sistemului de pensii. Construit pe principiul solidarităţii între generaţii, sistemul de pensii îşi poate realiza sarcina sa de a asigura pensionarii
cu resurse doar dacă numărul contribuabililor şi contribuţiilor de
asigurări este suficient. Actualitatea acestei probleme pentru Republica
Moldova este caracterizată prin indicatorul „V10. Stabilitatea financiară
a sistemului de asigurare cu pensii”, care este definit ca raportul dintre
numărul populaţiei ocupate şi numărul persoanelor vîrstnice.
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Gradul de
confuzie (derutare)

b) Demnitatea (aprecierea). Rolul persoanelor vîrstnice în societate este reflectat
Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială”
prin intermediul indicatorului „V13. Perîn cadrul CBGC, I trim. 2009
soane vîrstnice ocupate”, care este definit
ca ponderea persoanelor vîrstnice ocupate în totalul persoanelor vîrstnice.
Conform datelor AFM, persoanele în vîrstă de 65 ani şi peste deţin o pondere
de 3,6% în totalul populaţiei ocupate în Moldova, acesta fiind de circa 4 ori
mai mare în mediul rural, faţă de cel urban. Drept un impediment în calea
ocupării mai pronunţate a persoanelor vîrstnice îl reprezintă atît condiţiile
fizice ale sănătăţii, cît şi discriminarea pe piaţa muncii datorită criteriului
vîrstei. Pentru a deveni un specialist de înaltă calificare, nu este de ajuns să
absolveşti o facultate, chiar şi cea mai prestigioasă. Doar odată cu experienţa
vine ceea ce diferenţiază un specialist de înaltă calificare de un simplu
reprezentant al aceleaşi profesii. Pentru ca un om să devină un profesionist
în domeniul său, este necesară o experienţă în medie de 15 ani, iar în unele
domenii, chiar de 20-30 de ani.
Sprijinul acordat celor mai vulnerabile persoane vîrtsnice poate fi măsurat
prin intermediul indicatorului “V14. Ajutorul social acordat persoanelor
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vîrstnice singure şi persoanelor inapte de muncă” care este determinat
de: а) numărul unităţilor care oferă asistenţă socială la domiciliu, b)
numărul personalului de deservire implicat (lucrători sociali şi asistenţi
sociali), c) numărul persoanelor vîrstnice şi cu dizabilităţi deservite.
Calitatea îngrijirii oferite poate fi măsurată prin raportarea numărului
de persoane vîrstnice şi celor cu dizabilităţi deservite, la numărul
personalului implicat în acordarea de servicii. Cu cît este mai mare
numărul celor deserviţi, faţă de numărul celor implicaţi în deservire, cu
atît mai puţin timp este acordat fiecărui beneficiar în cadrul comunităţii
de către serviciile sociale existente.

Cap itolul IV

Capacitatea societăţii de a-şi consolida eforturile pentru sprijinirea
membrilor săi în cazul decesului rudelor apropiate este analizată prin
indicatorul “V15. Solidaritatea socială privind ajutorul în caz de deces”. Acest
indicator reflectă atât disponibilitatea sistemului de asigurări sociale de a
achita ultimele plăţi în baza riscurilor anterior asigurate (în conformitate
cu art. 21 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară
de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale)53, dar şi capacitatea societăţii,
prin impozitele şi taxele pe care le plăteşte la bugetul de stat, de a susţine
cei mai vulnerabili membri ai societăţii, care din anumite cauze nu şiau putut asigura în timpul vieţii aceste riscuri (art.17 din Legea privind
alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni)54.
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NOTE:
53

Legea nr.289-XV din
22.07.2004,
http://lex.justice.md/
index.php?action=view
&view=doc&lang=1&id
=313082
54

Legea nr.499-XIV din
14.07.1999, http://lex.
justice.md/index.php?act
ion=view&view=doc&lan
g=1&id=311676.
55

Legea nr. 156-XIV
din 14.10.1998

c) Dezvoltarea personală (autonomia). Posibilitatea persoanelor
vîrstnice de a începe o viaţă nouă este reflectată de indicatorul „V16.
Dreptul la pensionare la vîrstă timpurie”. Acesta determină categoriile de
populaţie cu drept la pensionare la o vîrstă mai mică decît vîrsta standard
de pensionare. Analiza acestui indicator se bazează pe prevederile art.
41 şi 44 din Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat55, în care se
stabilesc condiţiile preferenţiale de pensionare anticipată pentru femeile
care au născut şi au educat 5 şi mai mulţi copii, persoanele ocupate la
lucrări în condiţii nocive (Lista nr.1), funcţionarii publici. Dreptul
la pensionare la o vîrstă mai mică decît vîrsta standard de pensionare
este reglementată şi de alte legi. Astfel, pensionarea în conformitate cu
aceste legi are loc, în multe cazuri, foarte devreme. Cu toate acestea,
circulă părerea că persoanele vîrstnice au nevoie de foarte puţin şi, în
plus, că nimic nu-i interesează. Însăşi persoanele vîrstnice de multe ori
împărtăşesc asemenea punct de vedere, considerînd această percepţie
a propriei persoane “adevărată”. Acestea duc la excluziunea socială a
persoanelor vîrstnice, pentru depăşirea căreia trebuie folosită orice
ocazie ca aceştia să poată începe o viaţă nouă.
d) Participarea (obligaţiile). Posibilitatea persoanelor vîrstnice de a
participa la viaţa publică este reflectată de indicatorii “V17. Participarea
la alegerile naţionale şi locale” şi “V18. Participarea în organizaţii de
caritate”. Ei se definesc ca ponderea persoanelor vîrstnice care participă
la alegerile naţionale şi locale şi, respectiv, la şedinţele organizaţiilor de
caritate şi de voluntariat.

Riscurile de participare a persoanelor Figura 23. (V19) Capacitatea/incapacitatea persoanelor
vîrstnice sînt reflectate de indicatorul vîrstnice de a inﬂuenţa procesul de luare a deciziilor
„V19. Capacitatea/incapacitatea persoanelor vîrstnice de a influenţa procesul de
luare a deciziilor”. Acesta arată ponderea
persoanelor vîrstnice care cred că sînt /
nu sînt capabile de a influenţa deciziile la
nivel de: a) familie; b) mahala/cartier; c)
municipalitate; d) ţară. În baza datelor din
Figura 23 putem face următoarele concluzii:
i) capacitatea persoanelor vîrstnice de a
influenţa deciziile scade în mod constant
Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială”
de la nivelul familiei pînă la nivel de ţară
în cadrul CBGC, I trim. 2009
(aceeaşi tendinţă este caracteristică şi
pentru populaţie, în general); ii) ponderea
persoanelor vîrstnice capabile de a influenţa procesul de luare a deciziilor
în rîndul persoanelor cu vîrsta de 75 ani şi peste este substanţial mai mică
decît în rîndul celor cu vîrsta de 65-74 ani. Totodată, persoanele cu vîrsta
cuprinsă între 65-74 ani au o capacitate mult mai mare de luare a deciziilor,
comparativ cu media pe totalul populaţiei.
(2) Componetele de bază ale vieţii
Abordările metodologice privind indicatorii care descriu componentele
de bază ale vieţii sînt aceleaşi ca şi pentru alte grupuri social-vulnerabile.
Datele necesare pentru analiza indicatorilor respectivi sînt prezentate în
Anexa 6, compartimentul Persoanele vîrstnice.
Pentru persoanele vîrstnice este foarte important sprijinul oferit în diverse
situaţii. Starea de lucruri în acest domeniu este reflectată indicatorul
“V23. Persoane pe sprijinul cărora contează persoanele vîrstnice în diferite
situaţii”, definit ca ponderea persoanelor vîrstnice, care în situaţii diferite
contează pe ajutor din partea: unui membru al gospodăriei casnice, unui
coleg de serviciu, unui prieten, vecin, rude, sau altcuiva ori nimănui. În
conformitate cu datele prezentate în anexa 7, persoanele cu vîrsta cuprinsă
între 65-74 ani cel mai mult contează pe sprijin din partea unui membru al
gospodăriei casnice, atunci cînd are nevoie de ajutor pe lîngă casă sau de un
sfat pentru rezolvarea unei probleme serioase personale/de familie, în timp
ce persoanele cu vîrsta de 75 ani şi peste, în aceste situaţii nu mai contează
pe rude. Indiferent de vîrstă, persoanele în etate contează cel mai mult pe
rude atunci cînd au nevoie de a împrumuta o sumă de circa 250 euro, şi pe
un membru al gospodăriei – atunci cînd simt nevoia de a vorbi cu cineva.
Atitudinea persoanelor vîrstnice faţă de generaţiile următoare poate fi
reflectată prin indicatorul “V27. Gradul de tensiune dintre persoanele
vîrstnice şi tineri”. Acesta determină ponderea persoanelor vîrstnice
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care apreciază relaţiile dintre persoanele
vîrstnice şi tineri ca tensionate/netensionate. Datele din Figura 24 arată că 73,8%
din persoanele în vîrsta de 65-74 ani
şi 79,5%, – în vîrsta de 75 ani şi peste,
consideră că relaţiile dintre persoanele
vîrstnice şi tineri sînt foarte tensionate sau
într-o oarecare măsură tensionate. Doar
19,4% din persoanele în vîrstă de 65-74
ani, şi 14,5 % din persoanele în vîrstă de
Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială”
75 ani şi peste consideră că relaţiile dintre
în cadrul CBGC, I trim. 2009
generaţii nu sînt tensionate. Menţionăm că
evaluarea gradului de tensiune a relaţiilor intergeneraţionale este apreciată
mai pozitiv de către copii şi tineri, decît de persoanele vîrstnice.
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Figura 24. (V27) Aprecierea de către persoanele vîrstnice
a relaţiilor dintre persoanele vîrstnice şi tineri, %
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Analiza componentelor de bază ale vieţii persoanelor vîrstnice este
oportună de a fi efectuată atît după profilul localităţilor (oraşe mari,
oraşe mici, sate), cît şi în bază de chintile.

Persoanele cu dizabilităţi
Atitudinile faţă de persoanele cu dizabilităţi prezintă unul dintre criteriile
de moralitate şi de maturitate a sistemului social al statului. În Moldova
se întreprind multe măsuri pentru ca acest grup de persoane să nu se
simtă defavorizat. Cu toate acestea, este necesar de menţionat că actualul
model de politică socială faţă de persoanele cu dizabilităţi nu corespunde
pe deplin cu tendinţele globale referitoare la relaţiile dintre persoanele
cu dizabilităţi şi societate, care se bazează pe integrarea şi conştientizarea
reciprocă a responsabilităţii societăţii de a asigura egalitatea de şanse
pentru toţi membrii, nu doar prin declaraţii, ci şi prin fapte. Ca rezultat,
persoanele cu dizabilităţi sînt un grup vulnerabil care creează un risc
pentru coeziunea socială.
(1) Situaţia bunăstării
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării. În
analiza condiţiilor pentru realizarea efectivă a drepturilor persoanelor
cu dizabilităţi, e necesar de a se ţine cont de faptul că în Moldova
contemporană s-a distrus complet modelul de politică socială faţă de
aceste persoane, format în perioada sovietică. Principiile de bază ale
relaţiilor dintre societate şi persoanele cu dizabilităţi în acel model au
fost izolarea şi compensarea, ceea ce nu permitea integrarea acestui grup
de cetăţeni în societate, deşi a permis menţinerea existenţei acestora la
un anumit nivel. Afirmarea relaţiilor de piaţă a condiţionat schimbarea
abordărilor pentru rezolvarea problemei persoanelor cu dizabilităţi, cu
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atît mai mult că ţările dezvoltate de mult timp au trecut de la modelul
medical al dizabilităţii la cel social. În anul 1993 ONU a adoptat Rezoluţia
nr. 48/96 „Reguli standard privind asigurarea şanselor egale persoanelor
cu dizabilităţi”56. În Moldova este în vigoare Legea privind protecţia
socială a invalizilor, prevederile căreia servesc drept bază pentru analiza
indicatorului „D1. Drepturile de bază ale persoanelor cu dizabilităţi”
(Anexa 6, compartimentul Persoanele cu dizabilităţi).

ВОХА 9.
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Sînt sau nu expuse persoanele cu dizabilităţi discriminării în accesul
lor la drepturile comune pentru întreaga populaţie? La evaluarea
acestei situaţii e necesar de a ne conduce de definiţia discriminării pe
bază de dizabilitate (Boxa 9). În Moldova, discriminarea directă bazată
pe dizabilitate este în continuă scădere, totuşi, mai există cazuri în
care persoanele cu dizabilităţi nu sînt angajate la serviciu din motivul
dizabilităţii. Companiile de asigurare refuză să asigure viaţa, sănătatea şi
capacitatea de muncă a persoanelor cu dizabilităţi. Acestea mai frecvent
se confruntă cu o discriminare indirectă. Astfel, persoanele cu dizabilităţi
printr-un mod discriminatoriu sînt plasaţi în instituţii rezidenţiale şi, de
fapt, sînt limitate în libertatea de a se deplasa.

Deﬁniţia discriminării pe criterii de dizabilitate

Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
dizabilităţi, semnată de Republica Moldova în anul 200757, deﬁneşte
discriminarea pe criterii de dizabilitate în felul următor: ”Orice
diferenţiere, excludere sau restricţie pe criterii de dizabilitate, care
are ca scop sau efect diminuarea sau prejudicierea recunoaşterii,
beneﬁciului sau exercitării în condiţii de egalitate cu ceilalţi a tuturor
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în domeniul
politic, economic, social, cultural, civil sau în orice alt domeniu.
Termenul include toate formele de discriminare, inclusiv refuzul de
a asigura o adaptare rezonabilă.”

Un exemplu pozitiv este asigurarea accesului egal pentru persoanele cu
dizabilităţi la dreptul la pensie reflectată prin indicatorul „D2. Pensia
de invaliditate”. Această pensie este una dintre cele trei tipuri de pensii
oferite de sistemul de asigurări de stat din Moldova. Condiţiile de
stabilire a pensiei de invaliditate sînt prezentate într-un compartiment
aparte (partea 3) din Legea cu privire la pensiile de asigurări sociale de
stat, prin care se subliniază importanţa egală a lor de rînd cu alte tipuri
de pensii (pentru limită de vîrstă şi de urmaş). Acest lucru ne permite
să concluzionăm, că persoanele cu dizabilităţi nu sînt discriminate în
drepturile legate de pensii, şi atunci cînd condiţiile sînt îndeplinite, ei au
drepturi egale ca şi restul populaţiei.
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NOTE:
56
UN, Standard rules
on the Equalization of
Opprortunities for persons
with Disabilities. Resolution
of the General Asambly
from 85th plenary meeting,
A/RES/48/96.
http://www.un.org/
documents/ga/res/48/
a48r096.htm
57
Convenţia ONU privind
Drepturile Persoanelor cu
dizabilităţi a fost adoptată
în 13 decembrie 2006 în
cadrul celei de-a 61-a sesiuni
a Asambleiei Generale cu
Rezoluţia A/RES/61/106.
http://www.un.org/
disabilities/convention/
signature.shtml
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Gradul de marginalizare şi izolare a persoanelor cu dizabilităţi este
reflectat de indicatorii „D3. Izolarea socială a persoanelor cu dizabilităţi ”
şi „D4. Derutarea persoanelor cu dizabilităţi din cauza complexităţii vieţii”.
Pentru evaluarea situaţiilor ce urmează se aplică o abordare metodologică,
în conformitate cu care valorile indicatorilor care caracterizează
procesele relevante pentru persoanele cu dizabilităţi se compară cu
valorile aceloraşi indicatori pentru persoanele fără dizabilităţi. Totodată,
grupul social „Persoane cu dizabilităţi” este extrem de eterogen datorită
faptului că acesta include invalizii de gradul I, II şi III, şi anume persoane
cu diferenţe foarte semnificative în limitarea abilităţilor lor fizice. În
consecinţă, ei au diferite puncte de vedere şi atitudini faţă de unele şi
aceleaşi procese care au loc în societate. Prin urmare, evaluarea situaţiei
cu privire la dizabilitate din punct de vedere al coeziunii sociale trebuie
efectuată ţinîndu-se cont de gradul de invaliditate.
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Таbelul 15.
(D3&D4) Izolarea şi confuzia persoanelor cu dizabilităţi, %
Invalizi, gradul:

Non-invalizi

I

II

III

Se simt izolaţi (abandonaţi)

55,9

32,2

24,9

23,3

Se simt derutaţi (dezorientaţi)

51,2

53,7

34,0

36,4

Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială” în cadrul CBGC, I trim. 2009

Analiza datelor din Tabelul 15 arată că ponderea persoanelor cu
dizabilităţi care se simt izolate (excluse) de societate depinde direct de
gradul de invaliditate: în cazul invalizilor de gradul III – fiecare a patra
persoană se simte izolată, iar printre persoanele cu invaliditate de gradul
I – deja fiecare a doua persoană. O tendinţă similară este caracteristică şi
pentru cei care se simt dezorientaţi din cauza complexităţii vieţii.
Persoanele cu dizabilităţi, avînd posibilităţi limitate, sînt supuse unor
riscuri semnificative de marginalizare. Acest fenomen este reflectat de
indicatorii „D5. Şomajul în rîndul persoanelor cu dizabilităţi” şi „D6.
Persoane cu dizabilităţi descurajate”. Indicatorul „D5. Şomajul în rîndul
persoanelor cu dizabilităţi” defineşte ponderea persoanelor cu dizabilităţi
printre şomeri de peste 1 şi 2 ani. Probabilitatea marginalizării persoanelor
cu dizabilităţi, datorate şomajului pe termen lung şi descurajării, este în
mod obiectiv mai mare, pentru că acestor persoane le este mai dificil
să caute şi să găsească un loc de muncă. De exemplu, persoanele fără
grad de invaliditate pentru a găsi un loc de muncă utilizează diferite
metode: înregistrarea la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Aspecte metodologice şi analitice

b) Demnitatea (aprecierea). Persoanele cu dizabilităţi au dreptul
inerent la respectul demnităţii lor umane. Indiferent de originea, natura
şi gravitatea deficienţelor sau handicapului, persoanele cu dizabilităţi
au aceleaşi drepturi fundamentale, ca şi ceilaţi cetăţeni ai ţării, ceea ce
presupune, în primul rînd, dreptul la o viaţă decentă. Cît de apreciate
şi recunoscute sînt competenţele umane şi profesionale ale persoanelor
cu dizabilităţi putem spune, în special, cu ajutorul indicatorului „D7.
Persoanele cu dizabilităţi care lucrează”. Acesta reflectă numărul persoanelor cu dizabilităţi care lucrează şi ponderea acestora în numărul total
al persoanelor cu dizabilităţi. Relevanţa acestui indicator se datorează
faptului că practicile de excluziune socială existente în ţară, formează
un mediu restrictiv pentru persoanele cu dizabilităţi pe piaţa muncii.
În Moldova, rata de ocupare a acestui grup social rămîne extrem de
scăzută.
Riscul lipsei de respect pentru demnitatea persoanelor cu dizabilităţi
este caracterizat de indicatorul „D8. Sărăcia persoanelor cu dizabilităţi”,
definit ca raport dintre numărul de persoane cu dizabilităţi care trăiesc
sub pragul sărăciei şi numărul total de persoane cu dizabilităţi. Analiza
datelor din Tabelul 16 arată că rata sărăciei pentru persoanele cu
dizabilităţi este cu 5,5 puncte procentuale (sau de 1,2 ori) mai mare decît
pentru cele fără dizabilităţi. Mai semnificativă este diferenţa între rata
sărăciei persoanelor cu dizabilităţi, faţă de cei fără dizabilităţi în oraşele
mari (3,4 ori). Astfel, persoanele cu dizabilităţi din oraşele mari sînt mai
expuse riscului sărăciei.

Tabelul 16.
(D8) Rata sărăciei persoanelor cu dizabilităţi, 2008, %

Total
Oraşe mari
Oraşe mici
Sate

Persoane cu
dizabilităţi
31,6
33,8
19,9
35,8

Sursa: BNS, Statistica nivelului de trai

Persoane
fără dizabilităţi
26,1
9,8
21,3
34,6

Cap itolul IV

(6,3%), încercarea de a începe o afacere proprie (0,8%), publicarea
anunţurilor (6,0%), răspunsuri la anunţuri (4,7%), contact direct cu
angajatorii (32,5%), adresarea după ajutor la prieteni, rude (49,7%). În
acelaşi timp, persoanele cu invaliditate de gradul II utilizează exclusiv o
singură modalitate de a găsi un loc de muncă – înregistrarea la Agenţia
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (Anexa 6, compartimentul Persoanele
cu dizabilităţi).
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c) Dezvoltarea personală (autonomia). Dezvoltarea personală, atît a celei
de familie, cît şi profesională, a persoanelor, precum şi a celei de familie şi
profesionale a persoanelor cu dizabilităţi este condiţionată în mare parte
de oportunităţile egale pentru aceştia. Aceste oportunităţi sînt reflectate
de indicatorul „D9. Autonomia financiară a persoanelor cu dizabilităţi”
care este definit ca ponderea persoanelor cu dizabilităţi din chintila a V
în numărul total al persoanelor cu dizabilităţi. Distribuţia persoanelor cu
dizabilităţi pe chintile arată că în cea mai înstărită chintilă sînt 13,7% din
persoanele cu dizabilităţi, şi aceste persoane au o autonomie financiară
relativă.
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Dezvoltarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi are o legătură directă
cu competenţele şi abilităţile lor profesionale. Aceasta le permite să compenseze neajunsurile, deficienţele lor în educaţie şi formare profesională, să
depăşească complexele psihologice şi temerile privind încadrarea într-un
colectiv de angajaţi fără persoane cu dizabilităţi. Prin aceasta se explică
relevanţa indicatorului „D10. Frecventarea unui curs de instruire”. Analiza
acestui indicator arată, în primul rînd, că din persoanele cu dizabilităţi
doar persoanele cu gradul II de invaliditate au urmat unele cursuri, şi, în al
doilea rînd, ponderea acestora în cadrul grupului de persoane cu gradul II
de invaliditate constituie doar 0,6%, ceea ce este de 10 ori mai puţin decît
în cazul persoanelor fără dizabilităţi (Tabelul 17).

Таbelul 17.
(D10) Frecventarea cursurilor de instruire

Ponderea celor care frecventează
un careva curs de instruire, %
Durata medie de instruire, zile

Invalizi de
gradul II

Non-invalizi

0,6

6,0

6,7

12,3

Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială” în cadrul CBGC, Itrim. 2009

Durata de instruire a persoanelor cu dizabilităţi este în medie mai mică,
reprezentînd 6,7 zile comparativ cu 12,3 zile pentru persoanele fără
dizabilităţi. În plus, toate persoanele cu dizabilităţi care au urmat cursuri
de instruire, au frecventat doar un singur curs legat de profesie sau serviciu,
în timp ce persoanele fără dizabilităţi participă la toate cursurile – începînd
cu cursuri de calculatoare şi terminînd cu cele de profil cultural. Astfel,
se poate concluziona că frecventarea cursurilor de instruire nu asigură
persoanelor cu dizabilităţi o dezvoltare profesională corespunzătoare.
d) Participarea (obligaţiile). În Moldova, persoanele cu dizabilităţi au
aceleaşi drepturi civile şi politice ca şi alte persoane. Despre modul în
care persoanele cu dizabilităţi se bucură de aceste drepturi, care este
nivelul lor de participare la viaţa publică, putem afla utilizînd indicatorii

„D11. Participarea la alegerile naţionale şi Figura 25. (D14) Capacitatea invalizilor de a inﬂuenţa
locale”, „D12. Participarea în activitatea procesul de luare a deciziilor, %
sindicatelor sau partidelor politice”
şi „D13. Participarea la activităţi de
caritate”, care se definesc ca ponderea
persoanelor cu dizabilităţi care participă
la activităţile corespunzătoare. Analiza
acestor indicatori arată un nivel ridicat de
participare civică a persoanelor cu dizabilităţi. Mai puţin active sînt persoanele cu
invaliditate de gradul I, însă ponderea
persoanelor cu invaliditate de gradul III
şi II care participă la alegerile naţionale
este de 80% şi, respectiv, 91,2% (în timp
Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială”
în cadrul CBGC, I trim. 2009
ce persoanele fără dizabilităţi – 75,5%),
la alegerile locale – 88,7%, şi, respectiv,
90,6% (persoanele fără dizabilităţi – 76,9%), Anexa 7, compartimentul
Persoanele cu dizabilităţi. O tendinţă similară se înregistrează şi privind
participarea la alte activităţi sociale.
Riscurile de participare a persoanelor cu dizabilităţi sînt reflectate de
indicatorul „D14. Capacitatea/incapacitatea persoanelor cu dizabilităţi de
a influenţa procesul de luare a deciziilor”. Valorile acestui indicator arată o
capacitate scăzută de a influenţa procesul de luare a deciziilor a persoanelor
cu invaliditate de gradul I, printre ei nu există nici o persoană care crede că
poate influenţa asupra deciziei cu referire la municipalitate sau ţară. În ceea
ce priveşte persoanele cu invaliditate de gradul II şi III, ele au o încredere
semnificativ mai mare, în comparaţie cu persoanele fără dizabilităţi că pot
influenţa deciziile cu referire la familie, cartier şi municipalitate (Figura 25).

(2) Componetele de bază ale vieţii
Gradul de satisfacţie a persoanelor cu dizabilităţi este reflectat de indicatorul
„D15. Satisfacţia/insatisfacţia persoanelor cu dizabilităţi cu privire la situaţia
în care trăiesc”. Cel mai mult persoanele cu dizabilităţi sînt nesatisfăcute
de starea lor de sănătate: sînt foarte nesatisfăcuţi 69,1% din persoanele cu
invaliditate de gradul I (de 10 de ori mai multe comparativ cu persoanele
fără dizabilităţi), 41,9% – persoane cu invaliditate de gradul II (de 6,1 ori
mai multe comparativ cu persoanele fără dizabilităţi) şi 31,3% – persoane
cu invaliditate de gradul III (de 4,5 ori mai multe comparativ cu persoanele
fără dizabilităţi), Anexa 7, compartimentul Persoane cu dizabilităţi.
Evaluarea indicatorului „D16. Persoane cu dizabilităţi fericite/nefericite”
indică o pondere semnificativ mai mică, în comparaţie cu cea a persoanelor
fără dizabilităţi, care se consideră foarte fericiţi (în rîndul persoanelor cu
invaliditate de gradul I nu este nici o persoană foarte fericită). Însă, în
comparaţie cu persoanele fără dizabilităţi, se consideră foarte nefericiţi
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Figura 26. (D19) Încrederea în sistemele care prestează
diverse servicii, %
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de 3,8 mai multe persoane cu invaliditate
de gradul I, de 1,9 ori – persoane cu
invaliditate de gradul II şi de 3,2 ori –
persoane cu invaliditate de gradul III.

Avînd în vedere capacităţile limitate ale
persoanelor cu dizabilităţi, atunci cînd se
evaluează componentele de bază ale vieţii,
o importanţă deosebită o are indicatorul
„D19. Încrederea persoanelor cu dizabilităţi în sistemele care prestează diverse
servicii”. În cazul persoanelor cu dizabiSursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială”
lităţi nivelul de încredere în sistem depinde
în cadrul CBGC, I trim. 2009
de gradul de invaliditate. Dacă încredere
în sistemul de pensii au 65,4% din persoanele cu invaliditate de gradul
III, apoi persoanele cu invaliditate de gradul I au o încredere mai mare în
acest sistem - 72,7% (Figura 26). O tendinţă similară observăm în ceea ce
priveşte nivelul de încredere în sistemul de asistenţă socială şi în sistemul
de asigurări în sănătate. Încrederea persoanelor cu dizabilităţi în aceste
sisteme este semnificativ mai mare decît a persoanelor fără dizabilităţi. În
ceea ce priveşte primăria, poliţia şi justiţia, persoanele cu dizabilităţi au mai
puţină încredere în aceste structuri, decît persoanele fără dizabilităţi.
Persoanele cu dizabilităţi au nevoie de ajutor din partea membrilor
gospodăriei casnice, vecinilor, rudelor, prietenilor, etc. în diferite situaţii.
Prin urmare, foarte alarmantă este ponderea extrem de mare a persoanelor
cu dizabilităţi care nu beneficiază de un astfel de ajutor de la nimeni. În
cazul soluţionării unei probleme serioase personale/de familie nimeni
nu dă sfaturi la 8,5% din persoanele cu invaliditate de grupa I şi 11,2%
din persoanele cu invaliditate de grupa III (persoanelor fără dizabilităţi
– 3,1%). Dacă e nevoie de o sumă de 250 euro, atunci nimeni nu o poate
oferi la 10,7% din persoanele cu invaliditate de gradul II şi la 20,5% din
persoanele cu invaliditate de gradul III (persoanelor fără dizabilităţi –
11,3%).
Analiza componentelor de bază ale vieţii se recomandă de a o realiza
atît după profilul localităţilor (oraşe mari, oraşe mici, sate), precum şi pe
chintile.

Femeile
În Moldova, femeile reprezintă mai mult de jumătate din totalul populaţiei, avînd, în medie, un nivel mai superior de educaţie, decît bărbaţii.
Evaluarea situaţiei femeilor privind coeziunea socială se realizează în
Anexa 6, compartimentul Femeile.
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(I) Situaţia

Cel mai adecvat descrie această problemă indicatorul „F1.Raportul dintre
salariul mediu al femeilor şi al bărbaţilor”. Acest indicator reflectă aproape
toate aspectele legate de egalitatea/inegalitatea femeilor şi bărbaţilor în
sfera muncii. Valoarea acestui indicator se calculează ca salariu mediu al
femeilor faţă de salariul mediu al bărbaţilor în % şi arată cît de mult salariile
bărbaţilor depăşesc salariile femeilor. Cu toate acestea, analiza doar a
indicatorului respectiv este insuficientă pentru a evalua riscul coeziunii
sociale. Este necesară analiza cauzelor care condiţionează discrepanţa
în salarizarea femeilor şi a bărbaţilor. Principala cauză a diferenţelor de
salariu între bărbaţi şi femei este nivelul înalt de segregare de gen existent
în Republica Moldova. Astfel, putem menţiona următoarele componente
de segregare:
ramurală (activităţile în care ponderea femeilor angajate este mai
înaltă, sînt caracterizate de mai scăzut nivel de salarizare);
profesională (profesiile „femeieşti” sînt mai puţin prestigioase şi mai
prost remunerate);
verticală (femeile sînt concentrate la „nivelele” de jos ale piramidei
funcţiilor, ceea ce se reﬂectă în mărimea salariului).

Pentru evaluarea diferitor componente de segregare de gen se utilizează
acelaşi indicator „F1. Raportul dintre salariul mediu al femeilor şi
al bărbaţilor”, calculat nu numai în general pe economie, dar şi pe
tipuri de activităţi economice, precum şi pe anumite posturi/profesii.
Suplimentar se utilizează indicatorul „F2. Femei angajate pe tipuri de
activităţi economice” care este definit ca ponderea femeilor angajate
pe tipuri de activităţi economice. Impactul diferitelor componente de
segregare asupra decalajului de salarizare între bărbaţi şi femei poate fi
ilustrată în baza domeniului de învăţămînt. În anul 2008, salariul mediu
în învăţămînt a constituit 1669 lei, sau 66.0% din media pe economie.
Cu toate acestea, în ramură au activat 74% femei şi doar 26% bărbaţi.
Respectiv, efectul segregării profesionale este că femeile cîştigă mai puţin
decît bărbaţii. Segregarea verticală se manifestă prin aceea că într-un
domeniul dominat de femei, ca învăţămîntul, ponderea femeilor la
posturile de conducere scade. Respectiv, în învăţămînt, salariul mediu al
femeilor constituie doar 82% din salariul bărbaţilor.
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a) Egalitatea în realizarea drepturilor/interzicerea discriminării.
Egalitatea în realizarea drepturilor se caracterizează, în primul rînd, prin
măsura în care se asigură egalitatea şanselor femeilor în sfera muncii.
Implicarea femeilor pe piaţa Forţei de Muncă este un factor important
de coeziune socială, nu numai pentru că este o sursă de venit a femeilor,
dar şi pentru că munca remunerată este privită ca o importantă arenă de
contacte sociale şi interacţiuni sociale.
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Pentru femei este important să se asigure nevoile lor speciale. Asigurarea
legislativă a acestor nevoi speciale ale femeilor este realizată prin analiza
indicatorilor „F3. Disponibilitatea indemnizaţiei de maternitate”, „F4.
Disponibilitatea asigurării medicale la întreruperea de sarcină”, „F5.
Dreptul femeilor gravide la zi de muncă parţială”, „F6. Interzicerea
muncii suplimentare şi muncii de noapte”. În aceste scopuri, se utilizează
articolele corespunzătoare ale actelor legislative şi normative din Republica
Moldova.
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Situaţia privind egalitatea drepturilor în familiile cu un singur părinte,
conduse de femei, se evaluează utilizînd trei indicatori: „F7. Prezenţa
gospodăriilor casnice cu un singur părinte, conduse de femei”, „F8.
Accesul gospodăriilor casnice cu un singur părinte, conduse de femei, la
indemnizaţii pentru copii”, „F9. Sărăcia gospodăriilor casnice cu un singur
părinte, conduse de femei”. Primul dintre ei determină ponderea acestor
gospodării în numărul total de gospodării cu copii. Conform datelor
Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, ponderea gospodăriilor
canice cu un singur părinte, conduse de femei, în numărul total de
gospodării canice cu copii constituie 11,0%, sau fiecare a noua gospodărie
canică cu copii. Totodată, ponderea gospodăriilor casnice de acest tip, în
care se educă 1 copil, constituie 7,7 %, iar 2 copii – 3,3 %.
Indicatorul „F8. Accesul gospodăriilor casnice cu un singur părinte,
conduse de femei, la indemnizaţii pentru copii” permite de a evalua
accesul gospodăriilor de acest tip la indemnizaţii pentru copii ca valori
absolute, precum şi ca pondere în structura veniturilor disponibile. Cu
toate acestea, imaginea completă a gradului de influenţă a indemnizaţiilor
pentru copii asupra bunăstării familiilor cu un singur părinte, conduse
de femei, poate fi obţinută doar prin compararea rezultatelor obţinute
cu valorile corespunzătoare pentru cupluri cu copii. Totodată, nu este
suficient de a opera doar cu valorile medii pentru aceste două tipuri de
familii cu copii. Datorită faptului că situaţia din aceste familii depinde
direct de numărul de copii în ele, este necesar să se analizeze gospodăriile
cu număr diferit de copii. Punerea în aplicare a acestei abordări a arătat
că în cazul cuplurilor cu copii, mărimea indemnizaţiei pentru copii
calculată pe un membru al gospodăriei casnice constituie 13,33 lei pe
lună, iar în cazul gospodăriei casnice cu un singur părinte conduse de
femei – 6,25 lei, sau de 2,1 ori mai mică (Tabelul 18). Astfel, dacă în cazul
cuplurilor cu copii odată cu creşterea numărului de copii creşte mărimea
indemnizaţiilor pentru copii (pe 1 membru al gospodăriilor casnice),
atunci în cazul gospodăriei casnice cu un singur părinte conduse de
femei – acestea se reduc semnificativ.
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Tabelul 18.
(F8) Indemnizaţia pentru copii (calculată pe un membru al gospodăriei casnice) , 2008
Cupluri familiale cu copii

Indemnizaţii pentru
copii, lei lunar
Ponderea
în veniturile
disponibile, %

Gospodării casnice cu un singur
parinte, conduse de femei
Cu
Cu
În total
1 copil
2 copii

În
total

Cu 1
copil

Cu 2
copii

3+
copii

13,33

12,94

11,86

17,93

6,25

9,43

1,19

0,93

0,93

1,04

2,43

0,65

0,85

0,14

Prin indicatorul „F9. Sărăcia gospodăriilor casnice cu un singur părinte,
conduse de femei” este posibil de a determina rata sărăciei gospodăriilor
cu un singur părinte conduse de femei şi, prin comparaţie cu rata sărăciei
cuplurilor cu copii, de a evalua riscul sărăciei pentru familiile incomplete.
De exemplu: în anul 2008, rata sărăciei cuplurilor cu un copil a constituit
5,9%, iar a familiilor cu un singur părinte şi cu un singur copil, conduse
de femei – 11,8 %. Astfel, la schimbarea tipului de familii de la „cuplu
familial cu un copil” la familie de tipul „cu un singur părinte şi cu un
singur copil, condusă de femeie”, riscul sărăciei creşte de 2 ori.
Gradul de marginalizare şi excluziune socială a femeilor este reprezentat
de indicatorii „F10. Izolarea socială a femeilor” şi „F11. Derutarea femeilor
ca urmare a complexităţii vieţii”. Sursă de date pentru aceşti indicatori
servesc rezultatele cercetării gospodăriilor casnice (modulul ad-hoc), la
nivel naţional şi după mediul de reşedinţă. Analiza acestor rezultate arată
că ponderea femeilor care se simt complet sau parţial abandonate de
societate este de 1,4 ori mai mare decît a bărbaţilor, dar se simt derutate
din cauza complexităţii vieţii de 1,3 ori mai multe femei decît bărbaţi
(Tabelul 19).

Tabelul 19.
( F10&F11) Dimensiunea de gen a izolării şi confuziei, %
Total
Se simt izolaţi/te (abandonaţi/te)
Se simt confuzi/e (derutaţi/te )

Bărbaţi
18,9
30,9

Femei
26,0
39,7

Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială” în cadrul CBGC, Itrim. 2009

Marginalizarea şi izolarea femeilor amplifică procesele de aflare a lor în
şomaj pe termen lung şi foarte lung de timp şi starea de descurajare în
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Sursa: BNS, CBGC
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găsirea unui loc de muncă. În scopul evaluării în mod adecvat a acestor
procese se utilizează indicatorii: „F12. Şomajul pe termen lung şi foarte
lung în rîndul femeilor” şi „F13. Descurajarea femeilor”. Indicatorul „F12.
Şomajul pe termen lung şi foarte lung în rîndul femeilor” se defineşte ca
ponderea femeilor aflate în şomaj mai mult de 1 an şi 2 ani, iar indicatorul
„F13. Descurajarea femeilor” ca ponderea femeilor în rîndul persoanelor
descurajate. Totodată, pentru a identifica aceste persoane se utilizează
definiţia BIM. Analiza acestor indicatori arată că ponderea şomerilor pe
termen lung şi pe termen foarte lung în rîndul femeilor este de 1,3 ori
mai mare decît în rîndul bărbaţilor. Respectiv, mai multe femei sînt şi
printre persoanele descurajate.
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b) Demnitatea (aprecierea). Măsura în care se asigură demnitatea
femeilor este prezentată de indicatorul „F14. Femei-victime ale traficului
de fiinţe umane”. În Moldova, numărul de femei traficate s-a micşorat,
însă aceasta rămîne încă o problemă acută.
Dacă este sau nu apreciat locul femeilor în societate, se poate estima prin
utilizarea indicatorului „F15. Respectarea drepturilor personale ale femeilor în căsnicie”. Pentru analiza acestui indicator se utilizează art.15, 16 şi
17 din Codul Familiei al Republicii Moldova.
Lipsa de respect pentru demnitatea femeilor se manifestă, în special, prin
faptul că ea este nevoită din diferite motive să întrerupă sarcina.
Evaluarea acestui fenomen se realizează cu ajutorul indicatorului „F16.
Întreruperea de sarcină”. Însă, doar numărul de întreruperi de sarcină nu
oferă o imagine completă a situaţiei în acest domeniu. Mai corectă este
analiza raportului dintre numărul întreruperilor de sarcină şi numărul
de copii născuţi.

Tabelul 20.
(F16) Numărul de întreruperi de sarcina la 100 născuţi-vii, 2006-2008
Total
Oraşe mari
Raioane

2006
42,3
47,5
33,7

2007
41,8
51,6
30,9

2008
41,2
49,7
29,7

Sursa: Ministerul Sănătăţii

Datele din Tabelul 20 indică că s-a redus puţin coraportul dintre numărul
de întreruperi de sarcină şi numărul de copii născuţi: dacă în anul 2006
la fiecare 100 de nou-născuţi reveneau 42,3 întreruperi de sarcină, în anul
2008 acest indicator indică valoarea de 41,2. Situaţia în oraşele mari este
mult mai gravă: la 2 naşteri revine 1 întrerupere de sarcină, în timp ce în
raioane raportul este de 3:1.

c) Dezvoltarea personală (autonomia). Figura 27. (F17) Utilizarea timpului înafara orelor
Asigurarea dezvoltării personale a de muncă de către bărbaţi şi femei, %
femeilor este în strînsă legătură cu
oportunităţile de care ele dispun. Aceste
oportunităţi sînt reflectate de indicatorul
„F17. Coraportul dintre viaţa personală
şi profesională”. Analiza acestui indicator
arată că ponderea femeilor cărora, din
cauza că petrec mult timp la serviciu, le
este dificil să-şi îndeplinească toate resSursa: BNS, Modulul ad-hoc privind “Excluderea socială”
ponsabilităţile în gospodărie (47,7%),
în cadrul CBGC, I trim. 2009
este cu 5,5 p.p. mai înaltă decît ponderea
bărbaţilor (42,2%). În pofida acestui fapt, ele în fiecare zi au grijă de copii
de 1,9 ori mai des, decît bărbaţii, desfăşoară munca casnică – de 2,2 ori
mai des, îngrijesc persoanele de rudenie în etate – de 1,7 ori mai des, decît
bărbaţii (Figura 27). După cum rezultă din indicatorul „F18. Utilizarea
timpului liber”, bărbaţii de 2,1 ori mai mult decît femeile petrec timpul
în activităţile sportive şi culturale. Astfel, se poate concluziona că femeile
pentru dezvoltarea lor personală dispun de mai puţin timp, comparativ cu
bărbaţii.
În ce măsură dezvoltarea personală a femeilor le permite să se integreze
în societate pe baza oportunităţilor egale, se evaluează prin indicatorii
„F19. Femeile cu studii superioare”, „F20. Femei-antreprenori”, „F21.
Femei în posturi de conducere”.
Pentru dezvoltarea lor personală, femeile au susţinere de la diverse
structuri. O forma de susţinere este posibilitatea de a frecventa un curs de
instruire. Indicatorul „F22. Frecventarea unui curs de instruire” permite
de a evalua nu numai ponderea femeilor care urmează aceste cursuri, dar
şi de a determina care cursuri de instruire le frecventează. De exemplu,
mai mult de jumătate din toate femeile au urmat cursuri de instruire
(54,9%), au beneficiat de instruire ce ţine de serviciul lor (profesie) şi de
instruire profesională, oferită în cadrul asistenţei sociale/serviciului de
angajare, comparativ cu 38,9% dintre bărbaţi. Însă ponderea bărbaţilor
care au beneficiat de un curs cultural, curs ce ţine de ocupaţiile preferate/
hobby, este de 2,6 ori mai mare, decît în rîndul femeilor. Constatăm, astfel,
că femeile urmează mai consecvent cursurile de instruire în atingerea
scopului propus de a-şi spori competitivitatea pe piaţa Forţei de Muncă,
în timp ce bărbaţii – pentru ocupaţiile lor preferate / hobby-uri.
d) Participarea (obligaţiile). Sînt sau nu posibilităţi pentru femei de a
participa la viaţa publică? Răspunsul la această întrebare este oferit de
indicatorii „D23. Femei care deţin posturi înalte în organele administraţiei
publice centrale şi locale” şi „F24. Femei-deputaţi”. Pentru analiza lor se
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utilizează datele administrative La nivel naţional; Pentru indicatorii „F25.
Participarea la alegerile locale şi naţionale”, „F26. Participarea în activitatea
sindicatelor sau partidelor politice” şi „F27. Participarea la activităţi
de caritate” se utilizează datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor
Casnice (modulul ad-hoc). Observăm că femeile participă mai activ
atît la alegerile locale, cît şi la cele naţionale. Astfel, 79,8% din femei au
participat la alegeri le locale, comparativ cu 77,0% din bărbaţi, iar la cele
naţionale – 78,5% din femei şi doar 74,0% din bărbaţi. Totuşi, bărbaţii
sînt mai activi în ceea ce priveşte participarea la şedinţele sindicatelor şi
partidelor politice, inclusiv la cele ale organizaţiilor de caritate.
Riscurile participării femeilor sînt reflectate de indicatorul „F28. Capacitatea/incapacitatea femeilor de a influenţa procesul de luare a deciziilor”.
Analiza acestuia arată că femeile sînt
Figura 28. (F28) Nu sînt capabili de a inﬂuenţa
mult mai pesimiste decît bărbaţii referitor
procesul de luare a deciziei, %
la capacitatea lor de a influenţa asupra
deciziilor la diferite niveluri (Figura 28).
(2) Componetele de bază ale vieţii.
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Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială”
în cadrul CBGC, I trim. 2009

Componentele de bază ale vieţii caracterizează nivelul de satisfacţie al femeilor cu
privire la situaţia în care trăiesc, încrederea
în forţele proprii, încrederea în oameni şi
diferite structuri, gradul tensiunii de gen.

Nivelul de satisfacere a femeilor cu situaţia în care trăiesc este caracterizat de indicatorul „F29. Satisfacţia/
insatisfacţia femeilor cu privire la situaţia în care trăiesc”. El se evaluează
după o scală de la 1 la 10, de la răspunsul „foarte nesatisfăcut/ă” pînă
la răspunsul „foarte satisfăcut/ă”. Analiza acestui indicator arată că mai
multe femei decît bărbaţi nu sînt satisfăcute de nivelul lor de studii şi de
bunăstare, de condiţiile de trai, de viaţa de familie, de starea sănătăţii.
Bărbaţii sînt mai nesatisfăcuţi decît femeile de serviciu şi viaţa socială/
obştească (Anexa 7). Indicatorul „F30. Femei fericite/nefericite” arată
că femeile într-o măsură mai mică decît bărbaţii au tendinţa de a se
considera sau foarte fericite, sau foarte nefericite.
Încrederea femeilor în forţele proprii este reflectată de indicatorii „F31.
Teama femeilor de a pierde locul de muncă” şi „F32. Optimism în privinţa
viitorului”. Analiza lor arată că femeile mai puţin decît bărbaţi, au frică de aşi pierde locul de muncă, precum şi ele sînt mai puţini optimiste (Anexa 7).
Indicatori importanţi ce caracterizează componentele de bază ale vieţii
sînt „F34. Încrederea femeilor în oameni” şi „F33. Încrederea femeilor în
sistemele care prestează diverse servicii”. Mai multe femei decît bărbaţi
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au tendinţa de a nu avea încredere în sistemul de asistenţă socială şi
primării, pe cînd în rîndul bărbaţilor se constată o neîncredere mai mare
în alte sisteme şi instituţii.

Posibilitatea sprijinului practic şi emoţional al femeilor în caz de nevoie
o reflectă indicatorul „F36. Persoanele care pot oferi femeilor ajutor în
diferite situaţii”. În acest caz sînt utilizate două situaţii de sprijin practic:
ajutorul în activităţile casnice în caz de boală şi ajutorul cu o sumă de
250 euro pentru a soluţiona o problemă. Sprijinul emoţional implică, de
asemenea, două situaţii: oferirea unui sfat pentru a soluţiona o problemă
gravă şi posibilitatea de a discuta pentru a atenua starea de deprimare.
Sprijinul poate fi oferit de un membru al gospodăriei casnice, prieteni,
vecini, precum şi orice alte persoane.
Indicatorul „F35. Gradul de tensiune în
relaţiile dintre femei şi bărbaţi” caracterizează starea de solidaritate între genuri.
Analiza acestui indicator arată un nivel
înalt de tensiune între genuri. 61,2%
dintre femei şi 56,8% dintre bărbaţi
consideră că relaţiile dintre femei şi
bărbaţi sînt foarte tensionate sau într-o
oarecare măsură tensionate (Figura 29).
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În procesul de evaluare a coeziunii sociale, un loc important îl ocupă
indicatorul „F37. Nivelul de comunicare a femeilor cu alţi oameni”. Acest
indicator este definit ca ponderea femeilor care petrec mult timp pentru
a contacta membrii familiei din cadrul gospodăriei casnice şi în afara ei,
precum şi pentru a contacta vecinii, prietenii, etc. În acest sens, femeile
au un avantaj faţă de bărbaţi.

Figura 29. (F35) Evaluarea relaţiilor dintre bărbaţi şi femei, %
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Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială”
în cadrul CBGC, I trim. 2009

Analiza elementelor de bază ale vieţii
este oportun să se realizeze nu numai la nivel naţional, dar şi în profil
„oraşe mari”, „oraşe mici”, „sate”. Conform unor indicatori, există o
diferenţiere semnificativă a valorilor şi în funcţie de nivelul de bunăstare
al respondenţilor. Prin urmare, este de dorit să se efectueze analiza şi pe
chintile.

Familiile migranţilor la muncă
În ultimii ani, în Moldova, migrarea la muncă peste hotarele ţării a căpătat
un caracter de masă. Transferurile băneşti ale migranţilor la muncă
reprezintă un mijloc esenţial de susţinere financiară pentru familiile lor.
Acestea într-o oarecare măsură atenuează problemele sociale cauzate de
nivelul scăzut al veniturilor unei părţi însemnate a populaţiei din ţară.
Cu toate acestea, există efecte negative ale migraţiei externe a Forţei de
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Muncă. Familiile migranţilor la muncă într-o măsură tot mai mică se
consideră parte a societăţii, creînd astfel riscuri pentru coeziunea socială.
Evaluarea situaţiei familiilor migranţilor la muncă este prezentată în
Anexa 6, compartimentul Familiile migranţilor la muncă.
(1) Situaţia
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a) Egalitatea în realizarea drepturilor/interzicerea discriminării
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În Moldova, una din problemele esenţiale este creşterea semnificativă
a numărului de copii lipsiţi de îngrijire părintească în urma migraţiei
părinţilor la muncă peste hotare. Există numeroase cazuri cînd copiii
rămîn acasă în grija fraţilor/surorilor mai mari sau sub supravegherea
vecinilor, rudelor care locuiesc separat. Situaţia copiilor din familii cu
migranţi la muncă este reflectă de indicatorul „M1. Copii de vîrstă şcolară
ai căror părinţi sînt plecaţi la muncă peste hotare”. Acest indicator prezintă
raportul dintre numărul de copii de vîrstă şcolară ai căror părinţii (unul
sau ambii) sînt plecaţi la muncă peste hotare şi numărul total de elevi.
Indicatorul dat are prioritate faţă de indicatorul ce caracterizează doar
numărul absolut al acestor copii, pentru că creşterea numărului de
copii de vîrstă şcolară, a căror părinţi sînt la muncă în străinătate, nu
este suficientă pentru a evalua situaţia creată. Majorarea numărului de
copii de vîrstă şcolară, ai căror părinţi sînt plecaţi la muncă peste hotare,
poate fi determinată de majorarea numărului total al copiilor de vîrstă
şcolară. Respectiv, doar raportarea la numărul total de elevi face posibilă
evaluarea obiectivă a răspîndirii acestui fenomen negativ.

Тabelul 21.
(M1) Copii de vîrstă şcolară ai căror părinţi sînt plecaţi
la muncă peste hotare
Copii de vîrstă şcolară ai căror părinţi sînt
plecaţi la muncă peste hotare, mii persoane
Coraportul dintre numărul acestor copii şi
numărul total de elevi, %

2006

2007

2008

94,1

99,5

110,5

18,2

20,3

24,0

Sursa: Ministerul Educaţiei

Datele din Tabelul 21 indică faptul că dacă în anul 2006 erau plecaţi la
muncă în străinătate părinţii (unul sau ambii) fiecărui al şaselea copil
de vîrstă şcolară, în anul 2008 – deja ai fiecărui al patrulea. Valoarea
acestui indicator este diferită pe unităţi administrativ-teritoriale. Astfel,
raportul dintre numărul de copii de vîrstă şcolară, ai căror părinţi (unul
sau ambii) sînt plecaţi la muncă peste hotare, şi numărul total de elevi
constituie 24,0% în mediu pe ţară, pe cînd în raionul Basarabeasca este
de 52,4%, în raionul Cimişlia – 41,7%, în raioanele Făleşti şi Floreşti
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- 37,6%. Situaţia cea mai bună la acest capitol este în mun. Chişinău
(11,2%), raionul Briceni (13,8%), mun. Bălţi (15,5%). Astfel, e necesar de
a dezagrega acest indicator pe unităţi administrativ-teritoriale.

Riscurile de marginalizare şi izolare a copiilor migranţilor la muncă sînt
reflectate de indicatorii „M3. Izolarea socială a copiilor migranţilor la
muncă de societate” şi „M4. Derutarea copiilor migranţilor la muncă ca
urmare a complexităţii vieţii”. Indicatorii nominalizaţi prezintă ponderea
copiilor rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei care se simt,
corespunzător, izolaţi/abandonaţi de societate şi derutaţi din cauza
complexităţii vieţii. Valorile acestor indicatori trebuie comparate cu
datele privind situaţia copiilor din familiile fără migranţi la muncă.

Tabelul 22.
(M3&M4) Izolarea şi derutarea copiilor migranţilor la muncă, %

Se simt izolaţi/abandonaţi
Se simt confuzi/derutaţi

Copii din familii:
cu migranţi
fără migranţi
6,3
5,9
30,9
38,5

Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială” în cadrul CBGC, I trim. 2009

Datele din Tabelul 22 indică faptul că sentimentul de izolare de societate
este caracteristic într-o măsură mai mare copiilor din familii cu migranţi
la muncă decît copiilor din familii în care nu sînt migranţi. Cu toate
acestea, copiii migranţilor la muncă sînt mai încrezuţi în forţele proprii,
printre ei se simt derutaţi din cauza
complexităţii vieţii 30,9% dintre copii, Figura 30. (M5) Petrecerea timpului liber, %
în timp ce în rîndul copiilor din familii
care nu au migranţi – 38,5% (sau de 1,2
ori mai mulţi).
c) Dezvoltarea personală (autonomia)
Măsura în care se asigură dezvoltarea
personală, familială şi profesională a
membrilor familiilor migranţilor la
muncă este prezentată de indicatorul „M5.
Petrecerea timpului liber” ce indică ponderea membrilor familiilor migranţilor

Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială”
în cadrul CBGC, I trim. 2009
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Situaţia copiilor migranţilor la muncă este caracterizată, de asemenea, de
indicatorul „M2. Protecţia socială a copiilor migranţilor la muncă” care
determină nivelul de asigurare legislativă a protecţiei sociale a copiilor
rămaşi fără îngrijire părintească în urma migraţiei la muncă. Baza de
analiză a acestui indicator este articolul 16 din Legea cu privire la migraţia
de muncă.
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la muncă care petrec cel mai mult timp liber pentru: sport, activităţi
culturale, activităţi de relaxare, nici o activitate. Abordarea metodologică
de analiză a petrecerii timpului liber permite compararea situaţiei în
acest domeniu pentru familiile cu migranţi la muncă şi cele fără migranţi
la muncă. Figura 30 arată că ponderea membrilor familiilor cu migranţi
la muncă, ce-şi petrec majoritatea timpului liber pentru sport, este de
2,2 ori mai mare decît în familiile în care nu există nici un migrant la
muncă, cu activităţi culturale – de 1,4 ori, iar activităţi de relaxare – de
1,1 ori mai mare. În acest sens, putem concluziona că membrii familiilor
migranţilor la muncă au mai multe posibilităţi de a-şi utiliza timpul liber
pentru dezvoltarea lor personală.
Situaţia privind dezvoltarea personală
şi profesională a membrilor familiilor
migranţilor la muncă este reflectată de
indicatorul „M6. Frecventarea unui curs de
instruire”. Indicatorul nominalizat prezintă
ponderea membrilor famiilor migranţilor
la muncă care urmează diverse cursuri de
instruire. Datele din Figura 31 arată că
membrii famiilor migranţilor la muncă şi
membrii familiilor fără migranţi preferă
Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială”
diverse cursuri de instruire care le asigură
în cadrul CBGC, I trim. 2009
dezvoltarea personală şi profesională.
Membrii familiilor migranţilor la muncă preferă să frecventeze cursuri
de calculatoare şi cursuri de limbi străine. Printre membrii familiilor cu
migranţi la muncă, ponderea celor care frecventează aceste cursuri este
de 2,2 ori mai mare, decît în rîndul familiilor în care nu sînt migranţi,
cursuri de limbi străine – de 1,2 ori. În acelaşi timp, au urmat cursuri
de instruire profesională oferită în cadrul agenţiilor de forţă de muncă
aproape de 2 ori mai mulţi membri din familiile în care nu sînt migranţi.
Cel mai probabil, situaţia dată este determinată de posibilitatea achitării
plăţilor pentru frecventarea cursurilor
Figura 32. (M7-9) Participarea în viaţa socială, %
de calculatoare şi a celor de limbi străine
(membrii familiilor migranţilor la muncă
au mai multe posibilităţi pentru achitarea
taxelor pentru aceste cursuri).
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Figura 31. (M6) Frecventarea cursurilor de instruire,%
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Alegerile
naţionale

Alegerile
locale

Partide
politice

Organizaţii Activităţi de
de caritate voluntariat

Sursa: BNS, Modulul ad-hoc “Excluderea socială”
în cadrul CBGC, I trim. 2009

d) Participarea (obligaţiile).
Participarea membrilor familiilor migranţilor la muncă în viaţa socială este
caracterizată de indicatorii: „M7. Participarea la alegerile naţionale şi locale”, „M8.
Participarea în activitatea sindicatelor sau
partidelor politice” şi „M9. Participarea în
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Riscul de participare la viaţa socială a membrilor familiilor migranţilor
la muncă îl prezintă indicatorul „M10. Capacitatea/incapacitatea de a
influenţa procesul de luare a deciziilor”. Acesta arată că printre membrii
familiilor cu migranţi la muncă mai multe persoane cred că pot influenţa
procesul de luare a deciziilor referitoare la familie şi mahala/cartier, iar
cu referire la municipalitate şi ţară - mai puţini, decît în rîndul familiilor
în care nu sînt migranţi (Anexa 7, compartimentul Familiile migranţilor
la muncă).
(2) Componetele de bază ale vieţii
Componentele de bază ale vieţii caracterizează nivelul de satisfacţie al
membrilor familiilor cu migranţi la muncă cu privire la situaţia în care
trăiesc, încrederea în forţele proprii, încrederea în oameni şi în sistemele
care prestează servicii, frecvenţa relaţiilor cu alte persoane, gradul de
tensiune între bogaţi şi săraci, etc.
Nivelul de satisfacţie al membrilor familiilor migranţilor la muncă de
situaţia în care trăiesc se caracterizează prin indicatorul „M11. Satisfacţia/
insatisfacţia cu privire la situaţia în care trăiesc membrii famiilor migranţilor
la muncă”. Acesta arată că printre membrii familiilor cu migranţi la
muncă, comparativ cu cele fără migranţi, sînt mai mulţi din cei care sînt
foarte satisfăcuţi de nivelul lor de bunăstare, de viaţa lor de familie şi
starea lor de sănătate şi mai puţini dintre cei care sînt foarte satisfăcuţi de
nivelul lor de studii, de serviciul pe care îl au şi viaţa lor socială (Anexa
7, compartimentul Familiile migranţilor la Figura 33. (M17) Aprecierea relaţiilor dintre bogaţi şi săraci, %
muncă).
Pentru evaluarea coeziunii sociale este
important să se aprecieze relaţia dintre bogaţi şi săraci. În acest scop ar
putea servi indicatorul „M17. Gradul
tensiunii în relaţiile dintre bogaţi şi săraci”.
Analiza acestui indicator arată un nivel
ridicat de tensiune în acest domeniu.
Respectiv, 89,7% din membrii familiilor
migranţilor la muncă consideră că

Sursa: BNS, Modul ad-hoc “Excluderea socială”
în cadrul CBGC, I trim. 2009
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activităţi de caritate”. Indicatorii nominalizaţi definesc ponderea membrilor famiilor migranţilor la muncă care participă la activităţile sociale
enumerate. Figura 32 arată că membrii familiilor în care nu sînt migranţi
la muncă au o poziţie civică mai activă la alegeri. Respectiv, la alegerile
naţionale au votat de 1,3 ori mai mulţi, iar la alegerile locale – de 1,2 ori
mai mulţi, decît cei din familiile cu migranţi la muncă. Membrii familiilor
migranţilor la muncă, însă, sînt mai activi la şedinţele partidelor politice,
organizaţiilor de sindicate, activităţile de caritate.
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relaţiile dintre bogaţi şi săraci sînt foarte tensionate şi într-o oarecare
măsură tensionate, comparativ cu 82,6% din rîndul membrilor familiilor
în care nu sînt migranţi la muncă. În acelaşi trimp, 5,9% din membrii
familiilor migranţilor la muncă şi 7,1% din familiile fără migranţi la
muncă consideră relaţiile dintre bogaţi şi săraci ca fiind deloc tensionate
(Figura 33).
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În cadrul grupului familiilor cu migranţi la muncă este oportun de a
realiza analiza componentelor de bază ale vieţii atît după profilul
localităţilor (oraşe mari, oraşe mici, sate), cît şi pe chintile.
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Capitolul V.
De la excluziune
la incluziune şi coeziune
5.1. Uniunea Europeană şi incluziunea socială
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Uniunea Europeană promovează o abordare triplă în sensul politicilor
de incluziune sociale care constă în: (i) creşterea accesului la serviciile
şi la oportunităţile de bază; (ii) aplicarea legislaţiei pentru eliminarea
discriminării şi (iii) dezvoltarea măsurilor direcţionate pentru a răspunde
nevoilor specifice ale fiecărui grup vulnerabil în parte.
Politica socială a Comunităţii Europene a debutat odată cu tratatul de
constituire a acesteia. Astfel, Tratatul de la Roma (Treaty of Rome, semnat
în 1957) pune bazele politicii sociale prin articolele referitoare la libera
circulaţie a muncitorilor şi la libertatea de stabilire a acestora, în contextul
creării pieţei comune. De menţionat că pînă la mijlocul anilor’80 ai secolului
trecut, politica Uniunii Europene se axa preponderent pe dezvoltare
economică, aspectele sociale fiind luate în consideraţie mai puţin.
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Odată cu apariţia şi conştientizarea problemei „noii sărăcii”, UE a fost
nevoită să-şi consolideze eforturile spre dimensiunea socială. Adoptarea
în 1986 a Actului Unic European (The Single European Act), a reprezentat
un pas important în acest sens, fiind aplicate directive privind sănătatea
şi siguranţa la locul de muncă, dialogul social şi conceptul de coeziune
economică şi socială.

NOTĂ:
58

Resolution (2000/C
364/01), - Charter of
fundamental rights of the
European Union, signed
at Strasbourg on 9th
December 1989 by the
Member States, with the
exception of the United
Kigdom, Official Journal C
364 , 18/12/2000
P. 0001 – 0022.
http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32000X121
8(01):EN:HTML

Un moment important al construcţiei sociale europene l-a reprezentat
anul 1989, cînd a fost adoptată Carta Socială, prin care au fost stabilite
drepturile sociale fundamentale şi direcţiile de acţiune ale politicii
sociale. Un an mai tîrziu, în 1990, a fost adoptat Tratatul de la Maastricht
prin care au fost nominalizate obiectivele principale ale Uniunii
Europene – atingerea unui „nivel ridicat de ocupare al Forţei de Muncă
şi al protecţiei sociale, egalitatea între femei şi bărbaţi, [...] creşterea
standardelor de viaţă şi a calităţii vieţii...”. Totodată, prin Protocolul Social
(Social Policy Protocol), adoptat în 1991, care a fost anexat Tratatului
de la Maastricht, au fost determinate obiectivele politicii sociale
(prefigurate de Carta Socială58): promovarea ocupării Forţei de Muncă,
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă, combaterea excluziunii
sociale, dezvoltarea resurselor umane, etc., semnat de 11 state membre,
cu excepţia Marii Britanii.
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Cartea Verde (Green Paper), lansată în 1993, a demarat procesul de
discuţie asupra viitorului politicilor sociale la nivel comunitar, fiind
urmată, în 1994, de Cartea Albă (White Paper) ce a stabilit priorităţile
politicii sociale pînă în anul 2000, acestea fiind concretizate în programele
de acţiune socială pentru perioadele 1995–1997 şi 1998–2000.
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Tratatul de la Amsterdam adoptat în 1997, a abrogat Protocolul Social, a
lansat Acordul Social (Social Policy Agreement) şi a integrat un nou articol
în Tratatul UE, care se referă la ocuparea Forţei de Muncă, cunoscut,
de altfel, ca Titlul VIII. Astfel, în cadrul Tratatului de la Amsterdam,
ocuparea Forţei de Muncă a devenit unul din obiectivele prioritare de
„interes comun”, totodată dînd posibilitate ţărilor membre să-şi dezvolte
o strategie comună a angajării, formării şi ocupării locurilor de munca59.
Alte obiective s-au referit la: (i) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de
muncă; (ii) protecţia socială corespunzătoare; (iii) dialogul social; (iv)
dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel înalt şi durabil
al ocupării Forţei de Muncă, (v) lupta împotriva oricărei forme de
marginalizare şi de excluziune socială şi (vi) asigurarea egalităţii de
şanse pentru femei şi bărbaţi.
Anul 2000 este considerat de o însemnătate crucială pentru evoluţia
politicii sociale a Uniunii Europene. Prin elaborarea Strategiei de la
Lisabona (Lisbon Strategy) au fost stabilite obiectivele strategice comune
pînă în anul 2010 legate de:
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pregătirea tranziţiei către o economie şi o societate bazate pe
cunoaştere;
promovarea reformelor economice propice accentuării
competitivităţii şi inovaţiei;
modernizarea modelului social european prin investiţia în resursele
umane şi în lupta împotriva excluziunii sociale;
menţinerea justei dozări a politicilor macroeconomice în vederea
unei creşteri durabile.

În concluziile summit-ului de la Lisabona s-a insistat pe modernizarea
modelului social european şi pe edificarea unui stat european de bunăstare
activă, iar în combaterea excluziunii sociale, comunitatea trebuie să
joace un rol activ în complementarea activităţilor statelor membre spre
o Europă Socială. Totodată, Agenda Politicii Sociale, adoptată în 2000,
preia obiective specifice şi elemente ale strategiei, care ţin de politica
socială pe care le-a convertit într-un program de acţiune pe o perioadă
de 5 ani, fiind revizuită în anul 2006 şi care constituie cadrul politicii
sociale actuale.

NOTĂ:
59
În baza acestei Strategii
comune se prevedea ca
tinerii şomeri să primească
un loc de muncă sau
cel putin o oportunitate
educaţională în termen de
6 luni de la data intrării în
şomaj, în timp ce şomerii
adulţi vor redeveni activi în
maxim 1 an de la pierderea
ultimului loc de muncă.
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În decembrie 2000, Consiliul European de la Nisa60 a decis punerea în
aplicare a unei noi metode în domeniul combaterii sărăciei şi excluziunii
sociale şi a definit patru obiective comune în acest sens:
1. Facilitarea participării la angajare şi accesului la resurse, drepturi,
bunuri şi servicii pentru toţi;
2. Prevenirea riscului excluziunii sociale;
3. Ajutorarea celor mai vulnerabili;
4. Mobilizarea instituţiilor relevante.
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Respectiv activităţile prioritare comune urmează a fi implementate
prin intermediul Planurilor Naţionale de Acţiuni şi Programului de
Acţiuni Comunitare. Un rol important în acest proces îi revine Metodei
Deschise de Coordonare (MDC) (Open Method of Coordination) la toate
nivelurile. De menţionat că Planurile Naţionale de Acţiuni pentru
Incluziune Socială (PNAinc) joacă un rol-cheie în cadrul procesului
UE, deoarece acestea extind obiectivele comune şi le transpun în cadrul
politicilor naţionale, ţinînd cont de particularităţile sistemelor naţionale
de protecţie socială şi politicilor respective. Primele PNAinc ale Statelor
membre au fost elaborate şi prezentate Comisiei Europene în anul 2001,
care după examinarea acestora a elaborat primul Raport comun privind
incluziunea socială, aprobat de către Consiliul European de la Laeken,
2001.
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O bază solidă pentru monitorizarea progresului şi evaluarea eficienţei
eforturilor depuse a fost stabilită prin adoptarea în cadrul Consiliului de
la Laeken a setului de 18 indicatori comuni pentru abordarea măsurării
sărăciei şi excluziunii sociale.

NOTE:
60

„Communication from
the Commission to the
Council, the European
Parliament, the Economic
and Social Commitee
and the Committee
of the Regions on the
Social Policy Agenda”,
COM/2000/379 final.
http://eur-lex.
europa.eu/Result.
do?T1=V5&T2=2000&T3
=379&RechType=RECH_
naturel&Submit=Search

În martie 2006, de către Comisia Europeană şi de toate cele 27 de state
membre, a fost adoptat un nou cadru pentru consolidarea protecţiei sociale
şi incluziunii sociale la nivelul UE care a inclus 12 obiective comune: cîte
3 pentru fiecare din cele 3 direcţii de acţiune (incluziune socială, pensii,
sănătate şi îngrijire pe termen lung), plus 3 obiective principale care au
scopul să asigure: a) consistenţa între cele 3 direcţii de acţiune socială;
b) conştientizarea în/între cele două procese principale de la Lisabona, şi
anume între MDC în domeniul social, pe de o parte, şi ocuparea Forţei de
Muncă şi cooperarea economică la nivelul UE, pe de altă parte.
Trei domenii politice asigură cadrul MDC ca proces:
1. Eradicarea sărăciei şi a excluziunii sociale;
2. Pensii viabile şi adecvate;
3. Sănătate şi îngrijire pe termen lung, accesibilă, calitativă şi durabilă.
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Totodată, au fost revizuiţi şi indicatorii Laeken, care au fost extinşi de
către sub-grupul de indicatori din cadrul Comisiei Europene, fiind
divizaţi dintr-un portofoliu principal şi trei portofolii complementare, cu
indicatori ai: (i) dezvoltării economice şi coeziunii sociale; (ii) incluziunii
sociale; (iii) pensiilor şi (iv) sănătăţii.

Anul 2006 a fost primul an cînd statele membre au elaborat
Rapoarte Naţionale integrate privind strategiile în domeniile incluziunii sociale, pensiilor, sănătăţii şi îngrijirilor pe termen lung în
conformitate cu liniile directoare stabilite de Comisia Europeană.
Introducerea Metodei Deschise de Coordonare în „domeniul politicii
sociale” a întărit capacitatea Uniunii Europene de a sprijini statele
membre în activităţile de sporire a coeziunii sociale în Europa. Prin
aceasta, gradul de conştientizare a naturii multidimensionale a
excluziunii şi sărăciei a crescut.
Rezultatele analizei realizate de Comisia Europeană asupra tuturor
Rapoartelor Naţionale a evidenţiat faptul că toate statele membre
se confruntă cu excluziunea şi inegalitatea socială. În acest sens,
principalele provocări pentru perioada 2006–2010, pentru care statele membre trebuie să întreprindă măsuri urgente de soluţionare,
sînt:
Reducerea sărăciei în rîndul copiilor prin:
Asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii,
accentul ﬁind pus, în special, pe educaţia preşcolară şi prevenirea
abandonului şcolar timpuriu;
Îmbunătăţirea situaţiei copiilor proveniţi din rîndul imigranţilor
şi al minorităţilor etnice;

Promovarea măsurilor active incluzive în vederea integrării
pe piaţa muncii a grupurilor dezavantajate:
Abordarea coordonată şi echilibrată a măsurilor individualizate
pentru integrarea pe piaţa muncii, dezvoltarea de servicii sociale
calitative şi asigurarea unui venit minim adecvat.

Pentru domeniul sănătăţii şi îngrijirii pe termen lung, statele
membre au identiﬁcat ca priorităţi:
Asigurarea accesului egal pentru toţi la servicii de sănătate
şi reducerea inegalităţilor de acces bazate pe venit;
Garantarea unei îngrijiri de înaltă calitate;
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BOXA 10. Principalele obiective ale Comunităţii Europene
pentru anii 2006-2010
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Pensii adecvate şi durabile:
Susţinerea angajării persoanelor cu vîrste înaintate, inclusiv utilizarea
tuturor politicilor de activitate pe piaţa muncii;
monitorizarea efectelor pensionării în cazul acelor persoane care
întîmpină diﬁcultăţi în îndeplinirea noilor condiţii de eligibilitate,
în special pentru persoane cu venituri mici, persoane cu întreruperi
în activitate, în rîndul cărora femeile deţin o cotă înaltă.
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În anul 2008, UE a lansat Agenda Socială (revizuită în 2006) care în prezent
este pe deplin coerentă şi consolidează obiectivele prevăzute în Strategia
de la Lisabona, specificînd noi măsuri pentru atingerea acestora. Astfel,
accentul de la nivel de societate s-a deplasat la nivel individual, adică
spre abilitarea indivizilor de a-şi realiza propriul potenţial, concomitent
susţinîndu-i pe cei care nu pot face acest lucru. Agenda Socială reînnoită
este construită în baza a trei principii: (i) oportunităţi; (ii) acces şi (iii)
solidaritate.
În noiembrie 2008, Parlamentul European şi Consiliul European au decis
ca anul 2010 să fie declarat „Anul european privind combaterea sărăciei şi
excluziunii sociale”. Scopul acestei iniţiative este de a reitera angajamentul
politic puternic al Uniunii Europene şi al statelor membre în continuarea
eforturilor pentru eradicarea sărăciei şi excluziunii sociale. Această
iniţiativă reprezintă un important instrument prin care se promovează
implementarea Metodei Deschide de Coordonare. Strategiile naţionale
elaborate, precum şi Strategia cu privire la implementarea Anului 2010,
vor contribui la creşterea vizibilităţii Rapoartelor Naţionale Strategice
privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială şi, totodată, la creşterea
performanţelor de implementare în raport cu obiectivele enunţate.
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Totodată, anul 2010 reprezintă veriga de încheiere a ciclului iniţiat de la
Lisabona şi deschide trecerea la următoarea etapă prin crearea condiţiilor
pentru elaborarea unei noi strategii pe termen lung.

5.2. Evoluţia politicilor antisărăcie şi incluziunea socială
în Republica Moldova
NOTĂ:
61

Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova Nr.
460 din 22.07.1993 cu
privire la aprobarea
Modului provizoriu de
determinare şi calculare
a bugetului minim de
consum.

Pentru monitorizarea şi diminuarea efectelor sărăciei, pînă în prezent în
republică au fost puse în aplicare o serie de programe şi acte legislativnormative naţionale.
Primul document în acest context datează cu anul 1993 cînd a fost
aprobat Modulul provizoriu de determinare şi calculare a bugetului minim de consum61 elaborat în scopul promovării efective a politicii sociale,
şi, în particular, pentru stabilirea garanţiilor sociale la nivelul minim
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admisibil. Indicatorul în cauză, determinat în baza balanţei veniturilor
şi cheltuielilor categoriilor socialmente vulnerabile, include normele şi
normativele ştiinţific argumentate ale consumului de produse alimentare,
mărfuri nealimentare şi servicii prestate. Normele şi normativele privind
consumul de mărfuri nealimentare şi servicii, incluse în structura coşului
minim de consum, au fost elaborate pentru diferite grupuri sociodemografice ale populaţiei, luîndu-se în consideraţie particularităţile
de vîrstă şi sex. Lucrările au fost efectuate cu participarea Institutului
Pieţei şi Marketingului al Republicii Moldova din cadrul Ministerului
Comerţului şi Resurselor Materiale, în comun cu Institutul Moldovenesc
de Cercetări Ştiinţifice în Medicina Preventivă şi Clinică din cadrul
Ministerului Sănătăţii. Departamentul de Stat pen-tru Statistică a fost
responsabil de efectuarea calculelor privind preţurile medii de cumpărare
a mărfurilor şi serviciilor, incluse în coşul minim de consum.

În cadrul aceleeaşi hotărîri au fost aprobate o serie de acte legislative
şi normative necesare pentru realizarea masurilor Programului
national de atenuare a saraciei pentru perspectiva apropiată, printre
care şi Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de
existenţă63. Calcularea minimumului de existenţă se efectuează prin
metoda statistico-normativă cu aplicarea normelor fundamentate
ştiinţific de consum a produselor alimentare la formarea coşului minim
alimentar şi prin aplicarea procedeelor statistice de calculare a consumului
de mărfuri nealimentare şi servicii prestate populaţiei. Mărimea valorică
a minimumului de existenţă în medie pe cap de locuitor şi în ansamblu pe
ţară, precum şi aparte pentru populaţia urbană şi rurală, cu diferenţierea
pe principalele categorii social-demografice, se calculează trimestrial şi
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În 2000 a fost aprobat Programul Naţional de atenuare a sărăciei62, care a
determinat obiectivele, sarcinile, etapele principale, precum şi măsurile
concrete pentru atenuarea sărăciei în ţară pentru perioada 2000-2003.
Cele mai importante obiective ale Programului au fost: formarea
sistemului de standarde sociale minime de stat şi implementarea lor;
realizarea programului complex de creare şi păstrare a locurilor de
muncă; reformarea sistemului de protecţie socială a populaţiei nevoiaşe;
lichidarea şi neadmiterea în continuare a datoriilor la plata salariului,
pensiilor şi indemnizaţiilor. În procesul promovării acestor măsuri
accentul principal a fost plasat pe valorificarea eficientă a mijloacelor
alocate pentru activităţile de diminuare a sărăciei în ţară, intensificarea
susţinerii sociale a persoanelor nevoiaşe, atragerea pe scară largă a
surselor financiare extrabugetare. În scopul coordonării activităţilor şi
realizării Programului, pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor, cu
susţinerea organismelor internaţionale, a fost creată o unitate speciala
pentru monitorizarea sărăciei (PPMU).
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NOTE:
62
Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova Nr. 564
din 14.06.2000 cu privire
la aprobarea Programului
Naţional de Atenuare a
Sărăciei.
63
Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 902
din 28 august 2000 despre
aprobarea Regulamentului
cu privire la modul de
calculare a minimumului
de existenţă.
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se publică de către Biroul Naţional de Statistică. În baza acestui indicator
au fost evaluate tendinţele sărăciei. Au fost evaluate diverse praguri
ale sărăciei, de 30%, 40%, 50% şi 100% din cuantumul minimului de
existenţă.

Cap itolul V

În scopul elaborării sistemului de indicatori pentru determinarea
cauzelor sărăciei, precum şi a impactului programului de reformare şi al
descentralizării sectorului social asupra nivelului de trai al populaţiei, în
2002 a fost aprobat Planul de acţiuni destinate consolidării capacităţii de
monitorizare şi evaluare a sărăciei64. Planul a fost prevăzut pe o perioadă
de trei ani, identificînd acţiunile ce urmau a fi realizate în vederea
monitorizării şi evaluării sărăciei în Moldova. Planul a inclus termenele
limită şi responsabilităţile instituţionale pentru fiecare acţiune, de asemenea, au fost specificate cheltuielile preconizate şi sursele de finanţare.
Au fost nominalizate grupurile de lucru implicate în implementarea
Planului, şi anume: Comitetul tehnic pentru supraveghere, coordonare
şi monitorizare; Grupul interministerial de lucru (Ministerul Economiei,
Biroul Naţional de Statistică, ministerele de ramură), responsabili pentru
elaborarea setului de indicatori de evaluare a sărăciei, a metodologiei
pentru estimarea sărăciei bazată pe consum, în corespundere cu practicile
internaţionale, ţinîndu-se cont de condiţiile sociale şi economice din
Republica Moldova; Grupul consultativ în problemele sărăciei, incluzînd
reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Academiei de
Studii Economice, direcţiilor economie şi reforme teritoriale, fondurilor
republicane şi locale de asistenţă socială, reprezentanţi ai donatorilor
(PNUD, Băncii Mondiale, UNICEF, USAID, DFID în Moldova, UE
TACIS, Asociaţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Rurală “OIKOS”,
Patronatului, Sindicatelor) şi experţi independenţi.
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Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 619 din 16 mai
2002 cu privire la
aprobarea Planului
de acţiuni destinate
consolidării capacităţii de
monitorizare şi evaluare a
sărăciei pentru perioada 1
iunie 2002-31 mai 2005.
65
Legea nr. 398-XV
din 2 decembrie 2004
privind aprobarea
Strategiei de Creştere
Economică şi Reducere a
Sărăciei (2004-2006).

În decembrie 2004, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia
de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS)65 pentru 2004-2006,
care a reprezentat cadrul politic suprem pentru dezvoltarea durabilă a
Republicii Moldova pe termen mediu. Guvernul Republicii Moldova şi-a
asumat responsabilitatea pentru creşterea economică durabilă, aceasta
fiind o premisă fundamentală pentru reducerea sărăciei. Elaborarea
SCERS a inclus un proces participativ, realizat prin angajarea tuturor
părţilor interesate. În proces au fost antrenaţi reprezentanţii societăţii
civile, a păturilor săracie, reprezentanţii mediilor de afaceri, autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, donatorii internaţionali.
Definitivarea SCERS în cadrul unui proces participativ deschis a sporit
gradul de responsabilitate al factorilor de decizie, servind ca bază
pentru extinderea continuă a parteneriatului dintre puterea executivă
şi societatea civilă. Obiectivele de bază ale SCERS erau: îmbunătăţirea
calităţii vieţii populaţiei, ameliorarea protecţiei sociale a celor mai sărace
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categorii de cetăţeni, inclusiv prin dezvoltarea sistemului de garanţii
sociale, crearea unor noi locuri de muncă, în special pentru cei săraci,
asigurarea accesibilităţii serviciilor medicale calitative, constituirea unui
capital uman apt de performanţă, prin dezvoltarea învăţămîntului şi a
ştiinţei.

In 2007 a fost elaborată şi aprobată Strategia Naţională de Dezvoltare
pe anii 2008-201167. Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea
condiţiilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei prin
consolidarea fundamentului pentru o creştere economică robustă,
durabilă şi incluzivă. Strategia aspiră la apropierea Republicii Moldova
de standardele europene şi, astfel, la atingerea obiectivului de integrare
europeană. Direcţiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie
urmăresc ajustarea politicilor naţionale relevante la cele europene. La
baza documentului stau următoarele principii: participare – Strategia
este elaborată, se implementează, se monitorizează şi se evaluează în
consultare cu toate părţile interesate; alinierea strategiilor şi programelor
naţionale existente la priorităţile naţionale – documentul conţine
obiective specifice şi unifică abordările sectoriale prin prisma priorităţilor
Strategiei; reiterarea angajamentelor externe – Strategia include acţiunile
şi angajamentele convenite cu partenerii de dezvoltare. În vederea atingerii obiectivelor generale, Strategia propune cinci priorităţi naţionale
pe termen mediu: Consolidarea statului democratic bazat pe supremaţia
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În 2005 a fost stabilit sistemul monitorizării sărăciei şi evaluării impactului politicii promovate de reducere a sărăciei66, fiind delimitate, în
acest context, funcţiile Ministerului Economiei şi Biroului Naţional
de Statistică. În conformitate cu acest document, BNS calculează
pragurile nationale de sărăcie, elaborează indicatorii de bază, prezintă
un set standard de tabele cu date anuale privind dinamica sărăciei şi
nota explicativă privind modul de calculare a pragurilor şi indicatorilor
sărăciei. De asemenea, BNS asigură continuitatea colectării, prelucrării şi
prezentării informaţiei pentru analiza sărăciei, precum şi accesibilitatea
datelor pentru utilizatori. Ministerul Economiei (ME) formează şi
gestionează baza de date integrate privind indicatorii de bază ai sărăciei,
monitorizează şi analizează sărăcia şi impactul politicilor promovate
de reducere a sărăciei, cu implicarea diferitelor părţi interesate (APC,
APL), elaborează Nota informativă privind sărăcia în Republica Moldova,
Raportul cu privire la sărăcie şi impactul politicilor asupra sărăciei. În
scopul informării societăţii civile despre impactul politicilor promovate
de reducere a sărăciei, ME publică rapoartele respective pe pagina sa web,
iar BNS asigură accesibilitatea datelor pentru utilizatori prin plasarea
rezultatelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pe pagina web
a BNS.
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NOTE:
66
Hotărîrea Guvernului nr.
851 din 15 august 2005 cu
privire la crearea sistemului
de monitorizare şi evaluare
a sărăciei.
67
Legea Nr. 295 din
21.12.2007 pentru aprobarea
Strategiei naţionale de
dezvoltare pe anii 2008-2011.

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Cap itolul V

legii şi respectarea drepturilor omului; Reglementarea conflictului
transnistrean şi reintegrarea ţării; Sporirea competitivităţii economiei
naţionale; Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare
şi promovarea incluziunii sociale; Dezvoltarea regională. În procesul
implementării Strategiei va fi desfăşurată monitorizarea permanentă
a realizării acţiunilor şi a rezultatelor obţinute pentru ca, în caz de
necesitate, să fie operate modificări în politicile promovate şi în acţiunile
întreprinse. Strategia urmează a fi revizuită la fiecare patru-cinci ani,
pentru a confirma sau modifica obiectivele şi direcţiile principale.
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Astfel, pe parcursul ultimilor ani politicile naţionale au fost concentrate
pe dezvoltarea economică şi pe reducerea sărăciei populaţiei. De menţionat, că obiectivele de reducere a sărăciei s-au axat preponderent pe
creşterea accesului grupurilor sărace la educaţie, sănătate, protecţie
socială şi piaţa muncii, care reprezintă sectoarele-cheie, iar dupa situaţia
din acestea poate fi măsurat gradul de incluziune socială şi inegalitate,
inclusiv nivelul coeziunii sociale la nivelul comunităţii.
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Co n c l u z i i ş i re co m a n d ă r i

Concluzii
şi recomandări
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Excuziunea socială este un fenomen multidimensional, respectiv, în
analiza acesteia trebuie să fie utilizate diferite metodologii de combinare
a indicatorilor pentru o mai bună identificare a factorilor care determină
excluziunea socială şi a grupurilor afectate spre care trebuie direcţionate
politicile sociale.
Pentru monitorizararea fenomenului de excluziune/incluziune socială
şi coeziune socială vor fi utilizate datele administrative, datele cercetării
CBGC, AFM şi modulului ad-hoc „Excluderea socială”.
În scopul realizării unei analize multidimensionale se impune necesitatea
studierii excluziunii sociale în 10 domenii ale calităţii vieţii: (i) sărăcie
şi inegalitate (14 indicatori), (ii) locuinţă şi condiţiile locative ale
gospodăriilor (10 indicatori); (iii) piaţa muncii (14 indicatori); (iv)
educaţia (19 indicatori); (v) sănătatea (13 indicatori); (vi) protecţia socială
(9 indicatori); (vii) justiţia şi securitatea (8 indicatori); (viii) cultura,
sportul şi petrecerea timpului liber (4 indicatori); (ix) participarea la viaţa
socială, guvernare, comunicarea şi accesul la informaţii (10 indicatori)
şi (x) mediu (2 indicatori). Indicatorii primari şi secundari propuşi
urmează să fie monitorizaţi anual, iar cei terţiari o dată la 3 ani (Lista
indicatorilor de monitorizare a excluziunii sociale în Republica Moldova
vezi în Anexele 3, 4 şi 5.)
Factorii principali care definesc vulnerabilitatea diferitor grupuri
de persoane urmează a fi analizaţi anual în baza indicatorilor primari
şi secundari pentru a prezenta caracteristicile de bază ale riscului de
excluziune socială în scopul identificării unor mecanisme de promovare
a incluziunii în viaţa socială, economică, culturală, etc. Pentru
monitorizarea mai aprofundată a fenomenului excluziunii sociale sînt
determinaţi indicatorii terţiari, periodicitatea de colectare şi calculare a
cărora este propusă o dată la 3 ani. Adiţional, se recomandă următorii 6
indicatori (numerotaţi conform Anexei 4), care vin cu o valoare adăugată
în acest context: „1.14. Gradul de concentrare a sărăciei persistente”;
„2.10. Accesul la locuinţe sociale”; „4.16. Calitatea educaţiei”; „4.18.
Oportunitatea economică a educaţiei”; „4.19. Relevanţa educaţiei” şi „6.9.
Ponderea persoanelor care beneficiază de servicii sociale”. De menţionat
că acesti 6 indicatori recomandaţi nu vor implica costuri exagerate, 4
dintre aceştia pot fi incluşi în cadrul cercetărilor deja existente (CBGC,
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AFM), iar 2 (indicatorii 2.10 şi 4.16) pot fi consideraţi de perspectivă şi
vor fi evaluaţi în contextul politicilor naţionale promovate în domeniile
respective.

În analiza coeziunii sociale, pentru fiecare grup social-vulnerabil trebuie
efectuată evaluarea (1) situaţiei grupului vulnerabil în patru dimensiuni ale
bunăstării: egalitatea în realizarea drepturilor / interzicerea discriminării,
demnitatea (aprecierea), dezvoltarea personală (autonomia), participarea
(obligaţiile); (2) componentelor de bază ale vieţii.
Analiza situaţiei în domeniul coeziunii sociale în Moldova este raţional de a
o realiza pe baza unor indicatori, ale căror valori sînt formate prin utilizarea
datelor administrative, datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice,
Anchetei Forţei de Muncă, cercetări cu privire la problemele de excluziune
socială (modulul ad-hoc), precum şi prin utilizarea prevederilor diferitor
acte legislative şi normative.
În ceea ce priveşte analiza coeziunii sociale prin prisma componentelor
de bază ale vieţii, în cazul elaborării întrebărilor şi alegerii indicatorilor
corespunzători, trebuie să se ia în considerare faptul că în prezent există
doar o singură sursă de informaţii pentru realizarea acestei analize –
datele modulului ad-hoc „Excluderea socială”. Cu toate acestea, modulul
nu reflectă pe deplin toate aspectele relevante referitoare la componentele
de bază ale vieţii. Aceasta se referă la aşa aspecte precum reţelele sociale,
valorile şi sentimentele. (Lista indicatorilor de monitorizare a coeziunii
sociale în Republica Moldova vezi în Anexele 6 şi 7)
Apare necesitatea obiectivă cu privire la elaborarea indicatorilor suplimentari care să reflecte toate aspectele legate de componentele de bază
ale vieţii; elaborarea de întrebări suplimentare pentru modulul ad-hoc
„Excluderea socială”; utilizarea indicatorilor de coeziune socială pentru
elaborarea politicilor sociale.
Indicatorii care prezintă coeziunea socială, determinaţi în baza modului
ad-hoc, trebuie calculaţi atît la nivel naţional, cît şi dezagregaţi în profil
teritorial. Periodicitatea de calcul - o dată la 3 ani.
Setul de indicatori propuşi pentru analiza excluziunii/incluziunii şi
coeziunii sociale vor putea fi utilizaţi în scopul: (i) elaborării şi aplicării
legislaţiei întru eliminarea discriminării, (ii) creşterii accesului la servicii
sociale şi oportunităţi de bază; (iii) dezvoltării măsurilor direcţionate
pentru a răspunde nevoilor specifice fiecărui grup vulnerabil în parte.

Co n c l u z i i ş i re co m a n d ă r i

Analiza excluziunii sociale poate fi efectuată prin două metode de bază.
În scopul evaluării şi determinării tendinţelor de excluziune socială se
utilizează analiza grupurilor vulnerabile. În cazul evaluării impactului
politicilor sectoriale se vor utiliza domeniile care descriu viaţa economică
şi socială a populaţiei.
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Anexe.
Anexa 1. Abordări multiple ale excluziunii sociale
Pe parcursul ultimului deceniu noţiunea de “excluziune socială” a
căpătat o multitudine de definiţii la nivelul diferitor ţări şi a agenţiilor
care activează în domeniul cercetării bunăstării sociale. Aceasta în esenţă
sugerează lipsa unei înteţegeri comune şi a consensului privind conceptul
de excluziune. Cercetătorul britanic Tony Atkinson a evidenţiat că anume
acest fapt a contribuit la răspîndirea atît de largă a termenului68.
Excluziunea şi incluziunea socială în sistemul Naţiunilor Unite

Anexe

Din momentul creării sale, ONU este preocupat de îmbunătăţirea standardelor de viaţă la nivel mondial, astfel promovînd acţiuni pentru dezvoltarea
umană, diminuarea excluziunii şi asigurarea condiţiilor pentru dezvoltare
durabilă şi incluziune socială la toate nivelurile. Aceste obiective sînt
realizate prin implicarea agenţiilor şi programelor sale specializate, fiind
monitorizate prin intermediul indicatorilor statistici sociali.
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În viziunea ONU, conceputul excluziunii sociale este corelat cu conceptul
dezvoltării umane şi cel al dezvoltării durabile. Este necesar de menţionat
că definiţia complexă a Dezvoltări Durabile a fost adoptată în cadrul
Summit-ului de la Copenhaga (1992), care a inclus în sine toate aspectele
cele mai importante care contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor umane şi
de dezvoltare, fiind foarte apropiată de conţinutul definiţiei de excluziune
socială a UE.
În contextul implementării programelor pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile, o serie întreagă de indicatori specifici (58 de
indicatori) au fost dezvoltaţi de către programele şi agenţiile ONU
pentru a răspunde evenimentelor la nivel internaţional. Principalele
ţinte s-au axat pe aşa domenii specifice ca: sănătatea, educaţia, reducerea
sărăciei, îmbunătăţirea situaţiei femeii şi dezvoltarea rurală. Aceşti
indicatori au fost utilizaţi pentru monitorizarea progresului realizat în
atingerea obiectivelor trasate, după un program stabilit în timp. Acest
lucru a contribuit la determinarea bazei pentru crearea unui set larg de
indicatori de dezvoltare, scopul cărora fiind de a cuantifica standardele
de viaţă şi factorii importanţi ce influenţează asupra acestora. Au fost
luate în consideraţie următoarele perspective:

NOTĂ:
68
Atkinson A. B., 1998,
Social Exclusion, Poverty and
Unemployment, în Hills, J.
(Ed.) Exclusion, Employment
and Opportunity, London,
London School of
Economics.
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Nivelul naţional agregat trebuie să ﬁe analizat din punct de vedere
internaţional;
Pentru monitorizarea politicii interne, este important nivelul regional
(sub-naţional);
Monitorizarea şi evaluarea orientate pe programe.

Prin urmare, experienţele de monitorizare ale ONU şi agenţiilor/programelor acesteia pot fi concluzionate în felul următor:
Programe speciﬁce, planuri şi agenţii care efectuează monitorizarea,
inclusiv evaluarea, în domeniul lor de activitate, îmbunătăţirea continuă
a metodologiilor şi unităţilor de măsurare utilizate;
Informaţii statistice care sînt coordonate şi colectate de către
Departamentul Economic şi Afaceri Sociale (DESA).

Anexe

BOXA 11. Tipologia statisticilor ONU
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Stiatisticile sociale introduse de către programele şi agenţiile
ONU includ în sine nu doar indicatori ce măsoară nivelul de trai
sau accesul la unele bunuri şi servicii (care sînt foarte importanţi
în măsurarea excluziunii/incluziunii sociale, efectuată de către
alte instituţii), ci şi pentru descrierea aspectelor demograﬁce ale
populaţiei (ONU, 1989).
Acestea pot ﬁ grupate în felul următor:
Statistici demograﬁce care descriu structura populaţiei
şi schimbările acesteia în timp; fertilitatea; componenţa
gospodăriilor şi famliilor; structura bazată pe statutul marital;
distribuţia geograﬁcă a populaţiei; de asemenea, mobilitatea
diferitor grupuri socio-economice;
Statistici economice care permit măsurarea nivelului şi
distribuţiei veniturilor, consumului, bunăstării, activităţii
economice, angajării şi condiţiilor de muncă;
Măsuri de evaluare a capabilităţii, accesului la servicii de bază
şi cazurile primare de excluziune socială apărute, care include
aşa domenii ca sănătatea, nutriţia, dizabilitatea, învăţarea
şi educaţia, alfabetizarea, mediul de reşedinţă şi locuinţa;
Indicatori ce cuantiﬁcă factorii care infuenţează asupra
bunăstării: gradul de acoperire şi nivelul de generozitate
a sistemului de securitate socială şi servicii ale bunăstării,
disponibilitatea şi calitatea agrementului şi culturii,
comunicarea şi securitatea publică.
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Anexe

Începînd cu anul 2000, activităţile ONU sînt ghidate de Obiectivele
de Dezvoltare ale Mileniului (ODM), orientate preponderent spre
asigurarea unui nivel minim al venitului şi standardelor de viaţă
către anul 2015. Menţionăm că ODM, după conţinutul lor, sînt parte
componentă a dezvoltării durabile, iar acţiunile realizate prin prisma
acestora sînt focusate în special pe atingerea ţintelor specifice pentru
redresarea situaţiei grupurilor/ariilor excluse, ele fiind grupate în 8
obiective generale cu 48 de ţinte specifice în context internaţional69:
1. Eradicarea sărăciei extreme şi a foamei;
2. Asigurarea accesului universal la învăţămîntul primar;
3. Promovarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor;
4. Reducerea mortalităţii copiilor;
5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne;
6. Combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei, malariei şi altor boli;
7. Asigurarea durabilităţii mediului;
8. Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare.
Introducerea ODM a contribuit la demararea activităţilor de coordonare şi sincronizare a activiţălor şi intensificării comunicării la nivelul
agenţiilor şi programelor ONU, inclusiv la dezvoltarea şi aplicarea
instrumentelor de evaluare comună la nivel de ţără a Cadrului de
asistenţă pentru dezvoltare a ONU (UNDAF).
Cu toate că ONU reprezintă o organizaţie cu gamă largă de planuri
şi programe de specialitate, care se încadrează în Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului, este necesar de subliniat că excluziunea
socială şi incluziunea nu sînt incluse propriu-zis pe ordinea de zi a
acesteia, dar reprezintă în sine elemente extrem de importante ale
activităţii sale. Se poate concluziona că doar UNICEF este focusat în
mod clar pe deprivarea multiplă, care a fost identificată ca un factor
crucial al excluziunii şi incluziunii sociale. Iniţiativele de dezvoltare ale
PNUD, care încorporează o serie de acţiuni a altor agenţii, de asemenea
abordează direct fenomenele menţionate. Agenda acestor instituţii
include o serie de aspecte, care influenţează (mai mult sau mai putin)
excluziunea socială în anumite ţări, accentele fiind puse pe durabilitatea
mediului şi parteneriatul global pentru reducerea sărăciei, dezvoltarea
şi creşterea nivelul de trai, care sînt tangente conceptelor de excluziune/
incluziune socială. Aceste concepte, în acelaşi timp, fiind relative în
natură şi specifice anumitor ţări, trebuie să fie aplicate în anumite
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condiţii socio-economice. Prin urmare, politicile de incluziune socială,
de asemenea, ar trebui să fie formulate, tînîndu-se cont de contextul
larg al proceselor de dezvoltare.
În esenţă, atingerea dezvoltării durabile şi a Obiectivelor de Dezvoltare
ale Mileniului, în special în ceea ce priveşte reducerea sărăciei, foamei şi
deprivării multi-dimensionale, rezultă în reducerea excluziunii sociale,
şi mai exact, în eliminarea cauzelor şi simptomelor excluziunii sociale,
ceea ce conduce la promovarea incluziunii sociale.

Sărăcia şi excluziunea socială conform Băncii Mondiale

Anexe

Banca Mondială, în calitatea sa de donator şi a asistenţei pentru
dezvoltare, este deosebit de interesată în eficienţa proiectelor pe care le
susţine. Pe parcursul anilor, Banca Mondială realizează o multitudine
de studii şi analize în domeniul combaterii sărăciei. Bază principală
pentru aceste analize, inclusiv pentru evaluarea impactului politicilor
în diferite ţări, o reprezintă indicatorii derivaţi din ODM, dar şi alţi
indicatori de dezvoltare. Această derivare întruneşte un grad relativ
înalt de comparabilitate internaţională, fiind compilată în primul rînd
cu agenţiile ONU (Word Bank, 2005, 2006).
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În documentele Băncii Mondiale frecvent sînt făcute referinţe la
conceptul de abilitare a indivizilor, iar incluziunea socială şi participarea
sînt privite, în primul rînd, în contextul politicilor structurale şi
reformelor fiscale, care reprezintă axa principală de concentrare a
Băncii Mondiale. De asemenea, interesul pentru studiile de incluziune
socială, lansate recent de către Banca Mondială, par să fie, în realitate,
limitatate la studierea eficienţei politicilor de protecţie socială asupra
combaterei sărăciei şi a excluziunii sociale.

NOTĂ:
70

Ibid., p.39.

În final, este necesar de menţionat că în ideea eficientizării sistemelor
de evaluare şi monitorizare la nivelul agenţiilor internaţionale, trebuie
să fie luate în consideraţie eforturile Băncii Mondiale în dezvoltarea
instrumentelor de măsurare a fenomenului capitalului social la nivelul
comunităţilor locale, care reprezintă un factor important pentru dezvoltarea durabilă. Astfel, aplicarea acestor mecanisme de ordin calitativ şi
cantitativ la nivelul ţărilor în curs de dezvoltare, permite formularea,
evaluarea politicilor şi acţiunilor în vederea consolidării capacităţilor şi
eforturilor indivizilor şi comunităţilor locale pentru dezvoltare70.
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Indicatorii sociali ai OECD

Anexe

Conceptele de excluziune şi incluziune sociale sînt înţelese diferit de
către Organizaţia Economică pentru Cooperare şi Dezvoltare (OECD),
care priveşte problemele sociale în strînsă conexiune cu problemele
dezvoltării economice. În acest context, este necesar de menţionat că
OECD nu a încercat să dezvolte o definiţie proprie a incluziunii sociale.
Totuşi, noţiunile de excluziune/incluziune socială sînt utilizate frecvent
în documentele acestei organizaţii, inclusiv în cadrul rapoartelor şi
analizelor efectuate, care nu implică declaraţii oficiale sau strategii globale
în acest sens71. Dimensiunile “politicilor de ocupare, politicilor de sănătate
şi datele conexe acestora, incidenţa îmbolnăvirilor şi politicilie dizabilităţii,
piaţa muncii şi politicile sociale în ţările non-membre ale UE, a evoluţiei
migraţiei internaţionale şi politicile migraţionale” sînt gestionate prin
intermediul Directoratului pentru Ocupare, Muncă şi Afaceri Sociale.
Datele statistice necesare monitorizării în baza indicatorilor sociali
comuni sînt colectate de către Directoratul Statistic.
Necesitatea dezvoltării de către OECD a unui set de indicatori sociali
pentru crearea unui instrument care să ajute la realizarea comparaţiilor
între rezultatele programelor sociale din diferite ţări, a fost evidentă.
În prezent, indicatorii sociali promovaţi de către OECD includ atît
indicatorii contextuali care ilustrează diferenţele naţionale în tendinţele
sociale şi statutul social, precum şi indicatorii de răspuns, cuprinşi în
patru arii largi şi interdependente ale politicii sociale: (i) autosatisfacţie/
satisfacţie personală; (ii) echitate, (iii) coeziune socială şi (iv) sănătate.
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În domeniul social putem identifica două categorii de indicatori: ai
statutului social (sărăcia, aşteptările de la viaţă sau şomajul) şi reacţia
societăţii la diferite probleme sociale (cheltuielile corelate cu programele
sociale, numărul de paturi dintr-un spital, etc.). De asemenea, OECD
a considerat util să includă în noua listă şi indicatorii contextuali. Pe
termen scurt, structura demografică a populaţiei, rata divorţurilor şi
numărul persoanelor care caută azil sînt mult sub puterea de control a
guvernelor. Însă toate acestea afectează în mod sigur abilitatea unei ţări
de a-şi atinge scopurile sociale stabilite.
Actuala abordare a indicatorilor sociali, conform OECD, a urmărit
stabilirea unor scopuri sociale cu care toate ţările să fie de acord, precum
şi identificarea diferitor indicatori pentru statutul social care să reflecte
dimensiunile diferite ale obiectivelor reliefate.
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Cele patru obiective generale, care în viziunea OECD rezumă mai
plenar obiectivele sociale guvernamentale, sînt:
Satisfacţia personală (reprezentată de indicatori precum gradul de
ocupare şi şomajul);
Echitatea (reprezentată de indicatori precum sărăcia şi distribuirea
inegală a veniturilor);
Sănătatea (reprezentată de indicatori precum speranţa de viaţă şi rata
de îmbolnăvire/morbiditate);
Coeziunea socială. Aici alegerea indicatorilor este mult mai greu de
realizat, deoarece coeziunea socială are înţelesuri/ conotaţii diferite
de la o persoană la alta. Abordarea selectată de OECD este de a
urmări acei indicatori, care arată lipsa coeziunii sociale. Aceasta este
reprezentată de indicatori, precum rata criminalităţii, consumul de
droguri, sinuciderile, etc.

Anexe

În toate aceste domenii, OECD a identificat nu numai indicatori ai
statutului social, ci şi indicatori ai răspunsului societăţii la aceste lipsuri/
probleme. În tabelul de mai jos este expusă întreaga listă a indicatorilor
sociali OECD. Este important de menţionat faptul că aceşti indicatori
nu au fost aleşi la întîmplare, ci au fost stabiliţi ca urmare a unor discuţii
în timp, purtate între ţările OECD72.
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Tabelul 23.
Lista indicatorilor sociali ai OECD
Indicatori contextuali

NOTĂ:

G1. Venitul naţional

G2. Rata de fertilitate

G3. Rata de dependenţă
a persoanelor în vîrstă

G4. Emigranţii şi populaţia nou-născută în
străinătate

G5. Refugiaţii şi
solicitanţii de azil

G6. Rata divorţurilor

G7. Familiile cu un singur părinte (monoparentale)
Indicatori de satisfacţie personală

72

Androniceanu A.,
Stoian M., Abaluţă.
O., Muntean I., (2004).
Sistemul de indicatori
sociali în viziunea
Organizaţiei Economice
pentru Cooperare şi
Dezvoltare, ASEM Buc.,
p.145-147.

Statutul social

Răspunsurile societăţii

A1. Gradul de ocupare

A7. Politicile de activare

A2. Rata şomajului

A8. Cheltuielile în educaţie

A3. Tinerii fără locuri
de muncă

A9. Educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari
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A4. Casnicii

A10. Gradul de şcolarizare

A5. Mamele angajate

A11. Gradul de alfabetizare

A6. Persoanele vîrstnice
de pensionare

A12. Ratele de înlocuire
Indicatori de echitate

Statutul social

Răspunsurile societăţii

B1. Sărăcia relativă

B5. Salariile minime

B2. Inegalitatea
distribuirii veniturilor

B6. Cheltuielile sociale publice

B3. Angajaţii plătiţi puţin

B7. Cheltuielile sociale private

B4. Diferenţa de
salarizare dintre sexe

B8. Cheltuielile sociale nete

Statutul social

Răspunsurile societăţii

C1. Speranţa de viaţă

C6. Oamenii în vîrstă instituţionalizaţi

C2. Mortalitatea infantilă

C7. Cheltuielile pentru asigurările de sănătate

C3. Anii potenţiali de
irosire a vieţii

C8. Responsabilitatea ﬁnanţării serviciilor de
sănătate

C4. Limitarea/ inexistenţa
aşteptărilor de la viaţă

C9. Infrastructura sănătăţii

C5. Accidentele
Indicatorii de coeziune socială
Statutul social

Răspunsurile societăţii

D1. Grevele/ conﬂictele
de muncă

D7. Deţinuţii (numărul persoanelor private de
libertate ca urmare a săvîrşirii unei infracţiuni/
fapte penale)

D2. Consumul de droguri şi moartea survenită în urma consumului
acestora
D3. Rata sinuciderilor/Sinuciderile
D4. Rata criminalităţii/Crimele
D5. Apartenenţa la grupuri
D6. Gradul de participare la vot

NOTĂ:
Unii indicatori se încadrează în mai multe categorii, însă pentru concizie ﬁecare indicator
a fost utilizat o singură data.

Anexe

Indicatori de sănătate
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Abordarile UE

Anexe

Combaterea sărăciei, excluziunii sociale şi promovarea incluziunii
sociale reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale Uniunii
Europene, reprezintînd şi unul dintre pilonii principali ai Strategiei
de la Lisabona. Asfel, după politicile de creştere economică durabilă
şi ocupare a Forţei de Muncă, procesul de incluziune socială a fost
declarat ca fiind un element indispensabil al acţiunilor strategice la
nivelul comunităţii europene, şi a impus orientarea eforturilor pentru
asigurarea interacţiunii dintre procesele acoperite de Strategia de la
Lisabona (revizuită în anul 2005) şi Strategia de dezvoltare durabilă
(revizuită în anul 2006)73.
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NOTE:
73

Strategia de
Dezvoltare Durabilă a
UE (2001) revizuită în
anul 2006 pentru a fi
integrată cu problemele
economice, de mediu şi
cele sociale.
http://ec.europa.eu/
sustainable/welcome/
index_en.htm
74

Metoda Deschisă
de Coordonare a fost
creată în 1997 în cadrul
Strategiei Europene
pentru Ocupare (EES).
În prezent , aceasta
este extinsă şi asupra
domeniilor: educaţiei
şi fomării; incluziunii şi
protecţiei sociale.

Procesul de incluziune socială în cadrul UE a demarat începînd cu
anul 2000, prin intermediul Metodei Deschise de Coordonare74, care
presupune că statele membre se obligă în baza obiectivelor generale să
contribuie la “Realizarea unui impact decisiv asupra eradicării sărăciei şi
a excluziunii sociale, pînă în 2010”. În acelaşi timp, se oferă o autonomie
largă în selectarea căilor şi mijloacelor de a atinge obiectivele stabilite
la nivel comunitar, precum şi a priorităţilor pe care ţările intenţionează
să-şi concentreze eforturile. Priorităţile naţionale şi modalităţile de
atingere a acestora sînt definite în planurile naţionale de acţiuni,
adoptate de către fiecare ţară în parte. Comisia Europeană încurajează
toate statele membre la schimb de experienţă cu privire la progresul
în domenii politice specifice, precum şi în selectarea celor mai bune
practici în domeniul lor de monitorizare şi evaluare. Pentru a susţine
schimbul de experienţe, se efectuează revizuiri periodice şi evaluări ale
politicilor care includ evaluarea reciprocă prin rapoarte anuale privind
incluziunea socială. Acestea sînt rezumate în documente de lucru
elaborate de către CE, precum şi numeroase programe trans-naţionale
şi de cooperare, finanţate de către CE.
În acest context, Comisia Europeană pune un accent deosebit pe
comparabilitatea internaţională bazată pe date a rezultatelor obţinute
de politicile pe ţări privind reducerea sărăciei şi a excluziunii sociale.
Pentru a facilita comparabilitatea, de la bun început în Stratega de la
Lisabona, a fost stabilit un set de indicatori care să permită compararea
progreselor înregistrate de fiecare stat în atingerea obiectivelor de
incluziune socială. Astfel, în cadrul Comisiei pentru protecţie socială
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a fost instituit un Sub-Grup de lucru în domeniul indicatorilor sociali
(ISG)75 pentru a lucra împreună cu Eurostat o listă comună de indicatori
de excluziune/incluziune şi coeziune socială.
Excluziunea socială şi indicatorii incluziunii sociale în UE
Lista de indicatori ai incluziunii sociale, cunoscuţi mai mult ca
indicatori Laeken a fost adoptată la Summitul Consiliului European de
la Laeken din decembrie 200176. Acest set de indicatori este obligatoriu
la nivelul UE pentru monitorizarea fenomenului excluziunii sociale
şi măsurării gradului de incluziune socială în UE. Indicatorii au fost
divizaţi pe trei niveluri: (i) primar, (ii) secundar şi (iii) terţiar. Primele
două niveluri cuprind 18 indicatori obligatorii pentru ţările membre
care anual raportează progresele înregistrate în domeniul incluziunii
sociale în baza acestora.

În versiunea iniţială, lista respectivă la ambele niveluri includea în
principal indicatori de măsurare a: (i) riscului sărăciei divizat pe
grupuri; (ii) disparităţilor în distribuirea veniturilor şi riscului sărăciei
persistente; (iii) şomajului pe termn lung şi disparităţilor regionale în
angajare; (iv) abandonulului educaţional şi nivelului jos al cunoştinţelor
ca factori ce conduc la excluziune; (v) măsurilor obiective şi subiective
de evaluare a stării de sănătate. De menţionat că indicatorii nominalizaţi
au fost limitaţi la acoperirea a patru dimensiuni ale excluziunii sociale:
(1) sărăcia monetară; (2) ocuparea Forţei de Muncă; (3) sănătatea şi (4)
educaţia (CPS, 2001, Consiliul, 2002).
Din momentul creării în cadrul Comisiei pentru Protecţie Socială a SubGrupului pentru Indicatori (ISG), activităţile acestuia au fost orientate
spre consolidarea sistemului de indicatori comuni Laeken şi redefinirea
sau suplimentarea acestora pentru îmbunătăţirea procesului Metodei
Deschise de Coordonare, şi reflectarea mai eficientă a priorităţilor CE şi
statelor membre în ceea ce ţine de combaterea excluziunii sociale.
În acest sens, în iunie 2006, în baza propunerii ISG, Comisia pentru
Protecţie Socială a adoptat o listă modificată de indicatori comuni

Anexe

Nivelul primar conţine 10 indicatori care se referă la monitorizarea
principalilor factori ai excluziunii sociale, iar nivelul secundar8 undicatori, meniţi să completeze nivelul primar cu informaţii
adiţionale şi să descrie alte dimensiuni ale excluziunii77.
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NOTE:
75
http://ec.europa.eu/
employment_social/spsi/
spc_indicators_subgroup_
en.htm
76
Consiliul European,
reunit la Laeken, a adoptat
la 14-15 decembrie 2001
– “Declaraţia privind viitorul
Uniunii Europene” sau
“Declaraţia de la Laeken”,
prin care se angajează să
construiască o Uniune
mai democratică, mai
transparentă şi mai
eficientă.
77
Comitetul pentru
Protecţie Socială, 2001.
Raport asupra indicatorilor
în domeniul sărăciei şi
excluziunii sociale. p.3.
http://ec.europa.eu/
employment_social/spsi/
docs/social_protection_
commitee/laeken_list.pdf
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pentru măsurarea excluziunii sociale, scopul cărora este de a acoperi,
pe cît de posibil mai uniform, toate zonele de interes pentru politicile
de incluziune socială la nivelul UE şi statelor membre. Noua listă de
indicatori comuni prezintă un Portofoliu de 14 indicatori globali şi 11
indicatori de context, meniţi să reflecte obiectivele politice majore în
domeniul protecţiei şi incluziunii sociale precum78:
coeziunea socială, egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei,
oportunităţile egale pentru toţi prin intermediul sistemelor de
protecţie socială şi a politicilor de incluziune socială adecvate,
accesibile, ﬁnanciar durabile, adaptabile şi eﬁciente;
interacţiunea eﬁcientă şi reciprocă între obiectivele de la Lisabona şi
Strategia UE de dezvoltare durabilă;
buna guvernare, transparenţa şi implicarea părţilor interesate
în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor79.

Anexe

Portofoliul indicatorilor globali este suplimentat cu 3 portofolii specifice
precum: (i) portofoliul indicatorilor incluziunii sociale; (ii) portofoliul
pensiilor şi (iii) portofoliul indicatorilor de sănătate (set incomplet în
proces de elaborare).
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Normele metodologice ale EU în contextul utilizării acestor indicatori
relatează, că pe lîngă problemele sărăciei şi ocupării Forţei de Muncă,
în cadrul planurilor naţionale de acţiuni şi a rapoartelor comune
în domeniul incluziunii sociale, trebuie să fie incluse şi problemele
sănătăţii, educaţiei, condiţiilor de trai, problemelor persoanelor fără
adăpost, etc.
Tabelul 24.
Portofoliul indicatorilor de incluziune socială ai UE

NOTE:
78

79

Consiliul EPSCO din
martie 2006.

CE, 2006. Portofoliul
indicatorilor globali şi
portofoliile eficientizate
ale incluziunii sociale,
pensiilor şi sănătăţii, p.5.
http://ec.europa.
eu/employment_
social/spsi/docs/
social_inclusion/2006/
indicators_en.pdf

Indicatori primari
SI-P1
Riscul sărăciei + valorile ilustrative ale pragului
SI-P2
Riscul persistent al sărăciei
SI-P3
Mediana relativă a riscului profunzimii sărăciei
SI-P4
Rata şomajului pe termen lung
SI-P5
Populaţia ce locuieşte în gospodării fără lucrători
SI-P6
Persoanele care părăsesc timpuriu sistemul şcolar, neîncadrate
în educaţie sau instruire profesională
SI-P7
Decalajul ocupării imigranţilor
SI-P8
Deprivarea materială – urmează a ﬁ dezvoltat

SI-P9
Locuirea – urmează a ﬁ dezvoltat
SI-P10 Necesităţile nesatisfăcute pentru îngrijire, pe chintile de venit
SI-P11 Bunăstarea copilului - urmează a ﬁ dezvoltat
Indicatori secundari
SI-S1
Riscul sărăciei:
S1a
după tipul gospodăriei
S1b
după intensitatea de lucru a gospodăriei
S1c
după cel mai frecvent statut al activităţii
S1d
în funcţie de statutul deţinut al locuirii
S1e
dispersia în jurul pragului sărăciei
SI-S2
Persoanele cu un nivel jos de cunoştinţe educaţionale
SI-S3
Performanţele scăzute în citire ale elevilor
Indicatorii de context
SI-C1
Raportul veniturilor pe chintile (S80/S20) – acest indicator
totodată este inclus în Portoﬂiul de indicatori globali
(indicatorul 2)
SI-C2
Coeﬁcientul Gini
SI-C3
Coeziunea regională: dispersia ratelor regionale de angajare
- acest indicator totodată este inclus în Portofoliul de indicatori
globali (indicatorul 13)
SI-C4
Speranţa la o viaţă sănătoasă şi Speranţa de viaţă la naştere, la
65 ani (după statutul socio-economic, dacă este posibil) - acest
indicator, de asemenea, este inclus în Portofoliul de indicatori
globali (indicatorul 3)
SI-C5
Rata sărăciei ancorată în timp - acest indicator, de asemenea,
este inclus în Portofoliul de indicatori globali (indicatorul 9)
SI-C6
Rata sărăciei înainte de transferurile sociale băneşti (exclusiv
pensiile)
SI-C7
Gospodăriile fără lucrători după principalele tipuri
SI-C8
Riscul sărăciei pentru cei angajaţi în muncă, divizat pe program
deplin/redus
SI-C9
Crearea indicatorilor muncii plătite (capcana şomajului,
capcana inactivităţii (al doilea caz în special pentru salariaţi),
capcana salariului mic
SI-C10 Venitul net al beneﬁciarilor de asistenţă socială ca % al pragului
sărăciei pentru tipurile de gospodării fără lucru
SI-C11 Raportările persoanelor asupra limitărilor în activităţile zilnice,
pe chintile de venit, sex, vîrstă (0-17; 18-64; 65+ ani)
Sursa: Comisia Europeană, DGMPL, 2006.

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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De menţionat că noul Portofoliul de indicatori în domeniul incluziunii
sociale este divizat pe trei tipuri şi conţine: 11 indicatori primari, 3
secundari şi 11 indicatori de context.
Comparativ cu lista iniţială, în versiunea revizuită, nivelul primar este
limitat doar la indicatorii-cheie care acoperă principalele domenii ale
sărăciei şi excluziunii sociale, iar cîţiva indicatori iniţial incluşi în nivelul
primar, au trecut la nivelul secundar. Alţi indicatori Laeken, în prezent,
sînt incluşi în Portofoliul de indicatori globali, fiind consideraţi eficienţi
pentru asigurarea monitorizării politicilor ocupării Forţei de Muncă şi
creşterii economice, coeziunii sociale, precum şi a interacţiunii acestora
cu excluziunea socială şi procesul de incluziune socială80.

Anexe

Din lista iniţială de indicatori au fost excluşi datorită irelevanţei trei
indicatori: rata sărăciei calculata la 50% de la prag, ponderea şomajul
pe termen lung şi rata şomajului pe termen foarte lung. Totodată, lista
nouă de indicatori a fost completată cu un indicator nou în domeniul
educaţiei privind analfabetizarea funcţională (performanţe scăzute în
citire ale elevilor de 15 ani). În continuare se lucrează la dezvoltarea
indicatorilor privind deprivarea materială, locuinţa, bunăstarea copiilor
şi gradul de satisfacere a nevoilor în funcţie de categoriile specificate.
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80

CE (2006) Portofoliul
indicatorilor globali şi
portofoliile eficientizate
ale incluziunii sociale,
pensiilor şi sănătăţii,
p.22-23.
http://ec.europa.
eu/employment_
social/spsi/docs/
social_inclusion/2006/
indicators_en.pdf
81

Regulamentul
(CE) nr. 1177/2003 al
Parlamentului European şi
al Consiliului din 16 iunie
2003 privind statisticile
comunitare referitoare
la venit şi la condiţiile de
viaţă (EU-SILC).
http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=DD:16:01:32003R1
177:RO:PDF
82
EUROSTAT METADAT
IN SDDS format: Summary
methodology.
http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/cache/ITY_
SDDS/EN/ilc_base.htm

Primul şi al doilea nivel de indicatori, precum şi indicatorii de context,
reprezintă doar punctul de plecare în dezvoltarea unui sistem de
monitorizare a incluziunii sociale, iar statele membre sînt încurajate
să dezvolte “al treilea nivel” de indicatori, care ar reflecta obiectivele
şi priorităţile naţionale, aprobate pentru rezolvarea unor probleme
concrete incluse în planurile naţionale de acţiuni.
Structura propusă a indicatorilor comuni la nivelul comunităţii
europene, precum şi cercul destul de îngust al domeniilor reglementate
de aceştia, reflectă nu atît seria de politici ce urmează a fi monitorizate,
pe cît capacităţile metodologice limitate legate de comparabilitatea internaţională a fenomenului excluziunii sociale.
Această ultimă problemă reprezintă o provocare majoră pentru întreaga
sferă de statistici sociale. Confruntîndu-se cu aceste dificultăţi, Comisia
Europeană şi statele membre ale UE actualmente implementează (pînă
în anul 2010) programul EU-SILC (Statisticile Comunitare referitoare
la Venit şi Condiţiile de Viaţă)81, care a înlocuit Panelul Gospodăriilor
al Comunităţii Europene82.
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BOXA 12. Statisticile Comunitare referitoare la Venit
şi Condiţii de Viaţă (EU-SILC)
EU-SILC constituie un instrument multidimensional axat pe venituri, dar în acelaşi timp pe condiţiile de locuit, muncă, sănătate,
demograﬁe şi educaţie, făcînd, astfel, posibilă studierea abordării
multidimensionale a excluziunii sociale, inclusiv a studiilor pe
module. Acest instrument conţine variabile-ţintă principale (anuale) şi secundare (pe module).
Setul de variabile-ţintă principale include informaţii despre
gospodării sau indivizi (pentru persoane în vîrstă de cel puţin 16
ani) şi sînt grupate pe domenii:
La nivel de gospodării, sînt acoperite cinci domenii: (1) date de
bază/esenţiale, (2) venituri, (3) condiţii de locuit, (4) excluziune
socială şi (5) informaţii referitoare la forţa de muncă;

Anexe

Nivelul personal este grupat în cinci domenii: (1) date de bază/
demograﬁce, (2) venituri, (3) educaţie, (4) informaţii referitoare
la forţa de muncă şi (5) sănătate. De asemenea, sînt colectate
informaţii despre îngrijirea copiilor sub 12 ani.
Variabilele-ţintă secundare (pe module) sînt introduse anual, începînd cu anul 2005 numai în componenta transversală a instrumentului. Primele module EU-SILC se referă la cele speciﬁcate: 2005
- Transmiterea intergeneraţională a sărăciei; 2006 - Participarea
socială; 2007 - Condiţiile de locuit; 2008 - Insolvabilitatea/
excluderea ﬁnanciară; şi 2009 - Starea de sărăcie.
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Menţionăm că de la introducerea în 2003 a programului EU-SILC, acesta
a devenit principala sursă de date de referinţă pentru statisticile privind
analiza distribuţiei veniturilor, a sărăciei şi a excluziunii sociale la nivelul
UE, aceste date sînt folosite în contextul „indicatorilor structurali” şi al
exerciţiilor din cadrul Metodei Deschise de Coordonare83.

Monitorizarea excluziunii sociale în ţările UE
Statele membre ale UE promovează o gamă largă de acţiuni în domeniul
incluziunii sociale, care variază de la transferurile sociale la învăţămînt,
sănătate şi politici ale pieţei muncii. Totodată, cercetările arată că
sistemele de indicatori, utilizaţi pentru monitorizarea excluziunii sociale
şi măsurarea impactului politicilor, nu sînt atît de bine dezvoltate.
Majoritatea ţărilor utilizează sisteme de indicatori relativ înguste pentru
monitorizarea implementării programelor nationale pentru integrare
socială. Foarte des aceştia sînt principalii indicatori de efort (input) şi
de performanţă, şi mai rar - indicatori de rezultat (output) şi efect.

NOTĂ:
83
COM (2008). Raportul
Comisiei către Consiliu
şi Parlamentul European
privind punerea în aplicare
a Regulamentului CE
nr. 1177/2003 al
Parlamentului European şi al
Consiliului din 16 iunie 2003.
http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=COM:2008:0160:FIN:
RO:DOC
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Chiar şi în cazul cînd ultimii sînt utilizaţi pe deplin, aceştia de regulă
reprezintă măsuri construite în jurul indicatorilor Laeken. Prin urmare,
acest set de indicatori este foarte rar completat cu alţi indicatori specifici
ai ţărilor membre, cu toate că în acest sens Comisia Europeană oferă o
serie de recomandări.

Anexe

Unele ţări, cum sînt spre exemplu Franţa, Germania, Spania, Italia, şiau dezvoltat sisteme extinse de indicatori naţionali de monitorizare a
fenomenelor sociale la nivel naţional şi regional. Un astfel de sistem
se bazează pe zeci sau chiar pe sute de indicatori sociali, care nu se
referă direct la excluziune şi incluziune socială, dar care sînt utili pentru
măsurarea bunăstării indivizilor şi prezentării acesteia din diferite
perspective. Exemple ale modelelor acestor sisteme de monitorizare pot
fi urmărite în Anexa 2.
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Anexa 2. Sisteme de monitorizare a excluziunii şi incluziunii
sociale în ţările UE
Structura indicatorilor sociali în Franţa
În sistemul Francez, toate acţiunile în domeniul politicilor de incluziune
socială sînt evaluate din perspectivele a trei tipuri de indicatori: (i)
indicatori de context; (ii) indicatori de răspuns şi (iii) indicatori de
impact. În dependenţă de sursele de date utilizate pentru monitorizarea
şi evaluarea politicilor, se conturează următoarele tipuri de indicatori:
Indicatori bazaţi pe date administrative – colectaţi la toate nivelurile
administrative şi coordonaţi de Institutul Naţional de Statistică şi Studii
Economice. Aceştia sînt folosiţi preponderent pentru monitorizarea
celor mai importante domenii politice, inclusiv politicii sociale. Datele
administrative, de regulă, sînt utilizate pentru compliarea indicatorilor
de rezultat şi de impact;
Indicatori de impact a politicilor - frecvent completaţi cu date din
cercetări. Pot ﬁ distinşi indicatori generali şi speciﬁci referitor la diferite
domenii ale politicilor sociale.

Indicatorii de context sînt utilizaţi pe scară largă pentru evaluarea
numeroaselor acţiuni şi politici. De regulă, aceştia servesc drept suport
pentru interpretarea acţiunii indicatorilor de răspuns prin utilizarea
informaţiei referitor la contextul în care acţiunile au avut loc, precum
şi a determinatelor acestora (macroeconomice şi demografice). Pot
fi distinşi, de asemenea, şi indicatori compuşi, care permit evaluarea

Aspecte metodologice şi analitice

rezultatelor politicilor sociale, dar interpretarea lor necesită o cunoaştere a
indicatorilor de context. Politicile de incluziune socială sînt, de asemenea,
evaluate cu ajutorul indicatorilor Laeken, completaţi cu indicatori
naţionali, în principal, din perspectiva răspunsurilor şi a impactului.

1. Rata şomajulii pe termen lung: ani petrecuţi în şomaj;
2. Procentul bărbaţilor şi femeilor care lucrează la locuri permanente
de muncă;
3. Evoluţia procentului bărbaţilor şi femeilor care lucrează la locuri
permanente de muncă;
4. Procentul bărbaţilor şi femeilor care au un loc de muncă cu program
incomplet şi doresc să lucreze mai mult;
5. Evoluţia procentului bărbaţilor şi femeilor care au un loc de muncă
cu program incomplet şi doresc să lucreze mai mult;
6. Rata angajării pentru tinerii activi care au ieşit din sistemul
educaţional pentru o perioadă de la 1 la 5 ani;
7. Rata şomajului pentru tinerii activi care au ieşit din sistemul
educaţional pentru o perioadă de la 1 la 5 ani;
8. Procentul persoanelor în căutarea unui loc de muncă care au urmat
ore de instruire profesională pe parcursul ultimilor 12 luni;
9. Rata şomajului pe termen lung (ca rată a persoanelor aﬂate în
şomaj timp de un 1 an şi peste din totalul populaţiei);
10. Ponderea şomerilor pe termen lung (mai mult de un 1 an) din
şomerii înregisraţi conform BIM (acest indicator este calculat ca
proporţie dintre numărul de şomeri pe o perioadă mai mare de 12
luni din numărul total de şomeri);
11. Proporţia celor ce se aﬂă în şomaj pe termen lung, incluzînd pe cei
care intră (şomajul pe termen lung);
12. Procentul tinerilor care au ieşit din şomaj (CASL84) înainte de 6 luni
(de şomaj), media anuală;
13. Procentul adulţilor care au ieşit din şomaj (DEFM85) înainte de 12
luni (de şomaj), media anuală;
14. Rata şomajului pe termen foarte lung (mai mult de 2 ani) din
numărul total al populaţiei active;
15. Înreţinerea copiilor: numărul de locuri oferite de structurile
colective (aparte de sistemul maternal), foarte des compilate cu
date din cercetări.

Anexe

BOXA 13. Principalii indicatori pentru monitorizarea
excluziunii în baza Planului Naţional de Acţiuni
al Franţei
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84
Cererea pentru Angajare
la Sfîrşitul Lunii.
85
Indicateur francias de
chomage.
http://www.insee.fr/fr/
themes/document.asp?reg_
id=26&ref_id=14703
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În sistemul italian, competenţele în domeniul politicilor sociale, inclusiv
a incluziunii sociale, după reforma sistemului din 2001, au fost delegate
la nivelul autorităţilor regionale, care în prezent sînt responsabilii
principali pentru elaborarea şi implementarea acţiunilor în acest sens.
Schimbările legate de descentralizarea puterii şi responsabilităţilor
pentru diferite sectoare politice existente, în realitate, au dus la
suspendarea anumitor procese pozitive, legate de coordonarea politicii
sociale, de monitorizare şi evaluare la nivel regional şi naţional, care au
fost demarate cu puţin timp înainte de reforma sistemului. Totodată, în
procesul reformei a fost diminuat rolul instituţiilor centrale implicate în
coordonarea formării sitemelor de monitorizare şi evaluare a politicilor
sociale regionale, aceasta a condus la faptul că fiecare regiune în parte
este responsabilă atît pentru realizarea activităţilor date la nivel regional,
cît şi la nivel naţional, ceea ce evident este foarte dificil.
BOXA 14. Indicatorii de incluziune socială din Planul
Naţional de Acţiuni al Italiei
Indicatorii sînt grupaţi în 6 domenii speciﬁce care includ 35 de indicatori.
De menţionat că pentru acoperirea celor mai vulnerabile grupuri
identiﬁcate şi problemelor sociale comune la nivel regional, domeniile
educaţiei, sănătăţii şi excluziunii sociale sînt suplimentate cu cîte un
subdomeniu speciﬁc, care include aspecte de măsurare a situaţiei copiilor
în raport cu sărăcia şi gradul de participare a indivizilor la viata socială.
1. Sărăcia Economică
Rata riscului sărăciei;
Persistenţa ratei riscului sărăciei;
Severitatea riscului sărăciei;
Dispersia riscului de sărăcie;
Riscul sărăciei, cu pragul ancorat ﬁx;
Riscul sărăciei absolute;
Riscul sărăciei înainte de transferurile sociale;
Sărăcia percepută (subiectivă).
Preponderent riscul sărăciei relative este calculat în baza datelor EHP
şi datelor panel naţionale. Indicatorii calculaţi la nivel naţional, inclusiv
percepţia subiectivă a sărăciei, sînt dezagregaţi (în funcţie de vîrstă,
ocupare, etc.)
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2. Participarea pe piaţa muncii şi excluziunea socială
Condiţiile generale pe piaţa muncii;
Şomajul pe termen lung;
Gospodării cu şomeri;
Riscul sărăciei pentru angajaţi;
Risul sărăciei şi participarea gospodăriei pe piaţa muncii.
Indicatorii de bază ai pieţei muncii sînt calculaţi în baza datelor AFM,
iar riscul sărăciei - în baza datelor EHP.
3. Inegalitatea economică
Inegalitatea veniturilor (raportul dintre chintila V şi chintila I);
Inegalitatea distribuirii veniturilor (coeﬁcientul Gini);
Inegalitatea orizontală.
Măsurile relative sînt caluculate în baza datelor EHP.
Deprivare materială (locuinţă);
Deprivare materială (comodităţi);
Condiţiile de trai (mediul de reşedinţă);
Accesul la servicii.
Locuirea şi condiţiile de trai sînt calculate în baza CBGC. Accesul la servicii
este măsurat în baza cercetărilor longitudinale.
5. Educaţie şi Instruire
Tinerii cu un nivel scăzut de educaţie;
Adulţii cu un nivel scăzut de educaţie;
Persoanele care păresesc timpuriu şcoala;
Instruirea continuă.
Indicatorii legaţi de piaţa Forţei de Muncă şi comportamentul şcolar
(abandonul şcolar sau părăsirea timpurie a şcolii, etc.) sînt calculaţi în
baza datelor Ministerului Educaţiei şi AFM.
Sărăcia şi excluziunea socială a minorilor
Minori (sub 18 ani);
Riscul sărăciei minorilor (înainte şi după transferurile sociale),
persistenţa şi severitatea sărăciei;
Minorii în gospodării fără lucrători;
Munca minorilor.
Sărăcia copiilor şi tinerilor este calculată cu ajutorul datelor EHP şi CBGC,
precum şi AFM.

Anexe

4. Condiţiile de viaţă
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6. Starea de sănătate şi excluziunea socială
Speranţa de viaţă la naştere;
Perceperea stării de sănătate şi condiţiilor economice;
Persoanele multi-cronice;
Persoanele cu dizabilităţi.
Indicatorii subiectivi sînt calculaţi în baza EHP, iar cei obiectivi în baza
statisticilor naţionale de sănătate.
Participarea socială
Persoanele izolate social;
Participarea socială, culturală şi politică;
Reţelele de suport sociale şi familiale.
Indicatorii subiectivi sînt calculaţi în baza datelor Cercetării Cercetarea
Complexe a Gospodăriilor.

Anexe

Sistemul german de indicatori sociali
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Probleme similare de natură instituţional-formală din sistemul italian de
monitorizare a incluziunii sociale, apar şi în cadrul sistemului german.
Structură federală a statului şi normele constituţionale constrîng în mod
clar capacitatea puterii coordonatoare în ceea ce priveşte monitorizarea
şi evaluarea politicilor sociale implementate la nivelul fiecărei regiuni
aparte. Astfel, multe regiuni germane deţin o experienţă amplă şi soluţii
determinate pentru monitorizarea politicilor de incluziune socială, însă
imposibilitatea coordonării şi integrării acestora într-un cadru comun
slăbeşte capacitatea de modelare şi îmbunătăţire a anumitor politici de
incluziune socială la nivel central.
Însăşi sistemul de indicatori este compus din peste 400 de indicatori sau
(după dezagregare) din circa 3000 de elemente, unele dintre care sînt
măsurate începînd din anul 1950. Sarcina principală a sistemului este
de a compila datele referitor la calitatea vieţii şi standardele de viaţă la
nivel individual. Acest sistem nu este strict destinat pentru măsurarea
fenomenului excluziunii şi incluziunii sociale.
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Indicatorii sînt divizaţi în 14 categorii:
1. Populaţie;
2. Statut social-economic şi identitate de clasă;
3. Piaţa muncii şi condiţiile de muncă;
4. Venitul şi structura venitului;
5. Consum şi alimentare;
6. Transport;
7. Locuinţă;
8. Sănătate;
9. Educaţie;
10. Participare la viaţa publică şi socială;
11. Mediu;
12. Securitatea publică şi rata criminalităţii;
13. Agrement şi media;
14. Ratele globale ale bunăstării.

În cadrul acestui sistem există atît date obiective (bazate pe indicatori
măsurabili), cît şi date subiective (bazate pe date obţinute din sondaje
şi cercetări). Necesită a fi specificat că sistemul german, de asemenea,
este caracterizat printr-o reţea bine dezvoltată de agenţii de cercetări
sociale independente, care susţin sistemul de monitorizare bazat pe date
agregate. Astfel, completarea sistemului cu diferite date din sondaje şi
cercetări în domeniul excluziunii sociale de la nivel local, regional şi
naţional, au condus la dezvoltarea unui sistem eficient de evaluare a
politicilor sociale.
Monitorizarea excluziunii sociale în Finlanda
În Finlanda, indicatorii de bază ai sărăciei şi excluziunii sociale sînt
calculaţi la nivel naţional, cu toate că la nivel local există indicatori
proprii, independenţi (aceştia însă nu oferă o posibilitate de comparabilitate credibilă la nivel de ţară). Indicatorii formează diferite grupuri
care acoperă doar domeniile de bază ale excluziunii. Indicatorii de
măsurare a fenomenelor de excludere şi de intervenţie a statului sînt
combinaţi. Menţionăm că indicatorii filandezi sînt direcţionaţi la
priorităţile Planului Naţional de Acţiuni.

Anexe

BOXA 15. Sistemul German de indicatori Sociali
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BOXA 16. Indicatorii de excluziune socială în PNA Finlandez
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NOTĂ:
86

Programe Active de
Ocupare a Forţei de
Muncă, statisticile
pieţei muncii.
http://stats.oecd.org/
glossary/detail.asp?ID=28

1. Excluziune economică
Riscul relativ al sărăciei - indicatori calculaţi preponderent în
baza Laeken şi indicatorilor de tip Laeken care măsoară riscul
sărăciei relative în rîndul diferitor grupuri (de exemplu: copii,
persoane în vîrstă mijlocie, persoane vîrstnice, şomeri, etc.),
persistenţa sărăciei şi a inegalităţii;
Ultima sursă de prestaţii de asistenţă socială - indicatori
care măsoară seria de venituri din transferurile publice către
gospodăriile sărace;
Gradul de îndatorare - măsurarea gospodăriilor foarte îndatorate.
2. Problemele de sănătate
Percepţia stării de sănătate - măsuri subiective ale propriei stări
de sănătate proprii;
Capacitatea funcţională a pensionarilor - măsuri obiective ale
abilităţii persoanelor vîrstnice de a urca scări;
Diferenţe de sănătate bazate social - diferenţa speranţei la
viaţă în diferite grupuri sociale la vîrsta de 30 ani (muncitori,
funcţionari, manageri, agricultori, bărbaţi, femei, etc.)
3. Excluziunea de la piaţa muncii
Rata şomajului - statistici de bază a şomajului disponibile la
EUROSTAT;
Măsuri de promovare a angajării - indicatori de bază ai PAOFM86,
scopul şi unele rezultate;
Non-participare la muncă - măsură non-activităţii la nivelul
gospodăriei.
4. Excluderea de la piaţa locuinţelor
Problemele locuirii - indicatori ce măsoară condiţiile locative
inadecvate şi rîndul în cadrul mecanismului de suport statal
(programul ARAVA);
Persoanele fără adăpost - indicatori ce măsoară tipologia
vagabondajului (individual şi familial).
5. Excluziunea de la educaţie
Şcolarizare inadecvată - excluziunea din sistemul şcolar şi măsuri
ale educaţiei deﬁcitare în rîndul populaţiei tinere.
6. Alte excluderi
Copii şi tineri în risc de a ﬁ excluşi – indicatori ai inactivităţii
populaţiei tinere (exclusiv şcolarizarea) şi scopului intervenţiei
statului în acest domeniu (protecţia copilului);
Problemele criminalităţii, auto-distrugerii şi intoxicări - măsuri
ale comportamentului penal şi suicidar;
Alcool şi droguri - măsuri ale problemelor de dependenţă
şi domeniul de aplicare a tratamentului.
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Sistemul de indicatori sociali ai României
Romania şi-a exprimat voinţa politică pentru participarea la procesul de
incluziune socială al Uniunii Europene, adoptînd în anul 2002 primul
Plan Naţional Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale şi semnînd
în anul 2005 Memorandumul Comun în Domeniul Incluziunii Sociale
(care a exprimat acordul de participare deplină la Metoda Deschisă de
Coordonare pusă în aplicare odată cu integrarea). Realizarea obiectivelor
trasate în cadrul documentelor menţionate a condiţionat: (i) ajustarea
şi consolidarea sistemului statistic; (ii) elaborarea setului de indicatori
sociali concordaţi cu cei ai UE (2005)87 şi (iii) dezvoltarea şi aprobarea
mecanismului naţional de monitorizare a incluziunii sociale (2006)88.

Setul actual de indicatori de incluziune socială este o versiune reformată
a vechiului set Laeken, selectaţi după principiile şi criteriile enunţate de
Atkinson (2002), care include 100 indicatori divizaţi89 în 10 indicatori
primari şi 8 indicatori secundari cuprinşi în lista de indicatori
structurali stabilită de Comisia Europeană. Indicatorii de nivel terţiar
au fost grupaţi pe 7 domenii care acoperă în mod relevant dimensiunile
importante ale excluziunii sociale: sărăcia şi inegalitatea, transferurile
sociale, piaţa muncii, condiţiile de locuit, educaţia, excluziunea de la
sănătate, ordinea publică.

Anexe

În prezent, sistemul român de monitorizare a incluziunii sociale este
reprezentat la nivel central prin Comisia Naţională privind Incluziunea
Socială (care are statut de coordonare şi consultare) şi Unităţile
pentru Incluziune Socială din cadrul ministerelor şi agenţiilor. La
nivel local (judeţean), incluziunea este monitorizată prin intermediul
Comisiilor judeţene privind incluziunea socială, în componenţa cărora
intră reprezentanţi ai structurilor ministeriale desconcentrate şi ai
societăţii civile. Un rol important în cadrul sistemului de monitorizare
a incluziunii sociale îl joacă Institutul Naţional de Statistică, care
gestionează sistemul de indicatori statistici sociali calculaţi anual şi în
baza cărora sînt fundamentate politicile în cadrul planurilor naţionale
anti-sărăcie şi promovare a incluziunii sociale.
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NOTE:
87
Hotărîrea Guvernului
Romaniei nr. 488 din
26.05.2005 privind
aprobarea Sistemului
naţional de indicatori de
incluziune socială.
88
Hotărîrea Guvernului
Romaniei nr. 1217 din
06.09.2006 privind
constituirea mecanismului
naţional pentru promovarea
incluziunii sociale.
89
Briciu C., Măsurarea
sărăciei şi excluziunii sociale
– un caz de asimilare
selectivă a inovaţiei,
Calitatea Vieţii XX, nr. 1-2
2009, p.166-167.
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BOXA 17. Setul de indicatori de monitorizare
a incluziunii sociale în România
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I. Indicatori primari
1. Rata sărăciei;
2. Raportul dintre chintila superioară şi chintila inferioară (S80/S20);
3. Rata sărăciei persistente la pragul de 60% din mediana veniturilor
disponibile pe adult-echivalent;
4. Deﬁcitul median relativ;
5. Coeﬁcientul de variaţie a ratei ocupării;
6. Rata şomajului BIM de lungă durată;
7. Ponderea populaţiei din gospodăriile fără persoane ocupate;
8. Ponderea tinerilor de 18 - 24 ani care au părăsit de timpuriu
sistemul educaţional;
9. Speranţa de viaţă la naştere;
10. Ponderea persoanelor care îşi apreciază starea de sănătate ca ﬁind
rea sau foarte rea.
II. Indicatori secundari
1. Rata sărăciei la pragurile de 40%, 50% şi 70%;
2. Rata sărăciei în raport cu un prag ancorat în timp;
3. Rata sărăciei înainte de transferurile sociale;
4. Coeﬁcientul Gini
5. Rata sărăciei persistente la pragul de 50% din mediana veniturilor
disponibile pe adult–echivalent;
6. Ponderea şomerilor BIM de lungă durată;
7. Ponderea şomerilor BIM de foarte lungă durată;
8. Ponderea persoanelor de 25–64 ani cu nivel scăzut de instruire.
III. Indicatori terţiari
1. Sărăcie şi inegalitate;
2. Transferuri sociale;
3. Piaţa muncii;
4. Condiţii de locuit;
5. Educaţie;
6. Excluziune de la sănătate;
7. Ordinea publică.

Problema principală a sistemului român de monitorizare a incluziunii
sociale rămîne, însă, lipsa de comparabilitate a datelor între nivelul
european, naţional şi judeţean. Indicatorii culeşi la nivel local din surse
administrative nu sînt comparabili cu indicatorii calculaţi pe baza anchetelor implementate de Institutul Naţional de Statistică. Sistemul naţional,
revizuit în 2008, include o serie de indicatori care trebuie calculaţi şi la nivel
judeţean/local pentru a da o imagine adecvată a distribuţiei teritoriale a
efortului public de combatere a unor probleme sociale.

Aspecte metodologice şi analitice

Indicatori
ai excluziunii sociale
Laeken,
2001-2006
Primari
1. Rata sărăciei la
pragul de 60% din
mediana veniturilor
disponibile pe adult
echivalent
2. Distribuţia
veniturilor (rata
veniturilor pe
chintile)
3. Mediana profunzimii
sărăciei
4. Coeziunea regională
5. Rata şomajului pe
termen lung
6. Persoanele ce
traiesc în gospodării
fără lucrători
7. Persoanele care au
părăsit timpuriu
sistemul şcolar,
neîncadrate în
educaţie sau
instruire
8. Speranţa de viaţă la
naştere
9. Autoaprecierea stării
de sănătate

Indicatori globali ai
dezvoltării şi coeziunii
sociale, Laeken,
revizuiţi 2006
Globali
1.a) Rata sărăciei
1 b) Mediana relativă a
riscului profunzimii
sărăciei
2. S80/S20
3. Speranţa la o viaţă
sănătoasă
4. Prăsirea timpurie a
şcolii
5. Persoanele ce
traiesc în gospodării
fără lucrători
6. Cheltuielile sociale
totale planiﬁcate
7. a) Venitul median
relativ al
persoanelor
vîrstnice
7. b) Rata agregată de
înlocuire
8. Necesităţile
pentru îngrijire
nesatisfăcute
9. Rata sărăciei
ancorată în timp
10. Rata de angajare a
lucrătorilor vîrstnici
11. Rata sărăciei pentru
lucrători
12. Rata de activitate
13. Disparităţile
regionale –
coeﬁcientul variaţiei
ratei de activitate
14. Indicatori în
sănătate (urmează a
ﬁ dezvoltaţi)

Indicatori
ai incluziunii sociale
Laeken,
revizuiţi 2006
Primari
1. Rata sărăciei
2. Riscul sărăciei
persistente
3. Mediana relativă a
riscului profunzimii
sărăciei
4. Rata şomajului pe
termen lung
5. Populaţia ce
locuieşte în
gospodării fără
lucrători
6. Persoanele care
părăsesc timpuriu
sistemul şcolar
neîncadrate
în educaţie
sau instruire
profesională
7. Decalajul ocupării
imigranţilor
8. Deprivarea
materială
9. Locuinţa
10. Necesităţile
nesatisfăcute pentru
îngrijire pe chintile
de venit
11. Bunăstarea copilului

Indicatori de
monitorizare a
excluziunii sociale
pentru Moldova
Primari
1. Ponderea populaţiei
sub pragul sărăciei
absolute (Rata
sărăciei )
2. Ponderea populaţiei
supusă riscului de
sărăcie persistentă
(Riscul sărăciei
persistente)
3. Deﬁcitul median al
resurselor (Mediana
relativă a riscului
profunzimii sărăciei)
4. Raportul dintre
chintila superioară
şi chintila inferioară
S80/S20
5. Ponderea
persoanelor din
gospodăriile care
nu-şi pot permite
încălzire suﬁcientă
în timpul sezonului
rece
6. Rata şomajului de
lungă durată
7. Ponderea
persoanelor
care locuiesc în
gospodării fără
lucrători
8. Rata de părăsire
timpurie a
sistemului
educaţional de către
tineri
9. Excluziunea
intergeneraţională
de la şcolarizare
10. Speranţa de viaţă
la naştere
11. Aprecierea stării
de sănătaţe
12. Rata sărăciei înainte
de transferurile
sociale
13. Coeﬁcientul de
înlocuire

NOTĂ:
90

Descrierea indicatorilor şi formulele de calcul sînt prezentate în Anexa 4, estimarea acestor indicatori pentru perioada
anilor 2006-2008 este prezentată în Anexa 5.

Anexe

Anexa 3. Evoluţia indicatorilor de monitorizare a excluziunii/
incluziunii sociale conform conceptului Laeken, inclusiv
indicatorii propuşi pentru Moldova 90
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Indicatori
ai excluziunii sociale
Laeken,
2001-2006

Indicatori globali ai
dezvoltării şi coeziunii
sociale, Laeken,
revizuiţi 2006

Secundari
1. Dispersia în jurul
pragului de 60%
din mediana
veniturilor
disponibile
2. Rata sărăciei
ancorată în timp
3. Rata sărăciei
înainte de
transferurile sociale
4. Distribuţia
veniturilor
(Coeﬁcientul Gini)
5. Rata sărăciei
persistente (la
pragul de 50%
din mediana
veniturilor
disponibile)
6. Ponderea
şomajului pe
termen lung
7. Rata şomajului pe
termen foarte lung
8. Persoanele cu
un nivel jos de
instruire

Context
1. Creşterea PIB
2. Rata de ocupare pe
sexe
3. Rata şomajului pe
sexe, grupe de
vîrstă
4. Speranţa de viaţă la
naştere şi la 65 ani
5. Rata de
dependenţă a
bătrînilor, prezentă
şi prognozată
6. Distribuţia
gospodăriilor pe
tipuri, inclusiv
gospodăriile
colective
7. Datoria publică
curentă şi
prognozată
în % din PIB
8. Cheltuielile pentru
protecţie socială,
curente, pe funcţii,
nete şi brute
(ESPROSS)
9. Gospodăriile fără
lucrători după
prinicipalele tipuri
10. Indicatorii muncii
plătite

Indicatori
ai incluziunii sociale
Laeken,
revizuiţi 2006
Secundari
1. Riscul sărăciei
2. Persoanele cu
un nivel jos
de cunoştinţe
educaţionale
3. Performanţele
scăzute în citire
ale elevilor

Indicatori de
monitorizare a
excluziunii sociale
pentru Moldova
Secundari
1. Ponderea
populaţiei sub
pragul sărăciei
relative
2. Gradul de
concentrare a
populaţiei sărace
faţă de pragul
sărăciei: -20%,
-10%, +10%
3. Ponderea
gospodăriilor care
au diﬁcultăţi la
plata utilităţilor
4. Ponderea
persoanelor fără
apeduct în locuinţă
5. Ponderea şomerilor
pe termen foarte
lung
6. Rata şomajului
tinerilor de 15-24
ani (deﬁniţia BIM)
7. Populaţia care
lucrează peste
hotare ca procent
din populaţia
activă
8. Cheltuielile directe
pentru servicii
medicale
9. Ponderea
transferurilor
sociale în veniturile
gospodăriilor
10. Pensia medie
lunară pentru
limită de vîrstă,
raportată la
minimul de
existenţă pentru
pensionari

Aspecte metodologice şi analitice

Terţiari
La nivelul ﬁecărei ţări

Indicatori globali ai
dezvoltării şi coeziunii
sociale, Laeken,
revizuiţi 2006

Indicatori
ai incluziunii sociale
Laeken,
revizuiţi 2006
Context
1. Raportul veniturilor
pe chintile
(S80/S20)
2. Coeﬁcientul Gini
3. Coeziunea
regională: dispersia
ratelor regionale de
angajare
4. Speranţa la o
viaţă sănătoasă şi
Speranţa de viaţă la
naştere, la 65 de ani
5. Rata sărăciei
ancorată în timp
6. Rata sărăciei înainte
de transferurile
sociale băneşti
(exclusiv pensiile)
7. Gospodăriile fără
lucrători după
principalele tipuri
8. Riscul sărăciei
pentru cei ocupaţi
divizat pe program
deplin/redus
9. Indicatorii muncii
plătite (capcana
şomajului, capcana
inactivităţii (al
doilea caz în special
pentru salariaţi),
(capcana
salariului mic)
10. Venitul net al
beneﬁciarilor
de asistenţă
socială, ca % al
pragului sărăciei
pentru tipurile de
gospodării fără
persoane ocupate
11. Raportările
persoanelor asupra
limitărilor în
activităţile zilnice,
pe chintile de venit,
sexe, vîrstă (0-17;
18-64; 65+ ani)

Indicatori de
monitorizare a
excluziunii sociale
pentru Moldova
Terţiari
Setul respectiv include
indicatorii menţionaţi
în Anexa 4, exclusiv cei
recomandaţi ca ﬁind
primari sau secundari

Anexe

Indicatori
ai excluziunii sociale
Laeken,
2001-2006
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Sărăcie şi
inegalitate

Ponderea
populaţiei
sub pragul
sărăciei
absolute

1.1.

Indicator

1

Nr.

ODM
SND

Utilizare

Tip

In utilizare Rezultat

Statut

BNS

Producător
de date
Periodicitate

NIvel de dezagregare
disponibil

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă (urban:
oraşe mari, oraşe mici;
rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Sursa principală de venit a
capului gospodăriei;
Numărul de lucrători în
gospodărie;
Nivelul educaţional al
capului gospodăriei;
Grupuri de vîrsta
a capului gospodăriei;
,
Sexul capului gospodăriei;
aici: ns – numărul
Tipul gospodăriei II
persoanelor cu consumul
(cu migranţi/fără migranţi);
pe adult echivalent mai jos
Tipul gospodăriei III
de pragul absolut al sărăciei,
(cu invalizi/fără invalizi);
nt – numărul total al
Grupuri de vîrstă ale
populaţiei.
persoanelor şi sexe;
Persoane cu dizabilităţi
şi pe sexe.

Deﬁniţie / descriere/
formula de calcul

CBGC (BNS) Numărul persoanelor
care traiesc în gospodării
cu cheltuieli pe adult
echivalent (scala 1:0.7:0.5)
mai joase decît pragul
sărăciei raportat la
numărul total al populaţiei.
Pragul sărăciei absolute
se calculează în baza
cheltuielilor alimentare
ale decilelor 2-4, ajustate
la 2282 kcal/persoană/zi
şi adăugarea la acestea a
cheltuielilor nealimentare
(ponderea pentru toate
gospodăriile din CBGC).
Rata sărăciei absolute:

Sursa de
date

Anexa 4. Matricea indicatorilor de monitorizare a excluziunii sociale în Republica Moldova.
Deﬁniţii, metodologii şi formule de calcul

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Profunzimea
sărăciei
absolute

Nr.

1.2.

RSIP

Utilizare

Tip

În utilizare Rezultat

Statut
BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

NIvel de dezagregare

Anexe

aici: pentru profunzimea
sărăciei α=1,
L - pragul sărăciei,
C – consumul pe adult
echivalent,
i - persoanele individuale,
n - numărul total de
persoane individuale şi
q - numărul de persoane
cu un consum mai jos de
pragul sărăciei.

,

CBGC (BNS) Profunzimea sărăciei după Cercetare statistică Naţional
Foster- Greer- Thorbecke
continuă, anual
care reprezintă deﬁcitul
mediu de consum al
populaţiei, în raport cu
pragul sărăciei.
Se aplică formula de calcul a
grupului de indicatori FGT.

Sursa

Aspecte metodologice şi analitice
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Ponderea
populaţiei
sub pragul
sărăciei
extreme

1.4.

Indicator

Deﬁcitul
median al
resurselor

Nr.

Utilizare

ODM,
SND

ES

Statut

Tip

Rezultat

În utilizare Rezultat

Nou

Producător

BNS

BNS

Sursa

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

NIvel de dezagregare

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone.

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Sexul capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor şi sexe;
Persoane cu dizabilităţi
şi pe sexe.

Cercetare statistică
CBGC (BNS) Numărul persoanelor care
traiesc în gospodării cu
continuă, anual.
cheltuieli pe adult echivalent
(scala 1:0.7:0.5) mai joase
decît pragul sărăciei extreme,
raportat la numărul total al
populaţiei. Pragul sărăciei
extreme se calculează în
baza cheltuielilor alimentare
ale decilelor 2-4, ajustate la
2282 kcal/persoană/zi.
Indicatorul se estimează
analogic indicatorului 1.1.,
în baza pragului sărăciei
extreme.

L - pragul sărăciei,
C – consumul pe adult
echivalent,
i - persoanele individuale.
Se calculează pentru
persoanele sărace, adică în
cazul cînd Ci<L.

CBGC (BNS) Profunzimea sărăciei,
care reprezintă mediana
raportului diferenţelor
dintre pragul de sărăcie şi
nivelul resurselor necesare
pe adult echivalent al
persoanelor sărace, faţă de
mărimea pragului absolut
al sărăciei, exprimat în
procente.
Formula de calcul este:

172

1.3.

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Utilizare

Rata sărăciei
subiective
(Autoaprecierea)

Rata sărăciei
subiective
în raport cu
minimumul
necesar

1.7.

Tip

In utilizare Rezultat

In utilizare Rezultat

RSIP

In utilizare Rezultat

Statut

RSIP

Ponderea
ODM,
populaţiei sub SND
pragul de 4
dolari pe zi
(la PPC)

Indicator

1.6.

1.5.

Nr.

BNS

BNS

ME

Producător

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

NIvel de dezagregare

Anexe

CBGC (BNS) Ponderea persoanelor care
locuiesc în gospodării, cu
resurse lunare mai joase
decît un prag subiectiv,
calculat în baza unui
minimum necesar declarat.
Pragul subiectiv al sărăciei
se estimează utilizînd
auto evaluările bunăstării
materiale (a sumei de bani,
necesare pentru a satisface
nevoile de bază, abordarea

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
Medii de reşedinţă
(urban, rural).

CBGC (BNS) Ponderea persoanelor care Cercetare statistică Naţional;
apreciază nivelul de viaţă al continuă, anual.
Medii de reşedinţă
gospodăriei lor drept “rău”
(urban, rural).
sau “foarte rău”.

CBGC (BNS) Numărul persoanelor care Cercetare statistică Naţional
traiesc în gospodării cu
continuă, anual.
cheltuieli de consum pe
persoană mai joase decît
pragul sărăciei, raportat la
numărul total al populaţiei.
Se consideră echivalentul
în lei al pragului stabilit
la 4.3 dolari pe persoană
în zi la paritatea puterii
de cumpărare (PPC). Rata
sărăciei este estimată
în raport cu acest prag
„internaţional” în vederea
comparaţiilor internaţionale
privind nivelul de trai
şi sărăcia, în special în
contextul ODM.

Sursa

Aspecte metodologice şi analitice
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RSIP

Utilizare

Tip

In utilizare Rezultat

Statut

BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere
Leyden91). În cadrul CBGC,
gospodăriile indică sumele
băneşti considerate
necesare pentru un nivel
minim de trai. Pragul
subiectiv al sărăciei se
estimează prin regresie
liniară simplă şi ia valori
diferite în dependenţă de
mărimea gospodăriei şi
mediul de reşedinţă.
Rata sărăciei se evaluează
după formula prezentată
la calcularea indicatorului
1.1., considerînd populaţia
situată mai jos de valorile
estimate ale pragului
subiectiv, în dependenţă
de mărimea gospodăriei şi
mediul de reşedinţă.

Periodicitate

NIvel de dezagregare

CBGC (BNS) Numărul persoanelor
Cercetare statistică Naţional
care traiesc în gospodării
continuă, anual.
cu cheltuieli pe adult
echivalent (scala 1:0.7:0.5)
mai joase decît pragul
sărăciei raportat la numărul
total al populaţiei. Pragul
sărăciei consituie 60%
din mediana cheltuielilor
pe adult echivalent. Rata
sărăciei conform pragului
estimat se calculează
aplicînd formula prezentată
la indicatorul 1.1.

Sursa

Van Praag, B.M.S., and Frijters, P., 1999. The measurement of welfare and well-being; The Leyden approach. In: Kahneman, D., Diener, E., and Schwarz
(eds.). Well-being: The Foundations of Hedonic Psychology. Russell Sage Foundation, New York

91

NOTĂ:

Ponderea
populaţiei
sub pragul
sărăciei
relative

Indicator
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1.8.

Nr.

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Coeﬁcientul
Gini pe
cheltuieli de
consum

Nr.

1.9.

SND

Utilizare

Tip

În utilizare Rezultat

Statut
BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

NIvel de dezagregare

Anexe

CBGC (BNS) Inegalitatea exprimată prin Cercetare statistică Naţional
coeﬁcientul Gini, calculată continuă, anual
Medii de reşedinţă
în baza cheltuielilor de
consum pe persoană,
ponderat.
Coeﬁcientul concentrării
veniturilor (coeﬁcientul
Gini) stabileşte gradul
de deviere a repartizării
efective a veniturilor după
grupe egale de populaţie
de la linia repartiţiei
uniforme a veniturilor.
Mărimea statistică a
indicelui variază de la 0 la 1,
egalîndu-se cu 0 – egalitate
totală a veniturilor la toate
grupele de populaţie; cu 1
– inegalitatea totală, cînd
tot venitul aparţine unei
persoane.
Informativ: dacă valoarea
coeﬁcientului Gini oscilează
în limita 0,29 – 0,31, atunci
ţara respectivă dispune
de un grad mediu de
inegalitate în distribuirea
veniturilor populaţiei.
Dacă, însă, coeﬁcientul
Gini depăşeşte valoarea
0,35, atunci situaţia se
caracterizează printr-un
grad înalt de inegalitate a
distribuţiei veniturilor.

Sursa

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicator

Utilizare

Tip

În utilizare Rezultat

Statut
BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

NIvel de dezagregare

aici: Q80/20 - Raportul dintre
chintila superioară şi
chintila inferioară,
S80 - suma cheltuielilor de
consum ale persoanelor din
chintila superioară,
S20 - suma cheltuielilor de
consum ale persoanelor din
chintila inferioară.

CBGC (BNS) Raportul dintre cheltuielile Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
de consum totale ale 20%
Medii de reşedinţă.
din populaţia ţării cu cel mai
mare consum înregistrat
(chintila superioară), la
cheltuielile de consum
totale ale 20% din populaţia
cu cel mai mic consum
(chintila inferioară),
calculate pentru ﬁecare
grup al populaţiei.
Repartiţia populaţiei pe
chintile se efectuează după
consumul pe persoană,
separat pentru ﬁecare grup
al populaţiei .
Calculele se efectuează
după formula:
,

Sursa

176

1.10. Raportul
SND
dintre chintila
superioară
şi chintila
inferioară
S80/S20

Nr.

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

1.11. Ponderea
populaţiei
supusă
riscului
de sărăcie
persistentă

Nr.

ES

Utilizare

Pasiv

Statut

Rezultat

Tip
ME, BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere

Anexe

,
aici: Nsr – numărul
persoanelor cu consumul
pe adult echivalent mai jos
de pragul absolut al sărăciei,
repetat, cel puţin 3 ani din
cei 4, pe parcursul cărora
gospodăria a fost supusă
cercetării.
Nt – numărul total al
populaţiei în eşantionul
panel.

CBGC (BNS) Ponderea populaţiei care
traieşte în gospodării
considerate sărace în anul
curent şi în încă cel puţin
2 ani din ultimii 3 anteriori
(adică 3 ani din cei 4 din
studiul panel).
Rata sărăciei persistente:

Sursa

NIvel de dezagregare
Naţional;
Medii de reşedinţă
(Urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social-economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Periodicitate
Cercetare
statistică continuă;
raportare anuală;
componenta panel;
poate ﬁ evaluat
începînd cu anul
2010.

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicator

Utilizare

Nou

Statut

Cauză

Tip
BNS

Producător
Modul adhoc privind
Excluziunea
Sociala
(BNS)

Sursa
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1.12. Lipsa reţelelor ES
de suport

Nr.
Rata persoanelor din
numărul total al populaţiei
care au aﬁrmat că nu au
nici o persoană de la care
pot cere ajutor în situaţii
problematice. Se consideră
patru cazuri: (i) asistenţa
necesară pe lîngă casă în
caz de îmbolnăvire; (ii)
un sfat necesar cu privire
la o problemă personală
sau familială serioasă;
(iii) necesitatea de a
discuta in caz de stare de
deprimare; (iv) necesitatea
de a împrumuta o sumă
de €250 pentru a soluţiona
o anumită situaţie de
urgenţă).

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Modul ad-hoc
privind Excluziunea
Sociala, o dată la
3 ani

Periodicitate

Naţional;
Medii de reşedinţă
(Urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social-economice;
Tipul gospodăriei II
(cu migranţi/fără migranti);
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor şi sexe.

NIvel de dezagregare

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

1.13. Gradul de
concentrare
a populaţiei
sărace faţă
de pragul
sărăciei:
-20%, -10%,
+10%

Nr.

RSIP,
ES

Utilizare

Pasiv

Statut

Rezultat

Tip
ME, BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

NIvel de dezagregare

Anexe

aici: N-20 , N-10 , N+10
– numărul persoanelor
cu consumul pe adult
echivalent mai jos de pragul
respectiv al sărăciei,
Nt – numărul total al
populaţiei.

CBGC (BNS) Dispersia populaţiei în jurul Cercetare statistică Naţional
pragului absolut al sărăciei. continuă, anual.
Este evaluată rata sărăciei
privind pragurile sărăciei:
-20%, -10%, +10%. Pragurile
respective ale sărăciei
se evaluează, precum
urmează:
L-20=L - 0,2*L; L-10=L - 0,1*L;
L+10=L + 0,1*L ;
aici L – pragul absolut al
sărăciei.
Ratele sărăciei se măsoară
analogic formulei
indicatorului 1.1., în
dependenţă de pragurile
respective, şi anume:

Sursa

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicator

Locuinţă şi
condiţiile
locative ale
gospodăriilor

Numărul de
ES
persoane
într-o cameră

2.

2.1.

ES

Utilizare

Pasiv

Recomandat

Statut

Rezultat

Rezultat

Tip

BNS

ME, BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere

Aici: n – numărul de
gospodării cercetate,
Ni – numărul de persoane
în gospodăria i,
Ci – numărul camerelor
în gospodăria i.

NIvel de dezagregare

Naţional;
Medii de reşedinţă (urban:
oraşe mari, oraşe mici;
rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Grupuri de vîrsta ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Cercetare
Naţional
statistică continuă;
raportare anuală;
componenta panel;
poate ﬁ evaluat
începînd cu anul
2010.

Periodicitate

Cercetare statistică
CBGC (BNS) Media raportului între
numărul total de persoane continuă, anual.
în gospodărie şi numărul de
camere în locuinţă.

CBGC (BNS) Rata sărăciei persistente
la pragul sărăciei – 10%.
Se estimează analogic
indicatorului 1.13.,
considerînd un prag de
sărăcie redus cu 10%
şi datele studiului panel
al CBGC.

Sursa
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1.14. Gradul de
concentrare
a sărăciei
persistente

Nr.

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

ES

Calitatea
construcţiei

2.3.

Utilizare

Spaţiul locativ ES
la un membru
al gospodăriei

Indicator

2.2.

Nr.

Pasiv

Pasiv

Statut

Cauză

Rezultat

Tip

BNS

BNS

Producător

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

Anexe

CBGC (BNS) Ponderea locuinţelor de
calitate joasă în numărul
total de locuinţe ale
persoanelor din grupul
respectiv, exprimat în
procente.
Se consideră locuinţele
declarate în cercetare ca
ﬁind construite: (i) din
saman, lut, lemn; (ii) ) cu
peste 50 ani în urmă
(pînă în anul 1960).

Aici: n – numărul de
gospodării cercetate,
Ni – numărul de persoane
în gospodăria i,
Si – spaţiul locativ al
locuinţei de care dispune
gospodăria i.

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Grupuri de vîrsta ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional
continuă, anual.
medii de reşedinţă
(Urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social-economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

CBGC (BNS) Media raportului între
Cercetare statistică
spaţiul locativ în locuinţa de continuă, anual.
care dispune gospodăria
şi numărul de persoane în
gospodărie

Sursa

Aspecte metodologice şi analitice
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Ponderea
ODM,
persoanelor
SND
cu acces
permanent
la surse
sigure de apă
potabilă

2.5.

Utilizare

Ponderea
ES
persoanelor
din
gospodăriile
care nu-şi
pot permite
încălzire
suﬁcientă
în timpul
sezonului rece

Indicator

2.4.

Nr.

Rezultat

Tip

Sursa

CNŞPMP

Date
administrative
(CNŞPMP)

Modul adBNS
hoc privind
Excluziunea
Sociala (BNS)

Producător

182

În utilizare Rezultat

Nou

Statut

Ponderea populaţiei
care are acces la surse
îmbunătăţite de apă în
baza probelor de apă
potabilă obţinute în cadrul
procesului de monitorizare
a calităţii apelor subterane
şi de suprafaţă.

Ponderea persoanelor care
locuiesc în gospodării ce
nu-şi pot permite încălzire
suﬁcientă în sezonul rece
al anului, din numărul
total al populaţiei în
grupul respectiv, exprimat
procente.

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Publicat anual

Modul ad-hoc
privind excluziunea
socială, o dată la
3 ani.

Periodicitate

Naţional

Naţional
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Grupuri d e vîrstă ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

NIvel de dezagregare

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Ponderea
persoanelor
fără apeduct
în locuinţă

Ponderea
persoanelor
cu acces la
salubrizare
îmbunătăţită

Nr.

2.6.

2.7.

În utilizare Rezultat

SND,
ODM

Tip

În utilizare Rezultat

Statut

ES

Utilizare

MCDR

BNS

Producător

Date administrative
(MCTD)

CBGC (BNS)

Sursa

Anexe

NIvel de dezagregare

Naţional

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Grupuri de vîrsta ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Periodicitate

Rata persoanelor din
Publicat anual
totalul populatiei care sint
cuprinse cu serviciile de
colectare, transportare,
sortare, prelucrare, tratare,
valoriﬁcare, neutralizare
(incinerare) şi depozitare
a deşeurilor menajere,
precum şi măturatul,
spălatul şi stropitul străzilor,
înverzirea lor, lucrările de
dezinfecţie, deratizare şi
ecarisaj. (Legea serviciilor
publice de gospodărie
comunală, nr.1402-XV din
24.10.2002, Monitorul
Oﬁcial al Republica Moldova
nr.14-17/49 din 07.02.2003

Ponderea persoanelor care
locuiesc în gospodării ce
nu au apeduct în interiorul
locuinţei, din numărul total
al populaţiei în grupul
respectiv, exprimat în
procente.

Deﬁniţie / descriere

Aspecte metodologice şi analitice
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2.10. Accesul la
locuinţe
sociale

Ponderea
ES
gospodăriilor
care au
diﬁcultăţi
la plata
utilităţilor

2.9.

ES

Tip

Recomandat

Rezultat

În utilizare Rezultat

În utilizare Rezultat

Statut

MMPSF

BNS

BNS

Producător

APL
MMPSF

CBGC (BNS)

CBGC (BNS)

Sursa

184

SND,
ODM

Ponderea
persoanelor
fără acces la
canalizare
îmbunătăţită

2.8.

Utilizare

Indicator

Nr.

NIvel de dezagregare

Cercetare
Ponderea peroanelor ce
suplimetară,
beneﬁciază de locuinţe
sociale, din totalul celor care anual
sînt înregistrate ca avînd
nevoie de ele.

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone.

Naţional
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social
economice;
Grupuri de vîrsta ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social
economice;
Grupuri de vîrsta ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Periodicitate

Ponderea gospodăriilor
Cercetare statistică
care au raportat că au
continuă, anual
întîlnit probleme la
achitarea energiei electrice,
agentului termic (încălzire
centrală), gaze naturale,
calculată în baza Cercetării
Bugetelor Gospodăriilor
Casnice.

Ponderea persoanelor care
locuiesc în gospodării ce
nu au acces la canalizare
îmbunătăţită, din numărul
total al populaţiei în grupul
respectiv, exprimat în
procente.

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Rata de
activitate
(BIM)

3.1.

Indicator

Piaţa muncii

Nr.

3.

SND

Utilizare

Tip

În utilizare Rezultat

Statut
BNS

Producător
AFM (BNS)

Sursa

Anexe

aici: Pa - populaţia activă
din punct de vedere
economic (sau forţa de
muncă) acestea ﬁind toate
persoanele de 15 ani şi
peste, care furnizează forţa
de muncă disponibilă
pentru producţia de
bunuri şi servicii în timpul
perioadei de referinţă,
inclusiv populaţia ocupată
şi şomerii;
Pt – populaţia totală.

Rata globală de activitate
reprezintă proporţia
populaţiei active din
populaţia totală în grupul
respectiv, exprimată în
procente.

Deﬁniţie / descriere

NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Periodicitate

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicator

Ponderea
lucrătorilor
ocupaţi în
sectorul
informal

Nr.

3.2.

Tip

În utilizare Cauză

Statut
BNS

Producător
AFM (BNS)

Sursa
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ES

Utilizare

aici: Poi – populaţia ocupată
informal, acestea ﬁind toate
persoanele care în timpul
săptămînii de referinţă a
cercetării au avut una din
următoarele ocupaţii (locuri
de muncă) în activitatea
principală sau secundară:
1) Lucrători pe cont propriu
sau patroni, care lucrează
în întreprinderile sectorului
informal;
2) Membrii cooperativelor
informale de producţie;
3) Ajutorii familiali angajaţi
la întreprinderile sectorului
formal sau la întreprinderile
sectorului informal;
4) Salariaţi angajaţi la
întreprinderile sectorului
formal, la întreprinderile
sectorului informal sau în
gospodăriile particulare ale
cetăţenilor, care satisfac cel
puţin unul din criteriile de
mai jos:
• patronul nu plăteşte
contribuţiile sociale pentru ei;
• nu beneﬁciază de concediu
anual plătit;

Ponderea persoanelor
ocupate informal în totalul
populaţiei ocupate din
grupul respectiv, exprimat în
procente.

Deﬁniţie / descriere

Anexe
NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Periodicitate

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

3.3.

Nr.

Utilizare

Rata
SND
şomajului
(deﬁniţia BIM)

Indicator

Tip

Î n utilizare Rezultat

Statut

BNS

Producător

AFM (BNS)

Sursa

Periodicitate

Anexe

aici: Nu – numărul şomerilor,
acestea ﬁind persoanele
de 15 ani şi peste, care în
cursul perioadei de referinţă
îndeplinesc simultan
următoarele condiţii: (i)
nu au un loc de muncă şi
nu desfăşoară o activitate
în scopul obţinerii unor
venituri; (ii) sînt în căutarea
unui loc de muncă, în
ultimele 4 săptămîni; (iii) sînt
disponibile să înceapă lucrul
în următoarele 15 zile, dacă
s-ar găsi imediat un loc de
muncă;
Pa – populaţia activă

Raportul dintre numărul
Cercetare statistică
şomerilor, deﬁniţi
continuă, anual
conform criteriilor Biroului
Internaţional al Muncii (BIM)
şi populaţia activă totală în
grupul respectiv, exprimat în
procente.

• nu beneﬁciază, în caz de
boală, de concediu medical
plătit;
5) Persoanele ocupate cu
producerea de produse
agricole în gospodăriile
casnice, în exclusivitate
pentru consumul propriu, cu
o durată a săptămînii de lucru
de 20 de ore şi mai mult.
Po – total populaţia ocupată.

Deﬁniţie / descriere

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

NIvel de dezagregare

Aspecte metodologice şi analitice
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SND

Ponderea
şomerilor pe
termen lung

Utilizare

3.5.

Indicator

Rata
SND
şomajului de
lungă durată
(deﬁniţia BIM)

Nr.

Statut

Tip

In utilizare Rezultat

În utilizare Rezultat

Producător

BNS

BNS

AFM (BNS)

AFM (BNS)

Sursa

188

3.4.

Periodicitate

NIvel de dezagregare

aici: Nlu – numărul
şomerilor de lungă durată,
acestea ﬁind persoanele
aﬂate în şomaj timp de
12 luni şi peste;
Nu – numărul şomerilor.

Ponderea persoanelor aﬂate Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
în şomaj timp de 1 an şi
Medii de reşedinţă;
peste în numărul total al
Zone;
şomerilor.
Sexe.

aici: Nlu – numărul
şomerilor de lungă durată,
acestea ﬁind persoanele
aﬂate în şomaj timp de
12 luni şi peste;
Pa – populaţia activă.

Raportul dintre numărul
Cercetare statistică Naţional;
persoanelor aﬂate în şomaj continuă, anual
Medii de reşedinţă;
timp de 12 luni şi peste, faţă
Sexe.
de populaţia activă totală,
exprimat în procente.

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Rata
SND
şomajului
tinerilor de
15-24 ani
(deﬁniţia BIM)

Populaţia
SND
care lucrează
peste hotare,
ca procent
din populaţia
activă

3.8.

Utilizare

3.7.

Indicator

Ponderea
ES
şomerilor pe
termen foarte
lung

Nr.

3.6.

Statut

Tip

Rezultat

Producător

BNS

BNS

În utilizare Rezultat / BNS
cauză
Primar

În utilizare Rezultat

Pasiv

Sursa

AFM (BNS)

AFM (BNS)

AFM (BNS)

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

NIvel de dezagregare

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Raportul dintre numărul
Cercetare statistică
populaţiei înregistrate, care continuă, anual.
lucrează peste hotare şi
numărul total al populaţiei
active, exprimat în procente.
Indicatorul se estimează
analogic indicatorului
3.4., considerînd numărul
persoanelor care lucrează
peste hotarele ţării.

Anexe

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Raportul dintre numărul
Cercetare statistică
şomerilor BIM (15-24 ani) şi continuă, anual.
numărul total al populaţiei
active din această categorie
de vîrstă, exprimat în
procente.
Indicatorul se estimează
analogic indicatorului
3.4., considerînd numărul
persoanelor de 15-24 ani la
numitor şi numărător.

Ponderea persoanelor aﬂate Cercetare statistică Naţional;
în şomaj timp de 24 luni
continuă, anual.
Medii de reşedinţă:
şi peste în numărul total
Sexe.
al şomerilor, exprimat în
procente.
Indicatorul se estimează
analogic indicatorului
3.5., considerînd numărul
şomerilor pe termen foarte
lung.

Aspecte metodologice şi analitice
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Condiţiile
nocive de
muncă

ES

ES

Utilizare

Nou

Nou

ES
3.13. Integrarea
persoanelor
cu dizabilităţi
pe piaţa
muncii

3.12. Integrarea
foştilor
deţinuţi pe
piata muncii

Cauză

Cauză

Tip

Proces

Proces

În utilizare Cauză

Pasiv

Nou

Statut

ES

3.11. Raportul între SND
salariului
mediu anual
şi minimumul
de existenţă

3.10. Necorespunderea cu
caliﬁcarea şi
cu locul de
muncă

3.9.

Indicator

ANOFM

ANOFM

BNS

BNS

BNS

Producător

NIvel de dezagregare

Naţional;

Rata persoanelor cu
Date
Anual.
administra- disabilităţi plasate în cîmpul
tive (ANOFM) muncii din nr. total de
persoane cu dizabilităţi
înregistrate ca ﬁind în
cautarea unui loc de muncă,
exprimată în procente

Naţional;
Sexe.

Anual.
Salariul mediu anual pe
economie raportat la
minimumul de existenţă al
persoanelor apte de muncă,
exprimat în procente

Naţional;
Sexe.

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Periodicitate

Ponderea persoanelor care Cercetare statistică
ar dori să-şi schimbe locul
continuă, anual.
de muncă “pentru a folosi
mai adecvat capacităţile sau
caliﬁcarea lor” din totalul
populaţiei ocupate în
grupul respectiv

Ponderea persoanelor
care au declarat că “munca
lor este prea exigentă şi
stresantă” sau că “lucrează
în condiţii periculoase
sau nocive”, din totalul
populaţiei ocupate în
grupul respectiv.

Deﬁniţie / descriere

Date
Rata foştilor deţinuţi plasaţi Anual.
administra- în cîmpul muncii din nr.
tive (ANOFM) total de foşti deţinuţi
înregistraţi ca ﬁind în
cautarea unui loc de
muncă în grupul respectiv,
exprimată în procente

BNS

AFM (BNS)

AFM (BNS)

Sursa
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Nr.

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Educaţia

Rata de
părăsire
timpurie a
sistemului
educaţional
de către
tineri, %

4.

4.1.

3.14. Ponderea
persoanelor
ce locuiesc
în gospodării
fără lucrători

Nr.

SND

ES

Utilizare

Proces /
cauză

Tip

În utilizare Cauză

Pasiv

Statut

BNS

BNS

Producător

AFM (BNS)

CBGC (BNS)

Sursa

Periodicitate

Anexe

Proporţia populaţiei în
vîrstă de 18-24 ani cu
nivel de educaţie scăzut
(gimnazial, primar, fără
şcoală primară), care nu
urmează nici o formă de
instruire în ultimele patru
săptămîni precedente
interviului, în totalul
populaţiei de 18-24 ani din
grupul respectiv, exprimat
în procente.

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei
Tipul gospodăriei II
(cu migranţi/fără
migranti);
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor şi sexe.

NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual.
Medii de reşedinţă;
Sexe.

Ponderea persoanelor care Cercetare statistică
locuiesc în gospodării în
continuă, anual.
care nici o persoană nu
lucrează, din numărul total
de persoane din grupul
respectiv, exprimată în
procente.
Persoane care lucrează
(lucrători) se consideră
persoanele care au indicat:
(i) statutul ocupaţional ﬁind
salariat, patron, lucrator
pe cont propriu în sectorul
agricol sau neagricol, ajutor
familial neremunerat,
membru al unei cooperative
sau (ii) care au declarat ca
nu au lucrat, deoarece au
fost în concediu de odihnă
sau de boală, condiţii
meteorologice nefavorabile,
serviciu militar.

Deﬁniţie / descriere

Aspecte metodologice şi analitice
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În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

Rata de
SND
cuprindere în
învăţămînt a
populaţiei în
vîrstă de
15-24 ani, %

Rata netă de SND
cuprindere în
învăţămîntul
preşcolar, %

Rata brută de SND
cuprindere în
învăţămîntul
preşcolar

4.3.

4.4.

4.5.

Cauză

BNS

BNS

BNS

BNS

Producător

BNS

BNS

BNS

AFM (BNS)

Sursa

192

SE

Tip

Ponderea
persoanelor
de 25-64
ani cu nivel
scăzut de
instruire

Statut

4.2.

Utilizare

Indicator

Nr.

NIvel de dezagregare

Numărul de copii
Anual
înmatriculaţi în învăţămîntul
prescolar, indiferent
de vîrstă ca pondere a
populaţiei de vîrstă şcolară
oﬁcială pentru acest nivel
(3-6) , exprimat în procente.

Numărul de copiii de
Anual
3-6 ani, înmatriculaţi în
învăţămîntul preşcolar, ca
pondere a populaţiei de
vîrstă şcolară oﬁcială pentru
acest nivel (3-6) , exprimat
în procente.

Naţional;
Medii (urban/rural).

Naţional;
Medii (urban/rural).

Naţional

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Periodicitate

Numărul de persoane
Anual
înmatriculate într-un nivel
de învăţămînt (secundar
general, secundar
profesional, mediu de
specialitate, superior; toate
formele de învăţămînt: de zi,
seral şi cu frecvenţă redusă)
cu vîrste cuprinse între
15-24 de ani, ca pondere a
populaţiei de această vîrstă
(15-24), exprimat
în procente.

Proporţia persoanelor
încadrate în grupele de
vîrstă de 25-64 ani care au
absolvit cel mult nivelul
de instruire gimnazial, din
totalul persoanelor de
aceeaşi vîrstă din grupul
respectiv, exprimat în
procente.

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

Rata brută de SND
cuprindere în
învăţămîntul
primar

Rata brută de ODM,
cuprindere în SND
învăţămîntul
general
obligatoriu
(primar şi
gimnazial)

4.8.

4.9.

Tip

Rata netă de SND
cuprindere în
învăţămîntul
primar

Statut

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

4.7.

Utilizare

ODM,
SND

Indicator

Gradul de
cuprindere
în învăţămînt
al copiilor de
6-7 ani

Nr.

4.6.

Producător

BNS

BNS

BNS

BNS

Sursa

BNS

BNS

BNS

BNS

Deﬁniţie / descriere

Naţional;
Medii (urban/rural).

Naţional;
Medii (urban/rural).

Numărul de copii,
Anual
înmatriculaţi în învăţămîntul
prescolar, indiferent
de vîrstă, ca pondere a
populaţiei de vîrstă şcolară
oﬁcială pentru acest nivel
(7-10) din grupul respectiv,
exprimat în procente.
Numărul de copii,
Anual
înmatriculaţi în învăţămîntul
general obligatoriu (primar
şi gimnazial), indiferent
de vîrstă, ca pondere a
populaţiei de vîrstă şcolară
oﬁcială pentru acest nivel
(7-15) din grupul respectiv,
exprimat în procente.

Anexe

Naţional;
Medii (urban/rural).

Numărul de copii de
Anual
7-10 ani, înmatriculaţi în
învăţămîntul prescolar, ca
pondere a populaţiei de
vîrstă şcolară oﬁcială pentru
acest nivel (7-10) din grupul
respectiv, exprimat în
procente.

NIvel de dezagregare
Naţional;
Medii (urban/rural).

Periodicitate
Anual

Numărul de copii
înmatriculaţi în învăţămînt
în vîrstă de 6-7 ani, ca
pondere a populaţiei de
vîrstă de 6-7 ani din grupul
respectiv, exprimat
în procente.

Aspecte metodologice şi analitice
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Cauză

Nou

4.12. Ponderea
persoanelor
de vîrsta
respectivă cu
acces limitat
la educaţia
preşcolară
(disponibil
din 2008)

ES

În utilizare Cauză

Tip

4.11. Rata brută de SND
cuprindere în
învăţămîntul
gimnazial

Statut

În utilizare Cauză

Utilizare

4.10. Rata netă de SND
cuprindere în
învăţămîntul
gimnazial

Indicator

ME

BNS

BNS

Producător

IDAM (ME)

BNS

BNS

Sursa
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Nr.

Periodicitate

Se calculează ca rata
persoanelor care locuiesc
în localităţi fără grădiniţe,
iar distanţa pînă la cea
mai apropiată localitate
care are grădiniţă este mai
mare decît distanţa medie
pe republică. Se consideră
numai localităţile care nu au
grădiniţă.

Indicatorii socialeconomici ai
localităţilor rurale,
anual

Numărul de copii,
Anual
înmatriculaţi în învăţămîntul
gimnazial, indiferent
de vîrstă, ca pondere a
populaţiei de vîrstă şcolară
oﬁcială pentru acest nivel
(11-15) din grupul respectiv,
exprimat în procente.

Numărul de copii de
Anual
11-15 ani, înmatriculaţi în
învăţămîntul secundar, ca
pondere a populaţiei de
vîrstă şcolară oﬁcială pentru
acest nivel (11-15) din
grupul respectiv, exprimat
în procente.

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Naţional;
Zone.

Naţional;
Medii (urban/rural).

Naţional;
Medii (urban/rural).

NIvel de dezagregare

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Nou

Nou

ES

4.15. Excluziunea
ES
intergeneraţională de la
educaţie a
tinerilor în
vîrstă de
15-24 ani

Nou

Statut

4.14. Ponderea
persoanelor
de vîrstă
respectivă cu
acces limitat
la educaţia
gimnazială
(disponibil
din 2008)

Utilizare

ES

Indicator

4.13. Ponderea
persoanelor
de vîrsta
respectivă cu
acces limitat
la educaţia
primară
(disponibil
din 2008)

Nr.

Cauză

Cauză

Cauză

Tip

BNS

ME

ME

Producător

CBGC (BNS)

IDAM (ME)

IDAM (ME)

Sursa

Cercetare statistică Nivelul de educaţie al
continuă, anual
părinţilor, inclusiv:
Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Categorii social economice
Tipul gospodăriei II
(cu migranţi/fără migranţi)

Ponderea tinerilor în vîrstă
de 15-24 ani, care nu
au declarat participarea
la educaţie în luna de
cercetare, după nivelul de
educaţie al (i) mamei şi (ii)
tatălui.

Anexe

Indicatorii socialeconomici ai
localităţilor rurale,
anual

Se calculează ca rata
persoanelor care locuiesc
în localităţi lipsite de
posibilitatea de instruire
gimnazială, iar distanţa
pînă la cea mai apropiată
localitate care dispune de
această posibilitate este mai
mare decît distanţa medie
pe republică. Se consideră
numai localităţile care nu
au posibilităţi de instruire
gimnazială.

Naţional;
Zone.

Naţional;
Zone.

Indicatorii socialeconomici ai
localităţilor rurale,
anual

Se calculează ca rata
persoanelor care locuiesc
în localităţi lipsite de
posibilitatea de instruire
primară, iar distanţa pînă la
cea mai apropiată localitate
care dispune de această
posibilitate este mai mare
decît distanţa medie pe
republică. Se consideră
numai localităţile care nu
au posibilităţi de instruire
primară.

NIvel de dezagregare

Periodicitate

Deﬁniţie / descriere

Aspecte metodologice şi analitice
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Tip

Producător

Recoman- Rezultat
dat

4.18. Oportunitatea ES
economică a
educaţiei

Cauză

BNS

BNS

Recoman- Rezultat / OCDE
dat
cauză
MEdu
UNICEF

Statut

Nou

ES

Utilizare

4.17. Calitatea
ES
cunoştinţelor

4.16. Calitatea
educaţiei

Indicator

Deﬁniţie / descriere

AFM

Modul adhoc privind
excluziunea
sociala (BNS)

Care sînt oportunităţile
economice pentru
absolvenţi după structura
de învăţămînt.

Ponderea persoanelor
care se simt confortabil (i)
la lectura textelor în limbi
străine, (ii) completarea
unui formular, (iii)
utilizarea calculatorului
şi Internetului. Sînt
considerate persoanele
care au evaluat cunoştinţele
proprii în domeniul
respectiv cu 8-10 puncte.
În cazul cunoştinţelor în
domeniul limbilor străine,
– cel puţin cunoaşterea unei
limbi, este apreciată cu
8-10 puncte.

Cercetare
Performanţele la testele
OCDE (MEdu) comparative internaţionale,
cum ar ﬁ PISA (Programul
pentru evaluarea
internaţională a elevilor).
http://www.edu.gov.md/
ﬁles/unsorted/PISA2009.
doc

Sursa

196

Nr.

Anexe

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Grupuri social-economice
disponibile.

NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă;
Zone;
Categorii social economice;
Sexe.

Modul ad-hoc
Naţional;
privind excluziunea Medii de reşedinţă;
sociala, o dată la
Zone;
3 ani
Categorii social economice;
Sexe.

Estimare
internaţională
odata la 3 ani
Recomandat
începînd cu 2010

Periodicitate

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Sănătate

Speranţa
de viaţă la
naştere

Aprecierea
stării de
sănătate

Mortalitatea
infantilă

5.

5.1.

5.2.

5.3

4.19. Relevanţa
educaţiei

Nr.

Tip

In utilizare Rezultat

În utilizare Rezultat

RSIP,
ES

ODM,
SND

În utilizare Rezultat

Recoman- Rezultat
dat

Statut

ODM,
SND

ES

Utilizare

BNS

BNS

BNS

BNS

Producător

Date
administrative
(MS)

CBGC (BNS)

Date
administrative
(MS)

AFM (BNS)

Sursa

Anexe

Anual
Mortalitatea copiilor în
vîrsta 0-1 ani la 1000 nascuti
vii de la 500 gr. în grupul
respectiv

Cercetare statistică Naţional
continuă, anual
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor şi Sexe.

Autoaprecierea stării
sănătăţii. Rata persoanelor
care au declarat starea
individuală de sănătate ca
ﬁind rea sau foarte rea, din
totalul populaţiei în grupul
respectiv

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Naţional;
Sexe.

Anual

Numărul mediu de ani pe
care îi are de trăit un nou
născut, daca ar trăi tot
restul vieţii în condiţiile
mortalităţii pe vîrste din
perioada de referinţă.

NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă;
Zone;
Categorii social economice;
Sexe.

Periodicitate

Ponderea angajaţilor care
lucrează în domeniul de
specializare.

Deﬁniţie / descriere

Aspecte metodologice şi analitice
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Incidenţa
HIV/SIDA
printre
populaţia
cu vîrsta de
15-24 ani,
la 100000
persoane

Incidenţa
generală a
tuberculozei
active,
la 100000
persoane

5.6.

5.7.

ODM
SND

ODM
SND

ODM
SND

Incidenţa
HIV/SIDA,
la 100000
persoane

Utilizare

5.5.

Indicator

Rata
ODM
mortalităţii
SND
copiilor care
nu au atins
vîrsta de 5 ani

Nr.

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

MS

MS

MS

Producător

În utilizare Cauză

Tip
BNS

Statut

În utilizare Rezultat

Date
administrative
(MS)

Date
administrative
(MS)

Date
administrative
(MS)

Date
administrative
(MS)

Sursa
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5.4.

Numărul de cazuri noi
de îmbolnăvire cu TBC, la
100000 persoane.

Numărul de cazuri noi
de îmbolnăvire HIV/SIDA
printre populaţia cu vîrsta
de 15-24 ani, la 100000
persoane

Numărul de cazuri noi de
îmbolnăvire cu HIV/SIDA, la
100000 persoane.

Mortalitatea copiilor în
vîrsta de pînă la 5 ani la
1000 născuţi vii în grupul
respectiv.

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Periodicitate

Anual

Anual

Anual

Anual

NIvel de dezagregare

Naţional;
Teritorii administrative.

Naţional

Naţional;
Teritorii administrative.

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Sexe.

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Aprecierea
stării de de
dizabilitate

Ponderea
populaţiei
care nu are
asigurare
obligatorie
de asistenţă
medicală

Nr.

5.8.

5.9.

Utilizare

SND

ES

Statut

Tip

Rezultat

În utilizare Cauză /
Proces

Pasiv

Producător

BNS

BNS

Sursa

CBGC (BNS)

CBGC (BNS)

Anexe

Naţional
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

NIvel de dezagregare

Proporţia din totalul
Cercetare statistică
populaţiei a persoanelor
continuă, anual
care au declarat că nu sînt
beneﬁciari ai asigurării
medicale obligatorii de nici
un tip în grupul respectiv al
populaţiei

Periodicitate
Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor şi sexe.

Deﬁniţie / descriere
Autodeclararea stării
Cercetare statistică
de dizabilitati. Rata
continuă, anual
persoanelor care au declarat
invaliditate de gradul I, II
sau III, din totalul populaţiei
în grupul respectiv

Aspecte metodologice şi analitice
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Nou

ES

5.12. Accesul
ﬁnanciar
limitat la
servicii
medicale

Nou

Statut

5.11. Ponderea
ES
populaţiei
din mediul
rural cu
acces limitat
la servicii
medicale de
bază (disponibil din 2008)

Utilizare

Nou

Indicator

ES

Nr.

Tip

Cauză

Cauză

Cauză

Producător

BNS

ME, APL

BNS

Modulul în
sănătate
CBGC (BNS)

IDAM (ME)

Modulul în
sănătate
CBGC (BNS)

Sursa
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5.10. Accesul
limitat la
servicii
medicale

Periodicitate

Ponderea populaţiei care nu Modulul ad-hoc în
s-a adresat pentru asistenţa sănătate, odată la
medicală necesară din
3-4 ani.
cauza situaţiei ﬁnanciare.
Se consideră ponderea
persoanelor, în totalul
populaţiei din grupul
respectiv, care au declarat
că „Nu am avut bani”.

Se calculează ca rata
Indicatorii socialpersoanelor care locuiesc în economici ai
localităţi fără oﬁciu medical, localităţilor rurale
iar distanţa pînă la cea mai
apropiată localitate care
dispune de acest serviciu
este mai mare decît distanţa
medie pe republică. Se
consideră numai localităţile
care nu au acest serviciu.

Ponderea persoanelor care Modulul ad-hoc în
au raportat probleme de
sănătate, odată la
acces la medic din cauza
3-4 ani.
distanţei pînă la oﬁciul
medicului / spital / centru
medical. Se consideră
ponderea persoanelor, în
totalul populaţiei din grupul
respectiv, care au declarat
că „Instituţia medicală este
departe”

Deﬁniţie / descriere

Anexe
NIvel de dezagregare

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Naţional;
Zone.

Naţional;
Medii de reşedinţă
(Urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Nr.

Indicator

Utilizare

5.13. Cheltuielile
ES
directe
pentru servicii
medicale

Statut

Nou

Tip

Producător

Rezultat / BNS
Cauză

Sursa
Modulul în
sănătate
CBGC (BNS)

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

Anexe

aici: CSi – cheltuielile pentru
sănătate ale gospodăriei i,
CTi – cheltuielile totale ale
gospodăriei i,
n – numărul de gospodării
în grupul respectiv.

Ponderea cheltuielilor
Cercetare statistică
directe ale populaţei
continuă, anual
pentru asistenţa medicală
raportată la cheltuielile
totale ale gospodăriilor
casnice din grupul respectiv
al populaţiei, exprimat în
procente.
Formula de calcul:

NIvel de dezagregare
Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Grupuri de vîrsta ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).
Aspecte metodologice şi analitice
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Protecţia
socială

Rata sărăciei
înainte de
transferurile
sociale

6.

6.1.

Indicator

RPSIP
Laeken

Utilizare

Nou

Statut

Rezultat

Tip

BNS

Producător

CBGC (BNS)

Sursa

202

Nr.

Periodicitate

unde:
ns – numărul persoanelor
cu consumul pe adult
echivalent fără transferuri
sociale CEi mai jos de pragul
absolut al sărăciei,
nt – numărul total
al populaţiei.

Rata sărăciei gospodăriilor Cercetare statistică
continuă, anual.
casnice înainte de a primi
mijloace din transferurile
sociale. Se consideră două
cazuri: (i) înainte de a primi
orice tip de prestaţii sociale,
inclusiv pensii; (ii) înainte
de a primi prestaţii sociale,
exclusiv pensii.
Metoda de calcul este:
- se evaluează mărimea
veniturilor din transferurile
sociale Ti, pentru ﬁecare
gospodărie,
- pentru ﬁecare gospodărie
se calculează consumul fără
transferuri sociale pe adult
echivalent: CEi = (Ci -Ti);
- se aplică formula:

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social
economice
Grupuri de vîrstă ale
capului gospodăriei
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

NIvel de dezagregare

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Pasiv

ES

6.4.

Ponderea
transferurilor
sociale în
veniturile
gospodărilor

Pasiv

Ponderea
ES
gospodăriilor
care
beneﬁciază
de prestaţii
sociale (fără
pensii)

Tip

Producător

BNS

BNS

În utilizare Rezultat / BNS
Cauză

Statut

6.3.

Utilizare

Distribuirea
SND
prestaţiilor
sociale (fără
pensii) pentru
chintilele de
consum I şi V

Indicator

6.2.

Nr.

CBGC (BNS)

CBGC (BNS)

CBGC (BNS)

Sursa

Anexe

Ponderea transferurilor
sociale în veniturile
disponibile totale ale
gospodărilor. Se consideră
două cazuri: (i) inclusiv
pensiile, (ii) exclusiv
pensiile.

NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Cercetare statistică Chintila I şi V:
continuă, anual
Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zon.

Periodicitate

Ponderea gospodăriilor
Cercetare statistică
care beneﬁciază de prestaţii continuă, anual
sociale, exclusiv pensii, în
totalul gospodăriilor din
grupul respectiv.

Ponderea prestaţiilor
sociale primite de chintila I
(cei mai săraci) şi, respectiv,
chintila V (cei mai înstăriţi),
din totalul prestaţiilor
sociale. Se consideră
chintile ale cheltuielilor de
consum pe persoană.

Deﬁniţie / descriere

Aspecte metodologice şi analitice
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Coeﬁcientul
de înlocuire

Pensia
medie lunară
pentru limită
de vîrstă
raportată la
minimum
de existenţă
pentru
pensionari

Pensia medie SND
lunară în
agricultură
raportată la
pensia medie
lunară pentru
limită de
vîrstă

6.6.

6.7.

6.8.

SND

ES

Venitul
SE,
median relativ Laeken
al persoanelor
Ajustat
vîrstnice

Utilizare

6.5.

Indicator

Rezultat

Rezultat

Tip

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

Pasiv

Pasiv

Statut

CNAS

CNAS

BNS
CNAS

BNS

Producător

NIvel de dezagregare

Anual

Naţional;
Sexe.

Naţional;
Sexe.

Cercetare statistică Naţional;
continuă, raportare Sexe.
anuală

Anual
Raportul dintre pensia
medie lunară (la 1 ianuarie
a ﬁecărui an), raportată la
minimumul de existenţă
pentru persoanele vîrstnice.

Date admnis- Pensia medie lunară în
trative
agricultură (la începutul
anului), raportată la pensia
(CNAS)
medie lunară pentru limită
de vîrstă.

Date
administrative
(CNAS),
CBGC (BNS)

Periodicitate

Venitul median pe
Cercetare statistică Naţional;
echivalent al persoanelor
continuă, raportare Medii de reşedinţă
în vîrstă de 65 ani şi peste
anuală
(urban: oraşe mari,
raportat la venitul median
oraşe mici; rural);
al persoanelor în vîrstă de 0Zone;
64 ani din grupul respectiv,
Tipul gospodăriei I;
exprimat în procente.
Componenţa gospodăriei;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Deﬁniţie / descriere

Date
Raportul dintre pensia
admnisrative medie pentru limită de
(CNAS)
vîrstă şi salariul mediu
nominal pe economie.

CBGC (BNS)

Sursa
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Nr.

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Ponderea
persoanelor
care
beneﬁciază
de servicii
sociale

Justiţie şi
securitate

Nivelul redus
de încredere
în poliţie

Nivelul redus
de încredere
în sistemul
judiciar

Nr.

6.9.

7.

7.1.

7.2.

Utilizare

ES

ES

ES

Statut

Tip

Nou

Nou

Proces /
Cauză

Proces /
Cauză

Recoman- Proces
dat

Producător

BNS

BNS

BNS

Modul ad-hoc
privind Excluziunea
Sociala, o dată la
3 ani

Modul
Ponderea persoanelor
ad-hoc (BNS) intervievate care au declarat
că „Deloc nu am încredere”
în sistemul judiciar,
din totalul persoanelor
intervievate în grupul
respectiv.

Anexe

Modul ad-hoc
privind excluziunea
sociala, o dată la
3 ani

Periodicitate

Modul
Ponderea persoanelor
ad-hoc (BNS) intervievate care au declarat
că „Deloc nu am încredere”
în poliţie, din totalul
persoanelor intervievate în
grupul respectiv.

Deﬁniţie / descriere
Potenţial Modul
ad-hoc la CBGC
privind servicile
sociale sau întrebări
suplimentare în
CBGC, o dată la
3 ani

Sursa
Modul
Rata persoanelor care au
ad-hoc (BNS) beneﬁciat de servicii de
asistenţă socială, din totalul
gospodăriilor casnice.

NIvel de dezagregare

Naţional
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor.

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor.

Medii de reşedinţă;
Zone;
Grupuri social-economice
disponibile.

Aspecte metodologice şi analitice
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Rata
infracţiunilor
legate de
traﬁcul de
ﬁinţe umane,
inclusiv copii

Rata
infracţiunilor
contra
sănătăţii şi
familiei

Rata minorilor ES
condamnaţi

Ponderea
ES
minorilor
condamnanţi
la închisoare

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

Utilizare

SND

SND

ES

Indicator

Rata
infracţionalităţii

Nr.

Tip

Rezultat

Rezultat

În utilizare Rezultat

În utilizare Proces /
Cauză

Statut

Producător

MJ

MJ

MAI

MAI,
Centrul de
combatere a
traﬁcului de
ﬁinţe umane

MAI

Deﬁniţie / descriere

Periodicitate

Nivelul infracţiunilor
Anual
săvîrşite, la 10,000 locuitori.

Date
administrative (MJ)

Date
administrative (MJ)

Date
administrative (MAI)

NIvel de dezagregare

Naţional

Naţional;
Regiuni geograﬁce.
Naţional;
Regiuni geograﬁce.

Anual

Anual

Anual

Rata persoanelor de vîrstă
minoră contaminate,
din totalul persoanelor
condamnate
Pondera minorilor
condamnaţi la pedeapsa
cu închisoarea, din totalul
minorilor condamnaţi.

Naţional

Naţional

Rata infracţunilor contra
sănătăţii şi familiei din
totalul infracţiunilor.

Date admini- Rata infracţiunilor legate de Anual
trative
traﬁcul de ﬁinţe umane,
în totalul infracţiunilor
(MAI)

Date
administrative (MAI)

Sursa

206

7.3.

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Percepţia
securităţii
publice
reduse în
localitate

Cultură, sport
şi petrecerea
timpului liber

Cheltuieli
pentru
agreement şi
cultură

8.

8.1.

Indicator

7.8.

Nr.

ES

ES

Utilizare

Nou

Nou

Statut

Rezultat

Cauză

Tip

BNS

BNS

Producător

CBGC, (BNS)

Modul adhoc (BNS)

Sursa

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Grupuri de vîrsta ale
capului gospodăriei;
Tipul gospodăriei II (cu
migranţi/fără migranţi);
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Anual

Cota cheltuielilor pentru
agreement şi cultură
în totalul cheltuielilor
de consum, exprimată
procentual

Anexe

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor.

Modul ad-hoc
privind excluziunea
socială, o dată la
3 ani

Rata persoanelor din
totalul celor din grupul
respectiv, care au raportat
insecuritate în localitate,
declarînd că a se plimba pe
timp de noapte în regiunea
locuinţei sale este “Destul
de periculos” şi “Foarte
periculos”.

NIvel de dezagregare

Periodicitate

Deﬁniţie / descriere

Aspecte metodologice şi analitice
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DisponibiliES
tatea
turismului
peste hotarele
ţării

Utilizare

8.3.

Indicator

Percepţia
ES
lipsei de acces
la zonele de
agrement sau
zonele verzi
ca o problemă
a comunităţii

Nr.

Statut

Nou

Nou

Tip

Cauză

Cauză

Producător

BNS

BNS

Deﬁniţie / descriere
Ponderea persoanelor care
au declarat că nu au acces
la zonele de agrement sau
zonele verzi din vecinătate.

Periodicitate
Modul ad-hoc
privind excluziunea
socială, odată la
3 ani

Aici: Np – numărul plecări
ale vizitatorilor moldoveni
în străinătate prin
intermediul agenţiilor de
turism şi turoperatorilor;
Ps – populaţia stabilă în anul
de referinţă.

Anual
Statistica
Numărul de plecări ale
oﬁcială (BNS) cetăţenilor moldoveni în
străinătate prin intermediul
agenţiilor de turism şi
turoperatorilor, la 1000
locuitori.
Formula de calcul:

Modul adhoc (BNS)

Sursa
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8.2.

Anexe

NIvel de dezagregare

Naţional;
Zone.

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicator

Disponibilitatea
turismului
intern

Nr.

8.4.

Utilizare

ES

Statut

Nou

Tip

Cauză

Producător
BNS

Sursa

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Aici: Nt – numărul turiştilor
în structurile de cazare
turistică colective;
Ns – numărul turiştilor
străini în structurile de
cazare turistică colective;
Ps – populaţia stabilă
în anul de referinţă.

Statistica
Numărul turiştilor
oﬁcială (BNS) moldoveni cazaţi în
structurile de cazare
turistică colective din
Moldova la 1000 locuitori.
Formula de calcul:

Periodicitate
Anual

NIvel de dezagregare
Naţional;
Zone.

Aspecte metodologice şi analitice
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Participarea la
viaţa socială,
guvernare;
comunicarea
şi accesul la
informaţii

Participarea la ES
viaţa socială

Participarea la ES
viaţa politică

9.1.

9.2.

Utilizare

9.

Indicator

Nou

Nou

Statut

Cauză

Cauză

Tip

BNS

BNS

Producător

CBGC (BNS)

CBGC (BNS)

Sursa
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Nr.

Ponderea gospodariilor
care au declarat că au
participat la sedinte ale unei
organizaţii de sindicate,
unui partid politic, grup de
acţiune politică, protest sau
demonstraţie; au contactat
un politician sau o persoană
publică, cu privire la
anumite întrebări, exclusiv
adresările de rutină.

Ponderea gospodariilor care
au declarat că au participat
la sedinţe organizate de
unele organizaţii de caritate
sau voluntariat; au efectuat
muncă de voluntariat
pentru o organizatie de
voluntariat sau comunitate.

Deﬁniţie / descriere

Anexe

Modul ad-hoc
privind excluziunea
socială, o dată la
3 ani

Modul ad-hoc
privind excluziunea
socială, o dată la
3 ani

Periodicitate

Naţional;
Medii de reşedinţă
(Urban: oraşe mari, oraşe
mici; rural);
Zone;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei II
(cu migranţi/fără migranţi)
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor.

Naţional;
Medii de reşedinţă (Urban:
oraşe mari, oraşe mici;
rural);
Zone;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei II
(cu migranţi/fără migranţi);
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor.

NIvel de dezagregare

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Accesul la linii SND
telefonice
în reţeaua
telefonică
publică

Accesul
limitat la
telefon ﬁx

Accesul la
SND
reţele celulare

9.4.

9.5.

9.6.

Utilizare

ES

ES

Indicator

Participarea
la guvernare

Nr.

9.3.

Statut

Tip

Cauză

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

Nou

Producător

MTIC/
ANRCETI

BNS

MTIC/
ANRCETI

BNS

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Ponderea gospodariilor care Cercetare statistică
au raportat că locuinţa nu
continuă, anual
dispune de telefon ﬁx, din
totalul gospodăriilor
din grupul respectiv.

Anexe

Date
Numarul abonaţilor la reţele Anual
celulare, la 100 de locuitori
administrative (MTIC/
ANRCETI)

CBGC (BNS)

Naţional;
Medii de reşedinţă.

Numărul de linii telefonice Anual
în reţeaua telefonică publică
sau cu ieşire la ea, la 100
locuitori (la sfîrşitul anului).

Date
administrative (MTIC/
ANRCETI)

NIvel de dezagregare

Naţional

Naţional;
Medii de reşedinţă
(urban: oraşe mari,
oraşe mici; rural);
Zone;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei II
(cu migranţi/fără migranţi);
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi);
Grupuri de vîrstă ale
persoanelor.

Periodicitate
Modul ad-hoc
privind excluziunea
sociala, o dată la
3 ani

Deﬁniţie / descriere
Ponderea gospodariilor care
au declarat că au participat
la ultimele alegeri naţionale
şi/sau locale.

Sursa
CBGC (BNS)

Aspecte metodologice şi analitice
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9.10. Accesul la
Internet

Accesul la
calculator
personal

9.9.

SND

ES

Ponderea
ES
gospodariilor
care au
calculator
personal

Utilizare

9.8.

Indicator

Accesul la
ES
telefon mobil

Nr.

Statut

Tip

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

În utilizare Cauză

Producător

MTIC

BNS

BNS

BNS

Date
administrative
(MTIC/
ANRCETI)

CBGC (BNS)

CBGC (BNS)

CBGC (BNS)

Sursa
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9.7.

Periodicitate

NIvel de dezagregare

Anual

Numărul de abonaţi
Internet, la 100 de locuitori

Naţional

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă;
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).
Numărul de calculatoare
personale, la 100
gospodării, evaluat în
baza datelor CBGC privind
disponibilitatea acestora.

Naţional;
Medii de reşedinţă;
Zone;
Tipul gospodăriei I;
Componenţa gospodăriei;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă;
Zone;
Categorii social
economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Ponderea gospodăriilor
Cercetare statistică
care au declarat că dispun continuă, anual
de calculator personal, din
totalul gospodariilor incluse
în cercetare în grupul
respectiv.

Numărul de telefoane
mobile, la 100 de
gospodării, evaluat în
baza datelor CBGC privind
disponibilitatea acestora.

Deﬁniţie / descriere

Anexe
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Nr.

Indicator

ES

10.2. Percepţia
problemelor
de mediu ca
probleme ale
comunităţii

Utilizare

SND

Mediul

10.1. Ponderea
persoanelor
care folosesc
combustibil
solid pentru
încălzirea
locuinţei

10.

Nou

Pasiv

Statut

Cauză

Cauză

Tip

BNS

BNS

Producător

Modul adhoc (BNS)

CBGC (BNS)

Sursa

Anexe

Modul ad-hoc
Naţional;
privind excluziunea Medii de reşedinţă;
socială, o dată la
Zone;
3 ani
Componenţa gospodăriei;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi).

Ponderea persoanelor care
au declarat multe şi foarte
multe motive de a se plînge
de: (i) zgomot, (ii) poluarea
aerului şi/sau (iii) calitatea
apei din vecinătate.

NIvel de dezagregare

Cercetare statistică Naţional;
continuă, anual
Medii de reşedinţă;
Zone;
Categorii social economice;
Tipul gospodăriei III
(cu invalizi/fără invalizi)

Periodicitate

Numărul persoanelor care
au declarat că încălzesc
locuinţele cu combustibil
solid, raportat la numărul
total de persoane din
grupul respectiv.

Deﬁniţie / descriere

Aspecte metodologice şi analitice
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ELEMENTECOMPONENTE ALE ANEXEI 4:
Utilizare - Documente de politici
ODM – Obiectivele Naţionale de Dezvoltare ale Mileniului;
SND – Strategia Natională de Dezvoltare pentru 2008-2011;
RSIP – Raportul privind sărăcia şi impactul politicilor;
ES – calculat în contextul monitorizării excluziunii sociale.

Anexe

Statutul indicatorului
În utilizare – calculat, raportat şi utilizat de instituţia indicată
Pasiv – poate fi uşor calculat (sursa de date este disponibilă), pînă în prezent nu
a fost raportat sau utilizat pentru monitorizarea excluziunii sociale.
Nou – nu a fost raportat sau utilizat pînă în prezent, este propus spre utilizare
pentru monitorizarea excluziunii sociale, sursa de date este disponibilă sau
poate fi disponibilă odată la cîţiva, 3-4 ani, fără a necesita efort substanţial, a fost
calculat pentru prima dată în cadrul prezentului studiu.
Recomandat – recomandat pentru monitorizarea excluziunii sociale, poate fi
calculat doar în cazul unui efort suplimentar în cadrul sistemului de colectare şi
producere a datelor (este nevoie de includerea indicatorilor adiţionali în cadrul
cercetărilor deja existente sau sînt necesare cercetări suplimentare), nu a putut fi
calculat în cadrul prezentului studiu

Tipul indicatorului
214

Rezultat – indicatori la nivel de rezultat sau de impact care caracterizează
rezultatul final al procesului de incluziune socială.
Proces – indicatori, care caracterizează procesul de incluziune socială.
Cauză – indicatori, care caracterizează cauzele excluziunii sociale.

Producătorii de date
(Cei care calculează şi publică indicatorii, nu coincid neapărat cu sursa de date)
ACTD – Agenţia de Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului
ANOFM – Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (www.anofm.md);
BNS– Biroul Naţional de Statistică (www.statistica.md);
CNŞPMP – Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă (www.
sanepid.md);
CNAS – Casa Naţională de Asigurări Sociale (www.cnas.md)
ME– Ministerul Economiei (www.mec.gov.md);
MEdu – Ministerul Educaţiei (www.edu.gov.md);
MTIC – Ministerul Tehnologiilor Informationale si Comunicatiilor (www.mtic. gov.
md).

Surse de date
AFM – Ancheta Forţei de Muncă, realizată de Biroul Naţional de Statistică;
CBGC – Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, realizată de Biroul Naţional de Statistică;

Aspecte metodologice şi analitice

CNAS – Casa Naţională de Asigurări Sociale;
CNŞPMP – Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă;
Modul ad-hoc (BNS) – Modul ad-hoc la CBGC desfasurat de BNS;
MS – Ministerul Sănătăţii;
MMPSF – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

Naţional – nivel naţional;
Medii de reşedinţă – Urban: oraşe mari, oraşe mici; rural
Zone – zone statistice (Nord, Centru, Sud, inclusiv UTAG, mun. Chişinău), aşa
cum sînt definite în eşantion. Regiunile geografice includ: Nord, Centru, Sud,
UTAG, municipiul Chişinău, UTSN (pentru UTSN date lipsesc);
Tipul gospodăriei I – gospodărie dintr-o persoană, Cuplu familial fără copii,
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani, părinte singur cu copii pînă la 18 ani, alte
gospodării cu copii, alte gospodării fără copii
Tipul gospodăriei II – Gospodării cu migranţi, Gospodării fără migranţi;
Tipul gospodăriei III – Gospodării cu invalizi, Gospodării fără invalizi;
Componenţa gospodăriei - Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani, Gospodării cu
2 copii pînă la 18 ani, Gospodării cu 3 copii pînă la 18 ani, Gospodării fără copii
pînă la 18 ani;
Categorii social-economice - salariaţi în sectorul agricol, salariaţi în sectorul nonagricol, lucrători pe cont propriu în sectorul agricol, lucrători pe cont propriu în
sectorul non-agricol, pensionari, alte;
Sursa principală de venit a capului gospodăriei - activitate salarizată, activitate
pe cont propriu în sectorul agricol, activitate pe cont propriu în sectorul nonagricol, prestaţii sociale, bani din altă ţară, alte surse
Numărul de lucrători in gospodărie – Gospodării cu 1 persoană (Fără lucrători,
1 lucrător), Gospodării cu 2 şi mai multe persoane (Fără lucrători, 1 lucrător, 2
lucrători, 3 şi mai mulţi lucrători);
Nivelul de educaţie al capului gospodăriei - Studii superioare, Studii medii
profesionale şi de specialitate, Studii medii generale, Studii medii incomplete
sau primare, Fără studii
Grupuri de vîrsta ale capului gospodăriei - pînă la 25 ani, 25-34 ani, 35-44 ani,
45-54 ani, 55-64 ani , 65 ani şi peste;
Sexe - femei, bărbaţi;
Grupuri de vîrstă ale persoanelor – Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani), Economic
activi 18-64 ani, total (Bărbaţi, Femei), Vîrstnici 65 ani şi peste, total (Bărbaţi,
Femei)
Nivelul de educaţie al părinţilor (mamei, tatălui) - Studii superioare, Studii medii
generale şi de specialitate, Studii medii incomplete şi mai jos;
Raioane/Teritorii administrative - Municipiul Chişinau, Municipiul Bălţi, Municipii (Chişinău şi Bălţi), UTAG.

Anexe
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Anexa 5. Dinamica indicatorilor de excluziune socială
în Republica Moldova, 2006-2008
Nr.
1

Anexe

1.1
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Indicator
SARACIE ŞI INEGALITATE
Ponderea populaţiei sub pragul
sărăciei absolute
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei I
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 copii pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu
în sectorul agricol
Lucrători pe cont propriu
în sectorul non-agricol
Pensionari
Alte
Sursa principală de venit a capului
gospodăriei
Activitate salarizată
Activitate pe cont propriu în sectorul
agricol
Activitate pe cont propriu în sectorul
non-agricol

Calculare
indicator

2006

2007

2008

24,8
20,6
30,1
34,1
30,2

18,4
14,0
23,8
31,3
25,8

15,2
10,1
21,2
34,6
26,4

32,8
33,7
34,1
19,7

30,4
30,2
29,5
11,4

30,0
31,2
35,2
8,5

29,6
25,7
29,0
27,1
34,9
27,3

25,8
26,1
22,1
21,9
31,6
21,3

29,0
27,6
25,3
20,6
28,8
22,7

25,1
31,7
52,8
27,2

22,9
26,1
43,1
23,8

22,4
25,6
42,3
25,8

42,8
19,0

39,9
16,2

42,8
14,4

34,5

35,0

36,9

0,0

0,0

0,0

41,8
23,8

33,5
16,4

37,3
17,9

23,6

20,1

18,9

34,5

35,0

36,9

23,0

18,3

19,1

BNS

Nr.

Indicator
Prestaţii sociale
Bani din altă ţară
Alte surse
Numărul de lucrători
Gospodării cu 1 persoană
Fără lucrători
1 lucrător
Gospodării cu 2 şi mai multe persoane
Fără lucrători
1 lucrător
2 lucrători
3 şi mai mulţi lucrători
Nivelul de educaţie
al capului gospodăriei
Studii superioare
Studii medii profesionale şi de
specialitate
Studii medii generale
Studii medii incomplete sau primare
Fără studii
Grupuri de vîrstă ale capului
gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Sexul capului gospodăriei
Bărbaţi
Femei
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-64 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 65 ani şi peste, total
Bărbaţi

Calculare
indicator

2006

2007

2008

41,6
16,7
29,8

33,6
9,2
9,7

36,9
12,1
26,6

34,3
20,0

29,6
18,5

34,3
16,0

35,4
30,0
27,8
33,5

27,0
23,3
23,5
35,8

31,7
23,3
23,5
33,8

12,2

8,7

8,1

24,4

22,4

22,5

33,5
45,4
55,2

26,8
40,7
51,0

29,4
42,6
55,9
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21,9
28,4
26,7
27,1
29,0
42,0

13,7
19,6
24,3
24,6
25,4
35,5

13,6
17,7
24,3
23,5
27,9
38,2

29,4
31,8

25,9
25,7

26,9
25,4

20,8
31,9

18,6
27,2

15.3
28.6

35.0
29.3

29.6
25.2

31.3
25.6

32,8
27,1
27,6
26,7
39,6
37,5

28,5
24,6
25,4
23,9
34,8
32,8

27,2
23,2
24,8
22,0
38,5
36,9
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1.3.
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1.4.

Indicator
Femei
Personane cu dizabilităţi
Bărbaţi
Femei
Total
Profunzimea sărăciei absolute
Deﬁcitul median al resurselor
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Sexul capului gospodăriei
Bărbaţi
Femei
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-64 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 65 ani şi peste, total
Bărbaţi
Femei
Personane cu dizabilităţi
Bărbaţi
Femei
Total
Ponderea populaţiei sub pragul
sărăciei extreme
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator

BNS

2006

2007

2008

40,8

36,2

39,5

31,4
34,9
33,1
7,9

29,7
27,6
28,6
5,9

35,7
27,6
31,0
6,4

23,10
26,97
23,02
23,57
23,37

15,53
14,59
15,97
21,58
19,72

19,08
19,75
18,85
22,74
21,93

23,02
24,28

20,04
19,34

21,84
22,60

26,45
22,60

19,43
19,79

22.21
21.88

24,21
23,00
23,18
22,58
23,52
22,54
24,16

19,45
19,92
20,88
19,01
20,21
18,42
20,77

23,44
21,87
22,40
21,71
19,71
18,85
20,98

26,72
23,91
24,65

22,49
17,84
18,91

20,16
20,16
20,16

4,1
3,5
5,0
4,7
4,5

1,2
0,7
1,9
3,9
2,8

1,3
0,8
2,0
4,6
3,2

4,9
6,1
3,5
2,7

3,1
3,9
3,1
0,6

4,0
4,2
3,9
0,4

BNS

Aspecte metodologice şi analitice

1.5.
1.6.

1.7.

Indicator
Ponderea populaţiei sub pragul
de 4 dolari (la PPC)
Rata sărăciei subiective
(Autoaprecierea)
Total
Urban
Rural
Rata sărăciei subiective în raport cu
minimumul necesar
Total
Urban
Rural

Ponderea populaţiei sub pragul
sărăciei relative
Coeﬁcientul Gini pe cheltuieli de
1.9.
consum
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Raportul dintre chintila superioară şi
1.10.
chintila inferioară S80/S20
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
1.8.

1.11.

Ponderea populaţiei supusă riscului
de sărăcie persistentă
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator
BNS

2006

2007

2008

34,5

29,8

30,4

40,0
43,5
38,0

21,9
24,6
20,1

21,2
22,8
20,1

9,2
24,4
4,3

7,4
18,6
5,6

22,9
26,4
23,2

16,9

15,1

14,8

0,324
0,328
0,304
0,297
0,315

0,294
0,290
0,288
0,284
0,298

0,285
0,284
0,266
0,271
0,292

5,27
5,48
4,72
4,48
4,94

4,41
4,30
4,19
4,22
4,49

4,18
4,13
3,86
4,00
4,41

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

11,3
8,2
13,3
22,0
18,3

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

17,0
23,6
17,9
9,2

BNS

Consultanţi

BNS
BNS

BNS

BNS,
Calcule doar
pentru 2 ani
2007-2008

Anexe

Nr.
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Indicator

Calculare
indicator

Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
1.12. Lipsă de reţele de suport
Lipsa asistenţei necesare
pe lîngă casă în caz de îmbolnăvire
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

17,2
18,3
18,0
15,7
20,8
15,5

n/a
n/a

n/a
n/a

16,1
15,3

n/a

n/a

36,4

n/a

n/a

16,8

n/a
n/a

n/a
n/a

30,8
9,3

n/a

n/a

19,9

n/a

n/a

-

n/a
n/a

n/a
n/a

24,8
16,0

n/a
n/a

n/a
n/a

22,4
17,5

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

2,2
1,5
3,0
0,8
1,4

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

2,3
0,7
1,1
1,3

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

5,2
0,9
1,2
1,4

BNS

Nr.

Indicator
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-64 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 65 ani şi peste, total
Bărbaţi
Femei
Lipsa posibilităţii de a primi un sfat
necesar cu privire la o problemă
personală sau familială serioasă
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a

n/a
n/a

1,0
1,0

n/a
n/a

n/a
n/a

1,2
1,4

n/a

n/a

-

n/a

n/a

1,7

n/a
n/a

n/a
n/a

1,4

n/a

n/a

0,9

n/a

n/a

26,7

n/a
n/a

n/a
n/a

1,5
1,7

n/a
n/a

n/a
n/a

0,5
1,6

n/a
n/a

n/a
n/a

1,2
1,4

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

0,8
1,6
1,1
1,8
1,4
0,5
1,8

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

3,8
4,7
2,7
1,6
2,6

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

0,2
0,5
0,3
0,1

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicator
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-64 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 65 ani şi peste, total
Bărbaţi
Femei
Lipsa posibilităţilor de a discuta
în caz de stare de deprimare,
dacă este necesar
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

6,7
2,6
2,1
1,9
1,9
2,2

n/a
n/a

n/a
n/a

2,4
1,7

n/a

n/a

0,9

n/a

n/a

3,2

n/a
n/a

n/a
n/a

0,9
3,2

n/a

n/a

1,5

n/a

n/a

26,7

n/a
n/a

n/a
n/a

3,3
0,9

n/a
n/a

n/a
n/a

1,1
3,5

n/a
n/a

n/a
n/a

2,8
2,5

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1,7
2,9
1,7
3,7
4,9
4,6
5,0

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

3,2
2,9
3,5
2,4
2,7

Nr.

Indicator
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-64 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 65 ani şi peste, total
Bărbaţi
Femei
Lipsa posibilităţilor în caz de necesitate
de a împrumuta o sumă de €250 pentru
a soluţiona o situaţie de urgenţă

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

2,0
4,4
2,2
2,2

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4,9
2,6
3,5
2,8
1,5
3,0

n/a
n/a

n/a
n/a

1,9
2,3

n/a

n/a

4,1

n/a

n/a

3,2

n/a
n/a

n/a
n/a

1,8
2,7

n/a

n/a

2,3

n/a

n/a

-

n/a
n/a

n/a
n/a

3,6
2,2

n/a
n/a

n/a
n/a

1,8
3,0

n/a
n/a

n/a
n/a

2,9
2,7

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1,7
1,9
1,7
3,2
5,2
3,5
6,1

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicator
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-64 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 65 ani şi peste, total

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

10,8
10,3
10,8
10,4
10,4

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

10,5
12,0
12,1
6,9

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

19,5
10,6
8,0
4,3
8,9
11,9

n/a
n/a

n/a
n/a

8,6
8,6

n/a

n/a

6,4

n/a

n/a

12,9

n/a
n/a

n/a
n/a

8,4
8,5

n/a

n/a

11,0

n/a

n/a

26,7

n/a
n/a

n/a
n/a

15,9
5,2

n/a
n/a

n/a
n/a

2,3
12,7

n/a
n/a

n/a
n/a

12,4
10,1

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

10,2
9,6
10,6
20,3

Aspecte metodologice şi analitice

Indicator

Bărbaţi
Femei
Gradul de concentrare a populaţiei
1.13.
sărace faţă de pragul sărăciei
Pragul absolut -20%
Pragul absolut -10%
Pragul absolut +10%
Gradul de concentrare
1.14.
a sărăciei persistente
LOCUINŢĂ ŞI CONDIŢIILE LOCATIVE
2
ALE GOSPODĂRIILOR
2.1.

Numărul de persoane într-o cameră
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte

Calculare
indicator

Recomandat
ME, BNS

2006

2007

2008

n/a
n/a

n/a
n/a

10,9
25,1

17,4
23,2
36,7

12,8
19,0
32,5

14,4
20,1
33,4

n/a

n/a

n/a

1,23
1,34
1,07
0,90
1,04

1,21
1,35
1,05
0,88
1,03

1,18
1,30
1,02
0,87
1,01

0,94
0,96
0,93
1,34

0,92
0,97
0,89
1,36

0,94
0,93
0,88
1,27

0,47
0,77
1,48
1,10
1,39
1,08

0,46
0,78
1,48
1,07
1,43
1,08

0,47
0,77
1,50
1,12
1,38
1,10

1,27
1,46

1,28
1,49

1,24
1,50

1,91

1,85

1,87

0,76

0,76

0,75

1,01
1,25

1,03
1,26

1,05
1,22

0,98

0,95

1,00

1,16

1,11

1,22

0,82
1,20

0,78
1,16

0,76
1,14

BNS

Anexe

Nr.
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2.2.

226

Indicator
Grupuri de vîrsta ale capului
gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Spaţiul locativ la un membru al
gospodăriei
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari

Calculare
indicator

2006

2007

2008

1,14
1,45
1,29
1,05
0,90
0,77

1,10
1,42
1,32
1,07
0,86
0,75

1,28
1,50
1,42
1,12
0,92
0,75

1,08
1,03

1,03
1,03

1,04
1,00

17,04
14,93
19,86
24,82
21,48

17,30
14,93
20,27
25,60
22,00

18,17
15,91
21,12
25,63
22,35

23,90
23,87
21,96
15,21

24,11
24,32
23,29
15,22

23,80
24,66
23,78
16,71

39,38
23,79
12,86
18,05
13,75
17,29

40,06
23,53
13,03
18,14
13,44
17,35

39,30
23,35
12,91
17,20
13,78
17,36

15,20
12,76

15,12
12,89

15,60
12,38

9,64

10,00

9,47

27,49

27,79

27,91

21,53
17,07

22,15
17,29

21,35
17,90

22,76

23,85

21,59

17,44

18,58

17,65

26,31

27,05

27,93

BNS

Aspecte metodologice şi analitice

2.3.

Indicator
Alte
Grupuri de vîrstă ale capului gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Calitatea construcţiei
Materialul de construcţie a pereţilor
(saman, lut, lemn)
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol

Calculare
indicator

2006

2007

2008

18,25

17,17

19,23

20,37
14,13
15,90
20,79
24,37
27,19

19,69
14,48
15,67
20,95
25,22
28,04

15,99
13,42
14,25
18,57
23,96
27,81

20,10
21,69

20,67
22,21

20,30
22,66

14,9
4,0
29,5
71,3
47,0

15,8
4,0
30,7
74,7
49,2

17,1
4,8
33,2
72,1
48,1

56,0
59,4
68,3
5,4

55,0
63,0
72,4
5,3

56,8
59,0
74,2
3,7

57,6
50,6
40,2
34,8
47,8
39,6

57,8
54,8
41,2
39,9
52,6
38,8

54,5
52,8
40,5
39,1
51,1
39,1

35,1
48,4

39,3
50,9

39,8
48,3

64,2

68,4

62,9

49,8

51,0

49,7

67,7
21,1

71,5
24,3

74,3
26,0

70,2

73,5

66,8

12,1

19,3

10,8

BNS

Anexe
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Indicator
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Perioada de construcţie a locuinţei
(cu peste 50 ani în urmă)
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi

Calculare
indicator

2006

2007

2008

61,7
30,5

62,9
32,4

62,0
37,0

50,0
46,6

53,8
48,4

49,8
47,8

13,8
13,1
14,6
20,0
17,4

11,0
9,7
12,8
19,4
15,8

10,8
7,6
14,9
20,6
16,2

21,4
18,1
16,5
11,9

20,9
16,5
14,2
9,1

23,2
17,3
15,7
6,4

29,3
16,3
12,1
18,5
12,0
15,2

25,4
16,3
11,5
15,9
12,6
11,3

25,6
16,0
12,3
16,0
11,6
12,5

11,3
14,0

11,6
11,5

9,3
15,6

17,2

19,6

15,7

20,7

18,2

18,8

14,7
11,3

17,2
8,9

15,7
9,3

13,2

14,8

13,0

-

5,0

3,0

28,3
11,9

24,6
12,0

25,1
12,8

19,1
17,1

15,9
15,8

16,6
16,2

Aspecte metodologice şi analitice

2.4.

Indicator
Ponderea persoanelor din gospodăriile
care nu-şi pot permite încălzire
suﬁcientă în timpul sezonului rece
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Grupuri de vîrsta ale capului
gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

64,0
67,6
59,4
53,1
57,8

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

61,5
51,0
52,5
65,1

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

69,9
59,6
47,3
48,7
56,7
62,6

n/a

n/a

54,4

n/a

n/a

47,4

n/a

n/a

55,5

n/a

n/a

63,3

n/a
n/a

n/a
n/a

49,2
56,3

n/a

n/a

51,8

n/a

n/a

60,3

n/a
n/a

n/a
n/a

67,0
52,8

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

47,2
45,6
52,5
56,5
57,4
66,6

BNS
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2.5.

Anexe

2.6.

230

Indicator
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Ponderea persoanelor cu acces
permanent la surse sigure
de apă potabilă
Ponderea persoanelor fără apeduct
în locuinţă
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Grupuri de vîrstă ale capului
gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani

Calculare
indicator

CNŞPMP

2006

2007

2008

n/a
n/a

n/a
n/a

65,7
56,3

46,0

47,0

53,0

16,1
2,2
34,0
86,4
57.0

17,4
3,3
35,2
84,9
56,4

15,3
3,0
31,1
83,7
54,8

73,1
74,1
70,0
6,8

71,3
74,9
65,7
6,3

67,5
72,3
68,9
4,9

66,4
61,8
53,8
43,3
62,0
47,4

65,3
62,2
51,3
50,2
61,1
48,2

62,5
58,3
49,2
55,5
59,8
47,0

46,9
61,2

48,1
59,2

48,4
56,2

80,3

75,0

71,4

55,8

56,3

54,2

86,2
30,5

84,5
31,6

84,6
32,2

87,7

86,3

84,3

4,8

17,9

15,3

68,3
42,3

68,8
43,0

66,5
47,2

34,9
49,7

34,8
46,8

36,9
44,1

BNS,
consultanţi

Aspecte metodologice şi analitice

2.7.
2.8.

Indicator
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Ponderea persoanelor cu acces la
salubrizare îmbunătăţită
Ponderea persoanelor fără acces la
canalizare îmbunătăţită
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte

Calculare
indicator

MCDR

2006

2007

2008

52,6
54,6
59,3
71.0

49,9
54,6
60,4
72,2

49,4
53,7
54,9
70,9

60,9
56,3

62,9
55,4

55,6
54,6

45,0

45,4

45,9

15,3
1,5
33,0
85,8
57,0

15,8
1,5
33,6
84,3
55,4

15,3
1,8
29,2
82,7
53,5

71,6
73,6
69,6
6,7

69,1
74,0
65,4
5,9

65,9
71,2
67,7
4,0

65,5
61,2
53,1
43,2
61,4
46,6

64,6
61,2
50,6
49,8
59,9
46,6

61,8
56,7
47,9
54,4
58,3
46,2

46,1
60,8

47,0
58,4

47,9
54,5

79,9

74,4

68,8

55,1

55,1

53,1

85,5
29,9

83,6
30,8

84,3
30,8

87,3

85,4

82,8

4,8

13,4

15,3

67,6
41,0

67,6
41,2

65,0
46,7

BNS

Anexe
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Indicator
Grupuri de vîrsta ale capului
gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Ponderea gospodăriilor care au
diﬁcultăţi la plata utilităţilor
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte

Calculare
indicator

2006

2007

2008

34,6
49,3
51,6
54,1
58,5
70,5

33,0
46,3
49,2
53,1
59,6
70,8

35,2
43,1
48,5
52,2
54,3
68,9

60,5
55,6

61,6
54,4

54,2
53,4

37,2
43,9
28,3
17,9
26,2

38,2
46,5
27,8
16,2
25,7

47,4
57,5
32,6
18,2
31,0

19,7
20,4
26,1
41,4

16,5
20,6
20,4
49,5

26,2
18,9
24,7
56,1

23,8
19,9
26,1
34,3
29,1
30,7

24,0
22,3
26,6
30,6
25,4
29,8

31,2
26,6
31,7
37,2
29,5
35,4

28,8
27,2

27,7
25,6

32,9
28,5

28,1

23,1

31,9

24,7

25,2

30,9

21,7
32,4

16,8
32,7

26,1
37,0

19,5

16,9

21,0

16,0

28,8

10,1

24,6
27,0

24,9
26,0

30,6
28,8

BNS

Aspecte metodologice şi analitice

Indicator

Calculare
indicator

Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
2.10. Accesul la locuinţe sociale
3.
3.1.

3.2.

3.3.

PIAŢA MUNCII
Rata de activitate (BIM)
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei
Ponderea lucrătorilor ocupaţi
în sectorul informal
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei
Rata şomajului (deﬁniţia BIM)
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei

Recomandat
MMPSF

2006

2007

2008

28,4
25,9

26,8
25,6

32,9
30,7

n/a

n/a

n/a

46,3

44,8

44,3

49,7
43,7

47,1
43,1

47,1
42,2

n/a
n/a
n/a
n/a

43,0
44,1
39,2
52,8

42,5
42,9
38,8
53,0

50,0
43,0

47,8
42,2

47,3
41,5

35,1

33,6

31,1

19,5
47,7

18,2
45,7

15,7
43,6

n/a
n/a
n/a
n/a

41,8
37,4
33,2
21,0

40,9
34,8
31,1
17,0

35,6
34,7

35,4
31,9

32,8
29,5

7,4

5,1

4,0

9,2
5,8

6,9
3,6

5,5
2,7

n/a
n/a
n/a
n/a

4,2
5,5
3,6
6,5

3,1
3,2
3,5
3,1

8,9
5,7

6,3
3,9

4,6
3,4

BNS

BNS

BNS

Anexe
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Anexe
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3.7.

3.8.

Indicator
Rata şomajului de lungă durată
(deﬁniţia BIM)
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Sexe
Bărbaţi
Femei
Ponderea şomerilor pe termen lung
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Sexe
Bărbaţi
Femei
Ponderea şomerilor pe termen
foarte lung
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Sexe
Bărbaţi
Femei
Rata şomajului tinerilor
de 15-24 ani (deﬁniţia BIM)
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei
Populaţia care lucrează peste hotare,
ca procent din populaţia activă
Total

Calculare
indicator

2006

2007

2008

3,0

1,9

1,3

4,2
2,1

2,9
1,1

2,0
0,7

3,9
2,2

2,3
1,5

1,3
1,3

38,2

35,5

31,3

41,9
33,2

39,6
29,3

34,5
25,8

39,6
35,7

34,5
37,3

27,8
36,0

25

20,8

17,7

27,5
21,7

21,6
19,7

20,0
13,8

24,8
25,2

20,5
21,4

15,7
20,5

17,1

14,4

11,2

19,8
15,3

16,5
12,7

13,5
9,1

n/a
n/a
n/a
n/a

12,2
16,2
13,5
14,8

9,7
10,0
8,8
9,7

18,0
15,9

14,9
13,8

10,2
12,4

22,8

25,5

23,8

BNS

BNS

BNS

BNS

BNS

Aspecte metodologice şi analitice

Indicator

Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei
3.9. Condiţiile nocive de muncă
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei
Necorespunderea cu caliﬁcarea şi cu
3.10.
locul de muncă
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei
Raportul între salariul mediu anual
3.11.
şi minimul de existenţă
Total
Bărbaţi
Femei

Calculare
indicator

2006

2007

2008

15,0
29,4

17,5
32,1

16,4
29,9

n/a
n/a
n/a
n/a

27,5
28,8
42,4
9,5

25,1
29,1
35,9
9,6

28,7
16,8

33,1
17,9

30,6
16,8

15,7

13,5

12,2

22,5
10,3

19,9
8,4

18,5
7,2

n/a
n/a
n/a
n/a

8,4
10,8
6,7
26,2

6,1
8,7
6,8
25,8

18,0
13,4

15,3
11,7

13,7
10,7

1,60

1,80

2,02

0,96
2,12

1,28
2,20

1,76
2,23

n/a
n/a
n/a
n/a

2,02
1,72
2,90
0,91

1,85
1,60
3,34
1,81

1,85
1,35

2,01
1,58

2,26
1,78

42,67
41,95
55,1

53,24
46,0
56,32

54,08
48,47
58,54

BNS, AFM

BNS, AFM

BNS

Anexe
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Nr.

Integrarea foştilor deţinuţi
pe piaţa muncii
Total
Bărbaţi
Femei
Integrarea persoanelor cu dizabilităţi
3.13.
pe piaţa muncii
Persoane ce locuiesc în gospodării
3.14.
fără lucrători
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-59 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 60 ani şi peste, total

Anexe

3.12.

236

Indicator

Calculare
indicator

2006

2007

2008

27,7
n/a
n/a

14,8
n/a
n/a

18,5
18,1
23,1

11,4

22,8

28,6

14,8
13,9
15,9
12,5
13,4

16,9
16,1
17,9
10,5
13,2

17,1
15,1
19,5
12,3
14,3

18,1
11,8
11,1
12,0

14,4
12,3
11,8
14,0

17,3
11,6
14,3
13,9

59,4
34,2
2,5
31,1
5,0
7,3

51,8
28,1
3,5
26,2
5,9
7,5

54,1
27,7
3,7
33,0
6,1
7,6

4,7
6,3

7,4
6,2

6,2
7,4

4,1

2,8

7,2

26,2

23,1

24,3

6,7
12,9

7,5
11,6

16,9
13,8

21,8
12,0

17,1
12,6

20,9
13,2

6,5
5,5
4,1
6,7
51,3

7,3
6,4
5,0
7,6
43,6

8,5
6,7
4,8
8,2
46,1

ANOFM

ANOFM
BNS, CBGC

Aspecte metodologice şi analitice

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Indicator
Bărbaţi
Femei
EDUCAŢIA
Rata de părăsire timpurie a sistemului
educaţional de către tineri
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Sexe
Bărbaţi
Femei
Ponderea persoanelor de 25–64 ani
cu nivel scăzut de instruire
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Bărbaţi
Femei
Rata de cuprindere în învăţămînt a
populaţiei în vîrstă de 15-24 ani
Rata netă de cuprindere în
învăţămîntul preşcolar
Total
Urban
Rural
Rata brută de cuprindere în
învăţămîntul preşcolar
Total
Urban
Rural
Gradul de cuprindere în învăţămînt
a copiilor de 6-7 ani
Total
Urban
Rural
Rata netă de cuprindere
în învăţămîntul primar

Calculare
indicator

2006

2007

2008

46,2
54,6

37,4
47,9

41,2
49,3

23,6

21,0

20,1

9,7
33,1

8,7
32,1

7,4
31,4

27,1
20,1

25,2
16,7

23,9
16,1

18,40

18,29

17,40

7,74
27,17

7,79
26,36

7,43
25,17

n/a
n/a
n/a
n/a

17,25
25,04
25,52
4,99

17,14
24,59
22,66
4,47

16,94
19,73

17,28
19,22

16,53
18,19

42,6

41,2

39,6

68,5
85,4
59,4

71,1
87,4
62,0

72,7
89,2
63,5

70,1
87,2
61,0

72,6
88,8
63,6

74,4
90,8
65,2

90,5
98,8
86,2

91,3
100,4
86,6

91,4
102,5
85,5

BNS, AFM

BNS, AFM

BNS
BNS

BNS

BNS

BNS

Anexe
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Nr.

4.8.

4.9.

Anexe

4.10.

4.11.
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4.12.

4.13

Indicator
Total
Urban
Rural
Rata brută de cuprindere
în învăţămîntul primar
Total
Urban
Rural
Rata brută de cuprindere în
învăţămîntul general obligatoriu
(primar şi gimnazial)
Total
Urban
Rural
Rata netă de cuprindere
în învăţămîntul gimnazial
Total
Urban
Rural
Rata brută de cuprindere în
învăţămîntul gimnazial
Total
Urban
Rural
Ponderea persoanelor de vîrsta
respectivă cu acces limitat la educaţia
preşcolară (disponibil din 2008)
Total
Zone
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău
Ponderea persoanelor de vîrsta
respectivă cu acces limitat la educaţia
primară (disponibil din 2008)
Total
Zone
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator

2006

2007

2008

87,6
93,3
84,7

87,7
94,0
84,5

87,5
94,9
83,7

94,4
100,5
91,4

94,0
100,9
90,5

93,6
101,6
89,4

92,0
97,2
89,2

91,6
97,4
88,5

90,9
97,6
87,5

86,2
90,4
83,9

85,6
90,0
83,3

84,6
89,6
82,0

90,5
95,4
87,9

90,1
95,4
87,3

89,3
95,1
86,3

n/a

n/a

3,9

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4,0
4,1
4,9
0
1,4

n/a

n/a

1,1

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

1,0
1,1
1,2
0,2
1,3

BNS

BNS

BNS

BNS

Consultanţii
IDAM 2008

Consultanţii
IDAM 2008

Aspecte metodologice şi analitice

Indicator

Ponderea persoanelor de vîrstă
4.14. respectivă cu acces limitat la educaţia
gimnazială (disponibil din 2008)
Total
Zone
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău
Excluziunea intergeneraţională de la
4.15.
educaţie a tinerilor în vîrstă de 15-24 ani
Nivelul de studii al mamei
Studii superioare
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Studii medii generale
şi de specialitate
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Zone
Nord

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a

n/a

6,4

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

9,8
3,6
8,6
1,9
3,2

18,7

17,5

18,5

17,2
14,0
22,5
22,2

16,4
18,8
10,9
20,0

19,5
22,2
12,5
15,8

18,0
24,6
25,6
13,2

17,4
16,4
11,1
19,9

15,1
14,8
14,3
22,1

26,9
19,1

15,1

9,7
19,1

15,9

18,6

18,7

-

-

24,2

16,6
16,6

34,9
21,0

15,3
18,9

29,4
16,5

22,6
16,3

26,9
16,6

41,8

39,9

40,6

33,9
32,8
34,9
46,7

33,0
28,3
36,6
44,5

35,4
33,2
37,4
43,7

43,6

38,3

43,8

Consultanţii
IDAM 2008

BNS, CBGC
Consultanţi

Anexe

Nr.
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Indicator
Centru
Sud
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Studii medii incomplete şi mai jos
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Nivelul de studii al tatălui
Studii superioare
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural

Calculare
indicator

2006

2007

2008

43,9
43,1
34,5

44,5
42,7
31,5

39,4
41,8
35,7

55,8
37,6

49,4
35,6

54,6
34,9

49,9

50,6

45,5

28,6

27,3

13,8

38,0
30,2

32,5
32,2

45,6
39,9

52,0
36,5
67,7

50,4
34,5
66,2

51,8
34,2
62,3

44,8
33,7
47,4
71,3

64,9
48,4
72,0
66,5

61,1
50,9
69,6
62,6

64,5
74,7
63,6
56,9

58,2
67,3
73,2
47,4

63,5
61,2
67,7
46,0

63,0
60,6

73,9
58,9

65,8
59,2

71,2

65,2

66,0

-

-

-

72,2
69,9

70,4
66,7

60,6
57,3

78,2
61,7

74,0
61,2

71,4
56,6

14,9

22,8

21,5

13,3
12,0
16,0
19,7

20,5
19,1
23,5
29,2

20,2
22,5
15,4
25,8

Nr.

Indicator
Zone
Nord
Centru
Sud
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Studii medii generale şi de specialitate
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Studii medii incomplete şi mai jos
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural

Calculare
indicator

2006

2007

2008

15,4
19,4
20,8
11,6

20,8
28,7
19,1
21,5

29,8
16,8
17,6
21,3

6,0
-

21,2

42,4
19,4

30,8

23,3

16,3

-

25,3

28,1

10,1
12,2

32,4
41,4

23,4
39,2

30,8
12,5
42,4

34,0
20,3
38,0

47,3
16,0
39,4

33,3
35,0
32,0
47,0

27,1
23,6
29,5
43,7

33,3
32,1
34,3
42,2

42,0
44,2
43,3
37,1

36,7
42,3
41,5
26,4

40,8
39,4
40,0
35,2

56,0
38,5

50,1
29,9

48,0
32,8

48,5

50,0

46,8

25,8

6,5

6,1

39,8
29,2

30,3
32,9

45,9
37,2

54,6
35,8
62,2

49,2
31,7
64,6

50,3
32,9
58,6

47,9
56,8
45,6
65,8

75,3
78,7
74,2
62,7

78,2
81,5
74,9
55,2
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Indicator

Calculare
indicator

Zone
Nord
Centru
Sud
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
4.16. Calitatea educaţiei
4.17. Calitatea cunoştinţelor
Cunoaşterea limbilor străine
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Sexe
Bărbaţi
Femei

Recomandat
începînd cu
2010 OCDE,
MEdu, UNICEF
BNS

2006

2007

2008

61,0
65,6
59,9
55,9

55,1
65,4
69,8
72,8

59,2
53,7
62,1
72,2

57,1
57,2

73,6
55,5

77,6
58,1

65,8

63,3

56,1

-

-

-

72,6
53,2

68,8
81,7

61,8
40,0

68,7
58,1

65,3
64,0

64,6
54,6

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

10,3
14,0
5,5
5,1
7,4

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

5,0
5,2
6,6
13,9

n/a
n/a

n/a
n/a

1,8
12,6

n/a

n/a

4,1

n/a

n/a

12,4

n/a
n/a

n/a
n/a

2,8
9,3

n/a
n/a

n/a
n/a

5,2
8,7

Nr.

Indicator
Completarea unui formular
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Sexe
Bărbaţi
Femeii
Utilizarea calculatorului, Internetului
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

33,4
36,0
30,2
20,2
26,1

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

23,3
22,5
22,0
37,7

n/a
n/a

n/a
n/a

18,7
38,8

n/a

n/a

20,7

n/a

n/a

48,4

n/a
n/a

n/a
n/a

11,8
32,4

n/a
n/a

n/a
n/a

25,7
26,3

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

30,9
40,2
19,1
11,1
19,9

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

12,1
12,2
16,5
42,3

n/a
n/a

n/a
n/a

6,3
35,8

n/a

n/a

7,2

n/a

n/a

21,9

n/a
n/a

n/a
n/a

6,3
26,6
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Nr.

Indicator

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a

n/a
n/a

21,1
19,2

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

68,4
64,6
72,2

68,8
65,1
72,6

69,4
65,6
73,2

13,6
13,7
13,4
15,6
14,7

12,9
12,5
13,4
15,9
14,6

12,1
9,8
15,0
15,5
14,0

15,3
14,8
15,5
13,4

14,7
15,6
15,6
12,7

15,8
14,1
16,0
10,0

39,5
24,8
6,1
7,5
11,0
17,3

34,2
28,8
5,4
8,7
9,4
17,0

35,2
27,6
4,3
8,1
8,1
15,9

9,3
8,2

8,9
6,9

7,8
5,9

8,7

6,5

4,7

24,1

24,4

24,1

8,1
8,0

10,1
7,6

8,1
6,8

11,6

11,9

9,6

2,7

10,9

3,5

32,2

31,6

30,9

Sexe
Bărbaţi
Femei
4.18. Oportunitatea economică a educaţiei
4.19. Relevanţa educaţiei
5.
5.1.

Anexe

5.2.
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SĂNĂTATE
Speranţa de viaţă la naştere
Total
Bărbaţi
Femei
Aprecierea stării de sănătate
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari

Recomandat
BNS
Recomandat
BNS
BNS, MS

BNS

Aspecte metodologice şi analitice

5.3.

5.4.

5.5.

Indicator
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-59 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 60 ani şi peste, total
Bărbaţi
Femei
Mortalitatea infantilă
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Băieţi
Fete
Rata mortalităţii copiilor care nu au
atins vîrsta de 5 ani
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău
Sexe
Băieţi
Fete
Incidenţa HIV/SIDA, la 100000 persoane
Total
Municipii (Chişinău şi Bălţi)
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator

2006

2007

2008

8,1

7,3

6,7

32,7
11,6

35,0
11,3

33,6
10,9

3,2
13,0
11,7
14,1
45,7
40,5
49,0

2,9
12,6
11,4
13,5
44,9
40,9
47,4

2,3
11,5
10,5
12,2
44,9
39,6
48,3

11,8

11,3

12,2

13,0
11,0

10,3
11,8

11,2
12,7

11,8
12,9
10,0
13,3
10,9

11,8
12,3
11,8
12,7
7,7

12,8
13,4
11,8
11,7
9,4

12,6
10,9

11,3
11,2

12,7
11,5

14,0

14,0

14,5

14,9
13,5

12,4
14,9

14,3
14,6

13,5
15,7
13,2
15,5
12,4

14,5
14,7
16,3
14,7
9,8

15,0
16,3
14,8
14,1
10,5

15,2
12,8

14,3
13,7

15,1
13,8

9,95
18,85
11,4

11,42
19,62
12,57

12,56
21,03
11,72

MS, BNS

MS, BNS

MS

Anexe

Nr.
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5.6.
5.7.

Anexe

5.8.

246

Indicator
Municipiul Bălţi
UTAG
Incidenţa HIV/SIDA printre populaţia cu
vîrsta de 15-24 ani, la 100000 persoane
Incidenţa generală a tuberculozei
active, la 100000 persoane
Total
Raioane/teritorii administrative
Municipii (Chişinau şi Bălţi)
Municipiul Chişinău
UTAG
Aprecierea stării de dizabilitate
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Grupuri de vîrstă ale persoanelor
Copii 0-17 ani (pînă la 18 ani)
Economic activi 18-59 ani, total
Bărbaţi
Femei
Vîrstnici de 60 ani şi peste, total
Bărbaţi
Femei

Calculare
indicator

MS

2006

2007

2008

58,58
3,77

56,91
6,90

69,55
9,39

13,30

14,63

11,02

102,9
85,6
117,8
119,5
85,3

99,1
88,8
103,0
98,6
75,1

92,6
85,4
96,0
90,9
55,1

5,3
4,5
6,2
5,1
5,3

5,2
4,6
6,1
5,6
5,4

4,6
7,3
5,1
5,1
4,6

6,2
5,0
5,3
4,1

6,2
5,5
5,6
4,1

6,3
5,5
5,3
4,3

2,6
2,4

3,2
3,0

2,6
3,1

3,8

3,7

2,7

0,8

4,4

6,7

12,0
3,6

12,1
2,9

12,0
2,5

35,6

38,2

38,6

1,4
6,4
6,8
6,0
6,8
11,4
4,0

1,7
6,7
7,0
6,4
6,4
8,1
4,7

1,7
6,5
6,9
6,1
7,0
9,5
5,3

MS

BNS

Aspecte metodologice şi analitice

5.9.

Indicator
Ponderea populaţiei care nu are
asigurare obligatorie de asistenţă
medicală
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi

5.10 Accesul limitat la servicii medicale
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari

Calculare
indicator

2006

2007

2008

17,3
16,5
18,5
26,3
22,5

16,9
14,7
19,6
26,9
22,6

14,7
12,7
17,3
26,4
21,5

22,6
26,7
23,2
16,7

24,0
26,7
25,6
13,3

23,4
26,2
22,9
12,0

13,3
19,4
22,8
13,7
23,4
27,8

15,9
18,0
23,2
13,7
24,0
27,7

13,3
17,0
23,8
11,7
23,0
25,2

25,1
20,6

24,9
21,9

23,8
21,9

20,9

20,3

21,3

22,2

22,1

19,8

24,8
15,0

23,4
14,5

28,3
13,0

41,7

44,0

47,8

14,4

16,6

7,0

10,4
39,4

10,5
41,5

9,2
39,3

14,7
23,9

14,5
24,0

13,6
22,7

n/a
n/a

n/a
n/a

2,0
1,5

BNS

BNS, modulul
ad-hoc în
sănătate

Anexe
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Indicator

Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Ponderea populaţiei din mediul rural
5.11. cu acces limitat la servicii medicale
de bază
Total
Zone
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

2,8
8,5
5,5

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

7,5
3,9
11,5
0,8

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

8,1
8,2
1,1
17,3
3,5
5,4

n/a
n/a

n/a
n/a

2,4
4,6

n/a

n/a

6,8

n/a

n/a

7,1

n/a
n/a

n/a
n/a

9,0
2,1

n/a

n/a

3,0

n/a

n/a

10,4

n/a
n/a

n/a
n/a

2,0
-

n/a
n/a

n/a
n/a

8,6
4,8

n/a

n/a

4,5

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

4,3
3,9
7,5
1,6
2,2

Consultanţi

Nr.
5.12.

Indicator
Accesul ﬁnanciar limitat la servicii
medicale

Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Cheltuielile directe pentru
5.13.
servicii medicale
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total

Calculare
indicator
BNS, modulul
ad-hoc în
sănătate

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

20,9
14,5
30,3
36,4
29,2

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

35,2
28,5
43,0
15,0

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

35,1
29,4
26,3
52,3
30,8
22,2

n/a

n/a

53,3

n/a

n/a

28,0

n/a
n/a

n/a
n/a

67,1
19,3

n/a

n/a

38,6

n/a

n/a

28,8

n/a

n/a

29,3

n/a
n/a

n/a
n/a

32,3
28,5

5,45
5,80
4,87
5,11
5,27

5,67
5,89
5,33
5,19
5,43

5,8
5,95
5,57
5,34
5,58

25,6
32,3

BNS

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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6.
6.1.

Indicator
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Grupuri de vîrstă ale capului gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
PROTECŢIA SOCIALĂ
Rata sărăciei înainte de transferurile
sociale
Inclusiv pensiile
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici

Calculare
indicator

2006

2007

2008

5,0
5,28
5,01
5,63

4,94
5,45
5,12
6,00

5,5
5,21
5,49
5,98

6,55
7,52
4,29
4,05
4,58
5,20

6,17
8,44
4,34
3,26
4,56
5,47

6,95
7,49
4,16
3,92
4,56
6,28

4,69
4,21

4,17
4,93

4,67
4,02

3,78

3,59

3,95

6,31

6,61

6,87

4,69
4,85

4,16
4,47

5,11
4,93

4,39

5,10

4,58

2,06

5,96

2,80

8,12
3,80

8,34
4,43

7,93
4,60

4,31
3,95
3,56
5,55
6,42
7,29

2,31
4,02
4,37
4,99
6,53
8,15

3,53
4,13
4,07
5,26
6,88
8,14

9,06
4,71

9,33
4,84

9,48
5,0

33,2
29,1
38,3

29,2
24,2
35,6

29,6
24,6
36,9

Consultanţi

Nr.

Indicator
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alti
Grupuri de vîrstă ale capului gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Exclusiv pensiile
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural

Calculare
indicator

2006

2007

2008

45,6
40,4

45,0
38,4

48,8
40,7

45,6
42,2
45,6
28,2

44,6
42,1
43,1
21,6

44,7
44,6
51,1
22,1

58,5
49,4
31,3
33,1
41,6
38,1

56,6
54,3
25,9
28,1
41,0
31,8

59,8
57,1
31,3
32,3
38,6
35,1

30,5
35,8

29,8
33,3

31,7
32,6

57,8

49,7

50,9

45,8

44,3

48,0

47,7
22,2

44,5
20,9

49,0
20,4

41,4

43,0

42,5

-

4,3

69,5
27,6

67,5
19,9

72,9
23,8

24,8
29,9
29,3
31,1
42,4
74,1

15,9
22,1
28,8
29,8
40,0
73,8

14,9
23,1
29,2
29,0
46,9
77,0

54,8
37,9

52,5
36,0

58,5
37,8

26,1
21,7
31,7
35,5

20,1
15,3
26,0
33,3

17,5
12,8
24,1
37,1

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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6.2.

Indicator
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alti
Grupuri de vîrstă ale capului gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Distribuirea prestaţiilor sociale (fără
pensii) pe chintilele de consum I şi V
Chintila I
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici

Calculare
indicator

2006

2007

2008

31,6

27,7

28,8

34,1
35,0
35,8
21,0

32,9
32,3
31,2
12,3

32,3
34,1
37,7
10,4

32,0
27,1
29,9
27,8
36,5
28,6

28,2
28,5
23,6
24,0
33,2
23,4

31,6
29,0
28,1
21,8
31,6
25,1

26,4
32,9

24,3
27,4

24,6
27,9

54,3

45,9

47,0

28,8

26,1

27,8

43,5
19,7

40,8
17,4

44,5
16,2

35,7

37,1

39,4

-

-

-

44,7
25,4

36,5
18,3

40,3
21,3

21,9
29,2
27,6
28,2
30,9
44,5

15,5
21,7
25,5
26,1
27,6
38,2

14,9
21,4
26,2
25,2
29,7
41,9

40,4
30,1

36,3
26,3

39,7
27,0

17,4

18,9

17,8

12,3
10,7
15,4

10,2
7,0
14,0

5,5
4,9
6,1

Consultanţi

Nr.

6.3

Indicator
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Chintila V
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Ponderea gospodăriilor care
beneﬁciază de prestaţii sociale
(fără pensii)
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani

Calculare
indicator

2006

2007

2008

23,3

27,3

31,8

19,7
22,4
19,6
10,9
25,5

19,8
28,4
21,6
5,5
25,7

24,7
21,7
23,9
1,3
27,8

35,5
39,1
28,3
14,3

34,8
42,1
26,0
17,0

42,8
58,6
25,0
10,8

27,0
13,7
16,5
37,0

15,6
16,3
29,7
43,9

20,6
18,9
10,0
59,1

48,1
48,8
47,2
32,4
39,2

24,8
24,2
25,5
50,5
39,3

23,4
20,6
27,6
30,6
27,5

33,1
35,1
43,4
48,7

41,8
45,6
42,6
25,5

29,5
30,1
29,4
20,2

31,8
35,9
39,6
41,8
45,8
42,3

34,2
37,6
43,6
32,6
46,8
36,6

18,8
23,9
33,4
20,6
38,1
27,6

40,0
41,2

38,9
46,6

30,1
33,4

60,6

60,8

57,8

36,4

36,0

23,0

Consultanţi

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicator
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alţii
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Ponderea transferurilor sociale
în veniturile gospodărilor
Inclusiv pensiile
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol

Calculare
indicator

2006

2007

2008

27,5
41,3

44,6
28,4

27,1
20,4

29,5

45,0

28,3

41,5

44,8

27,9

42,8
46,1

47,2
37,0

34,0
26,5

96,3
30,3

94,9
30,9

92,3
17,6

11,64
11,21
12,42
14,76
13,20

11,87
10,73
13,94
15,25
13,56

13,57
12,35
15,97
16,32
14,89

17,49
12,41
13,13
10,53

17,02
13,85
13,99
10,16

17,46
14,32
17,81
11,80

32,12
26,09
3,50
8,81
8,87
11,87

30,16
29,83
4,66
6,74
8,43
10,38

29,67
30,59
4,57
9,77
8,95
12,18

6,18
6,41

6,92
6,38

7,20
6,33

9,00

7,29

9,22

20,77

20,91

22,72

4,88
5,01

4,76
5,13

5,90
5,63

9,26

9,51

5,35

3,11

3,98

6,16

BNS

Nr.

Indicator
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Exclusiv pensiile
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi

Calculare
indicator

2006

2007

2008

43,16
4,29

44,58
3,22

46,61
3,63

28,63
10,88

29,18
11,38

30,61
12,70

2,36
2,42
2,25
2,07
2,21

2,03
1,71
2,61
2,13
2,08

2,15
1,75
2,84
2,06
2,11

2,44
2,08
1,98
2,27

2,15
2,29
2,45
1,66

2,10
2,58
2,38
1,61

2,72
1,78
2,09
2,96
2,27
2,30

2,51
2,04
2,49
1,20
2,00
1,77

1,79
2,55
2,00
1,70
2,29
1,85

1,92
2,07

1,76
2,25

1,84
1,78

4,35

3,65

4,69

2,20

2,01

2,08

1,34
1,68

1,28
1,45

1,57
1,46

2,10

2,36

1,86

1,34

1,20

0,96

3,76
2,39

3,63
1,93

3,65
2,08

6,93
1,50

7,09
1,38

6,82
1,45

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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Nr.

Anexe

6.5.

256

6.6.

6.7.

6.8.

Indicator
Venitul median relativ
al persoanelor vîrstnice
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Coeﬁcientul de înlocuire
Total
Sexe
Bărbaţi
Femei
Pensia medie lunară pentru limită
de vîrstă raportată la minimul de
existenţă pentru pensionari
Total
Sexe
Bărbaţi
Femei
Pensia medie lunară în agricultură
raportată la pensia medie lunară
pentru limită de vîrstă
Total

Calculare
indicator
BNS,
Consultanţi

2006

2007

2008

70,06
62.80
75.77
93.71
80.71

70,03
66,25
74,45
93,76
81,64

69,60
67,05
70,75
90,65
77,91

87,84
85,01
94,45
63,30

81,75
93,57
92,71
65,95

82,73
86,81
90,93
65,37

67,01
69,47
130,99
115,20
88,29
80,68

63,76
84,98
104,64
76,31
91,28
73,71

58,88
71,70
92,57
98,40
92,80
76,91

81,19
91,80

84,65
93,97

87,92
87,18

101,17

93,75

100,00

69,02

71,41

68,42

100,8
78,4

103,27
77,66

92,46
75,15

27,0

27,4

26,3

22,8
30,0

24,8
30,0

25,3
29,9

55,3

58,1

55,4

59,2
55,13

58,48
53,99

63,01
54,6

91,4

90,1

89,6

CNAS

BNS

CNAS

Aspecte metodologice şi analitice

6.9.
7.
7.1.

7.2

Indicator
Sexe
Bărbaţi
Femei
Ponderea persoanelor care
beneﬁciază de servicii sociale
JUSTIŢIE ŞI SECURITATE
Nivelul redus de încredere în poliţie
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă.
15-24 ani
25-64 ani
65-74 ani
75 ani şi mai mult
Nivelul redus de încredere
în sistemul judiciar
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord

Calculare
indicator

Recomandat
MMPSF

2006

2007

2008

87,1
92,9

85,6
91,5

86,5
90,8

n/a

n/a

n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

33,7
39,5
26,5
18,0
24,6

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

21,7
19,9
22,5
36,4

n/a
n/a

n/a
n/a

17,9
28,7

n/a

n/a

20,7

n/a

n/a

23,8

n/a
n/a

n/a
n/a

20,5
28,5

n/a
n/a

n/a
n/a

24,0
24,7

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

27,7
26,1
14,8
9,5

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

31,5
39,3
21,8
16,4
22,7

n/a

n/a

20,1

BNS

BNS

Anexe

Nr.
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Nr.

258

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

Indicator
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă
15-24 ani
25-64 ani
65-74 ani
75 ani şi mai mult
Rata infracţionalităţii
Rata infracţiunilor legate de traﬁcul
de ﬁinţe umane, inclusiv copii
Rata infracţiunilor contra sănătăţii
şi familiei
Rata minorilor condamnaţi
Total
Regiuni geograﬁce
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău
Municipiul Bender
Ponderea minorilor condamnaţi
la închisoare
Total
Regiuni geograﬁce
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator

MAI
MAI,
Centrul de
combatere a
traﬁcului de
ﬁinţe umane
MAI

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

17,6
19,2
36,2

n/a
n/a

n/a
n/a

24,4
26,8

n/a

n/a

21,5

n/a

n/a

12,3

n/a
n/a

n/a
n/a

17,5
23,6

n/a
n/a

n/a
n/a

23,7
22,6

n/a
n/a
n/a
n/a
66,4

n/a
n/a
n/a
n/a
65,7

24,2
25,0
5,5
7,4
64,4

1,2

1,2

1,0

10,6

11,0

10,6

10,6

6,8

6,0

10,9
14,1
8,9
10,1
8,9
3,3

6,6
9,7
7,2
7,5
4,6
11,1

4,9
7,7
6,5
6,5
5,8
4,7

17,2

18,7

22,5

19,1
15,6
12,8
21,0
19,4

18,5
15,7
18,8
23,1
22,5

21,2
26,1
20,0
40,9
17,1

MJ

MJ

Aspecte metodologice şi analitice

7.8.

8
8.1.

Indicator
Percepţia securităţii publice reduse
în localitate
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
CULTURĂ, SPORT ŞI PETRECEREA
TIMPULUI LIBER
Cheltuieli pentru agrement şi cultură
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

52,0
63,0
38,4
23,4
35,5

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

32,2
25,3
30,2
58,1

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

40,8
38,5
36,2
36,0
32,6
34,3

n/a
n/a

n/a
n/a

35,9
32,0

n/a

n/a

30,3

n/a

n/a

37,0

n/a
n/a

n/a
n/a

28,8
44,3

n/a

n/a

20,8

n/a

n/a

34,6

n/a
n/a

n/a
n/a

32,5
37,9

n/a
n/a

n/a
n/a

25,7
37,4

3,06
3,68
2,06

2,91
3,26
2,35

3,04
3,71
1,82

BNS

Anexe

Nr.

259

BNS

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Anexe

Nr.

260

Indicator
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Grupuri de vîrstă ale capului
gospodăriei
pînă la 25 ani
25-34 ani
35-44 ani
45-54 ani
55-64 ani
65 ani şi peste
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi

Calculare
indicator

2006

2007

2008

1,06
2,03

1,39
2,14

1,19
2,13

1,28
1,39
1,33
3,62

1,79
1,39
1,87
3,26

1,43
1,38
1,71
3,52

1,13
1,99
2,92
2,17
1,78
1,74

1,66
1,29
2,99
2,16
2,53
1,59

1,61
1,73
3,39
2,23
2,02
1,51

2,43
2,18

2,89
2,23

2,49
2,86

2,12

3,25

2,62

1,70

1,51

1,59

0,83
2,94

1,04
2,67

0,91
2,95

1,04

1,18

0,93

3,24

1,97

1,91

1,08
2,36

1,45
3,21

1,34
2,39

2,38
2,93
2,99
1,73
1,35
1,08

3,06
3,21
2,33
2,22
1,54
1,31

2,88
3,47
2,72
1,67
1,62
1,38

1,60
2,12

1,78
2,21

1,65
2,24

1,18
2,15

1,55
2,22

1,46
2,23

Aspecte metodologice şi analitice

8.2.

8.3.

Indicator
Percepţia lipsei de acces la zonele
de agrement sau zonele verzi ca o
problemă a comunităţii
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Disponibilitatea turismului peste
hotarele republicii
Total
Zone
Nord
Centru

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

27,6
26,7
28,8
16,4
21,2

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

16,1
17,2
30,7
24,7

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

11,1
21,7
21,0
20,6
23,9
21,3

n/a
n/a

n/a
n/a

22,2
25,1

n/a

n/a

17,4

n/a

n/a

19,4

n/a
n/a

n/a
n/a

18,9
23,6

n/a

n/a

18,8

n/a

n/a

27,8

n/a
n/a

n/a
n/a

19,7
21,5

n/a
n/a

n/a
n/a

18,0
21,7

16

21

23

n/a
n/a

n/a
n/a

4
0,5

BNS

BNS

Anexe

Nr.
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8.4.

9.

Anexe

9.1.

262

Indicator
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău
Disponibilitatea turismului intern
Total
Zone
Nord
Centru
Sud
UTAG
Municipiul Chişinău
PARTICIPAREA LA VIAŢA SOCIALĂ,
GUVERNARE, COMUNICAREA ŞI
ACCESUL LA INFORMAŢII
Participarea la viaţa socială
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu
în sectorul non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă, persoane
15-24 ani
25-64 ani
65-74 ani
75 ani şi mai mult

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a

1
n/a
99

70

68

58

28
42
34
27
195

32
52
34
27
170

34
54
17
28
117

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

3,5
2,5
4,7
4,7
4,2

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

2,5
4,7
4,7

n/a
n/a

n/a
n/a

4,0
5,0

n/a

n/a

6,6

n/a

n/a

-

n/a
n/a

n/a
n/a

1,9
4,9

n/a
n/a

n/a
n/a

5,5
4,0

n/a
n/a

n/a
n/a

4,5
4,1

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

4,4
5,0
,8
1,3

BNS

BNS

Nr.
9.2.

9.3.

Indicator
Participarea la viaţa politică
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă
15-24 ani
25-64 ani
65-74 ani
75 ani şi mai mult
Participarea la guvernare
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău

Calculare
indicator
BNS

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

9,4
7,0
12,5
16,9
13,6

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

14,3
16,3
16,4
7,1

n/a
n/a

n/a
n/a

14,1
16,3

n/a

n/a

19,3

n/a

n/a

23,6

n/a
n/a

n/a
n/a

8,4
12,4

n/a
n/a

n/a
n/a

15,2
13,4

n/a
n/a

n/a
n/a

16,7
13,0

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

12,0
16,0
8,4
4,2

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

78,4
76,3
81,2
83,2
81,1

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

81,6
85,0
77,7
78,6

BNS
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Nr.

264

9.4.

9.5.

Indicator

Calculare
indicator

Categorii social economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei II
Gospodării cu migranţi
Gospodării fără migranţi
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Grupuri de vîrstă
15-24 ani
25-64 ani
65-74 ani
75 ani şi mai mult
Accesul la linii telefonice
MTIC/ANRCETI
în reţeaua telefonică publică
Total
Medii de reşedinţă
Urban
Rural
Accesul limitat la telefon ﬁx
BNS
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari

2006

2007

2008

n/a
n/a

n/a
n/a

80,3
80,9

n/a

n/a

82,5

n/a

n/a

87,6

n/a
n/a

n/a
n/a

86,8
68,8

n/a
n/a

n/a
n/a

74,3
82,0

n/a
n/a

n/a
n/a

81,6
81,0

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

34,2
91,0
96,5
87,5

28,4

30,3

31,3

39,2
20,9

41,0
22,7

42,0
23,7

9,0
4,3
14,9
31,3
22,0

8,5
4,6
13,4
30,3
20,9

6,9
3,3
11,6
24,5
16,8

27,8
29,0
26,3
3,1

27,1
27,7
20,5
3,9

21,0
23,7
16,2
3,6

37,5
10,6

35,4
8,4

31,9
6,8

28,2

26,4

16,5

0,8

1,3

1,1

32,4

30,7

25,1

Nr.

9.6.
9.7.

9.8.

Indicator

Calculare
indicator

Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
MTIC/ANRCETI
Accesul la reţele celulare
Accesul la telefon mobil
BNS
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Ponderea gospodariilor care
BNS
au calculator personal
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii

2006

2007

2008

12,9

12,1

12,9

19,1
22,5
37,9

16,8
21,5
52,7

13,1
17,3
67,9

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

118,29
134,06
97,83
57,16
84,04

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

70,3
64,77
62,37
140,71

n/a
n/a

n/a
n/a

55,68
138,10

n/a

n/a

69,81

n/a

n/a

214,82

n/a
n/a

n/a
n/a

30,64
117,66

n/a
n/a

n/a
n/a

66,68
86,67

16,2
21,6
9,0
2,4
8,4

17,0
24,5
7,6
3,2
9,2

23,6
32,2
12,5
4,7
13,0

2,6
4,5
4,4
23,3

3,3
5,6
4,1
26,0

5,2
7,4
6,4
34,7

1,4
3,5

2,3
3,0

4,1
4,8
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266
9.9.

Indicator
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Accesul la calculator personal
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Tipul gospodăriei I
Gospodărie dintr-o persoană
Cuplu familial fără copii
Cuplu familial cu copii pînă la 18 ani
Părinte singur cu copii pînă la 18 ani
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani

Calculare
indicator

2006

2007

2008

14,1
11,8
10,8
11,9

15,6
11,3
11,9
14,3

18,9
18,0
17,4
23,1

13,8
12,2

15,0
13,2

21,5
16,4

5,4

6,3

8,3

5,3

6,2

9,7

2,1
17,3

2,4
18,5

3,2
25,9

2,2

3,1

5,1

55,7

41,9

47,4

2,2
11,8

2,5
12,9

4,2
14,9

7,4
8,5

5,4
9,7

8,5
13,7

16,45
21,96
9,12
2,45
8,46

17,14
24,71
7,62
3,18
9,22

23,76
32,48
12,45
4,73
13,10

2,56
4,50
4,42
23,67

3,28
5,62
4,12
26,22

5,17
7,47
6,45
35,0

1,55
3,61
14,07
11,83
10,82
12,17

2,34
3,03
15,62
11,31
11,99
14,47

4,10
4,84
19,19
18,01
17,49
23,29

13,80
12,23

15,04
13,18

21,73
16,50

BNS

Aspecte metodologice şi analitice

Indicator

Calculare
indicator

Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
9.10. Accesul la Internet
MTIC/ANRCETI
10. MEDIUL
Ponderea persoanelor care folosesc
10.1. combustibil solid pentru încălzirea
BNS
locuinţei
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Percepţia problemelor de mediu
BNS
10.2.
ca probleme ale comunităţii
Zgomot

2006

2007

2008

5,42

6,28

8,28

5,49

6,28

9,71

2,05
17,57

2,40
18,64

3,16
26,15

2,19

3,08

5,24

55,73

41,93

47,37

2,22
11,82

2,52
13,06

4,19
14,94

7,35
8,63
2,44

5,35
9,81
3,08

8,58
13,78
4,37

18,1
5,4
34,2
85,6
57,4

19,3
5,0
37,3
87,2
58,5

20,9
6,2
39,8
88,5
59,9

76,0
76,3
63,3
7,4

73,2
79,6
67,8
5,3

74,4
80,3
70,5
7,2

85,1
31,5

87,4
34,1

88,6
38,1

88,8

90,7

89,5

12,7

23,4

19,7

66,8
44,0

66,8
48,1

68,8
56,5

60,8
56,7

65,6
57,3

62,0
59,5

Anexe
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Indicator
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Poluarea aerului
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani

Calculare
indicator

2006

2007

2008

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

22,4
31,7
10,8
3,7
11,6

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

8,0
6,5
5,3
28,7

n/a
n/a

n/a
n/a

11,6
10,2

n/a

n/a

8,7

n/a

n/a

12,7

n/a
n/a

n/a
n/a

2,3
19,5

n/a

n/a

3,1

n/a

n/a

0

n/a
n/a

n/a
n/a

9,6
9,6

n/a
n/a

n/a
n/a

7,0
12,5

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

22,4
31,7
10,8
3,7
11,6

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

12,7
11,5
13,3
39,7

n/a
n/a

n/a
n/a

19,6
17,3

n/a

n/a

16,2

Nr.

Indicator

Calculare
indicator

Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi
Calitatea apei
Medii de reşedinţă
Urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Rural
Total
Zone
Nord
Centru
Sud, incl. UTAG
Municipiul Chişinău
Componenţa gospodăriei
Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii
pînă la 18 ani
Gospodării fără copii pînă la 18 ani
Categorii social-economice
Salariaţi în sectorul agricol
Salariaţi în sectorul non-agricol
Lucrători pe cont propriu în sectorul
agricol (fermieri)
Lucrători pe cont propriu în sectorul
non-agricol
Pensionari
Alte
Tipul gospodăriei III
Gospodării cu invalizi
Gospodării fără invalizi

Simboluri folosite
„ n/a ” = not available (eng.) – datele nu sînt disponibile
„ - ”- astfel de informaţii nu au nimerit în grupul respectiv

2006

2007

2008

n/a

n/a

18,6

n/a
n/a

n/a
n/a

9,9
26,5

n/a

n/a

9,5

n/a

n/a

0

n/a
n/a

n/a
n/a

13,4
21,8

n/a
n/a

n/a
n/a

10,9
20,0

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

42,2
53,7
28,0
16,7
27,4

n/a
n/a
n/a
n/a

n/a
n/a
n/a
n/a

19,5
17,8
23,3
54,3

n/a
n/a

n/a
n/a

29,9
24,6

n/a

n/a

22,9

n/a

n/a

27,9

n/a
n/a

n/a
n/a

17,5
37,8

n/a

n/a

14,0

n/a

n/a

12,3

n/a
n/a

n/a
n/a

20,5
33,3

n/a
n/a

n/a
n/a

23,6
28,2
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Indicatorii

1. Condiţiile existente
permit realizarea
eﬁcientă a drepturilor
copilului?

C1. Asigurarea copiilor
cu locuri în instituţii
preşcolare
C2. Gradul de asigurare a
instituţiilor preşcolare
cu personal
C3. Gradul de asigurare a
instituţiilor preşcolare
cu personal cu
studii superioare în
pedagogie.
C4. Costul serviciilor
instituţiilor preşcolare
pentru familiile sărace
C5. Gradul de asigurare cu
medici-pediatri
C6. Gradul de asigurare a
populaţiei cu paturi
de proﬁl terapeutic

Deﬁniţia

Costul serviciilor instituţiilor
preşcolare faţă de minimulmul
de existenţă
Numărul de medici-pediatri, la
10 000 copii în vîrstă de 0-14 ani
Numărul de paturi de proﬁl
terapeutic, în total şi la 10 mii
copii în vîrstă de 0-14 ani

Raportul dintre numărul locurilor
în instituţiile şi numărul copiilor
în vîrsta de 3-6 ani, %.
Raportul dintre numărul de
copii şi efectivul de personal în
instituţiile preşcolare, %.
Ponderea educatorilor cu studii
superioare în pedagogie, %

a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării

1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII

Întrebările

Nivelul de
dezagregare

O dată pe an

O dată pe an

Date
administrative
Date
administrative
Date
administrative

La nivel naţional; UAT
La nivel naţional; Oraşe
mari; Raioane – total.
La nivel naţional; Oraşe
mari; Raioane – total.

O dată pe an

O dată pe an
Date
administrative

O dată pe an

Date
administrative

Periodicitatea

O dată pe an

Baza legislativă

Date
administrative

Sursa

La nivel naţional; UAT

La nivel naţional;
Unităţi administrativteritoriale (UAT)
La nivel naţional; UAT

COPIII

Anexa 6. Matricea indicatorilor de monitorizare a coeziunii sociale în Republica Moldova.
Deﬁniţii, metodologii şi formule de calcul
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2. Se asigură
efectiv exercitarea
drepturilor copiilor?
Sînt copiii supuşi
discriminării?

Întrebările
Familia
Mărimea medie a indemnizaţiilor
pentru copii şi raportarea ei la
minimul d e existenţă a copilului
de vîrsta respectivă

Deﬁniţia

Ancheta Forţei
de Muncă

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţa.
La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

C10. Condiţiile de muncă Ponderea copiilor care lucrează
în condiţii nocive de muncă în
a copiilor
totalul copiilor ocupaţi, %
Numărul de ore de lucru pe
C11. Durata săptămînii
săptămînă lucrate de copii
de lucru a copiilor
ocupaţi în vîrsta de la 15 pînă la
18 ani

Anexe

Ancheta Forţei
de Muncă

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă

Ancheta Forţei
de Muncă

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

Date
administrative

La nivel naţional;
UAT;

Periodicitatea
O dată pe an

Baza legislativă

Date
administrative

Sursa

La nivel naţional;

Dezagregare

Rata de activitate economică a
C9. Activitatea
economică
copiilor în vîrsta de la 15 pînă la
a copiilor în vîrsta de 18 ani
la 15 pînă la 18 ani

Munca

Instruirea
C8. Numărul copiilor de Ponderea copiilor de vîrstă
vîrstă şcolară care nu şcolară care nu frecventează
frecventează şcoala şcoala, %

C7. Indemnizaţii
pentru copii

Indicatorii

Aspecte metodologice şi analitice
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Întrebările

3. Care este starea
copiilor din familiile
sărace sau izolate?

C15. Izolarea
(abandonarea) de
societate

C14. Asigurarea cu
comodităţi în
locuinţă

Deﬁniţia

Cercetarea
Bugetelor
Gospodăriilor
Casnice
Cercetarea
Bugetelor
Gospodăriilor
Casnice

Cercetarea
Bugetelor
Gospodăriilor
Casnice

Modul ad-hoc
prin excluziunea socială
(întrebarea
nr. 24)

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Raportul dintre cheltuielile
medii pe cap de locuitor pentru
învăţămînt în familiile sărace
şi nivelul mediu, – în total şi pe
tipuri de familii, %
Raportul dintre gradul de
asigurare cu comodităţi în
locuinţă în familiile sărace cu
copii şi nivelul mediu, în total
şi pe tipuri de familii
Ponderea copiilor care se simt
abandonaţi (izolaţi)
de societate, %

Sursa

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Dezagregare

Raportul dintre consumul de
produse alimentare în familiile
sărace cu copii şi nivelul mediu,
– în total şi pe tipuri de familii

Copii din familii sărace

272

C13. Cheltuielile
pentru învăţămînt

C12. Alimentaţia copiilor

Indicatorii

Anexe

Baza legislativă

O dată în 3 ani

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

2. Care este starea
copiilor aﬂaţi în
situaţii critice?

1. Sînt condiţii pentru
a asigura demnitatea
copiilor?

Indicatorii

C18. Bolnavi de
narcomanie şi
toxicomanie în vîrsta
0-17 ani

O dată pe an

Date
administrative

Date
administrative
Date
administrative

Numărul bolnavilor de
La nivel naţional;
narcomanie şi toxicomanie în
Oraşe mari;
vîrsta 0-17 ani aﬂaţi la evidenţă în Raioane – total.
instituţiile curativ-proﬁlactice

La nivel naţional

La nivel naţional

Numărul crimelor comise
împotriva copiilor

Date
administrative

La nivel naţional

Numărul copiilor rămaşi fără
îngrijirea părintească aranjaţi în:
- case ale copilului;
- case de copii;
- şcoli-internat pentru copii
orfani;
- familii;
- instituţii de învăţămînt

C22. Plasarea copiilor
rămaşi fără tutelă
părintească

Anexe

Date
administrative

La nivel naţional

Numărul copiilor rămaşi fără
îngrijirea părintească

C21. Copii fără tutelă
părintească

C20. Copii care au suferit Numărul copiilor care au suferit
în urma accidentelor în urma accidentelor rutiere
rutiere

C19. Crime comise
împotriva copiilor

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

Numărul minorilor care au comis
crime (copii în vîrsta 0-17 ani la
100 mii de persoane)
O dată pe an

Periodicitatea

Date
administrative

Baza legislativă

La nivel naţional

Sursa
Date
administrative

Dezagregare
La nivel naţional

Deﬁniţia

Ponderea minorilor care au
C17. Minori care au
săvîrşit repetat crime săvîrşit repetat crime, %

C16. Minori care
au comis crime

b) Demnitate (apreciere)

4. Care sînt riscurile
de marginalizare şi
izolare a copiilor?

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

1. În ce măsură se
asigură dezvoltarea
personală a copiilor

Deﬁniţia

Timpul liber al copiilor
Numărul de copii (în total şi în
% faţă de efectivul de elevi) care
frecventează:
- centre de creaţie pentru copii;
- centre ale tinerilor naturalişti;
- centre ale tinerilor turişti.

Ponderea celor care se ocupă de
creşterea copiilor, cu pregătirea
temelor de acasă ale copiilor, cu
supravegherea copiilor: mama
şi tata împreună; tata; mama;
bunica, mătuşa; bunicul, unchiul;
nimeni

C27. Membrii GC cu copii
care se ocupă de
creşterea copiilor,
supraveghează
îndeplinirea temelor
de acasă ale copiilor,
supraveghează copii
în timpul liber

C28. Frecventarea
instituţiilor
de învăţămînt
extraşcolar

Există/ nu există dreptul la
concediu suplimentar pentru
creşterea copiilor în vîrstă de la
3 pînă la 6 ani

C26. Dreptul la concediu
suplimentar pentru
creşterea copiilor în
vîrstă de la 3 pînă la
6 ani

C25. Interzicerea muncii Există/ nu există interzicerea
suplimentare pentru muncii suplimentare pentru
femei cu copii sub
femei cu copii sub vîrsta de 3 ani.
vîrsta de 3 ani

Există/ nu există interzicerea
muncii de noapte pentru femei
cu copii sub vîrsta de 3 ani

Dezagregare

La nivel naţional

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţa.

La nivel naţional

La nivel naţional

La nivel naţional

La nivel naţional
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C24. Interzicerea muncii
de noapte pentru
femei cu copii sub
vîrsta de 3 ani

Familii: îmbinarea activităţii
profesionale a părinţilor
şi a educaţiei copiilor
C23. Dreptul lucrătorilor Există/ nu există dreptul
ce au copii sub
lucrătorilor ce au copii sub vîrsta
vîrsta de 14 ani la o
de 14 ani la o săptămînă de
săptămînă de muncă muncă red usă/parţială, %
redusă/parţială

c) Dezvoltarea personală (autonomie)

Întrebările

Anexe

Date
administrative

Modul
ad-hoc privind
ES (întrebarea
nr. 31)

Sursa

Codul muncii,
art. 126

Codul muncii,
art. 105

Codul muncii,
art. 103

Codul muncii,
art. 97

Baza legislativă

O dată pe an

O dată în 3 ani

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

2. Măsura în care
copiii sînt pregătiţi
de autonomie,
divertisment, sînt
capabili de a lua
decizii şi de a trăi o
viaţă adultă ?

Întrebările

Codul muncii, art. 46

Codul familiei, art.51

La nivel naţional

La nivel naţional

Vîrsta legală de obţinere a
capacităţii de muncă şi de a
încheia contract individual
de muncă
Vîrsta legală de majorat

Anexe

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Codul penal, art..21

La nivel naţional

Vîrsta legală de răspundere
penală

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Codul familiei, art.14

La nivel naţional

Vîrsta legală de a se căsători

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Codul familiei, art.52

La nivel naţional

C 30. Vîrsta legală

Periodicitatea

Sursa

Baza legislativă

Dezagregare

În caz de divorţ a părinţilor
– există/ nu există posibilitate
pentru copii de a-şi alege
părintele cu care aceştia doresc
să trăiască, precum şi să se
întîlnească cu ambii părinţi

Deﬁniţia

C 29. În caz de divorţ
a părinţilor posibilitatea copiilor
de a alege părintele
cu care doresc să
trăiască şi de a se
vedea cu ambii
părinţi

Indicatorii

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

C36. Repartizarea
Numărul de minori condamnaţi
minorilor
după principalele tipuri de
condamnaţi după
pedepse stabilite
principalele tipuri de
pedepse stabilite

C35. Minori condamnaţi

Echilibrul dintre sancţiuni
penale şi măsuri cu caracter
educativ faţă de copiii
condamnaţi
Numărul minorilor condamnaţi
pentru săvîrşire de infracţiuni
şi ponderea lor în totalul
persoanelor condamnate (%)

Date
administrative

Date
administrative

La nivel naţional

La nivel naţional

Date
administrative

Numărul elevilor în şcolile pentru
copii cu deﬁcienţe în dezvoltarea
intelectuală sau ﬁzică

C34. Elevi în şcolile
pentru copii
cu deﬁcienţe
în dezvoltarea
intelectuală sau
ﬁzică
La nivel naţional

Date
administrative

Numărul de copii cu dizabilităţi în La nivel naţional
case-internat

C33. Copii cu dizabilităţi
în case-internat

Date
administrative

Sursa

Date
administrative

La nivel naţional

Dezagregare

La nivel naţional

Asigurarea juridică a accesului la
instruire şi pregătire profesională

Copii cu dizabilităţi
Numărul de copii cu dizabilităţi
(0-15 ani), la 1000 copii

Deﬁniţia
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3. Care sînt
oportunităţile copiilor C31. Copii cu dizabilităţi
aﬂaţi în situaţii critice
pentru a atinge autoC32. Instruirea şi
dezvoltarea lor ?
pregătirea
profesională
a copiilor cu
dizabilităţi

Întrebările

Anexe

Legea RM nr. 821
din 24.12.1998 „Cu
privire la protecţia
socială a invalizilor”,
art. 22-26

Baza legislativă

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

O dată pe an

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

2. Este asigurată
posibilitatea
participării/
angajamentelor
copiilor ?

1. Sînt asigurate
şanse egale pentru
copii de a-şi proteja
interesele ?

Indicatorii

Deﬁniţia

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 19)

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Ponderea copiilor care consideră
că sînt capabili să inﬂuenţeze
procesul de luare a deciziilor
(în total şi pe grupe de vîrstă)
cu referire la, %:
а) familie ;
b) mahala/ cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.

C40. Capacitatea copiilor
de a lua decizii

Anexe

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 15)

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Ponderea copiilor care au
participat/ n-au participat la
şedinţe organizate de careva
organizaţii de caritate

C39. Participarea copiilor
în organizaţii de
caritate

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Periodicitatea

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 15)

Codul penal,
art. 54, 97, 104

Baza legislativă

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Sursa

Ponderea copiilor care
îndeplinesc/ nu îndeplinesc
activităţi de voluntariat, %

La nivel naţional

Dezagregare

C38. Participarea copiilor
la activităţi de
voluntariat

Există/ nu există oportunitatea
C37. Protejarea
drepturilor minorilor protecţiei drepturilor minorilor
în cadrul dreptului
în cadrul dreptului penal
penal

d) Participare (obligaţii)

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

3. Care este nivelul
C45. Încrederea copiilor
în sistemele care
de încredere a
prestează diverse
copiilor în capacităţile
servicii
sistemelor de a presta
serviciile de care au
nevoie ei?

2. Care este nivelul
C43. Relaţiile dintre copii
şi persoanele
de încredere în
vîrstnice
relaţiile dintre
generaţii şi încrederea
copiilor în oameni?
C44. Încrederea în
oameni

C42. Copii fericiţi/
nefericiţi

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Ponderea copiilor care consideră
că majoritatea oamenilor
sînt demni/ nu sînt demni de
încredere, %
Ponderea copiilor care au
La nivel naţional;
încredere/ nu au încredere în, %:
Mediul de reşedinţă.
- poliţie;
- justiţie;
- primărie;
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în sănătate;
- sistemul de suport şi mediere
pentru şomeri.

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Ponderea copiilor care se
consideră fericiţi/nefericiţi, %

Ponderea copiilor care apreciază
relaţiile dintre persoanele
vîrstnice şi copii ca ﬁind
tensionate/ deloc tensionate, %

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Dezagregare

Ponderea copiilor satisfăcuţi/
nesatisfăcuţi de , %:
- nivelul de studii;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de viaţă;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească

Deﬁniţia
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1. Care este nivelul de C41. Satisfacţie/
insatisfacţie de
satisfacţie a copiilor
situaţia în care
de situaţia în care
trăiesc copii
trăiesc?

2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII

Întrebările

Anexe

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 20, 21)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 22)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 23)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 43)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 34)

Sursa

Baza legislativă

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicatorii

C47. Nivelul de contact/
comunicare a
copiilor cu oamenii

6. Cît de încrezuţi sînt C48. Viziuni în privinţa
viitorului lor
copiilor în privinţa
viitorului său?

5. Cît de des copii
comunică
cu oamenii?

4. Cine poate oferi
C46. Persoane pe
ajutorul cărora
ajutor (sprijin) copiilor
contează copiii în
în diferite situaţii?
diferite situaţii

Întrebările

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 32)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 24)

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

La nivel naţional

Ponderea copiilor care petrec
mult timp pentru :
- contactarea membrilor de
familie;
- contactarea vecinilor,
prietenilor, etc.
Ponderea copiilor care sînt
optimişti în privinţa viitorului lor

Anexe

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 28)

Sursa

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă.

Dezagregare

Ponderea copiilor care în diferite
situaţii contează pe ajutorul:
- membrului GC;
- colegului de serviciu;
- prietenului;
- vecinului;
- rudei;
- altcuiva;
- nimănui.

Deﬁniţia

Baza legislativă

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Periodicitatea

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

Deﬁniţia

1.Condiţiile
existente permit
realizarea eﬁcientă
a drepturilor
persoanelor
vîrstnice?

V6. Raportul dintre
pensia medie
şi minimul de
existenţă

Cheltuielile pentru
ocrotirea sănătăţii
şi ponderea lor în
cheltuielile totale de
consum a persoanelor
vîrstnice
Pensia medie ca % din
minimul de existenţă a
pensionarului

Date administrative

Numărul de ani pe care îl La nivel
naţional
vor trăi persoanele care
au atins vîrsta de 65 ani

V4. Speranţa de viaţă
a persoanelor în
vîrstă de 65 ani

V5. Cheltuieli pentru
ocrotirea sănătăţii
a persoanelor
vîrstnice

Date administrative

La nivel
naţional

Există/ nu există pentru
persoanele vîrstnice
acces la serviciile de
sănătate

V3. Asigurarea
accesului
persoanelor
vîrstnice la serviciile
de sănătate

Cercetarea bugetelor
Gospodăriilor Casnice

Date administrative

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

La nivel
naţional

Date administrative

La nivel
naţional

Modul de efectuare a
indexării pensiilor.

V2. Indexarea pensiilor

Date administrative

Sursa

Există/ nu există vîrsta de La nivel
pensionare stabilită legal naţional

Nivelul de
dezagregare

V1. Vîrsta legală de
pensionare

a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării

1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII

Întrebările

280
PERSOANELE VÎRSTNICE

Anexe

Hotărîrea Guvernului
R.M. nr. 1387 din
10.12.2007 „Programul
unic de asigurări de
sănătate obligatoriu”

Legea RM nr. 156 din
14.10.1998, „privind
pensiile de asigurări
sociale de stat”, art.13

Legea RM nr. 156 din
14.10.1998, „privind
pensiile de asigurări
sociale de stat”, art.41

Baza legislativă

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Ponderea persoanelor
vîrstnice aﬂate sub
pragul sărăciei, %
Ponderea persoanelor
vîrstnice singure în, din
totalul persoanelor în
vîrstă, %, inclusiv care nu
beneﬁciază de ajutor de
la copii, rude

V8. Sărăcia în rîndul
persoanelor
vîrstnice

V9. Persoane vîrstnice
singure

3. Care este situaţia
persoanelor
vîrstnice ce trăiesc
în cele mai diﬁcile
condiţii?

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 24)

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor
vîrstnice care se simt derutate (pierdute) din cauza
complexităţii vieţii, %

V12. Derutarea
persoanelor
vîrstnice din cauza
complexităţii vieţii

Anexe

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 24)

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor
vîrstnice care se simt
izolate (abandonate) de
societate, %

V11. Izolarea socială
a persoanelor
vîrstnice

5. Care sînt riscurile
de marginalizare
a persoanelor
vîrstnice?

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată pe an

Date administrative

La nivel
naţional;

Raportul dintre efectivul
populaţiei ocupate şi
numărul persoanelor
vîrstnice

V10. Stabilitatea
ﬁnanciară a
sistemului de
asigurare cu pensii

4. Ce riscuri sînt
la realizarea
drepturilor
persoanelor
vîrstnice?

O dată pe an

Cercetarea bugetelor
gospodăriilor casnice

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Periodicitatea

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Codul muncii, art.8

Baza legislativă

O dată pe an

Sursa

Date administrative

La nivel
naţional

Nivelul de
dezagregare

La nivel
naţional

Există/ nu există
discriminarea
persoanelor vîrstnice în
sfera de ocupare

V7. Interzicerea
discriminării
persoanelor
vîrstnice în sfera de
ocupare

2. Sînt persoanele
vîrstnice supuse
discriminării în
accesul la drepturi
şi servicii?

Deﬁniţia

Indicatorii

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice
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V14. Ajutorul social
acordat persoanelor
vîrstnice singure şi
persoanelor inapte
de muncă

V15. Solidaritatea
socială privind
ajutorul în caz de
deces

2. Se acordă
sprijin celor
mai vulnerabile
persoane în etate?

3. Se asigură
ajutor persoanelor
vîrstnice la deces?

1. Sînt oportunităţi V16. Dreptul de
pentru persoanele
pensionare la vîrstă
în etate de a începe
timpurie
o viaţă nouă?

c) Dezvoltarea personală (autonomie)

V13. Persoane vîrstnice
ocupate

1. Este recunoscut
şi apreciat rolul
persoanelor
vîrstnice în
societate?

b) Demnitate (apreciere)

Indicatorii

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare

La nivel
naţional

Categoriile de populaţie La nivel
care au dreptul de
naţional
pensionare la vîrsta mai
mică decît vîrsta standard
de pensionare

Este/ nu este disponibil
ajutorul de deces

Numărul instituţiilor care La nivel
oferă asistenţă socială la naţional
domiciliu
Numărul personalului
din sfera socială (lucratori
sociali, asistenţi sociali)
Numărul persoanelor
vîrstnice şi cu dizabilităţi
deservite

Ponderea persoanelor
vîrstnice ocupate în
totalul persoanelor
în vîrstă, %

Deﬁniţia
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Întrebările
Sursa

Date administrative

Ancheta Forţei de
Muncă

Anexe

Legea RM nr. 156 din
14.10.1998 privind
pensiile de asigurări
sociale de stat,
art.41, 44

Legea RM nr. 289 din
22.07.2004 privind
indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară
de muncă şi alte
prestaţii de asigurări
sociale, art.21

Baza legislativă

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

O dată pe an

O dată pe an

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

2. Ce riscuri de
participare a
persoanelor
vîrstnice există?

1. Este asigurată
posibilitatea
persoanelor
vîrstnice de a
participa la viaţa
socială/obştească?

Anexe

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 19)

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă

Ponderea persoanelor
vîrstnice care cred că
sînt / nu sînt capabile de
a inﬂuenţa deciziile la
nivel de:
а) familie;
b) mahala/ cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.

V19. Capacitatea/
incapacitatea
persoanelor
vîrstnice de a
inﬂuenţa procesul
de luare a deciziilor

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 15)

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă

Ponderea persoanelor
vîrstnice care participă/
nu participă la şedinţele
organizaţiilor de caritate
şi îndeplinesc/ nu
îndeplinesc activităţi de
voluntariat, %

Periodicitatea

V.18. Participarea în
organizaţii de
caritate

Baza legislativă

O dată în 3 ani

Sursa

Modul ad-hoc
privind ES (întrebarea
nr. 17, 18)

Nivelul de
dezagregare

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă

Deﬁniţia

Ponderea persoanelor
vîrstnice care participă/
nu participă la alegerile
naţionale şi locale, %

Indicatorii

V.17. Participarea la
alegerile naţionale
şi locale

d) Participare (obligaţii)

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice
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3. Cine poate oferi
ajutor persoanelor
vîrstnice în diferite
situaţii?

2. Care este
nivelul încrederii
persoanelor
vîrstnice în forţele
proprii?

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor
vîrstnice care se
consideră fericite/
nefericite, %

V23. Persoane pe
sprijinul cărora
contează
persoanele vîrstnice
în diferite situaţii

Ponderea (%) persoanelor
vîrstnice care, în diferite
situaţii, contează pe
ajutorul din partea:
- membrului GC;
- colegului de serviciu;
- prietenului;
- vecinului;
- rudei;
- altcuiva;
- nimănui.
La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare

Ponderea (%) persoanelor
vîrstnice satisfăcute/
nesatisfăcute de:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de viaţă;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească

Deﬁniţia

V22. Optimism
Ponderea persoanelor
în privinţa viitorului vîrstnice care se
consideră/ nu se
consideră optimiste în
privinţa viitorului

V21. Persoane în etate
fericite/ nefericite

1. Care este nivelul V20. Satisfacţie/
de satisfacţie
insatisfacţie de
a persoanelor
situaţia în care
vîrstnice de situaţia
trăiesc persoanele
în care trăiesc?
vîrstnice

2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII

Indicatorii

284

Întrebările
Sursa

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 28)

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 24)

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 43)

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 34)

Anexe

Baza legislativă

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 32)

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 23)

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor
vîrstnice care petrec mult
timp pentru :
- contactarea membrilor
de familie;
- contactarea vecinilor,
prietenilor etc.

V26. Nivelul de contact/
comunicare a
persoanelor
vîrstnice cu alţi
oameni

V27. Gradul de tensiune Ponderea persoanelor
vîrstnice care apreciază
dintre persoanele
relaţiile dintre
vîrstnice şi tineri
persoanele vîrstnice
şi tineri ca tensionate/
netensionate

6. Care este
atitudinea
persoanelor
vîrstnice faţă
de generaţiile
următoare?

Anexe

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 20, 21)

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor
vîrstnice care au
încredere/ nu au
încredere în, %:
- poliţie;
- justiţie;
- primărie;
- sistemul de pensii
de stat;
- sistemul de asistenţă
socială;
- sistemul de asigurări
în sănătate;
- sistemul de suport
şi mediere pentru
şomeri.

persoanelor
vîrstnice în
sistemele care
prestează diverse
servicii

O dată în 3 ani

Periodicitatea

V25. Încrederea

Baza legislativă

Modul ad-hoc privind
ES (întrebarea nr. 22)

Sursa

La nivel
naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare

Ponderea persoanelor
vîrstnice care consideră
că majoritatea oamenilor
sînt demni/ nu sînt
demni de încredere, %

Deﬁniţia

V24. Încrederea în
oameni

Indicatorii

5. Cît de des
persoanele
vîrstnice comunică
cu alţi oameni?

4. Care este nivelul
de încredere
a persoanelor
vîrstnice în
capacităţile
sistemelor de a
presta serviciile de
care au nevoie ei?

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice

285

Indicatorii

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă

Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi, printre şomeri de
peste 1 şi 2 ani, %
Modalităţile de bază folosite
pentru a găsi un loc de
muncă

D 6. Persoane cu
dizabilităţi
descurajate

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor
cu dizabilităţi în rîndul
persoanelor descurajate, %
Motivele principale pentru
care nu au căutat de lucru

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă

4. Ce riscuri de
D5. Şomajul în rîndul
marginalizare a persoanelor
persoanelor cu
cu dizabilităţi există?
dizabilităţi

D4. Derutarea
persoanelor
cu dizabilităţi
din cauza
complexităţii
vieţii

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi care se simt
izolate (abandonaţi) de
societate, %
Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi, case se simt
confuze (derutate) din cauza
complexităţii vieţii, %

D3. Izolarea socială a
persoanelor cu
dizabilităţi

3. Care este gradul de
marginalizare şi izolare a
persoanelor cu dizabilităţi?

La nivel naţional

La nivel naţional

Sînt/ nu sînt legiferate
drepturile fundamentale ale
persoanelor cu dizabilităţi

Nivelul de
dezagregare

Condiţiile de stabilire a
pensiei de invaliditate

D1. Drepturile
de bază ale
persoanelor cu
dizabilităţi

Deﬁniţia

2. Sînt discriminate
D2. Pensia de
persoanele cu dizabilităţi în
invaliditate
cazul accesului la drepturile
pentru toată populaţia?

1. Se asigură efectiv
exercitarea drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi?

a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării

1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII

Întrebările

286
PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI

Anexe

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES (întreb.
nr. 11)

O dată în 3 ani

O dată pe an

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Periodicitatea

O dată pe an

Legea RM nr. 156
din 14.10.1998
(partea III) privind
pensiile de asigurări
sociale de stat

Legea RM nr. 821
din 24.12.1991
privind protecţia
socială a invalizilor

Baza legislativă

Ancheta Forţei de
Muncă

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 10)

Ancheta Forţei de
Muncă

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 24)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 24)

Sursa

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

D8. Sărăcia
persoanelor cu
dizabilităţi

2. Există riscul lipsei de
respect pentru demnitatea
persoanelor cu dizabilităţi?

1. Care e nivelul de
participare/ obligaţii a
persoanelor cu dizabilităţi
la viaţa socială/obştească?

d) Participare (obligaţii)

1. În ce măsură li se asigură
persoanelor cu dizabilităţi
dezvoltarea sa autonomă,
personală, familială şi
profesională е?

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Modul
ad-hoc privind ES
(întrebarea nr. 36)

D11. Participarea
la alegerile
naţionale şi
locale
D12. Participarea
în activitatea
sindicatelor
sau partidelor
politice
D13. Participarea
la activităţi de
caritate

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 17, 18)
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 16)
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 15)

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi care participă/
nu participă la alegerile
naţionale şi locale, %
Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi care participă/
nu participă la şedinţele
organizaţiei de sindicate sau
partidului politic, %
Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi care participă/
nu participă la şedinţele
organizaţiilor de caritate şi
îndeplinesc/ nu îndeplinesc
activităţi de voluntariat, %

Anexe

Ponderea persoanelor cu
La nivel naţional;
dizabilităţi care urmează
Mediul de
diverse cursuri de instruire, % reşedinţă.

D10. Frecventarea
unui curs de
instruire

O dată pe an

Cercetarea
Bugetelor
Gospodăriilor
Casnice

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi din chintila a V în
numărul total al persoanelor
cu dizabilităţi, %

O dată pe an

Ancheta Forţei de
Muncă

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

O dată pe an

Periodicitatea

Raportul dintre numărul de
persoane cu dizabilităţi care
trăiesc sub limita sărăciei şi
numărul total de persoane
cu dizabilităţi

Baza legislativă

Ancheta Forţei de
Muncă

Sursa

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare

Numărul persoanelor cu
dizabilităţi care lucrează
şi ponderea acestora în
numărul total al persoanelor
cu dizabilităţi

Deﬁniţia

D9. Autonomia
ﬁnanciară a
persoanelor cu
dizabilităţi

c) Dezvoltarea personală (autonomie)

D7. Persoanele cu
dizabilităţi care
lucrează

Indicatorii

1. Sînt apreciate
competenţele umane
şi profesionale ale
persoanelor cu dizabilităţi?

b) Demnitate (apreciere)

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice

287

2. Care este nivelul
încrederii persoanelor
cu dizabilităţi în forţele
proprii?

1. Care este nivelul de
satisfacţie a persoanelor
cu dizabilităţi de situaţia în
care trăiesc?

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi care au frică/ nu
au frică să piardă locul de
muncă în următoarele 6 luni

Ponderea persoanelor cu
La nivel naţional;
dizabilităţi care se consideră/ Mediul de
nu se consideră optimişti în
reşedinţă.
privinţa viitorului

D17. Teama
persoanelor cu
dizabilităţi de a
pierde locul de
muncă

D18. Optimism în
privinţa viitorului

Modul
ad-hoc privind ES
(întrebarea nr. 24)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 6)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 43)

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 19)

Sursa

D16. Persoane cu
dizabilităţi
fericite/ nefericite

Nivelul de
dezagregare
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 34)

Ponderea (%) persoanelor
cu dizabilităţi satisfăcute/
nesatisfăcute de:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de viaţă;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească
Ponderea persoanelor cu
dizabilităţi care se consideră
fericite/ nefericite.

Ponderea (%) persoanelor cu
dizabilităţi care cred că sînt
capabili/ nu sînt capabili să
inﬂuenţeze procesul de luare
a deciziilor cu referire la:
а) familie;
b) mahala/ cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.

Deﬁniţia

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

D15. Satisfacţia/
insatisfacţia de
situaţia în care
trăiesc persoanele
cu dizabilităţi

2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII

2. Ce riscuri de participare a D14. Capacitatea/
incapacitatea
persoanelor cu dizabilităţi
persoanelor
există ?
cu dizabilităţi
de a inﬂuenţa
procesul de luare
a deciziilor

Indicatorii

288

Întrebările

Anexe

Baza legislativă

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicatorii

D19. Încrederea
persoanelor cu
dizabilităţi în
sistemele care
prestează diverse
servicii

D20. Încrederea
persoanelor cu
dizabilităţi în
oameni

D21. Gradul tensiunii
în relaţiile dintre
bogaţi şi săraci

D22. Persoanele
care pot oferi
persoanelor cu
dizabilităţi ajutor
în diferite situaţii

D23. Nivelul de
contact /
comunicare a
persoanelor cu
dizabilităţi cu
oamenii

Întrebările

3. Care este nivelul de
încredere a persoanelor cu
dizabilităţi în capacităţile
sistemelor de a presta
serviciile de care au
nevoie ele?

4. Care este nivelul de
încredere a persoanelor cu
dizabilităţi în oameni?

5. Cum apreciază
persoanele cu dizabilităţi
relaţiile dintre bogaţi şi
săraci?

6. Cine poate oferi
persoanelor cu dizabilităţi
ajutor în diferite situaţii?

7. Cît de des persoanele cu
dizabilităţi comunică cu
oamenii?

Anexe

Nivelul de
dezagregare
Ponderea (%) persoanelor cu La nivel naţional;
dizabilităţi care au încredere/ Mediul de
nu au încredere în:
reşedinţă.
- poliţie;
- justiţie;
- primărie;
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă
socială;
- sistemul de asigurări
în sănătate;
- sistemul de suport şi
mediere pentru şomeri.
Ponderea persoanelor cu
La nivel naţional;
dizabilităţi care consideră că Mediul de
majoritatea oamenilor sînt
reşedinţă.
demni/ nu sînt demni de
încredere, %
Ponderea persoanelor cu
La nivel naţional;
dizabilităţi care apreciază
Mediul de
relaţiile dintre bogaţi şi săraci reşedinţă.
ca ﬁind tensionate/ deloc
tensionate, %
Ponderea (%) persoanelor
La nivel naţional;
cu dizabilităţi care, în diferite Mediul de
situaţii, contează pe ajutorul: reşedinţă.
- membrului GC;
- colegului de serviciu;
- prietenului;
- vecinului;
- rudei;
- altcuiva;
- nimănui.
Ponderea (%) persoanelor cu La nivel naţional;
dizabilităţi care petrec mult
Mediul de
timp pentru :
reşedinţă.
- contactarea membrilor
de familie;
- contactarea vecinilor,
prietenilor, etc.
Deﬁniţia

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 22)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 23)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 28)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 32)

Periodicitatea

O dată în 3 ani

Baza legislativă

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 20, 21)

Sursa

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

Deﬁniţia

Există/ nu există interzicerea muncii
suplimentare şi muncii de noapte

Există/ nu există dreptul femeilor gravide
la zi de muncă parţială

F5. Dreptul femeilor
gravide la zi de
muncă parţială.

F6. Interzicerea
muncii
suplimentare
şi muncii de
noapte

Se include/ nu se include în sistemul
de asigurare medicală întreruperea de
sarcină

F4. Disponibilitatea
asigurării
medicale la
întreruperea de
sarcină

1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării
1. Se asigură
F1. Coraportul dintre Salariul mediu al femeilor, faţă de salariul
salariul mediu
egalitatea şanselor
mediu al bărbaţilor, % (în total, pe tipuri
al femeilor şi al
femeilor în sfera
de activităţi economice şi unele
bărbaţilor
muncii?
posturi/ profesii)
Ponderea femeilor angajate pe tipuri
F2. Femei angajate
de activităţi, %
pe tipuri de
activităţi
2. Se asigură
F3. Disponibilitatea
Există/ nu există indemnizaţia de
indemnizaţiei de maternitate
nevoile speciale
maternitate
ale femeilor?

Întrebările

290
FEMEILE

La nivel naţional

La nivel naţional

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

O dată pe an

Date
administrative

La nivel naţional

Periodicitatea

O dată pe an

Legea RM
nr. 289 din
22.07.2004
„Cu privire la
indemnizaţiile
pentru
incapacitate
temporară
de muncă şi
alte prestaţii
de asigurări
sociale”, art.7, 16
Hotărîrea
Guvernului
RM nr. 1387
din 10.12.2007
„Programul unic
de asigurare
medicală
obligatorie”
Codul muncii
al Republicii
Moldova, art.97,
103, 105

Baza legislativă

Date
administrative

Sursa

La nivel naţional

Nivelul de
dezagregare

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Cercetarea
Bugetelor
Gospodăriilor
Casnice.

Cercetarea
Bugetelor
Gospodăriilor
Casnice.
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
24)
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
24)

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Mărimea indemnizaţiilor pentru copii şi
ponderea lor în veniturile disponibile ale
GC de acest tip

Rata sărăciei GC de acest tip şi coraportul La nivel naţional;
dintre aceasta şi rata sărăciei cuplurilor
Mediul de
familiale cu copii
reşedinţă.

F8. Accesul GC
cu un singur
părinte, conduse
de femei, la
indemnizaţii
pentru copii

F9. Sărăcia GC cu un
singur părinte,
conduse de
femei

O dată pe an

Ancheta Forţei
de Muncă
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea femeilor în numărul total de
persoane descurajate, %

F13. Descurajarea
femeilor

Anexe

O dată pe an

Ancheta Forţei
de Muncă
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea femeilor aﬂate în şomaj mai
mult de un an şi doi ani, %

F12. Şomajul pe
termen lung şi
foarte lung în
rîndul femeilor

O dată în 3
ani

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea femeilor care se simt confuz
(derutate) din cauza complexităţii
vieţii, %

F11. Derutarea
femeilor ca
urmare a
complexităţii
vieţii

O dată în 3
ani

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

Periodicitatea

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Baza legislativă

4. Care este gradul F10. Izolarea
Ponderea femeilor care se simt izolate
socială a femeilor (abandonate) de societate, %
de marginalizare şi
izolare a femeilor?

Cercetarea
Bugetelor
Gospodăriilor
Casnice.

Sursa

Ponderea gospodăriilor casnice (GC) cu
un singur părinte, conduse de femei, în
total GC cu copii, %

Deﬁniţia

Nivelul de
dezagregare
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Indicatorii

3. Care este situaţia F7. Prezenţa
gospodăriilor
familiilor cu un
casnice cu un
singur părinte,
singur părinte,
conduse de femei?
conduse de
femei

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

2. În ce măsură
F19. Femei cu studii
superioare
dezvoltarea
personală a
F20. Femei
femeilor le permite
antreprenori
să se integreze în
societate pe baza
F21. Femei în posturi
de conducere
oportunităţilor
egale?

La nivel naţional
La nivel naţional
La nivel naţional

Ponderea femeilor-antreprenori în
efectivul total de femei ocupate, %

Ponderea posturilor de conducere
ocupate de femei, %

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţa.

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea femeilor care au studii
superioare, %

Ponderea femeilor care petrec cel mai
mult timp liber pentru, %:
- sport;
- activităţi culturale;
- activităţi de relaxare;
- nici o activitate.

Ponderea femeilor care înafara timpului
de muncă îndeplinesc, %:
- îngrijirea copiilor;
- menaj casnic;
- îngrijirea de o rudă în etate

Ancheta Forţei
de Muncă

Ancheta Forţei
de Muncă

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an

O dată în 3
ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
33)

Date
administrative

O dată în 3
ani
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
29)

O dată în 3
ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr. 8)

Ponderea femeilor cărora le este diﬁcil să La nivel naţional;
îndeplinească toate responsabilităţile în Mediul de
gospodărie pe motiv că petrec mult timp reşedinţă.
la serviciu, %

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

O dată pe an

Periodicitatea

O dată pe an

Codul Familiei,
art.15, 16, 17

Baza legislativă

Date
administrative

La nivel naţional

Există/ nu există egalitatea soţilor în
relaţiile de familie. Dreptul de a păstra
numele de fată la căsătorie

Date
administrative

Sursa

Raportul dintre numărul întreruperilor de La nivel naţional;
sarcină şi numărul de copii născuţi, %
Mediul de
reşedinţă.

La nivel naţional

Nivelul de
dezagregare

Numărul de femei traﬁcate

Deﬁniţia

292

F18. Utilizarea
timpului liber

b) Demnitate (apreciere)
1. Se asigură
F14. Femei - victime
ale traﬁcului de
demnitatea
ﬁinţe umane
femeilor?
2. Este apreciat
F15. Respectarea
drepturilor
locul femeilor în
personale ale
societate?
femeilor în
căsnicie
F16. Întreruperea de
3. Ce risc există a
sarcină
lipsei de respect
pentru demnitatea
femeilor ?
c) Dezvoltarea personală (autonomie)
1. În ce măsura li
F17. Coraportul
dintre viaţa
se asigură femeilor
personală şi
dezvoltarea
profesională
personală şi
autonomie?

Întrebările

Anexe
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Indicatorii

2. Ce riscuri de
participare a
femeilor există?

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
19)
La nivel naţional;
Mediu de
reşedinţă.

Ponderea % femeilor care cred că sînt
capabile/ nu sînt capabile să inﬂuenţeze
procesul de luare a deciziilor cu referire
la:
а) familie;
b) mahala/ cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.

Anexe

O dată în
3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
15)

La nivel naţional;
Mediu de
reşedinţă.

Ponderea femeilor care participă/ nu
participă la şedinţele organizaţiilor de
caritate şi îndeplinesc/ nu îndeplinesc
activităţi de voluntariat, %

F27. Participarea
în activităţi de
caritate

F28. Capacitatea/
incapacitatea
femeilor de
a inﬂuenţa
procesul de luare
a deciziilor

O dată în
3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
16)

La nivel naţional;
Mediu de
reşedinţă.

Ponderea femeilor care participă/
nu participă la şedinţele organizaţiei
sindicate sau partidului politic, %

O dată în
3 ani

O dată în
3 ani

F26. Participarea
în activitatea
sindicatelor
sau partidelor
politice

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
17, 18)

La nivel naţional;
Mediu de
reşedinţă.

O dată pe an

O dată pe an

O dată în 3
ani

Periodicitatea

Ponderea femeilor care participă/
nu participă la alegerile naţionale
şi locale, %

Date
administrative

La nivel naţional;

Baza legislativă

F25. Participarea
la alegerile
naţionale şi
locale

Date
administrative

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
35, 36)

Sursa

La nivel naţional;

Nivelul de
dezagregare
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea femeilor printre deputaţii
din Parlament şi aleşii în organele de
conducere publice locale, %

Ponderea femeilor care ocupă posturi
superioare în organele de conducere
publice centrale şi locale, %

Ponderea femeilor care urmează diverse
cursuri de instruire, %

Deﬁniţia

F24. Femei-deputaţi

3. Beneﬁciază
F22. Frecventarea
femeile de
unui curs de
susţinere pentru
instruire
dezvoltarea lor
personală?
d) Participare (obligaţii)
1. Este asigurată
F23. Femeile
posibilitatea
care deţin
femeilor de a
posturi înalte
participa la viaţa
în organele
socială/obştească?
administraţiei
publice centrale
şi locale

Întrebările

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

F32. Optimism în
privinţa viitorului

2. Care este nivelul F31. Teama femeilor
de a pierde locul
încrederii femeilor
de muncă
în forţele proprii?

Ponderea femeilor care se consideră/
nu se consideră optimiste în privinţa
viitorului

La nivel naţional

La nivel naţional

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 43)
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 6)
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 24)

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea femeilor care se consideră
fericite/ nefericite, %

Ponderea femeilor care au frică/ nu
au frică să piardă locul de muncă în
următoarele 6 luni

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 34)

Sursa

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare

Ponderea femeilor satisfăcute/
nesatisfăcute de , %:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de viaţă;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească

Deﬁniţia
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F30. Femei fericite/
nefericite

2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII
1. Care este nivelul F29. Satisfacţia/
insatisfacţia
de satisfacţie a
femeilor de
femeilor de situaţia
situaţia în care
în care trăiesc?
trăiesc

Întrebările

Anexe

Baza legislativă

O dată
în 3 ani

O dată
în 3 ani

O dată
în 3 ani

O dată
în 3 ani

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicatorii

4. Care este nivelul F34. Încrederea
femeilor în alţi
de încredere
oameni
a femeilor în
oameni?
5. Există
F35. Gradul de
tensiune în
solidaritate între
relaţiile
genuri (sexe)?
dintre femei
şi bărbaţi

3. Care este nivelul F33. Încrederea
femeilor în
de încredere
sistemele care
a femeilor în
prestează diverse
capacităţile
servicii
sistemelor de a
presta serviciile de
care au nevoie ele?

Întrebările

Ponderea femeilor care apreciază
relaţiile dintre bărbaţi şi femei ca
tensionate/ deloc tensionate, %

Anexe

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare
Ponderea (%) femeilor care au încredere/ La nivel naţional;
Mediul de
nu au încredere:
- poliţie;
reşedinţă.
- justiţie;
- primărie;
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în sănătate;
- sistemul de suport şi mediere pentru
şomeri.
Ponderea femeilor care consideră că
La nivel naţional;
majoritatea oamenilor sînt demni/ nu sînt Mediul de
demni de încredere, %
reşedinţă.
Deﬁniţia

O dată
în 3 ani

O dată
în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 22)
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 23)

Periodicitatea

O dată
în 3 ani

Baza legislativă

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 20, 21)

Sursa

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

F36. Persoanele care
pot oferi femeilor
ajutor în diferite
situaţii

F37. Nivelul de
comunicare a
femeilor
cu alţi oamenii

Întrebările

6. Cine poate oferi
femeilor ajutor în
diferite situaţii?

7. Cît de des
femeile comunică
cu alţi oamenii?
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Ponderea (%) femeilor care, în diferite
situaţii, contează pe ajutorul:
- membrului GC;
- colegului de serviciu;
- prietenului;
- vecinului;
- rudei;
- altcuiva;
- pe nimeni.
Ponderea (%) femeilor care petrec mult
timp pentru:
- contactarea membrilor de familie;
- contactarea vecinilor, prietenilor etc.

Deﬁniţia

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare
La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Anexe

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 32)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea nr.
28)

Sursa

Baza legislativă

O dată
în 3 ani

O dată
în 3 ani

Periodicitatea

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

Indicatorii

Deﬁniţia

Nivelul de
dezagregare

2. Ce riscuri
de de
marginalizare
şi izolare
a copiilor
migranţilor la
muncă există?

O dată în 3 ani
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 24)

La nivel naţional;
Ponderea copiilor din familii
Mediul de
de migranţi la muncă care se
simt confuz (derutaţi) din cauza reşedinţă.
complexităţii vieţii, %

M4. Derutarea copiilor
migranţilor la
muncă ca urmare a
complexităţii vieţii

Anexe

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 24)

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea copiilor din familii
de migranţi la muncă care se
simt izolaţi/ abandonaţi de
societate, %

Pe măsura
introducerii
modiﬁcărilor

M3. Izolarea socială a
copiilor migranţilor la
muncă

Legea RM
nr. 180-XVI
din 10.07.2008
cu privire la
migraţia de
muncă, art.16

O dată pe an

Baza legislativă Periodicitatea

Nivelul de asigurare a protecţiei La nivel naţional;
sociale a copiilor din familii de
migranţi la muncă

Date
administrative

Sursa

M2. Protecţia socială
a copiilor migranţilor
la muncă

1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării
M1. Copii de vîrstă şcolară Raportul dintre numărul de
La nivel naţional;
1. Care este
ai căror părinţi sînt
copii de vîrstă şcolară ai căror
UAT.
situaţia copiilor
plecaţi la muncă peste părinţi (unul sau ambii) sînt
din familii de
hotare
plecaţi la muncă peste hotare şi
migranţi la
numărul total de elevi, %
muncă?

Întrebările

FAMILIILE MIGRANŢILOR LA MUNCĂ

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

d) Participare (obligaţii)
M7. Participarea la alegerile
1. Este
naţionale şi locale
asigurată
posibilitatea
membrilor
familiilor de
M8. Participarea în
migranţi la
activitatea sindicatelor
muncă de a
sau partidelor politice
participa la
viaţa socială/
obştească?
M9. Participarea în activităţi
de caritate

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 16)

Ponderea membrilor familiilor La nivel naţional;
de migranţi la muncă care
Mediul de reşedinţă.
participă/ nu participă la şedinţele organizaţiei de sindicate
sau partidului politic, %

Modul ad-hoc
La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă. privind ES
(întrebarea
nr. 15)

Ponderea membrilor familiilor
de migranţi la muncă care
participă/ nu participă la
şedinţele organizaţiilor de
caritate şi îndeplinesc/ nu
îndeplinesc activităţi de
voluntariat, %

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Periodicitatea

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 17, 18)

Baza legislativă

La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă

Ponderea membrilor familiilor
de migranţi la muncă care
participă/ nu participă la
alegerile naţionale şi locale, %

Modul ad-hoc
La nivel naţional;
Mediul de reşedinţă. privind ES
(întrebarea
nr. 35, 36)

Ponderea membrilor familiilor
de migranţi la muncă care
urmează diverse cursuri de
instruire, %

Sursa

La nivel naţional;
Modul ad-hoc
Mediul de reşedinţă. privind ES
(întrebarea
nr. 33)

Nivelul de
dezagregare

Ponderea (%) membrilor
familiilor de migranţi la muncă
care petrec cel mai mult timp
liber pentru:
- sport;
- activităţi culturale;
- activităţi de relaxare;
- nici o activitate.

Deﬁniţia

298

c) Dezvoltarea personală (autonomie)
1. În ce măsură M5. Petrecerea timpului
liber
li se asigură
membrilor
familiilor
de migranţi
la muncă
dezvoltarea
sa autonomă,
personală,
familială şi
M6. Frecventarea unui curs
de instruire
profesională?

Întrebările

Anexe

Abordări ale excluziunii sociale în Republica Moldova

M10. Capacitatea/
incapacitatea de a
inﬂuenţa procesul de
luare a deciziilor

2. Ce riscuri
de participare
a membrilor
familiilor de
migranţi la
muncă există?

M12. Membri ai familiilor
de migranţi la muncă
fericiţi/ nefericiţi

2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII
M11. Satisfacţia/
1. Ce nivel
insatisfacţia de situaţia
de satisfacţie
în care trăiesc membrii
au membrii
familiilor migranţilor
familiilor de
la muncă
migranţi la
muncă de
situaţia în care
trăiesc?

Indicatorii

Întrebările

Nivelul de
dezagregare

Ponderea membrilor familiilor
de migranţi la muncă care se
consideră fericiţi/ nefericiţi, %

Ponderea (%) membrilor
familiilor migranţilor la muncă
satisfăcuţi/nesatisfăcuţi de:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de viaţă;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească

O dată în 3 ani

La nivel naţional;
Modul ad-hoc
Mediul de reşedinţă. privind ES
(întrebarea
nr. 43)

Anexe

O dată în 3 ani

Periodicitatea

La nivel naţional;
Modul ad-hoc
Mediul de reşedinţă. privind ES
(întrebarea
nr. 34)

Baza legislativă

O dată în 3 ani

Sursa

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 19)

Ponderea (%) membrilor
La nivel naţional;
familiilor de migranţi la muncă
Mediul de reşedinţă
care sînt capabile/ nu sînt
capabile să inﬂuenţeze procesul
de luare a deciziilor cu referire la:
а) familie;
b) mahala/ cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.

Deﬁniţia

Aspecte metodologice şi analitice
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Indicatorii

4. Care este
nivelul de
încredere a
membrilor
familiilor de
migranţi la
muncă în
oameni ?

3. Care este
nivelul de
încredere a
membrilor
familiilor
de migranţi
la muncă în
capacităţile
sistemelor de
a presta serviciile de care au
nevoie
ei?
- sistemul de suport şi mediere
pentru şomeri.
Ponderea membrilor familiilor
de migranţi la muncă care
consideră că majoritatea
oamenilor sînt demni/ nu sînt
demni de încredere, %

- sistemul de asigurări în
sănătate;

- sistemul de asistenţă socială;

- sistemul de pensii de stat;

- primărie;

- justiţie;

Ponderea membrilor familiilor
de migranţi la muncă care se
consideră/ nu se consideră
optimişti în privinţa viitorului, %
M15. Încrederea membrilor Ponderea (%) membrilor
familiilor migranţilor
familiilor de migranţi la muncă
la muncă în sistemele care au încredere/ nu au
care prestează diverse încredere în:
servicii
- poliţie;

M16. Încrederea în oameni

Nivelul de
dezagregare

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

La nivel naţional

Ponderea membrilor familiilor de La nivel naţional
migranţi la muncă care au frică/
nu au frică să piardă locul de
muncă în următoarele 6 luni, %

Deﬁniţia

300

M13. Teama membrilor
2. Care
familiilor de migranţi
este nivelul
la muncă de a pierde
încrederii
locul de muncă
membrilor
familiilor de
migranţi la
M14. Optimism în privinţa
muncă în
viitorului
forţele proprii?

Întrebările

Anexe

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 22)

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 24)
Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 20, 21)

Periodicitatea

O dată în 3 ani

Baza legislativă

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 6)

Sursa
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Indicatorii

7. Cît de des
membrii
familiilor
de migranţi
la muncă
comunică cu
oamenii?

M19. Nivelul de contact/
comunicare a
membrilor familiilor
migranţilor la muncă
cu oamenii

M17. Gradul tensiunii în
5. Cum
relaţiile dintre bogaţi
apreciază
şi săraci
membrii
familiilor de
migranţi la
muncă relaţiile
dintre bogaţi şi
săraci?
M18. Persoanele care
6. Cine
pot oferi membrilor
poate oferi
familiilor de migranţi
membrilor
la muncă ajutor în
familiilor de
diferite situaţii
migranţi la
muncă ajutor
în diferite
situaţii?

Întrebările

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 28)

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 32)

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Ponderea (%) membrilor
familiilor de migranţi la
muncă care, în diferite situaţii,
contează pe ajutorul:
- membrului GC;
- colegului de serviciu;
- prietenului;
- vecinului;
- rudei;
- altcuiva;
- pe nimeni.
Ponderea (%) membrilor
familiilor de migranţi la muncă
care petrec mult timp pentru :
- contactarea membrilor de
familie,
- contactarea vecinilor,
prietenilor etc.

Anexe

Modul ad-hoc
privind ES
(întrebarea
nr. 23)

Sursa

La nivel naţional;
Mediul de
reşedinţă.

Nivelul de
dezagregare

Ponderea membrilor familiilor
de migranţi la muncă care
apreciază relaţiile dintre bogaţi
şi săraci ca ﬁind tensionate/
deloc tensionate, %

Deﬁniţia
Baza legislativă

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

O dată în 3 ani

Periodicitatea

Aspecte metodologice şi analitice
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Anexa 7. Indicatori de coeziune socială în Republica Moldova
conform grupurilor vulnerabile (în baza datelor modulului ad-hoc
privind excluzinea socială, I trimestru 2009)
COPIII
Nr. Nr. d/o
d/o An.6

1

C 15

2

C 27.1

Anexe

3

4

C 27.2
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5

C 27.3

6

C 39

7

C 38

8

C 40.1

9

C 40.2

Linie de chestionar
1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării
Se simt izolaţi/abandonaţi de societate
Viaţa a devenit atît de complicată, încît se simt confuzi/derutaţi
c) Dezvoltarea personală (autonomie)
În GC cu copii se ocupă de creşterea copiilor, %:
- mama şi tata împreună;
- tata;
- mama;
- bunica, mătuşa;
- bunicul, unchiul;
- nimeni.
În GC cu copii se ocupă de temele de acasă ale copiilor, %:
- mama şi tata împreună;
- tata;
- mama;
- bunica, mătuşa;
- bunicul, unchiul;
- nimeni.
În GC cu copii se ocupă de supravegherea copiilor în timpul liber, %:
- mama şi tata împreună;
- tata;
- mama;
- bunica, mătuşa;
- bunicul, unchiul;
- nimeni.
d) Participarea (obligaţiile)
La şedinţe ale organizaţiilor de caritate:
- au participat;
- n-au participat.
O anumită activitate de voluntariat:
- a efectuat;
- nu a efectuat.
Consideră că sînt capabili să inﬂuenţeze procesul de luare a deciziilor
cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.
Consideră că ei nu sînt capabili să inﬂuenţeze procesul de luare
a deciziilor cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.

Populaţia,
în total

Copiii,
în
total

23,9
39,2

15,9
25,2

48,0
2,1
41,7
6,9
0,3
1,0

-

15,3
3,6
39,2
4,8
0,7
36,4

-

34,9
5,5
33,7
12,3
1,6
12,0

-

3,7
96,2

6,3
93,7

2,6
97,3

4,7
95,3

82,8
22,3
4,0
4,0

40,9
4,6
0,7

12,6
63,1
82,3
82,3

44,4
78,2
82,6
82,0

Nr. Nr. d/o
d/o An.6

10 C 41.1

11 C 41.2

12

C 42

13 C 45.1

14 C 45.2

15

C 43

16

C 44

17

C 48

18

C 47

Linie de chestionar
2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII
Sînt foarte satisfăcuţi de:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de trai;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească.
Sînt foarte nesatisfăcuţi de:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de trai;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească.
Se consideră:
- foarte fericiţi;
- foarte nefericiţi.
Au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în medicină;
- sistemul de suport şi mediere pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie.
Nu au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în medicină;
- sistemul de suport şi mediere pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie.
Apreciază relaţiile dintre persoanele vîrstnice şi tineri ca ﬁind:
- foarte tensionate;
- într-o anumită măsură tensionate;
- deloc tensionate.
Încredere în oameni:
- majoritatea oamenilor sînt demni de încredere;
- sînt precauţi în relaţiile cu oamenii.
Viziunile asupra viitorului:
- sînt optimiste;
- nu sînt optimiste.
Petrec timp atît cît este necesar pentru:
- contactarea membrilor de familie, care locuiesc în GC sau în afara ei;
- contactarea altor persoane decît membrii GC, vecinilor,
prietenilor, etc.

Populaţia
în total

Copiii
în
total

9,5
7,0
4,4
5,8
22,4
13,8
5,3

0,8
0,5
14,4
19,1
18,6
40,5
12,4

5,7
5,7
8,6
8,7
8,3
9,3
7,8

1,4
0,8
5,8
8,1
1,2
1,0
0,6

12,8
2,8

30,6
0,6

43,0
36,2
36,3
12,5
50,8
33,3
30,7

13,1
7,2
28,0
8,5
45,3
38,2
12,2

29,1
33,0
44,8
41,6
44,6
54,1
46,8

15,5
19,8
36,2
24,5
32,0
42,2
35,6

18,5
56,1
18,6

15,6
53,3
23,6

5,9
5,1

8,1
5,9

61,2
31,9

87,3
18,4

5,1
2,1

3,8
4,3

Anexe

Aspecte metodologice şi analitice
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Nr. Nr. d/o
d/o An.6

19 C 46.1

Anexe

20 C 46.2

21 C 46.3
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22 C 46.4

Linie de chestionar
Ajutor în activităţile casnice în caz de boală este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
Un sfat pentru soluţionarea unei probleme personale/familiale
acute este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
În stare de deprimare ar putea să discute cu:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
Pentru soluţionarea unei probleme, o sumă de 250 euro poate ﬁ
oferită de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.

Populaţia
în total

Copiii
în
total

68,9
0,2
4,3
4,9
19,8
0,3
1,5

90,8
3,7
0,8
3,3
0,8

56,4
1,4
11,4
2,0
25,0
0,2
3,2

70,4
18,4
9,5
1,7

38,2
2,5
26,6
8,9
20,1
0,3
2,9

39,7
51,3
7,3
1,7

15,2
2,0
11,1
3,1
45,4
2,4
11,4

57,0
3,9
13,2
1,1
-

NOTĂ:
Indicatorii pentru punctul b) nu sînt reﬂectaţi deoarece sursa lor este alta decît modulul
ad-hoc privind excluziunea socială.

Aspecte metodologice şi analitice

PERSOANELE VÎRSTNICE
Nr. d/o
An.6

1

V 11

2

V 12

3

V 18.1

4

5

6

7

8

9

V 18.2

V 19.1

V 19.2

V 17.1

V 17.2

V 20.1

Linie de chestionar

Populaţia
în total

1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea
discriminării
Se simt izolaţi/abandonaţi de societate
23,9
Viaţa a devenit atît de complicată, încît se simt confuzi/
39,2
derutaţi
d) Participarea (obligaţiile)
La şedinţe ale organizaţiilor de caritate:
- au participat;
3,7
- n-au participat.
96,2
O anumită activitate de voluntariat:
- a efectuat;
2,6
- nu a efectuat.
97,3
Consideră că sînt capabili să inﬂuenţeze procesul
de luare a deciziilor cu privire la:
82,8
a) familie;
22,3
b) mahala/cartier,
4,0
c) municipalitate;
4,0
d) ţară.
Consideră că nu sînt capabili să inﬂuenţeze procesul
de luare a deciziilor cu privire la:
12,6
a) familie;
63,1
b) mahala/cartier;
82,3
c) municipalitate;
82,3
d) ţară.
La alegerile naţionale:
- au participat;
76,3
- n-au participat.
10,7
La alegerile locale:
- au participat;
77,6
- n-au participat.
13,0
2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII
Sînt foarte satisfăcuţi de:
9,5
- nivelul de studii;
7,0
- serviciu;
4,4
- nivelul de bunăstare;
5,8
- condiţiile de trai;
22,3
- viaţa de familie;
13,6
- starea de sănătate;
5,3
- viaţa socială/obştească.

Inclusiv
persoane în
vîrsta de (ani):
65-74
>75

26,3
44,0

30,4
44,5

0,8
98,9

1,3
98,7

0,8
99,2

100,0

84,9
26,6
5,9
5,6

69,4
13,9
4,2
4,2

10,6
65,3
83,1
84,2

22,4
66,9
81,3
81,5

95,1
4,0

85,1
14,2

95,6
4,4

84,2
15,1

8,9
2,0
2,6
3,3
10,6
0,9
2,9

4,7
5,5
1,3
3,9
4,5
-

Anexe

Nr.
d/o
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Nr.
d/o

Nr. d/o
An.6

10

V 20.2 Sînt foarte nesatisfăcuţi de:

11

Anexe

12

13

306

14

15

16

17

Linie de chestionar

- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de trai;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/ obştească.
V 21 Se consideră:
- foarte fericiţi;
- foarte nefericiţi.
V 25.1 Au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în medicină;
- sistemul de suport şi mediere pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie.
V 25.2 Nu au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în medicină;
- sistemul de suport şi mediere pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie.
V 27 Apreciază relaţiile dintre persoanele vîrstnice şi tineri
ca ﬁind:
- foarte tensionate;
- într-o anumită măsură tensionate;
- deloc tensionate.
V 24 Încredere în oameni:
- majoritatea oamenilor sînt demni de încredere;
- sînt precauţi în relaţiile cu oamenii.
V 22 Viziunile asupra viitorului:
- sînt optimiste;
- nu sînt optimiste.
V 26 Petrec timp atît cît este necesar pentru:
- contactarea membrilor de familie, care locuiesc
în GC sau în afara ei;
- contactarea altor persoane decît membrii GC,
vecinilor, prietenilor etc.

Populaţia,
în total

Inclusiv
persoane în
vîrsta de (ani):
65-74
>75

5,5
5,7
8,6
8,7
8,3
9,3
7,8

11,0
2,3
7,3
8,0
11,5
21,5
7,8

11,7
2,7
14,2
12,3
12,8
26,0
10,8

12,8
2,8

5,0
4,2

3,1
7,3

43,0
36,2
36,3
12,5
50,8
33,3
30,7

75,2
46,2
52,9
11,5
54,4
36,5
34,4

77,2
41,3
45,4
10,1
55,8
38,3
31,9

29,1
32,9
44,8
41,6
44,6
54,1
46,8

22,9
23,6
41,1
20,1
49,1
45,2
37,4

19,1
22,6
40,3
12,2
37,1
35,5
25,3

18,5
56,1
18,6

17,5
56,3
19,4

25,3
54,2
14,5

5,9
5,1

4,7
4,6

10,2
2,5

61,2
31,9

44,9
39,3

37,1
39,6

5,1

6,8

2,5

2,1

1,8

3,4

Aspecte metodologice şi analitice

Nr. d/o
An.6

18

V 23.1 Ajutor în activităţile casnice în caz de boală este oferit de:

19

20

21

Linie de chestionar

- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
V 23.2 Un sfat pentru soluţionarea unei probleme personale/
familiale acute este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
V 23.3 În stare de deprimare ar putea să discute cu:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
V 23.4 Pentru soluţionarea unei probleme, o sumă de
250 euro poate ﬁ oferită de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.

Populaţia
în total

Inclusiv
persoane în
vîrsta de (ani):
65-74
>75

68,9
0,2
4,3
4,9
19,8
0,3
1,5

45,6
2,8
11,1
38,4
0,6
1,2

34,4
0,6
12,2
47,4
3,1
1,6

56,4
1,4
11,4
2,0
25,0
0,2
3,2

46,5
0,5
4,0
5,2
37,7
4,7

39,4
3,9
4,3
45,8
1,5
5,1

38,2
2,5
26,6
8,9
20,2
0,3
2,9

31,2
0,2
14,0
19,7
28,3
0,7
4,7

29,5
6,8
26,9
28,8
0,6
6,0

15,1
2,0
11,1
3,1
45,4
2,4
11,4

10,9
0,5
2,1
4,6
45,6
0,8
18,3

8,7
2,5
51,3
1,4
23,7

NOTĂ:
Indicatorii pentru punctele b) şi c) nu sînt reﬂectaţi deoarece sursa lor este alta decît modulul
ad-hoc privind excluziunea socială.

Anexe

Nr.
d/o
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Anexe

PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI
Nr.
d/o

Nr.
d/o
An.6

1

D3

2

D4

3

D 9.1

4

D 9.2

5

D 10.1

6

D 10.2

308

7

8

9

10

11

D 14.1

D 14.2

D 11.1

D 11.2

D 12

inclusiv:
cu grad
Populaţia,
de
Linie de chestionar
în total
invaliditate
I
II
III
1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII
a) Egalitatea în realizarea
drepturilor/ interzicerea
discriminării
Se simt izolaţi/abandonaţi de societate
23,9
55,9
32,2
24,9
Viaţa a devenit atît de complicată, încît
se simt confuzi/derutaţi
c) Dezvoltarea personală
(autonomia)
Cel mai mult timp liber petrec pentru:
- sport;
- activităţi culturale;
- activităţi de relaxare.
Pentru hobby-uri/interese personale
petrec atît timp liber cît este necesar
Un anumit curs de instruire:
- frecventează;
- nu frecventează.
Din numărul total de persoane care
urmează un curs de instruire:
- au frecventat curs de calculatoare;
- au frecventat curs de limbi;
- au urmat curs de instruire ce ţine
de serviciu/profesie şi instruire
profesională oferită în cadrul
asistenţei sociale;
- curs cultural, ce ţine de ocupaţiile
preferate/hobby.
d) Participarea (obligaţiile)
Consideră că sînt capabili să
inﬂuenţeze procesul de luare
a deciziilor cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.
Consideră că nu sînt capabili să
inﬂuenţeze procesul de luare
a deciziilor cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.
La alegerile naţionale:
- au participat;
- n-au participat.
La alegerile locale:
- au participat;
- n-au participat.
La unele şedinţe ale organizaţiei
de sindicate sau partid politic:
- au participat;
- n-au participat.

Noninvalizi

23,3

39,2

51,2

53,7

34,0

36,4

5,5
3,7
69,9
20,7

3,8
68,1
3,9

0,8
72,7
17,7

2,5
86,3
18,5

5,8
3,9
69,5
21,0

5,7
93,4

100,0

1,9
97,3

100,0

6,0
93,1

15,8
18,1
42,7

-

100,0

-

16,0
18,4
41,8

5,7

-

-

-

5,8

82,8
22,3
4,0
4,0

82,8
20,4
-

82,2
23,5
5,4
4,4

87,6
40,1
5,7
2,8

82,7
22,0
4,0
4,0

12,6
63,0
82,2
82,3

13,4
68,0
73,2
90,2

15,2
65,7
83,4
84,5

12,4
40,2
75,9
78,8

12,5
63,2
82,4
82,2

76,3
10,7

74,2
12,1

91,2
6,6

80,0
20,0

75,5
10,8

77,6
13,0

62,6
29,7

90,6
8,2

88,7
11,3

76,9
13,2

11,7
88,2

16,2
85,1

5,9
94,1

5,7
94,3

3,5
96,5

Aspecte metodologice şi analitice

12

D 13.1 La unele şedinţe ale organizaţiei de

13

14

15

16

17

18

19

20

D 13.2

D 15.1

D 15.2

D 16

D 17

D 18

D 19.1

D 19.2

Linie de chestionar

Populaţia,
în total

inclusiv:
cu grad
de
invaliditate
I
II
III

caritate:
- au participat;
3,7
14,9
5,9
- n-au participat.
96,2
85,1
94,1
O anumită activitate de voluntariat:
- a efectua;
2,6
11,1
1,9
- nu a efectuat.
97,3
88,9
97,4
2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII
Sînt foarte satisfăcuţi de:
- nivelul de studii;
9,5
3,8
6,5
- serviciu;
7,0
- nivelul de bunăstare;
4,4
9,4
1,7
- condiţiile de trai;
5,8
9,4
2,4
- viaţa de familie;
22,4
9,4
16,7
- starea de sănătate;
13,6
- viaţa socială/ obştească.
5,3
2,1
Sînt foarte nesatisfăcuţi de:
- nivelul de studii;
5,5
6,1
10,3
- serviciu;
5,7
3,3
- nivelul de bunăstare;
8,6
9,9
13,8
- condiţiile de trai;
8,7
3,8
13,4
- viaţa de familie;
8,3
12,7
18,2
- starea de sănătate;
9,3
69,1
41,9
- viaţa socială/ obştească.
7,8
5,4
12,8
Se consideră:
- foarte fericiţi;
12,8
11,8
- foarte nefericiţi.
2,8
9,9
4,9
Ar putea pierde locul de muncă în
următoarele 6 luni:
- probabilitate mare şi foarte mare
17,6
14,5
- probabilitate mică şi foarte mică
59,9
100,0
46,6
Viziunile asupra viitorului:
- sînt optimiste;
61,2
55,8
39,0
- nu sînt optimiste.
31,9
39,4
35,7
Au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
43,0
72,0
70,7
- sistemul de asistenţă socială;
36,1
69,8
66,9
- sistemul de asigurări în medicină;
36,3
63,5
51,6
- sistemul de suport şi mediere
12,6
28,4
24,7
pentru şomeri;
- primărie;
50,8
44,4
52,6
- poliţie;
33,4
30,6
32,7
- justiţie.
30,6
28,9
27,1
Nu au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
29,1
6,4
9,4
- sistemul de asistenţă socială;
33,0
13,3
25,9
- sistemul de asigurări în medicină;
54,8
36,5
45,7
- sistemul de suport şi mediere pentru
41,6
17,4
30,0
şomeri;
- primărie;
44,6
43,3
40,9
- poliţie;
54,1
35,5
49,9
- justiţie.
46,8
38,2
40,0

Noninvalizi

5,7
94,3

3,5
96,5

2,8
97,2

2,6
97,4

11,6
10,6
3,6
3,6
13,1
2,6

9,7
7,3
4,6
6,0
22,9
14,9
5,6

2,7
8,4
11,6
8,4
31,3
2,8

5,4
5,9
8,4
8,5
7,7
6,9
7,7

11,5
8,4

13,0
2,6

17,0
70,0

17,7
59,8

51,4
36,5

61,9
31,6

65,4
34,2
26,9
6,5

41,1
34,2
35,4
12,5

47,5
27,1
23,8

48,6
33,5
30,3

18,4
34,2
59,2
35,8

38,5
33,4
55,4
42,4

47,8
59,0
41,9

44,7
54,3
47,4

Anexe

Nr.
d/o

Nr.
d/o
An.6
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Nr.
d/o

Nr.
d/o
An.6

21

D 20 Încredere în oameni:

22

Anexe

23

24

D 23

D 22.1

D 22.2

310

25

26

27

D 22.3

D 22.4

D 21

Linie de chestionar

- majoritatea oamenilor sînt demni de
încredere
- sînt precauţi în relaţiile cu oamenii
Petrec timp atît cît este necesar pentru:
- contactarea membrilor de familie,
care locuiesc în GC sau în afara ei
- contactarea altor persoane decît
membrii GC, vecinilor, prietenilor etc.
Ajutor în activităţile casnice în caz de
boală este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni
Un sfat pentru soluţionarea unei
probleme personale/familiale acute
este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni
În stare de deprimare ar putea să
discute cu:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
-nimeni
Pentru soluţionarea unei probleme, o
sumă de 250 euro poate ﬁ oferită de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
-nimeni.
Apreciază relaţiile dintre bogaţi
şi săraci ca ﬁind:
- foarte tensionate;
- într-o anumită măsură tensionate;
- deloc tensionate.

Populaţia,
în total

inclusiv:
cu grad
de
invaliditate
I
II
III

Noninvalizi

5,9

-

7,1

9,1

5,9

5,1

3,8

3,0

-

5,2

5,1

38,1

3,3

8,4

4,9

2,1

-

2,6

6,2

2,0

68,9
0,2
4,3
4,9
19,8
0,3
1,5

59,3
4,1
36,6
-

62,4
2,3
4,1
31,2
-

65,3
7,9
3,4
23,4
-

69,3
0,2
4,3
5,0
19,0
0,3
1,6

56,4
1,4
11,4
2,0
25,0
0,2
3,2

53,9
9,2
28,4
8,5

54,9
6,3
1,7
30,7
0,6
3,0

42,3
12,5
4,0
36,4
11,2

56,7
1,5
11,7
2,0
24,7
0,2
3,1

38,2
2,5
26,6
8,9
20,2
0,3
2,9

41,6
22,9
6,4
29,2
-

36,5
2,0
17,4
12,8
22,1
1,8
5,5

43,3
15,4
16,1
22,4
2,9

38,2
2,6
27,2
8,6
19,9
0,3
2,7

15,1
2,0
11,1
3,1
45,4
2,4
11,4

26,5
3,8
36,8
9,8

12,4
2,7
6,1
2,4
42,2
2,4
10,7

4,0
8,4
55,3
5,7
20,5

15,4
2,0
11,5
3,1
45,5
2,4
11,3

26,2
57,0
7,7

5,7
62,5
17,0

26,7
63,7
6,6

30,8
58,6
3,6

26,3
56,6
7,8

NOTĂ:
Indicatorii pentru punctul b) nu sînt reﬂectaţi deoarece sursa lor este alta decît modulul
ad-hoc privind excluziunea socială.

Aspecte metodologice şi analitice

FEMEILE
Nr.
d/o
An.6

1

F 10

2

F 11

3

F 18.1

4

F 18.2

5

F 17.1

6

F 17.2

7

F 17.3

8

F 17.4

9

F 22.1

10

11

12

13

14

15

F 22.2

F 28.1

F 28.2

F 25.1

F 25.2

F 26

Linie de chestionar
1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII
a) Egalitatea în realizarea drepturilor/ interzicerea discriminării
Se simt izolaţi (te)/abandonaţi (te) de societate
Viaţa a devenit atît de complicată, încît se simt confuzi (e)/derutati (te)
c) Dezvoltarea personală (autonomia)
Cel mai mult timp liber se ocupă cu sportul şi activităţi culturale
Pentru hobby-uri/ interese personale petrec atît timp liber cît este
necesar
E diﬁcil de a îndeplini toate responsabilităţile în gospodărie,
deoarece au petrecut mult timp la serviciu
În ﬁecare zi îngrijesc de copii şi se ocupă de educaţia lor
În ﬁecare zi desfăşoară munca casnică
În ﬁecare zi îngrijesc de o rudă în etate sau cu dizabilităţi
Un anumit curs de instruire:
- frecventează;
- nu frecventează.
Din numărul total de persoane care urmează un curs de instruire:
- au frecventat curs de calculatoare;
- au frecventat curs de limbi;
- au urmat curs de instruire ce ţine de serviciu/ profesie şi instruire
profesională oferită în cadrul asistenţei sociale;
- curs cultural, ce ţine de ocupaţiile preferate/ hobby.
d) Participarea (obligaţiile)
Consideră că sînt capabili (e) să inﬂuenţeze procesul
de luare a deciziilor cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.
Consideră că nu sînt capabili (e) să inﬂuenţeze procesul de luare a
deciziilor cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.
La alegerile naţionale:
- au participat;
- n-au participat.
La alegerile locale:
- au participat;
- n-au participat.
La unele şedinţe ale organizaţiei de sindicate sau partid politic:
- au participat;
- n-au participat.

Bărbaţi Femei

18,9
30,9

26,0
39,7

12,8
22,6

6,2
20,4

42,2

47,7

18,3
32,4
4,6

35,1
69,9
7,6

4,6
94,8

5,5
93,1
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11,3
13,9
38,9

11,3
18,3
54,9

311

11,1

4,2

82,5
29,8
5,5
4,7

81,8
21,8
2,9
2,9

12,8
54,1
78,4
79,1

13,0
63,0
84,0
83,5

74,0
10,7

78,5
9,9

77,0
12,4

79,8
11,7

15,9
84,1

11,2
88,7
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Nr.
d/o
16

17

18

F 27.2

F 29.1

F 29.2

Anexe
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Nr.
d/o
Linie de chestionar
An.6
F 27.1 La unele şedinţe ale organizaţiei de caritate:
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20

21

22

23

24

F 30

F 31

F 32

F 33.1

F 33.2

- au participat;
- n-au participat.
O anumită activitate de voluntariat:
- a efectuat;
- nu a efectuat.
2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII
Sînt foarte satisfăcuţi (te) de:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de trai;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească.
Sînt foarte nesatisfăcuţi (te) de:
- nivelul de studii;
- serviciu;
- nivelul de bunăstare;
- condiţiile de trai;
- viaţa de familie;
- starea de sănătate;
- viaţa socială/obştească.
Se consideră:
- foarte fericiţi (te);
- foarte nefericiţi (te).
Ar putea pierde locul de muncă în următoarele 6 luni:
- probabilitate mare şi foarte mare;
- probabilitate mică şi foarte mică.
Viziunile asupra viitorului:
- sînt optimiste;
- nu sînt optimiste.
Au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în medicină;
- sistemul de suport şi mediere pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie.
Nu au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în medicină;
- sistemul de suport şi mediere pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie.

Bărbaţi Femei

4,4
95,3

3,9
96,1

2,7
97,1

2,9
97,1

8,2
6,8
6,0
7,1
24,7
16,6
6,8

10,0
6,9
3,9
5,3
21,1
10,9
4,3

5,0
6,6
7,9
8,3
7,0
9,3
7,9

7,3
5,9
8,5
8,7
8,7
9,7
6,7

14,5
3,3

12,7
2,6

16,6
59,7

15,3
63,2

61,3
33,7

49,7
31,9

37,6
32,5
33,3
12,9
53,5
36,2
31,0

47,6
39,6
38,7
12,8
50,5
33,7
31,2

29,1
29,5
54,9
70,4
41,1
56,1
45,8

26,1
32,2
53,4
67,5
41,8
50,3
43,6

Aspecte metodologice şi analitice

25

26

27.

28

29

30

31.

Nr.
d/o
An.6
F 34 Încredere în oameni:

F 37

F 36.1

F 36.2

F 36.3

F 36.4

F 35

Linie de chestionar

- majoritatea oamenilor sînt demni de încredere;
- sînt precauţi în relaţiile cu oamenii.
Petrec timp atît cît este necesar pentru:
- contactarea membrilor de familie, care locuiesc în GC sau în afara ei ;
- contactarea altor persoane decît membrii GC, vecinilor, prietenilor etc.
Ajutor în activităţile casnice în caz de boală este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
Un sfat pentru soluţionarea
unei probleme personale/ familiale acute este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
În stare de deprimare ar putea să discute cu:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
Pentru soluţionarea unei probleme, o sumă de 250 euro poate
ﬁ oferită de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
Apreciază relaţiile dintre bărbaţi şi femei ca ﬁind:
- foarte tensionate;
- într-o anumită măsură tensionate;
- deloc tensionate.

NOTĂ:
Indicatorii pentru punctul b) nu sînt reﬂectaţi deoarece sursa lor este alta decît modulul
ad-hoc privind excluziunea socială.

Bărbaţi Femei

5,9
4,2

6,4
5,0

4,4
2,2

5,2
2,1

73,5
0,3
4,1
4,6
16,0
0,9

66,8
0,1
2,9
5,6
22,6
0,4
1,5

61,5
1,0
14,5
1,5
18,7
0,1
2,2

55,1
1,1
7,9
2,5
29,5
0,3
3,2

41,9
1,6
30,8
7,1
14,1
0,4
3,6

36,8
2,8
21,4
9,7
26,1
0,5
2,4

18,0
2,3
13,8
3,6
42,1
2,7
9,5

15,4
1,4
8,8
3,2
48,5
1,9
12,0

4,4
52,4
31,2

7,3
53,9
27,5

Anexe
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FAMILIILE MIGRANŢILOR LA MUNCĂ
Nr.
d/o

1

M3

2

M4

Anexe

3
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Nr.
d/o
An.6

4

5

6

7

8

M 5.1

M 5.2

M 6.1

M 6.2

M 10.1

M 10.2

Linie de chestionar

a) Egalitatea în realizarea
drepturilor/ interzicerea
discriminării
Se simt izolaţi/abandonaţi de
societate
Viaţa a devenit atît de complicată,
încît se simt confuzi/derutaţi
c) Dezvoltarea personală
(autonomia)
Cel mai mult timp liber petrec
pentru:
- sport;
- activităţi culturale;
- activităţi de relaxare.
Pentru hobby-uri/interese
personale petrec atît timp liber cît
este necesar
Un anumit curs de instruire:
- frecventează;
- nu frecventează.
Din numărul total de persoane
care urmează un curs de instruire:
- au frecventat curs de
calculatoare;
- au frecventat curs de limbi
străine;
- au urmat curs de instruire ce
ţine de serviciu/ profesie şi
instruire profesională oferită în
cadrul asistenţei sociale;
- curs cultural, ce ţine de
ocupaţiile preferate/ hobby.
d) Participarea (obligaţiile)
Consideră că sînt capabili să
inﬂuenţeze procesul de luare
a deciziilor cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.
Consideră că nu sînt capabili să
inﬂuenţeze procesul de luare
a deciziilor cu privire la:
a) familie;
b) mahala/cartier;
c) municipalitate;
d) ţară.

GC cu copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi
1. SITUAŢIA BUNĂSTĂRII
Populaţia,
în total

GC fără copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi

23,9

23,3

22,6

21,1

25,4

39,2

30,9

38,5

27,5

42,4

5,4
3,7
69,8

5,5
4,3
67,7

7,6
4,4
70,2

7,3
4,0
76,0

3,3
2,8
69,3

20,7

21,0

19,0

30,5

21,2

5,7
93,4

6,3
92,3

5,9
93,2

4,1
94,5

5,5
93,7

15,8

5,4

14,5

38,3

17,4

18,1

8,2

23,8

17,8

14,8

42,7

49,6

36,1

25,0

48,9

5,7

6,4

8,8

-

3,0

82,8
22,3
4,0
4,0

82,0
22,8
5,6
4,4

81,2
22,8
3,6
4,1

83,5
26,6
2,5
0,9

84,3
21,4
4,6
4,2

12,6
63,0
82,2
82,3

12,3
60,6
83,7
84,2

13,9
63,0
81,8
81,1

9,7
55,0
87,0
85,5

11,8
64,3
81,9
82,7

Aspecte metodologice şi analitice

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Nr.
d/o
An.6

Linie de chestionar

Populaţia,
în total

GC cu copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi

GC fără copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi

M 7.1 La alegerile naţionale:

M 7.2

M8

M 9.1

M 9.2

M 11.1

M 11.2

M 12

M 13

M 14

- au participat;
76,3
66,6
70,7
- n-au participat.
10,7
9,6
12,5
La alegerile locale:
- au participat;
77,7
71,4
71,1
- n-au participat.
13,0
10,1
14,7
La unele şedinţe ale organizaţiei
de sindicate sau partid politic:
- au participat;
11,7
11,0
12,3
- n-au participat.
88,2
88,5
87,7
La unele şedinţe ale organizaţiei
de caritate:
- au participat;
3,7
3,9
4,3
- n-au participat.
96,2
96,1
95,7
O anumită activitate de
voluntariat:
- a efectuat;
2,6
1,7
3,2
- nu a efectuat.
97,3
98,3
96,7
2. COMPONENTELE DE BAZĂ ALE VIEŢII
Sînt foarte satisfăcuţi de:
8,3
8,4
- nivelul de studii;
9,5
7,9
4,8
- serviciu;
7,0
4,3
6,0
- nivelul de bunăstare;
4,4
7,1
6,3
- condiţiile de trai;
5,8
28,0
21,2
- viaţa de familie;
22,3
16,4
21,0
- starea de sănătate;
13,6
5,0
6,4
- viaţa socială/obştească.
5,3
Sînt foarte nesatisfăcuţi de:
5,2
7,1
- nivelul de studii;
5,5
6,2
7,3
- serviciu;
5,7
9,5
4,1
- nivelul de bunăstare;
8,6
9,6
2,6
- condiţiile de trai;
8,7
5,7
4,8
- viaţa de familie;
8,3
5,2
6,7
- starea de sănătate;
9,3
8,6
6,9
- viaţa socială/obştească.
7,8
Se consideră:
- foarte fericiţi;
12,8
24,5
14,2
- foarte nefericiţi .
2,8
2,3
2,0
Ar putea pierde locul de muncă
în următoarele 6 luni:
- probabilitate mare şi foarte
18,6
14,9
16,4
mare;
- probabilitate mică şi foarte mică.
59,9
61,0
59,4
Viziunile asupra viitorului:
- sînt optimiste;
61,2
64,7
65,0
- nu sînt optimiste.
31,9
28,9
29,3

66,2
16,3

84,1
8,7

73,1
18,5

85,1
11,5

13,5
86,5

11,2
88,8

8,2
91,8

2,7
97,2

3,0
97,0

2,2
97,7

6,8
4,0
7,5
8,3
18,5
14,6
2,4

11,2
6,8
4,0
4,3
17,9
10,2
5,8

2,1
4,9
3,7
8,0
9,1
7,1
3,9

5,9
5,1
9,2
8,9
11,0
13,6
7,7

12,7
3,9

9,4
3,4

8,6

20,2

54,1

59,7

68,7
27,4

46,6
44,2
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Nr.
d/o

Nr.
d/o
An.6

19

M 15.1 Au încredere în

Anexe

20

21

M 15.2

M 16

316
22

23

M 19

M 18.1

Linie de chestionar

- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în
medicină;
- sistemul de suport şi mediere
pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie.
Nu au încredere în:
- sistemul de pensii de stat;
- sistemul de asistenţă socială;
- sistemul de asigurări în
medicină;
- sistemul de suport şi mediere
pentru şomeri;
- primărie;
- poliţie;
- justiţie
Încredere în oameni:
- majoritatea oamenilor sînt
demni de încredere;
- sînt precauţi în relaţiile cu
oamenii;
Petrec timp atît cît este necesar
pentru:
- contactarea membrilor de
familie, care locuiesc în GC
sau în afara ei;
- contactarea altor persoane
decît membrii GC, vecinilor,
prietenilor etc.
Ajutor în activităţile casnice
în caz de boală este oferit de :
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.

Populaţia,
în total

GC cu copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi

GC fără copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi

43,0
36,2
36,3

40,0
42,4
46,0

33,7
38,4
34,4

48,8
33,7
33,5

51,3
33,3
36,5

12,5

49,1

11,6

11,2

12,4

50,8
33,3
30,7

53,6
41,2
36,0

49,5
31,1
30,2

49,3
30,6
26,0

47,2
32,5
30,6

29,1
33,0
44,8

28,5
34,2
47,7

28,4
33,6
55,9

22,3
32,9
56,9

30,5
32,1
55,0

41,6

40,0

45,8

43,2

37,9

44,6
54,1
46,8

36,0
46,4
39,6

43,8
54,7
47,8

46,4
59,8
44,5

46,7
54,6
46,5

5,9

9,6

5,5

5,2

5,7

5,1

8,6

4,7

2,3

5,0

5,1

5,5

6,5

0,6

4,2

2,1

3,2

1,6

2,6

2,3

68,9
0,2
4,3
4,9
19,8
0,3
1,5

79,7
3,7
1,7
13,9
0,5

82,7
0,1
2,9
1,5
11,4
00,0
1,1

62,9
9,7
6,0
14,4
0,7

54,6
0,2
5,0
8,3
28,8
0,6
2,0

Aspecte metodologice şi analitice

Nr.
d/o
An.6

24

M 18.2 Un sfat pentru soluţionarea unei

Linie de chestionar

probleme personale/ familiale
acute este oferit de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni
25 M 18.3 În stare de deprimare ar putea
discuta cu:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
26 M 18.4 Pentru soluţionarea unei
probleme, o sumă de 250 euro
poate ﬁ oferită de:
- membru al GC;
- coleg de serviciu;
- prieten;
- vecin;
- rudă;
- altcineva;
- nimeni.
27 M 17 Apreciază relaţiile dintre bogaţi
şi săraci ca ﬁind:
- foarte tensionate;
- într-o anumită măsură
tensionate;
- deloc tensionate.

Populaţia,
în total

GC cu copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi

GC fără copii pînă la
vîrsta de 17 ani
Cu
Fără
migranţi migranţi

0,3

65,2
1,7
10,3
0,7
19,2
0,0
2,6

58,9
16,2
1,5
19,1
0,7
2,6

46,1
1,6
12,1
3,2
31,9
0,3
4,3

38,2
2,5
26,6
8,9
20,2
0,3
2,9

44,4
1,3
29,5
6,6
15,5
1,0
1,6

42,7
2,9
29,6
6,0
16,2
0,0
2,4

31,1
2,4
33,2
8,6
22,1
0,7
2,0

33,7
2,3
22,8
11,9
24,3
0,4
3,6

15,1
2,0
11,1
3,1
45,4
2,4
11,4

37,0
1,7
10,2
3,2
39,9
2,5
2,1

14,7
2,5
12,6
2,8
42,4
3,0
10,4

40,0
2,5
12,6
2,8
42,4
3,0
10,4

9,2
1,7
10,2
3,6
49,9
1,7
14,7

26,2
57,0

27,7
53,4

24,5
59,0

23,1
66,6

27,6
55,0

7,7

8,4

8,4

5,9

7,1

56,4
1,4
11,4
2,0
25,0
0,2
3,2

69,2
10,3
1,7
18,4

NOTĂ:
Indicatorii pentru punctul b) nu sînt reﬂectaţi deoarece sursa lor este alta decît modulul
ad-hoc privind excluziunea socială.
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