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PREZENTARE GENERALĂ 
 
Lucrarea de faţă prezintă o sinteză a rezultatelor cercetării Reconcilierea vieţii 

profesionale cu viaţa de familie  (RPF) desfăşurată în trimestrul II 2010, ca modul 
complementar la Ancheta forţei de muncă în gospodării. Cercetarea a fost realizată de către 
Biroul Naţional de Statistică pentru prima dată în Republica Moldova, ca bază metodologică 
fiind luate standardele şi reglementările Uniunii Europene1.  

Realizarea cercetării statistice a fost posibilă datorită suportului metodologic oferit 
Biroului Naţional de Statistică de către Institutul Naţional de Statistică, România. 

Obiectivul acestei cercetări este asigurarea informaţiilor referitoare la: 

 impactul responsabilităţilor familiale asupra participării persoanelor de 15-64 ani la 
activitatea economică; 

 gradul de flexibilitate al pieţei muncii în ceea ce priveşte reconcilierea vieţii profesionale 
cu cea familială; 

  identificarea responsabilităţilor de îngrijire (a copiilor şi a persoanelor dependente);  

 disponibilitatea şi calitatea serviciilor de îngrijire pentru copiii în vârstă de până la 14 ani 
inclusiv şi a persoanelor dependente de 15 ani şi peste; 

 analiza gradului de flexibilitate oferit la locul de muncă în termeni de conciliere a vieţii 
profesionale cu responsabilităţile de familie. 

 proporţia persoanelor care au apelat sau nu la dreptul conferit prin legislaţia în vigoare, de 
a beneficia de concediul parental.  

 Volumul eşantionului a constituit 5 338 de gospodării şi este reprezentativ la nivel 
naţional. Au fost intervievaţi 11 326 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 – 64  ani, iar 
rezultatele au fost extinse la întreaga populaţie de vârsta respectivă. Rata de răspuns pentru 
acest studiu a fost de 88,09 %. 

                                                 
1 Regulamentul Comisiei Europene nr. 20/2009 din 13 ianuarie 2009 de adoptare a specificaţiilor  modulului ad-hoc privind 

reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie (OJ L 9/7 din 14.1.2009). 
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CONCEPTE ŞI DEFINIŢII UTILIZATE 
 

Categoria „copii proprii” include: copii biologici, adoptaţi sau vitregi doar ai 
soţului/soţiei/ partenerului/ partenerei mai mici de 15 ani, care locuiesc în aceeaşi gospodărie 
cu respondentul. 

Categoria „alţi copii” include:  

 copii proprii sau ai soţului/soţiei/partenerului partenerei (copii biologici, adoptaţi 
sau vitregi) mai mici de 15 ani, care locuiesc în altă gospodărie; 

 nepoţi, fraţi mai mici, copii ai vecinilor, rudelor, mai mici de 15 ani, indiferent dacă 
locuiesc sau nu în aceeaşi  gospodărie cu respondentul. 

Categoria „persoane dependente de 15 ani şi peste” include: 

 bolnavi, invalizi, rude în etate/prieteni în vârstă de la 15 ani şi peste care au nevoie 
de îngrijire,  indiferent dacă locuiesc sau nu în aceeaşi gospodărie cu respondentul. 

Servicii de îngrijire a copiilor: 
1.  servicii instituţionalizate: creşă, grădiniţă, centru de zi pentru îngrijire, centru pentru 

îngrijire de tip familial, şcoală cu program prelungit, internat; 
2.  servicii asigurate de persoane fizice,  contra plată: bonă, dădacă, îngrijitoare etc.  
Notă: nu vor fi considerate servicii de îngrijire pentru copii: 
3. îngrijirea oferita gratuit de bunici, rude, vecini, fraţi mai mari etc. 
4. cursurile şcolare obligatorii, activitatea la cluburile sportive, cursurile de limbi străine 

etc. 
 
A îngriji, în sensul cercetării înseamnă: prepararea hranei, menaj, spălatul rufelor, ajutor 

la pregătirea temelor, vizite la medic, plimbări, cumpărături etc.  
A îngriji în mod regulat înseamnă: a îndeplini aceste lucrări cu o anumită periodicitate 

care este deja întrată în uz: în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună. 
Notă: Îngrijirea ca activitate profesională sau voluntară este exclusă. 
 

Responsabilităţi familiale, în sensul acestei anchete, presupun:  
 ajutor (asistare) în activităţi legate de igiena persoanei; 
 activităţi casnice; 
 activităţi de supraveghere (în timpul lecţiilor, plimbărilor, însoţirea la medic, sau spital 
etc.). 

 
Persoană ocupată:  vezi „Metodologia Anchetei asupra forţei de muncă în gospodării” 

(http://www.statistica.md/public/files/Rapoarte/Metodology_AFM.pdf). 
Şomeri BIM: (http://www.statistica.md/public/files/Rapoarte/Metodology_AFM.pdf). 
Populaţie inactivă: 

(http://www.statistica.md/public/files/Rapoarte/Metodology_AFM.pdf). 
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Pentru salariaţi programul de lucru se încadrează în următoarele categorii: 
1. fix - stabilit de către angajator, cu oră fixată de începere şi terminare a zilei de muncă, 

fără posibilitatea de a modifica începutul şi/sau sfârşitul programului de lucru din 
iniţiativa angajatului. 

2. glisant – angajatul poate varia începutul şi sfârşitul programului de lucru cu condiţia 
respectării numărului de ore lucrate zilnic; 

3. variabil - angajatul poate varia atât începutul şi sfârşitul zilei de muncă, cât şi numărul 
de ore lucrate zilnic pot varia cu condiţia respectării numărului de ore lucrate 
săptămânal / lunar. 

 
Posibilitatea de a modifica programul de lucru presupune o flexibilitate a orei de 

începere şi de terminare a zilei de lucru cu cel puţin o oră, în vederea îndeplinirii obligaţiilor 
familiale. Dacă în anumite zile persoana trebuie să se învoiască, îşi poate ajusta programul de 
lucru, lucrând astfel mai puţin în zilele respective, dar orele de învoire le recuperează fie în 
avans, fie ulterior. 
  

Posibilitatea de a absenta de la locul de lucru una sau mai multe zile înseamnă 
posibilitatea de a absenta de la lucru una sau mai multe zile, fără a apela la concedii de orice 
fel. 
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ANALIZA REZULTATELOR 

Introducere 

Obiectul anchetei Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie au fost 
persoanele de 15-64 ani. Numărul acestor persoane a constituit 2301,4 mii, dintre acestea 
54% erau femei. Ponderea persoanelor din mediul rural a fost de 54,5%.  

Persoanele care nu au fost incluse în cercetare erau absente în gospodărie pentru o 
perioadă nedeterminată2.  

Peste o treime dintre persoanele de 15-64 ani (36,5%) au declarat că aveau în îngrijire 
copii de până la 15 ani, rude, prieteni bătrâni, bolnavi din gospodăria proprie sau din afara 
gospodăriei. Marea majoritate a persoanelor cu responsabilităţi familiale (80%) îngrijeau 
de copiii proprii, câte 9% le-a revenit persoanelor care îngrijeau de alţi copii sau de 
persoane de 15 ani şi mai mult. Cota persoanele care aveau în grijă atât alţi copii, cât  şi 
persoane dependente de la 15 ani şi peste a constituit 2% (Grafic 1). 
 

Graficul 1. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi familiale după categoria 
persoanelor îngrijite 
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Au avut responsabilităţi de îngrijire a persoanelor dependente 60% din femei şi 58% 

din persoanele domiciliate în localităţile săteşti (Graficul 2). 
 
Graficul 2. Distribuţia persoanelor care au avut responsabilităţi de îngrijire după sexe şi 

medii 
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2 În trimestrul II 2010 numărul persoanelor de 15-64 ani a constituit 2607,9 mii  
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Cele mai numeroase dintre persoanele care aveau la îngrijire alte persoane au fost cele 
de 25-34 ani care au constituit 39%. Cele mai puţine la număr au fost persoanele de 55-64 
ani – 6,5% (Graficul 3).  
 

Graficul 3. Distribuţia persoanelor care au avut responsabilităţi de îngrijire după 
categorii de vârstă 
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Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi familiale după nivelul de instruire relevă 
faptul că 23,3% din totalul acestor persoane aveau un nivel scăzut de instruire, mai bine de 
jumătate (58,7%) erau cu nivel mediu de educaţie, 18% aveau studii superioare. 

Persoanele căsătorite alcătuiesc 85 la sută din totalul persoanelor cu responsabilităţi de 
îngrijire. Celelalte categorii (persoanele necăsătorite, văduve, divorţate) deţin cote infime 
în comparaţie cu cele căsătorite (Graficul 4).  

 
Graficul 4. Distribuţia persoanelor care au avut responsabilităţi de îngrijire după starea 

civilă 
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Populaţia ocupată în vârstă de 15-64 ani a fost de 1223,6 mii persoane. Deosebiri 

semnificative pe sexe nu au fost înregistrate. Discrepanţe notabile au fost după medii de 
reşedinţă: în mediul urban 44,4% şi în rural – 55,6%. 

Au declarat că aveau în îngrijire persoane dependente 41,1% dintre persoanele ocupate. 
Din totalul femeilor ocupate 44,2% aveau responsabilităţi de îngrijire, în comparaţie cu 
bărbaţii care au constituit 38,1%. Aceeaşi distribuţie se înregistrează şi în cazul 
localităţilor de unde proveneau respondenţii: 44,1% - pentru mediul rural şi 37,4% - pentru 
cel urban. 
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Numărul şomerilor BIM a fost de 94,5 mii persoane, dintre care câte două treimi le 

revine bărbaţilor şi persoanelor din mediul rural.  
Din rândul şomerilor 38,5% au avut responsabilităţi de îngrijire a persoanelor 

dependente. Femeile cu responsabilităţi de îngrijire au constituit 39,4% din total femei 
şomere, iar bărbaţii - 38,1%. În totalul şomerilor din localităţi rurale 43,6% aveau astfel de 
responsabilităţi, în comparaţie cu 35,8% a şomerilor din oraşe. 

Populaţia inactivă în vârstă de 15-64 ani a fost de 1289,8 mii persoane, ceea ce 
constituie 49,5% din populaţia totală. În această categorie au predominat persoanele de sex 
feminin (54,8%) şi cele din mediul rural (59,2%). 

Persoane cu responsabilităţi de îngrijire din categoria persoanelor inactive au fost 
23,3%. Se înregistrează o discrepanţă pronunţată dintre ponderea femeilor cu astfel de 
responsabilităţi în total femei din această grupă de vârstă (31,5%) în comparaţie cu cea a 
bărbaţilor raportată la categoria respectivă (13,4%).  Repartizarea cotele pe medii de 
reşedinţă este următoarea: 25,1% - în mediul urban şi 22,1% în mediul rural. 

Din distribuţia persoanelor cu responsabilităţi familiale după participarea la activitatea 
economică  se observă că trei persoane din cinci erau persoane ocupate, mai bine de o 
treime erau persoane inactive. Analiza acestei distribuţii după sexe relevă faptul că în 
cadrul bărbaţilor cu responsabilităţi familiale ponderea celor ocupaţi constituia 70%, iar a 
femeilor ocupate – 53%. În distribuţia după medii se înregistrează următorul tablou: în 
mediul rural ponderea persoanelor ocupate a constituit 62,1% şi în urban – 56,9% 
(Graficul 5). 

 
Graficul 5. Distribuţia persoanelor care au avut responsabilităţi de îngrijire după 

participarea la activitatea economică, sexe şi medii 
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Din totalul de 840,2 mii persoane de 15-64 ani cu responsabilităţi familiale se disting 

următoarele grupe în funcţie de categoriile persoanelor care au necesitate de a fi îngrijite: 
1. 746,8 mii persoane au avut în îngrijire copii până la 15 ani; 

   667,4 mii persoane au avut în îngrijire copii proprii; 
   96,2 mii persoane au avut în îngrijire alţi copii; 

2. 112,8 mii persoane au avut în îngrijire persoane dependente în vârstă de 15 ani şi 
peste; 

3. 21,1 mii persoane au avut în îngrijire atât alţi copii, cât şi persoane dependente în 
vârstă de 15 ani şi peste. 
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1. Responsabilităţi familiale 

1.1. Responsabilităţi faţă de copiii proprii 
 

Numărul persoanelor cu responsabilităţi de îngrijire a copiilor constituie 746,8 mii, din 
care 89,3% îngrijeau de copiii proprii. Ponderea persoanelor care îngrijeau de copiii 
proprii în total persoane cu responsabilităţi de îngrijire este 79,4%. 

Ponderea persoanelor care au avut în îngrijire copii sub 15 ani a constituit majoritatea 
covârşitoare – 88,9% din totalul persoanelor cu responsabilităţi de îngrijire.  

Din totalul de 667,4 mii persoane care au îngrijit copiii proprii 91% au îngrijit doar de 
copiii săi, restul (8,6%) au avut şi alte persoane în îngrijire: 3% au mai îngrijit şi alţi copii, 
5% - persoane dependente de 15 ani şi mai mult, 1% - atât alţi copii, cât şi persoane 
dependente de 15 ani şi mai mult. 

În totalul persoanelor care au avut în îngrijire copiii proprii predomină femeile 
(58,1%), precum şi persoanele domiciliate în mediul rural (58,3%). Faptul că femeilor le 
revine în măsură mai mare îngrijirea copiilor relevă şi cota predominantă (40,5%) a 
persoanelor de sex feminin cu responsabilităţi de îngrijire a copiilor proprii în total femei 
de 15-64 ani, care au participat în cercetare, în comparaţie cu cea a bărbaţilor (31,9%). Se 
înregistrează diferenţe şi pe medii de reşedinţă: cota persoanelor din mediul rural care 
îngrijesc de propriii copii în total populaţie de 15-64 ani din localităţile rurale (38,5%) este 
mai mare decât cota respectivă a persoanelor din mediul urban (34,1%). 

În distribuţia părinţilor care au avut în îngrijire copiii proprii, după categorii de vârstă 
se observă faptul că predomină persoanele relativ tinere: aproape jumătate de ei erau în 
vârstă de 25-34 ani, o treime aveau vârsta cuprinsă între 35-44 ani (Graficul 6). 

 
Graficul 6. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de copiii proprii după 

categorii de vârstă 
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Aproape două treimi (63,3%) din persoanele cu responsabilităţi faţă de copiii proprii 

erau persoane ocupate, (faţă de 4,4% - şomeri şi 32,2% - persoane inactive). Femeile au 
constituit 58%. Aceeaşi pondere au avut-o şi persoanele din localităţile rurale. Mai bine de 
92 la sută dintre persoanele care aveau în îngrijire copii proprii erau persoane căsătorite, 
4,8% - divorţate, 1,8% - necăsătorite, 1,3% - văduve.  
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Din analiza repartizării după nivelul de instruire3 se observă că predomină persoanele 
cu nivel mediu de instruire (58%). Persoanele cu nivel superior şi scăzut deţin cam 
aceleaşi ponderi (22% şi respectiv, 20%) (Graficul 7). 

 
Graficul 7. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de copiii proprii după nivelul 

de instruire 
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1.2.  Responsabilităţi faţă de alţi copii 
 
Numărul persoanelor care au îngrijit de alţi copii a fost de 96,2 mii, ceea ce constituie 

11,4% din totalul persoanelor cu responsabilităţi de îngrijire. Majoritatea covârşitoare din 
ei (82,6%) aveau în îngrijire doar alţi copii, restul îngrijeau şi de copiii proprii. Raportul 
dintre femei şi bărbaţi a constituit 2:1, dintre urban şi rural - 1:3. În distribuţia pe sexe 
femeile constituie 5,1% în total femei de 15-64 ani, iar bărbaţii – 3%. Aceleaşi cote se 
înregistrează şi pe medii: în mediul rural - 5,1% şi în cel urban – 3,1%. 

Distribuţia acestor persoane după categorii de vârstă se deosebeşte semnificativ de 
distribuţia persoanelor care aveau în îngrijire copiii proprii. În cazul dat predomină 
persoanele de la extremităţile segmentului: din categoria 15-24 ani – 28%, 45-54 ani – 
27%, 55 ani şi mai mult – 29%. Aceste persoane pot fi surorile şi fraţii mai mari ai acestor 
copii, mătuşile, unchii, bunicii lor sau persoane neînrudite (Graficul 8). 

 
Graficul 8. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de alţi copii după categorii de 

vârstă 
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3 Scăzut – primar, gimnazial; Mediu – liceal/şcoală, mediu profesional, colegiu; Superior – universitar, postuniversitar 
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Faptul că aceste responsabilităţi le au persoanele cele mai tinere şi cele mai în vârstă 
este reflectat şi în distribuţia lor după participarea în activitatea economică. Mai bine de 
jumătate (54%) din ele sunt persoane inactive, 41,9% - persoane ocupate, restul sunt 
şomeri. 

Analogic cu capitolul precedent în distribuţia după nivelul de instruire predomină 
persoanele cu nivel mediu (54%). În ceea ce priveşte persoanele cu nivel de educaţie 
superior şi scăzut distribuţiile diferă semnificativ de cele din capitolul precedent. Ponderea 
persoanelor cu nivel scăzut a crescut considerabil (37%), contribuind, astfel la micşorarea 
ponderii persoanelor cu nivel superior – 9% (Graficul 9). 

 
Graficul 9. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de alţi copii după nivelul de 

instruire 
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Repartizarea după starea civilă a persoanelor care au avut grijă de alţi copii 

înregistrează discrepanţe notabile faţă de distribuţia după acest criteriu a persoanelor care 
au avut grijă de propriii copii: ponderea persoanelor căsătorite scade (56%, faţă de 92%), 
în schimb cresc ponderile celorlalte categorii. Astfel persoanelor necăsătorite le revine 
27% faţă de 1,8%, văduve – 11% faţă de 1,3% şi divorţate – 5,8% faţă de 4,8% (Graficul 
10). 

 
Graficul 10. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de alţi copii după starea 

civilă 
 

%
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5,8
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 13

1.3. Responsabilităţi faţă de adulţi 
 

112,8 mii persoane au avut în îngrijire persoane dependente în vârstă de 15 ani şi 
peste, din care 68% au îngrijit în exclusivitate de persoane adulte, restul au avut în 
îngrijire şi copiii proprii. În totalul persoanelor cu responsabilităţi ponderea acestora 
constituie 13,4%. Mai mult de două treimi din totalul persoanelor care îngrijeau persoane 
de 15 ani şi mai mult erau femei. Proporţiile persoanelor din oraşe şi sate au fost egale: 
1:1.  Femeile cu astfel de responsabilităţi în total femei de 15-64 ani au constituit  6%, 
bărbaţi -3,6%, persoanele din mediul urban – 5,4%, cele din rural – 4,5%. 

Analiza distribuţiei persoanelor cu responsabilităţi faţă de adulţi după categorii de 
vârstă indică faptul, că ponderile acestor persoane cresc odată cu creşterea vârstei lor, 
adică, cu cât persoanele sunt mai tinere cu atât au mai puţine responsabilităţi de îngrijire a 
adulţilor, şi cu cât persoanele sunt mai în vârstă aceste responsabilităţi cresc (Graficul 11). 
 
Graficul 11. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de adulţi după categorii de 

vârstă 
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Mai bine de jumătate din aceste persoane (55,4%) erau persoane ocupate, 41,4% - 

persoane inactive, 3,2% erau şomeri. 
Cota cea mai mare din totalul persoanelor cu responsabilităţi faţă de adulţi revine 

persoanelor cu nivel mediu de instruire (două din trei). Fiecare a cincia persoană avea un 
nivel scăzut de educaţie. Persoanelor cu studii superioare le revine doar 16% (Graficul 
12). 

  
Graficul 12. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de adulţi după nivelul de 

studii 
 

%
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Mai bine de două treimi erau persoane căsătorite. Persoanele necăsătorite au constituit 

17 la sută. Celor divorţate şi văduve le-au revenit câte 8% şi respectiv 7% (Graficul 13). 
 

Graficul 13. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de adulţi după starea civilă 
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1.4. Responsabilităţi faţă de alţi copii şi faţă de adulţi 
 

Din numărul total de 21,1 mii de persoane, care îngrijeau atât de alţi copii, cât şi de 
persoane dependente adulte (constituind 2,5% în total persoane cu responsabilităţi), 78,8% 
aveau grijă doar de astfel de persoane, restul mai aveau şi responsabilităţi de îngrijire a 
copiilor proprii. Două treimi din totalul persoanelor cu astfel de responsabilităţi erau 
femei şi mai mult de jumătate (52,7%) erau persoane domiciliate în localităţi urbane. În 
totalul persoanelor în vârstă de 15-64 femeile care au îngrijit de alţi copii şi de persoane de 
la 15 ani şi mai mult au alcătuit 1,1%, bărbaţii - 0,7%, cele din localităţi urbane – 1,1%, 
din localităţi rurale – 0,8%. 

 
În distribuţia după participare la activitatea economică cotele s-au distribuit egal între 

persoanele inactive (50,3%) şi cele economic active (49,7%). În totalul persoanelor active 
82,1% erau persoane ocupate şi 17,9% - şomeri. 

 
Din Graficul 14 se observă că aceste responsabilităţi predomină în categoria 

persoanelor mai în vârstă, şi anume, a persoanelor de 45 ani şi mai mult care au constituit 
mai mult de jumătate (61%). Cea mai mică pondere o deţineau persoanele de 25-34 ani  – 
doar 5%.  

 
Graficul 14. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de alţi copii şi faţă de adulţi 

după categorii de vârstă 
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Distribuţia după nivelul de instruire (Graficul 15) repetă aceeaşi structură ca şi în cazul 

responsabilităţilor din capitolele anterioare: predomină persoanele cu un nivel de instruire 
mediu. Deosebirea constă în faptul că aici persoanele cu nivel superior predomină în 
comparaţie cu persoanele cu nivel scăzut (Vezi Graficul 9 şi Graficul 12). 
 
Graficul 15. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de alţi copii şi faţă de adulţi 

după nivelul de instruire 
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Trei sferturi din persoanele cu responsabilităţi faţă de alţi copii şi faţă de adulţi erau 

persoane căsătorite. Cea mai mică pondere o deţin în acest caz persoanele văduve (4%) 
(Graficul 16). 

 
Graficul 16. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi faţă de alţi copii şi faţă de adulţi 

după starea civilă 
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2. Reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie 

2.1. Caracteristici generale ale populaţiei ocupate 
 

În categoria persoanelor de 15-64 ani ocupate au fost 1223,6 mii persoane, din care 
49,4% erau femei şi 55,6% - persoane din localităţi rurale. Două treimi le-au deţinut 
salariaţii şi o treime - nesalariaţii. În cadrul nesalariaţilor nouă persoane din zece au fost 
lucrători pe cont propriu. 

Trei pătrimi din populaţia ocupată era concentrată în segmentul populaţiei de la 24 ani 
până la 54 ani. La extremităţile segmentului ponderile persoanelor ocupate de 15-24 ani şi 
55-64 ani au înregistrat valorile 11% şi, respectiv 13,7% (Graficul 17). 

 
Graficul 17. Distribuţia persoanelor ocupate după categorii de vârstă 
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Repartizarea acestei categorii de populaţie pe activităţi economice (Graficul 18) arată o 

pondere semnificativă (31,8%) a celor care-şi desfăşurau activitatea în agricultură, fiind 
urmate de persoanele din administraţia publică, învăţământ şi ocrotirea sănătăţii (19,7%), 
din comerţ -18%. 
 
 

Graficul 18. Distribuţia persoanelor ocupate după activităţi economice 
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Distribuţia populaţiei ocupate pe grupe de ocupaţii4 evidenţiază ponderi mai mari 

pentru muncitorii necalificaţi (29,1%). Lucrătorii în serviciu şi comerţ au înregistrat 
13,5%, specialiştii cu nivel superior de calificare – 12,7% (Graficul 19). 
                                                 
4 Grupe majore ale Clasificatorului Ocupaţiilor din Moldova  (armonizat cu ISCO-88) 
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Graficul 19. Distribuţia persoanelor ocupate după grupe de ocupaţii 
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În trimestrul II 2010 persoanele care au lucrat cu program complet reprezentau 92,3% 

din totalul populaţiei ocupate în vârstă de 15-64 ani.  
Durata efectivă a săptămânii de lucru a fost de 37,7 ore. O persoană din zece a lucrat 

până la 20 ore pe săptămână, pentru 26,7% durata săptămânii a fost între 21-40 ore, pentru 
o treime ea a constituit 40 ore. Au depăşit durata de 40 ore pe săptămână 26,7%. 
 

2.2. Flexibilitatea programul de lucru şi responsabilităţile familiale 
 

Rezultatele anchetei arată că în general programul de lucru al salariaţilor nu este 
flexibil pentru majoritatea covârşitoare a persoanelor. Din total salariaţi 88,5% nu au 
posibilitatea de a varia cel puţin cu o oră programul de începere sau de terminare a zilei de 
muncă din motive familiale, 7,3% pot varia începutul şi sfârşitul zilei de muncă cu 
condiţia respectării numărului de ore lucrate zilnic. Acelaşi lucru se observă atât în 
distribuţia pe sexe, cât şi în distribuţia pe medii. Un grad mai înalt de flexibilitate în 
ajustarea programului de lucru în funcţie de nevoile şi responsabilităţile familiale se 
înregistrează în mediul rural – 14,8% şi la persoanele de sex masculin – 15,4%. La femei 
această cotă este de 9,1% şi în oraşe de 8,6%. 

Din totalul persoanelor salariate de 15-64 ani care nu au un program de lucru flexibil, 
totuşi, în caz de necesitate, au posibilitate în general de a-şi schimba începutul şi sfârşitul 
zilei de muncă 22,4%, o pot face rareori 36,6% şi nu o pot face deloc 40,9%. 

În general, posibilitatea de a-şi lua liber una sau mai multe zile întregi din motive 
familiale au avut-o 28,2% din totalul salariaţilor, rareori pot beneficia de astfel de zile 
41,9% şi nu au această posibilitate 29,9%. 

 

2.3. Modalităţi de îngrijire a copiilor 
Pentru îngrijirea copiilor sau cel puţin a unuia dintre copii se poate beneficia în mod 

obişnuit de ajutor apelând la: 
 servicii de îngrijire instituţionalizate; 
 servicii asigurate de persoane fizice; 
 ajutor acordat de către soţ (soţie), partener (parteneră), sau alte persoane 

neremunerate (rude, vecini, prieteni etc.). 
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Din totalul persoanelor care au în îngrijire copiii proprii circa o treime utilizează 
servicii de îngrijire. Numărul persoanele din oraşe, care apelează la astfel de îngrijire, a 
fost practic egal cu cel al persoanelor din localităţile rurale.  

Persoanele ocupate care folosesc servicii de îngrijire a copiilor proprii alcătuiesc 70% 
din totalul persoanelor care apelează la astfel de servicii. Femeile deţin o cotă mai mare 
(38,5%) în comparaţie cu bărbaţii (32,3%). Cotele în distribuţia pe medii sunt mai 
apropiate: 34,5% pentru mediul urban şi 36,3% pentru cel rural. 

În distribuţia pe categorii de vârstă persoanele de 25-34 ani au constituit circa două 
treimi, cele de 35-44 ani – mai bine de o pătrime (Graficul 20). 
 
Graficul 20. Distribuţia după categorii de vârstă a persoanelor care apelează la servicii 

de îngrijire a copiilor proprii 
 

6%

61%

28%

5%

15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45 ani şi mai mult

 
 
Circa 60% din totalul acestor persoane utilizează servicii de îngrijire până la 40 ore pe 

săptămână. 
 
Graficul 21. Distribuţia după durata utilizării serviciilor de îngrijire a persoanelor care 

apelează la servicii de îngrijire a copiilor proprii 
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2.4. Reorganizarea vieţii profesionale în funcţie de responsabilităţile familiale 
 

Din cele 840,2 mii persoane de 15-64 ani care aveau în îngrijire persoane dependente 
706,6 mii (84,1%) nu doreau modificarea modului de organizare a vieţii profesionale, fie 
în cazul inactivilor, în sensul intrării în câmpul muncii sau al căutării unui loc de muncă, 
fie în cazul persoanelor ocupate, în sensul intensificării sau relaxării programului de lucru 
avut.  
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Doar 133,6 mii persoane din totalul celor cu responsabilităţi de îngrijire a persoanelor 
dependente erau dispuse să îşi reorganizeze viaţa profesională: să înceapă lucrul (în cazul 
celor care nu aveau un loc de muncă) sau să-şi modifice programul de lucru existent.  

Mai bine de jumătate (56%) din aceste persoane doreau să lucreze, acordând îngrijirii 
mai puţin timp. Ponderea celor care doreau să lucreze mai mult, având deja un loc de 
muncă, la fel diminuând timpul alocat pentru îngrijire, a depăşit o pătrime.  

Persoanele care, din contra, doreau să lucreze mai puţin pentru a avea posibilitatea de a 
acorda mai mult timp persoanelor dependente au constituit 18%.  

Distribuţia pe sexe a persoanelor care doreau să-şi reorganizeze viaţa profesională 
evidenţiază faptul că femeile constituiau 70,5% şi bărbaţii – 29,5%. Persoane din 
localităţile urbane alcătuiau 47,1%, iar cele din localităţi rurale – 52,9%.  

În rândul persoanelor care doreau să lucreze mai puţin sau să nu lucreze deloc, pentru a 
aloca mai mult timp persoanelor care necesită îngrijire, au predominat femeile (22,3%), 
faţă de bărbaţi (7,3%) şi persoanele din mediul urban (22,3%), în comparaţie cu cele din 
mediul rural – 13,9%. 

Din cele 109,6 mii persoane care doreau să lucreze (în cazul celor care nu aveau un loc 
de muncă) sau doreau să lucreze mai mult (având deja un loc de muncă) 22,4% au declarat 
că motivul pentru care nu lucrează (sau nu lucrează mai mult) este legat de disponibilitatea 
serviciilor potrivite de îngrijire a copiilor şi/sau adulţilor.  Din totalul acestor persoane 
47,4% au declarat ca motiv principal lipsa serviciilor de îngrijire a copiilor şi/sau 
adulţilor, iar 26,2% au declarat că serviciile disponibile sunt prea costisitoare. 

 
2.5. Concediul parental 

 
Numărul persoanelor care aveau în gospodărie cel puţin un copil până la vârsta de 7 ani 

a fost de 421,9 mii, ceea ce constituie jumătate din totalul persoanelor care aveau 
responsabilităţi de îngrijire. Persoanele din mediul rural au fost mai mult de jumătate 
(54,4%) în comparaţie cu cele din mediul urban.  

Din totalul acestor persoane fiecare a cincia persoană beneficiase de concediu pentru 
creşterea copilului până la 6 ani. Femeile care au avut astfel de concediu au alcătuit 99% 
şi bărbaţii – 1%.  

Cele peste 87 mii de femei care au beneficiat de concediu parental reprezentau mai 
bine de o treime (35,7%) din totalul femeilor îndreptăţite la acest tip de concediu.  

Din totalul beneficiarilor, 34,9% se aflau încă în curs de efectuare a concediului 
parental, 8,5% îl efectuaseră integral şi 56,6% - parţial. 

Rezultatele cercetării relevă faptul că din totalul persoanelor care au beneficiat parţial 
de concediul parental 62,2% şi-au reluat activitatea când copilul încă nu atinsese vârsta de 
3 ani, 32,3% au beneficiat de concediu până copilul a împlinit 3 ani şi doar 5,5% şi-au 
folosit acest drept şi după ce copilul a depăşit vârsta de 3 ani.   

Mai bine de jumătate din persoanele (56,1%) care au avut dreptul la concediul parental 
au fost persoane ocupate. Din totalul lor 23,9% au beneficiat de acest drept, din care 
99,5% erau femei. Persoane salariate erau 93% şi lucrau în activităţi neagricole 96,4%. 

Numărul persoanelor care nu s-au folosit de concediul parental a fost de 333,7 mii, 
ceea ce constituie 80% din totalul celor care aveau acest drept, din care 47,1% erau femei 
şi 58,3% erau din mediul rural. Cota persoanelor ocupate din această categorie a constituit 
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54%. Salariaţi – 57,3%, din ei 87,6% - în activităţi neagricole. Ponderea nesalariaţilor 
neagricoli în total nesalariaţi este egală cu 88,9%. 

Trei din cinci din acele persoane care n-au beneficiat de concediul parental sau au 
beneficiat parţial sau cu întreruperi erau persoane ocupate.  

Pentru 62,5% principalul motiv pentru a nu fi beneficiat de concediu pentru creşterea 
copilului a fost faptul că nu au avut acest drept, 15,1% au declarat că partenerul/partenera 
a optat pentru acest tip de concediu, 8,1% nu au avut necesitate de a se folosi de astfel de 
concediu. Faptul că acest concediu este prea puţin plătit sau este neplătit a determinat ca 
7% din persoane să nu beneficieze de el. 
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PRINCIPALELE CONSTATĂRI 

 
1. Conform rezultatelor cercetării, mai mult de o treime din persoanele de 15-64 ani, au în 

îngrijire fie copii de până la 15 ani, fie rude, prieteni, bătrâni, bolnavi din gospodăria 
proprie sau din afara gospodăriei. Distribuţia pe sexe a acestora relevă faptul că 
activităţile de îngrijire a persoanelor dependente sunt mai mult în responsabilitatea 
femeilor decât a bărbaţilor (respectiv 60% femei şi 40% bărbaţi) şi sunt mai pe larg 
răspândite în mediul rural decât cel urban (respectiv 58% şi 42%). 

2. Patru din cinci persoane cu responsabilităţi au grijă de copiii proprii, iar o persoană din 
cinci - are grijă de alţi copii sau de persoane adulte (de 15 ani şi mai mult). 

3. În distribuţia după participarea la activitatea economică a persoanelor cu 
responsabilităţi de îngrijire predomină persoanele ocupate: trei din cinci; mai bine de o 
treime o formează persoanele inactive. Totodată, responsabilităţi de îngrijire a 
persoanelor dependente au avut 41% din numărul total de persoane ocupate, 38,%% din 
numărul total de şomeri şi 23,3% din numărul persoanelor inactive. 

4. Două din trei persoane cu responsabilităţi faţă de copiii proprii sunt ocupate. 
Persoanele ocupate deţin întâietatea şi în rândul persoanelor cu responsabilităţi faţă de 
adulţi (55,4%). Totodată printre persoanele cu responsabilităţi faţă de alţi copii 
(exclusiv copiii proprii) predomină persoanele inactive (54%) mai apoi urmate de cele 
ocupate (41,9%). 

5. Cu toate că legislaţia muncii prevede posibilitatea de a stabili salariaţilor programe 
individuale de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă etc., acest drept încă 
nu este pe larg oferit şi folosit de salariaţi: programul de lucru pentru majoritatea 
lucrătorilor (88,5%) nu este flexibil, fapt ce este valabil atât în distribuţia  pe sexe, cât 
şi în distribuţia pe medii de reşedinţă. Totodată, ponderea persoanelor cu 
responsabilităţi familiale, care erau dispuse să-şi reorganizeze viaţa profesională, adică 
să înceapă lucrul sau să-şi modifice programul de lucru actual a constituit 16% din 
totalul persoanelor cu astfel de responsabilităţi; 70% din totalul persoanelor care doreau 
să-şi modifice modul de organizare a vieţii profesionale erau femei. 

6. Din totalul persoanelor salariate în vârstă de 15-64 ani care au responsabilităţi familiale 
22,4% în general au posibilitatea de a varia cu cel puţin o oră programul de începere şi 
terminare a zilei de muncă din motive familiale. 

7. De posibilitatea de a-şi lua liber una sau mai multe zile întregi, din motive familiale, 
fără a apela la concedii beneficiază 28,2% din totalul salariaţilor de 15-64 ani. 

8. O treime din totalul persoanelor cu copii sub 15 ani utilizează servicii de îngrijire a 
copiilor. Cota persoanelor ocupate în totalul beneficiarilor de astfel de servicii 
constituie 70%. În acelaşi timp, peste o cincime din persoanele care doreau să lucreze 
(în cazul celor care nu aveau un loc de muncă) sau doreau să lucreze mai mult (având 
deja un loc de muncă) au declarat că motivul pentru care nu lucrează (sau nu lucrează 
mai mult) este legat de disponibilitatea serviciilor potrivite de îngrijire a copiilor şi/sau 
adulţilor. 

9. Fiecare a şasea persoană care avea cel puţin un copil de până la 7 ani beneficiase de 
concediul parental, din care majoritatea (62,2%) s-au reîntors la muncă când încă 
copilul nu împlinise vârsta de 3 ani. 
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ANEXĂ 
 

Tabelul 1. Distribuţia populaţiei cu responsabilităţi de îngrijire, sexe şi medii 
 

Din care: 

Sexe, 
medii 

Total 

Persoane 
cu 

responsa-
bilităţi de 
îngrijire 

 
Total 

 

Responsa-
bilităţi de 
îngrijire a 
copiilor 
proprii 

Responsabili
tăţi de 

îngrijire a 
altor copii 

Responsabili
tăţi de 

îngrijire 
a persoanelor 
de 15 ani şi 

peste 

Responsabili-
tăţi de îngrijire
a altor copii şi
a persoanelor 
de 15 ani şi 

peste 
 Mii persoane 
Total 2301,4 840,2 667,4 96,2 112,8 21,1
    
Bărbați  1057,9 337,2 279,4 32,2 37,8 7,0
Femei  1243,5 503,0 388,1 64,0 75,0 14,1
     
Urban  1048,3 357,5 278,6 32,2 56,1 11,1
Rural  1253,1 482,8 388,8 64,0 56,7 10,0
     
Total 2301,4 840,2 667,4 96,2 112,8 21,1
  procente 
Bărbați  1057,9 31,9 26,4 3,0 3,6 0,7
Femei  1243,5 40,5 31,2 5,1 6,0 1,1
     
Urban  1048,3 34,1 26,6 3,1 5,4 1,1
Rural  1253,1 38,5 31,0 5,1 4,5 0,8
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Tabelul 2. Distribuţia populaţiei cu responsabilităţi faţă de copii după grupe de vârstă 
 

mii persoane

 
Din care: 

Grupe de 
vârstă 

Persoane cu 
responsabilităţi 

faţă de copii 
 

Total 
 

Responsabili
tăţi faţă de 

copiii proprii

Responsabili
tăţi 

faţă de alţi 
copii 

Responsabilităţi 
faţă de copiii 

proprii în vârstă 
de până la 7 ani, 

inclusiv 
 

Total 746,8 667,4 79,4 421,9
 

15-24 ani 74,3 49,6 24,7 49,6
25-34 ani 323,6 321,5 2,1 265,5
35-44 ani 227,4 225,3 2,1 93,8
45-54 ani 91,4 68,0 23,4 12,4
55 ani + 30,1 3,0 27,2 0,6
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Tabelul 3. Distribuţia persoanelor în vârsta 15-64 ani după relaţia cu piaţa forţei 
de muncă, sexe, medii şi responsabilităţi de îngrijire 

mii persoane

Persoane active 
Sexe, medii 

Total Ocupaţi Şomeri 

Persoane 
inactive 

  
Total, persoane de 15-64 ani 1318,1 1223,6 94,5 1289,8
  
Bărbați  679,3 618,8 60,5 583,1
Femei  638,8 604,8 34,0 706,7
Urban  604,7 543,5 61,2 526,8
Rural  713,4 680,1 33,3 763,0

 
Total, persoane cu 
responsabilităţi de îngrijire 

539,7 503,3 36,4 300,5

  
Bărbați  259,0 236,0 23,0 78,2
Femei  280,7 267,3 13,4 222,4
Urban  225,3 203,4 21,9 132,1
Rural  314,4 299,9 14,5 168,4

 

Tabelul 4. Distribuţia populaţiei ocupate pe grupe de vârstă, sexe şi  medii  
 

procente

Categorii de 
vârstă 

Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

   
Total, mii 1223,6 618,8 604,8 543,5 680,1
   

15-24 ani 10,9 13,0 8,8 10,0 11,7
25-34 ani 24,4 25,7 23,1 29,2 20,6
35-44 ani 23,3 20,9 25,7 21,9 24,3
45-54 ani 27,6 25,4 29,7 25,8 29,0
55-64 ani 13,8 14,9 12,7 13,1 14,4

 



 25

Tabelul 5. Distribuţia populaţiei ocupate după statut profesional, sexe şi medii  
 

mii persoane

Statutul profesional Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

  
Total 1223,6 618,8 604,8 543,5 680,1
  
Salariaţi 821,7 389,9 431,8 475,2 346,5
Patroni 10,8 7,5 3,3 6,1 4,8
Lucrători pe cont 
propriu 355,3 209,2 146,1 59,4 295,9
Lucrători familiali 
neremuneraţi 35,9 12,3 23,6 2,9 33,0

 

Tabelul 6. Distribuţia populaţiei ocupate  cu responsabilităţi familiale după statut 
profesional, sexe şi medii  

 
mii persoane

Statutul profesional Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

  
Total 503,3 236,0 267,3 203,4 299,9
  
Salariaţi 326,8 141,9 184,8 174,2 152,6
Patroni 4,5 3,8 0,7 1,9 2,6
Lucrători pe cont 
propriu 158,1 87,2 70,9 26,0 132,1
Lucrători familiali 
neremuneraţi 13,9 3,1 10,8 1,4 12,6
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Tabelul 7. Distribuţia populaţiei ocupate după durata săptămânii de lucru, sexe şi 
medii  

 
procente

Durata medie a 
săptămânii, ore 

Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

  
Total, ore 37,7 39,1 36,2 39,3 36,4
  
Până la 20 ore 8,8 7,0 10,8 7,1 10,2
21-39 ore 26,7 23,7 29,8 18,4 33,4
40 ore 37,7 37,1 38,3 48,9 28,7
41ore şi peste 26,7 32,3 21,1 25,6 27,7

 

Tabelul 8. Distribuţia populaţiei ocupate cu responsabilităţi familiale, sexe şi 
medii  

 
mii persoane

Responsabilităţi 
familiale 

Total Bărbaţi Femei Urban Rural 

  
Total 503,3 236,0 267,3 203,4 299,9
  
Responsabilităţi faţă de  
Copii 454,3 220,3 234,0 178,6 275,8
din care copiii proprii 422,8 209,3 213,5 170,9 251,9
Adulţi 42,1 13,2 29,0 22,0 20,2
Copii şi adulţi 6,8 2,5 4,3 2,8 4,0
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Tabelul 9. Distribuţia persoanelor cu responsabilităţi de îngrijire şi după dorinţa 
de a-şi reorganiza viaţa profesională, sexe şi medii  

 
procente

Sexe, medii Total, mii 
Persoane care 

doreau să 
lucreze 

Persoane care 
doreau să 

lucreze mai 
mult 

Persoane care 
doreau să 

lucreze mai 
puţin 

   
Total 133,6 55,5 26,6 17,9
   
Bărbați  39,5 56,3 36,4 7,3
Femei  94,1 55,2 22,5 22,3
Urban  62,9 62,1 15,5 22,3
Rural  70,7 49,6 36,5 13,9

 
 
 

Tabelul 10. Distribuţia salariaţilor după posibilitatea de a-şi modifica începutul 
sau sfârşitul zilei de muncă5, sexe şi medii  

 
procente

Sexe, medii Total, mii 
În general este 

posibil 
Rareori este 

posibil 
Nu este 
posibil 

  
Total 313,2 22,4 36,6 40,9
  
Bărbați  133,6 23,6 36,7 39,7
Femei  179,6 21,6 36,5 41,9
Urban  169,3 20,6 40,7 38,7
Rural  144,0 24,6 31,8 43,6

 

                                                 
5 Sunt incluse persoanele cu program fix şi variabil 
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Tabelul 11. Distribuţia salariaţilor după posibilitatea de a-şi lua zile libere6, sexe 
şi medii   

 
procente

Sexe, medii Total, mii 
În general este 

posibil 
Rareori este 

posibil 
Nu este 
posibil 

  
Total 326,8 28,2 41,9 29,9
  
Bărbați  141,9 27,9 42,6 29,5
Femei  184,8 28,4 41,5 30,1
Urban  174,2 24,5 44,5 31,1
Rural  152,6 32,5 39,1 28,5

 
 
 

Tabelul 12. Distribuţia salariaţilor după tipul programului de lucru, sexe şi medii  
 

mii persoane

Sexe, medii Total 
Program 

fix 
Program 
glisant 

Program 
variabil

Persoana 
îşi 

stabileşte 
singură 

programul 
de lucru 

Alt 
program

   
Total 326,8 289,3 23,8 0,7 12,9 0,1
   
Bărbați  141,9 121,3 12,1 0,7 7,7 0,1
Femei  184,8 167,9 11,7 0,0 5,2 0,0
Urban  174,2 159,2 10,0 0,5 4,5 0,0
Rural  152,6 130,0 13,8 0,2 8,4 0,1

 
 

                                                 
6 Sunt incluse persoanele cu orice tip de program  
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Tabelul 13. Distribuţia salariaţilor cu responsabilităţile familiale după tipul 
programului de lucru, sexe şi medii 

 
mii persoane

Responsabilităţi 
familiale,  

sexe, medii 
Total 

Program 
fix 

Program 
glisant 

Program 
variabil 

Persoana 
îşi 

stabileşte 
singură 

programul 
de lucru 

Alt 
program

   
Total 326,8 289,3 23,8 0,7 12,9 0,1
Responsabilităţi faţă de   
Copii 292,4 258,4 21,2 0,7 12,0 0,1
din care copiii proprii 275,6 243,5 20,0 0,7 11,3 0,1
Adulţi 30,1 26,9 2,3 0,0 0,9 0,0
Copii şi adulţi 4,3 3,9 0,3 0,0 0,0 0,0
   
Bărbați 141,9 121,3 12,1 0,7 7,7 0,1
Responsabilităţi faţă de   
Copii 131,1 112,1 11,2 0,7 7,0 0,1
din care copiii proprii 125,2 107,1 10,6 0,7 6,7 0,1
Adulţi 9,2 7,8 0,7 0,0 0,7 0,0
Copii şi adulţi 1,6 1,4 0,2 0,0 0,0 0,0
   
Femei 184,8 167,9 11,7 0,0 5,2 0,0
Responsabilităţi faţă de   
Copii 161,3 146,3 9,9 0,0 5,0 0,0
din care copiii proprii 150,4 136,5 9,4 0,0 4,6 0,0
Adulţi 20,9 19,1 1,6 0,0 0,2 0,0
Copii şi adulţi 2,6 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0
   
Urban 174,2 159,2 10,0 0,5 4,5 0,0
Responsabilităţi faţă de   
Copii 153,7 140,9 8,5 0,5 3,9 0,0
din care copiii proprii 147,1 134,5 8,3 0,5 3,9 0,0
Adulţi 19,1 16,9 1,6 0,0 0,6 0,0
Copii şi adulţi 1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0
   
Rural 152,6 130,0 13,8 0,2 8,4 0,1
Responsabilităţi faţă de   
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mii persoane

Responsabilităţi 
familiale,  

sexe, medii 
Total 

Program 
fix 

Program 
glisant 

Program 
variabil 

Persoana 
îşi 

stabileşte 
singură 

programul 
de lucru 

Alt 
program

   
Copii 138,7 117,5 12,7 0,2 8,1 0,1
din care copiii proprii 128,5 109,0 11,7 0,2 7,4 0,1
Adulţi 11,0 10,0 0,7 0,0 0,3 0,0
Copii şi adulţi 2,9 2,5 0,3 0,0 0,0 0,0

 



 31

Tabelul 14. Distribuţia salariaţilor cu responsabilităţile de îngrijire şi după 
posibilitatea de a-şi lua zile libere, sexe şi medii 

mii persoane

Responsabilităţi 
familiale,  

sexe, medii 
Total 

În general este 
posibil 

Rareori este 
posibil 

Nu este posibil 

   
Total 326,8 92,1 137,1 97,6
   
Copii 292,4 82,0 122,4 87,9
din care copiii proprii 275,6 78,6 116,0 81,0
Adulţi 30,1 8,9 12,8 8,5
Copii şi adulţi 4,3 1,2 1,9 1,1
   
Bărbați 141,9 39,6 60,4 41,8
Copii 131,1 36,0 55,7 39,4
din care copiii proprii 125,2 34,6 53,7 36,9
Adulţi 9,2 2,9 3,8 2,5
Copii şi adulţi 1,6 0,7 0,9 0,0
   
Femei 184,8 52,5 76,6 55,7
Copii 161,3 46,0 66,7 48,6
din care copiii proprii 150,4 44,1 62,2 44,1
Adulţi 20,9 6,0 8,9 6,0
Copii şi adulţi 2,6 0,5 1,0 1,1
   
Urban 174,2 42,6 77,5 54,1
Copii 153,7 37,5 69,2 46,9
din care copiii proprii 147,1 36,8 66,3 44,0
Adulţi 19,1 4,6 8,1 6,3
Copii şi adulţi 1,4 0,4 0,1 0,9
   
Rural 152,6 49,6 59,6 43,4
Copii 138,7 44,5 53,2 41,0
din care copiii proprii 128,5 41,9 49,6 37,0
Adulţi 11,0 4,2 4,6 2,2
Copii şi adulţi 2,9 0,8 1,8 0,3
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