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INEGALITĂŢILE, DISPARITAŢILE DEMOGRAFICE - 
EFECTELE LOR ÎN SISTEMUL SOCIO-ECONOMIC ŞI 

ADMINISTRATIV ÎN R. MOLDOVA

VALERIU SAINSUS 
PhD, Professor Associated, AES the R. of Moldova

Abstract: The inequalities have pressures upon economic development. Demographical inequalities are 
created inside of demographical issues but supported by imperfection of economic systems. In the R of Moldova 
inequalities appeared in last decades and become profound for administrative distribution, by urban and 
rural area and by types of human localizations. Demographical problems makes discrepancy and polarize the 
population which   increase the inequalities and reduce the equity.

Cuvinte-cheie: inegalităţi, Republica Moldova, demografi e, 

Perioadele de creştere economică sunt în 
general însoţite de o creştere a inegalităţilor, iar 
cele demografi ce nu pot fi  separate defi nitiv.1 
Strategiile de dezvoltare și inovare sunt 
indispensabil legate de factorul populație, unde 
au refl ectare  caracteristicile ei cantitative și rolul 
sporit al celor calitative. Disproporțiile pe acest 
segment au devenit atât de largi, că au afectat 
procesele de bază demografi că și existența 
durabilă a cadrului demografi c în timp și spațiu, 
dar nu în ultim rând și cele socio-economice. 
Inegalitățile demografi ce sunt în esență goluri 
create de imperfecțiunea sistemului, care 
periclitează dezvoltarea.

Inegalitățile demografi ce în repartiția spațială 
pe medii (urban/rural) și administrativă

 Structura repartizării în profi l teritorial 
a populației Republicii Moldova refl ectă 
inegalități. Condiţiile naturale, alături de factorii 
istorici şi prioritățile social-economice au 
determinat amplasarea neuniformă a populaţiei 
în profi l teritorial inclusiv într-un spațiu mic, 
cum este cel al R. Moldova. Țara întruneşte 
65 localităţi urbane şi 1 549 localităţi rurale. 
Populația rurală este dispersată pe o suprafață 
de 92,3% din suprafața totală. Cea mai mare 
parte a populației este concentrată în Regiunea 
Centrală (inclusiv orașul Chișinău), unde 

locuieşte 50% din totalul populației, pe 34% 
din  suprafața țării. În valea râului Bâc, locuiește 
peste 60% din populație. Distribuţia populaţiei 
în profi l teritorial arată că 30% din populaţia 
ţării este răspândită în zonele de nord şi centru, 
unde densitatea populaţiei este cea mai ridicată – 
peste 100 locuitori pe km², densitatea medie fi ind 
de 111,4 locuitori pe km² (2004),  (iar în unele 
raioane – pînă la 126 locuitori pe km²).2

Densitatea medie rurală este de 68,6 
persoane pe km² (în regiunea centrală,  85 
persoane pe km3). Ceva mai mult de 15% din 
populație locuieşte în zona de sud, cu doar 465 
de mii de oameni, iar densitatea populaţiei este 
sub 68 de persoane pe km² (atestată ca densitate 
minimă). Densitatea maximă pe țară fi ind de 1 
380 persoane (municipiul Chișinău), ceea ce 
constituie de peste 10 ori mai mult  raportat la 
media națională.  

Tabel nr. 1. Populația, zona și densitatea urbană 
în orașele din R.  Moldova de dimensiuni diferite 
(municipiu - municipiu mai mic – oraș).4

Oraşul Populaţia Suprafaţa,
km2

Densitatea popu-
laţiei, persoane pe 

km2

Chişinău 671,800 123 5,461
Bălţi 149,700 78 1,1919
Criuleni 7,887

Sursa: BNS 
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În UTA Găgăuzia locuieşte pînă la 5% 
din populaţia Republicii Moldova. Locuitorii 
munixipiului Chişinău prezintă a cincea parte 
(20%) din populaţia ţării şi aproximativ o 
jumătate (50 %) din populaţia ei urbană.5 Iar 
împreună cu orașul Bălți, acestea constituie 
circa 60% din populația urbană a Republicii 
Moldova ce locuiește în două orașe, în celelalte 
63 orașe locuiesc doar circa 40% din locuitorii 
țării. Ambivalenţa demografi că: între prea puţin 
şi prea mult este mult mai profundă. Orașul 
Chișinău, depășește ca mărime demografi că 
orașele medii ale țării (Bălți, Tighina, Tiraspol și 
Cahul) de peste 4 ori, iar cele mici cu peste 40 
ori. Disproporția numerică dintre cea mai mică și 
cea mai mare aşezare urbană este de peste 60 ori, 
Chișinau cu 674 500 persoane  și Slobozia doar 
cu 14 600 persoane. 

Repartizarea teritorială a localităților 
rurale este relativ uniformă datorită condițiilor 
naturale prielnice. În anul 2016 populația rurală 
număra 2.042.005 persoane6, majoritatea fi ind 
repartizată în sate mari și mijlocii de peste 2.000 
locuitori fi ecare, unde louiește peste  57, 4 din 
populația rurală, 26,9 % locuiește în sate medii 
de 1000-2000 persoane, 15% din populație 
locuiește în sate mai mici de 500-1000 locuitori 
care constituie numeric 415 sate și  doar 4,6 % în 
104 sate sub 500 locuitori. La alt pol al inegalității 
sunt raioanele Fălești, Ungheni, Orhei și Rezina 
ce includ localități rurale mici. 

 La recensământul din 2004, 56 de localități 
rurale aveau o populație sub 50 de persoane 
fi ecare (Elenovca, Dondușeni – 8 persoane, 
Podul Lung, Calarași – 13 persoane). Inegalitatea 

se modifi că de la nord spre sud, de la localități 
mari la cele mici. Menționăm că localități mari 
rurale sunt în spațiile periurbane, îndeosebi cele 
din preajma Chișinăului. O mare parte au fost 
absorbite de municipiu in ultima perioadă.

Cea mai mare localitate rurală este 
Congaz din comuna Costești cu 14 000 persoane 
(depășește de 5-6 ori media națională), urmată de 
Ialoveni – 11 128 persoane, (comuna Cărpineni) 
are o populație de 10.600 (2004) de locuitori 
este cea mai mare localitate rurală din raionul 
Hîncești și a treia în topul national al localităților 
rurale. Dimensiunea demografi că nu este un 
criteriu al diferenţierii localităților urbane în 
raport cu cele rurale. Spre exemplu satul Congaz 
și orașul Slobozia (14 600) au o populatie 
numerric apropiata. Adițional așezările urbane 
mici nici nu ating marimea medie a așezărilor 
rurale (Bâcovăț).

În total, în țară sunt 1 612 localități rurale 
ceea ce constituie 5-6 sate la 100 km2, media de 
locuitori fi ind de 1.286 de persoane/sat. Acest 
indicator oscilează de la 1,5 (UTA Găgăuzia), 
2,5 localități la 100 km 2 (Ștefan Vodă) până 
la 6,9 (Fălești).7Deci, inegalitatea repartiției 
localităților se exprimă de la sate mari și puține 
numeric (în centru și sudul țării îndeosebi) la sate 
mici și numeroase (nordul țării). Numărul de 
sate în componența comunelor este o refl ectare 
a situației demografi ce precare care a periclitat 
în prim plan spațiul rural afectat de fenomenul  
depopulării, care pune satele și comunele într-o 
inegalitate evidentă, acum şi în viitor. Este difi cil 
de a diferenția pe criteriul demografi c comunele8 
de sate.9 Spre exemplu, satul Chetrosu - 1974 
locuitori  și Todirești - 1843 locuitori (2004). 
Diferențele demografi ce sunt neînsemnare, 
iar inegalitatea generată este de natură socio-
economică în administrarea acestora, distribuire 
de resurse și prioritate în dezvoltare ceea ce 
în fi nal induce inegalitate. Din acest punct de 
vedere, inegalitatea provine din considerentul 
că absorbția (de către comună) este inevitabilă 
(inclusiv și cu condiția că este depășită ca mărime 
demografi că), iar concentrarea de populație va 
duce la neuniformitatea repartiției spațiale, deci 
este generatoare de probleme noi din perspectiva 
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Inegalităţile, disparităţile demografi ce – efectele lor în sistemul socio-economic şi administrativ în R. Moldova

timpului. Conchidem, că satele și comunele sunt 
într-o inegalitate de coexistență și subminează 
dezvoltarea echilibrată a acestora.

Adițional, unele comune nu însumează 
demografi c nici 1 000 de locuitori ceea ce 
subminează titulatura de comună (prin absența 
unei baze demografi ce) în raport cu cele care 
au statutul de sate. Inegalitatea demografi că 
discriminează localitățile rurale cu statut de sate 
cu potențial de peste 1 000-2 000 persoane, dar 
care nu au statut de comună, inclusiv în interiorul 
unității administrative, cât și la nivel național. 
Spre exemplu, satul cu statut de comună Ochiul-
Roș (Anenii Noi) numără 376 persoane iar satul 
Todirești din componența comunei Chetrosu cu 
1843 persoane se afl ă într-o vădită inegalitate 
demografi că deşi se afl ă în interiorul aceleiaşi 
unități administrative. În mod similar sunt: 
Chioselia Mare –745 locuitori cu statut de comună 
și satul Frumușica – 859 persoane;  comuna 
Lebedenco – 796 persoane și satul Ursoaia – 
1263 persoane (Cahul); comuna Ciobalaccia – 
1008 persoane și satul Victorovca 1 322 persoane 
(Cantemir), comuna Hârjauca 747 persoane și 
satul Palanca 956 persoane; comuna Tuzara 803 
persoane și satul Seliștea Nouă 1 393 persoane 
(Călărași); comuna Natalievca – 565 persoane 
și satul Popovca 981 persoane (Fălești); comuna 
Bobeica – 675 persoane și satul Drăgușeni –1 
286 (Hâncești) etc. Numărul de sate în cadrul 
comunelor este de la 1-6,  spre exemplu comuna 
Balatino (Glodeni) – 4, Sarata - 4 (Hâncești), 
Tatareuca – 5 (Soroca), Natalievca - 5 (Fălești)

Unitățile administrative îmbină inegalități 
demografi ce largi. Modifi cările demografi ce 
recente generează inegalități în creștere. 
Raioanele cu o populaţie de peste 100 mii 
locuitori sînt – Cahul, Hînceşti, Orhei, Ungheni 
- fi ecare concentrează peste 3,0% din populația 
țării. Cel mai mic număr de locuitori îl au 
raioanele Basarabeasca (29 mii persoane, 0,81% 
din populația țării, echivalentă cu populația 
unui oraș mediu din țară), Dubăsari (34 mii,  
0,99%), Şoldăneşti (42 mii  1,20%) şi Taraclia 
(43 mii, 1,23%) ce constituie de 2-3 ori mai 
puțin decât media pe țară. Media națională pe 
unitate administrativă este de 111 034 persoane. 

Inegalitățile demografi ce raportate la structurarea 
administrativă reduc din echitate. Inegalitățile 
generează diferențe de efi ciență la nivel raional 
care sunt la fel de remarcabile: datele arată că 
în trei din cele mai mici raioane ale R. Moldova 
(Basarabeasca, Şoldăneşti, Dubăsari) media 
cheltuielilor operaționale pe cap de locuitor este 
de 2,6 ori mai mare decât în trei din cele mai mari 
raioane (Hânceşti, Cahul, Orhei)10

Depopularea știrbește din baza existenței 
și efi cienței durabile, de perspectivă, a cadrului 
teritorial-administrativ al țării, îndeosebi a 
unităţilor mici ca număr. Perspectiva demografi că 
incertă, accentuarea inegalității numerice, cere 
revizuirea organizării teritorial administrative, 
unde argumentul de bază este potențialul 
demografi c al spațiului național. Adițional, 39 de 
sate sunt incluse în componența orașelor, 914 sate 
au statut de comună, 660 de sate sunt subordonate 
comunelor.11 Numărul de comune în fi ecare 
unitate administrativă este disproporționat, 
dacă raionul Hâncești deține 38 de sate, Orhei 
și Florești câte 37, Soroca 34, la alt capăt este 
Basarabeasca cu numai 6 sate iar Dubăsari cu 11 
sate. Satele subordonate comunelor sunt  câte 43 
în Fălești și Sângerei, 37 în Orhei, 34 în Soroca 
şi 31 în Ungheni. 

Inegalitățile rural-urban

Pe fundalul unei Europe puternic urbanizate, 
Republica Moldova a intrat în mileniul III ca cel 
mai puţin urbanizat stat european.

  Declinul urban a fost în perioada 
intercenzitară cu un ritm mediu anual de 
1,0%, iar pentru populaţia rurală ritmul mediu 
anual de scădere a fost de 0,13 %, majorîndu-
se astfel decalajul procentual între cele două 
medii. Creşterea economică este o derivată a 
dezvoltării urbane,  aceasta având  tendința 
de a se concentra în anumite zone/orașe ale 
țări. Prioritară se consideră zona centrală, iar 
dintre oraşe – capitala, unul din patru locuitori 
se orientează în mobilitatea rural-urbană spre 
Chișinau. Inegalitățile demografi ce generează 
disparități regionale de venit și dezvoltare social-
economică.
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Sursa: Dezvoltarea regională: Republica Moldova vis-à-
vis de Uniunea Europeană

Republica Moldova se caracterizează 
prin cea mai mică pondere a populaţiei urbane 
(42,4% – urbană și 57,60 – rurală în 2015), cu 
o tendinţă uşoară de majorare pentru ultimii 
ani. Comparativ cu statele Europei ponderea 
este inferioară. Contrar tendinţelor globale, în 
Republica Moldova se poate observa tendinţa 
de „ruralizare” pe intervale mici de timp. Cel 
mai redus grad de urbanizare are zona sudică de 
numai 26%.12

Categoriile de așezări urbane au la bază o 
inegalitate demografi că. Pe categorii de așezări 
urbane sunt evidente mai multe inegalități.
Totuşi, în nici o unitate teritorial-administrativă 
din Republica Moldova (excepţie mun. Chişinău) 
populaţia urbană nu depăşeşte 50% din total, 
nivelul maxim înregistrându-se în jud. Bălţi – 
42%. Comparativ cu nivelul de urbanizare per 
ansamblul ţării, centrele raionale prezintă mari 
discrepanţe sub acest aspect. Populația rurală este 
majoritară în unitățile teritorial administrative , 
iar populația urbană o reprezintă doar populația 
unui singur oraș - centru raional. 

Cea mai mică pondere a populației urbane 
o au unitățile teritorial-administrative din aria 
centrală de numai 24,3%. Din 66 de localități 
urbane doar 32 au o populație mai mică de 

10.000 persoane, iar 17 orașe nu ating nici media 
națională de populație a unei localități rurale, 
în timp ce 5 localități au mai puțin de 2 000 
persoane, iar cea mai mică localitate cu statut 
de oraș este Bâcovăț (Strășeni) cu numai 1 313 
persoane. 

Oraşele şi satele din Republica Moldova, 
cu excepţia municipiului Bălţi, indiferent de 
potenţialul economic şi demografi c, (de exemplu 
oraşul Orhei cu o populaţie de peste 30.000 de 
locuitori, oraşul Bucovăţ mai puţin de 1500 
locuitori sau satul Frumoasa, raionul Călăraşi, cu 
circa 700 locuitori) au acelaşi statut şi aceleaşi 
competenţe şi responsabilităţi.13 Municipiile 
Chişinău şi Bălţi dispun de factori de producţie 
şi de elemente de infrastructură necesare pentru 
atragerea investiţiilor într-o măsură mai mare 
decât alte localităţi. 

Inegalitățile de gen și generaționale
sunt în evoluție

 
Implicatiile care produc inegalitatea dintre 

cele două genuri este de origine demografi că, 
dar cu evoluții diferite pentru populație. Mai 
mult, co-raportul genurilor este un criteriu ce 
determină calitatea demografi că a populației 
sau a cadrului demografi c național. Egalitatea 
genurilor este esenţa dezvoltării umane şi 

Disparităţi de dezvoltare în statele rest europene
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Inegalităţile, disparităţile demografi ce – efectele lor în sistemul socio-economic şi administrativ în R. Moldova

subliniază faptul că, atunci când dezvoltarea 
umană nu ţine cont de aspectul de gen, aceasta 
este în pericol.14Inegalitatea de gen este o 
preocupare a demografi ei din simplu motiv că, 
afectează reproducerea acesteia, continuitatea 
generațională, echilibrul, dar și modul cum 
genurile se comportă în raport cu procesele 
economice și fenomenele demografi ce. Speranța 
de viață, evoluția acesteia, a readus dicrepanțe  de 
gen și generaționale, la care se asociază indirect 
factorul economic și social. Deci, discrepanțele 
gender sunt de natură biologică (disproporții 
de gen la naștere, diferența speranței de viață, 
indirect migrația), dar sunt completate de 
factorul social și economic și progresul acestora. 
Vârsta are implicații proporțional contrare 
dimensiunii de gen odată cu creșterea acesteia. 
Dimensiunea de gen intragenerațională este 
privită în demografi e ca un factor pozitiv de pe 

pozițiile doar a reproducerii (dominarea tinerilor 
și populației masculine), unde probabilitatea 
apariției unei generații noi este mare, iar în aspect 
intergenerațional, dominarea generațiilor de 
vârstă înaintată readuce la minim probabilitatea 
reproducerii acestora, deci și existența durabilă 
de perspectivă a cadrului demografi c. Inegalitatea 
de gen și generațională naște agresivitate în 
deosebi în țările subdezvoltate, unde R Moldova 
nu este o excepție. Competiţia dintre bărbaţi este 
pronunțată mai ales în perioadele de tranziţie 

de la un sistem socio-economic la altul, când 
se produce o nouă redistribuţie a resurselor şi a 
poziţiilor ierarhice. Decalajul dintre cei bogați 
și cei săraci va crește semnifi cativ inclusiv la 
nivel local și national. Inegalitatea demografi că 
generează inegalitate economică, deci și socială.

Se menţine tendinţa de micşorare a 
dezechilibrului de gen în cadrul populaţiei.  În 
spaţiul urban dezechilibrul de gen este mai mic 
şi cu o tendinţă mai pronunţată de micşorare faţă 
de cel al populaţiei rurale. În evoluţia structurii 
pe vârste a populaţiei în perioada de referinţă 
transformările s-au manifestat prin micşorarea 
numărului populaţiei tinere şi creşterea ponderii 
populaţiei vârstnice, ca urmare a ritmurilor înalte 
de scădere a natalităţii. Astfel, ponderea grupei de 
vârstă de 0-9 ani din totalul populaţiei s-a micşorat 
cu 8,4% (de aproape 2 ori), inclusiv în mediul 
urban – cu 7,6%, iar în mediul rural – cu 8,2%.

Îmbătrînirea unei populații face ca 
disproporțiile de gen și generaționale să se 
accentueze. Dacă la naștere suntem în dominare 
ușoară masculină (la naștere raportul este de 
51 băieți la 49 fete sau la 100 de fete anual se 
nasc 106 -107 băieți, la vârsta matură (20 de 
ani) există doar un echilibru gender teoretic și 
de scurtă durată, apoi la vârsta înaintată avem 
o dominare de gen feminin (la 10 femei revin 
6 - 7 bărbați la vârsta de 70 ani, iar pe măsura 
creșterii vârstei decalajul de gen ia amploare). În 

Sursa: BNS
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grupul de vârstă de 30-34 ani, la 1000 de bărbaţi 
le revin 1034 de femei, iar în grupa 50-54 ani 
– 1155 de femei, iar în grupul de vârstă de 70-
74 ani le revin 1623 de femei. Vârsta longevivă 
fi ind atinsă de cele mai dese ori de genul feminin, 

supramortalitatea masculină fi ind exaltantă 
până la atingerea longevității. Longetivitatea 
sporește discrepanțele demografi ce și de gen, 
intergeneraționale și intrageneraționale. 

La recensământul din anul 1939, 
decalajul a fost de 0,8%, apreciat ca neesenţial în 
dimensiuni demografi ce.  La recensământul din 
anul 1959 diferenţa înregistrată maximă între sexe 
a fost de 7,6%. În etapa postbelică dezechlibrul 
între sexe s-a redus treptat de la 7,76% la 3,1%. 
Dacă în anul 1939 numărul femeilor depăşea 
numărul bărbaţilor cu 217 mii persoane, apoi în 
anul 1989 cu 221,2 mii persoane. Asimetria de 
gen în următoarea etapă s-a redus neesenţial: în 
anul 1990 ponderea femeilor fi ind de 52,4%, iar 
în 2006 de 52,1%.

Inegalitatea generațională constituie 
trecerea de la generații tinere la cele vârstnice și 
numerice demografi c. Îmbătrânirea demografi că 
este cea mai profundă problemă, reprezentând 
în esență o ”criza fi zică” a populației, care 

poate provoca confl ictul generațiilor. Avansarea 
fenomenului îmbătrânirii demografi ce 
accentuează categoria demografi că a vârsnicilor, 
iar în evoluție a celor bătrâni.

La recensământul din 2004, femeile au 
constituit 51,9% din totalul populaţiei (2004) 
comparativ cu 52,3% (1989. Numărul femeilor 
înregistrate la recensămînt a fost de 1 755 643 
persoane, depăşind cu 128 mii numărul bărbaţilor. 
Astfel, la 1000 de persoane de sex feminin 
reveneau 927 de persoane de sex masculin, faţă 
de 912 în 1989. La recensământul din 2014 au 
fost - 2 913 281 persoane (din care plecați peste 
hotare au constituit 329 108 persoane) bărbați - 1 
410 578 și femei - 1 502 703. Astfel, conform 
datelor recensământului din 2004, raportul 
de masculinitate pe țară este de 94 bărbați la 
100 femei. Datele confi rmă o accentuare a 
discrepanțelor de gen și în perioada ce a urmat.

În profi l teritorial acest, indicator se 
prezintă relativ omogen, cu o discrepanță mai 
accentuată în regiunile de dezvoltare Sud, Centru 
și municipiul Chișinău cu respectiv 91 și regiunea 
Nord, unde s-au înregistrat 97 bărbați la 100 de 
femei. În mediul urban raportul de masculinitate 

Sursa: recensămintele 1989; 2004, 2014 datele preliminare.
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Inegalităţile, disparităţile demografi ce – efectele lor în sistemul socio-economic şi administrativ în R. Moldova

este mai mare, astfel, la 90 de bărbați revin 100 
de femei, cu un indicator mai mic în municipiul 
Bălți și raionul Briceni de 84 de bărbați la 100 
de femei.  

Sursa: The Global Gender Gap Report, 201315

Disproporţii ale structurii de gen avem 
şi în funcţie de mediu (urban, rural). Populaţia 
urbană are întotdeauna o disproporţie între 
genuri mai redusă în raport cu populaţia rurală. 
Ca motiv al acestor disproporții este migraţia. 
Astfel, în urban migrează mai mult bărbaţii prin 
specifi cul activităților economice desfășurate, 
activitatea sezonieră, ceea ce reduce din decalajul 
urban-rural. Prin urmare, echilibrul structurii de 
gen din urban este compensat de activitatea și 
atractivitatea locurilor de muncă pentru barbați 
în industrie. Dar, acest lucru este observabil doar 
la vârste tinere. Mediul rural este feminizat, ca 
excepția grupurilor de persoane din vârstele mici. 
Disproporţiile sunt diferite în funcţie de etape. 
În anul 1959 disproporţia de gen era destul de 
evidentă în mediul urban - 9,6% și, corespunzător, 
în mediu rural - 7,2%. Asimetria de gen este o 
motivare a îmbătrânirii treptate a structurii de 
vârstă intervenite în ultima etapă. Diminuarea 
tinerilor de la 29,8% la 21,2% şi sporirea 
populaţiei vârsnice (65 ani şi peste) de la 6,3% 
până la 7,7% și 16% (2015) este o confi rmare a 
tendinţei demografi ce stabilite în a doua jumătate 
a secolului trecut și ultimul deceniu al evoluției 
cadrului demografi c. Asimetria la vârstă înaintată 
se accentuează prin speranța de viață mai mare 
la populația urbană (de regulă, este cu 2-3 ani 
mai mare), astfel, dominarea genului feminin 
se menține pronunțată în orașe prin evoluția 
procesului de îmbătrânire. accentuată și pentru 
spațiile rurale în egală măsură.

Inegalitățile speranței de viață

Speranța de viață este unul din indicatorii 
de bază ai calităţii şi bunăstării populaţiei, în 

particular cea a stării de sănătate a populaţiei. Ca 
legitate stabilită este că durata medie a vieţii este 
mai mare la femei de regulă cu 5-7 ani. La fel, în 
spaţiile urbane este cu 4-5 ani mai mare. Deci, are 
la bază inegalități evidente de ordin demografi c. 
Durata medie a vieţii populaţiei Republicii 
Moldova este în evoluţie contradictorie fi ind în 
creştere până în 1990 - atingând 70 ani, după 
care a urmat o perioadă de descreştere până la 
67 ani conform datelor 2011 este apreciată la 
69,5 ani.. În ultimii 5 ani a sporit cu 1,6 ani la 
bărbaţi şi femei. În 2015 speranța medie de viață 
a constituit 71,50 ani. 

Speranţa de viaţă în R Moldova are 
un set de disparităţi ce este de ordin gender şi 
intergeneraţională, precum şi în raport cu mediu 
urban şi rural. Actualmente asistăm la o creştere 
uşoară, dacă comparăm cu indicii mondiali 
în UE de 80,1 ani. Ţara se situează sub media 
mondială. Potrivit datelor CIAWorld Fact book 
2012, R Moldova deţine locul 150 din 220 de 
ţari şi regiuni. Conform acestui clasament 30 
de ţări au o speranţă de viaţă de peste 80 de ani. 
Speranța de viață se asociază și cu indicele de 
venit al populației, unde populația rurală are o 
stare precară de venit și respectiv o mortalitate 
sporită la o vârstă timpurie în special la bărbați. 
La aceasta se asociază și inegalitatea accesului 
la serviciile de sănătate. 16 Adițional, cea mai 
profundă inegalitate este speranța de viață la 
vârsta de pensie pentru bărbați fi ind de 4-5 ani 
și 17-18 ani la femei, diferențele constituind 
4-5 ori, ceia ce este considerabil în dimensiuni 
demografi ce.

Anii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Locul în 
plasament 17 21 20 36 34 39 45 52

  Poziţia R. Moldova în baza indicatorului disparităţilor de gen
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VALERIU SAINSUS 

Sursa: BNS

Vârsta de pensionare – inegalitate impusă 
genurilor de sistem

   Vîrsta de pensionare este axată pe 
asimetria gender, fenomen exclus în secolele 
anterioare, dar preluat de profunzimea, rapiditatea 
procesului de îmbătrânire demografi că.Sistemul 
național de pensii promovează inegalitate 
demografi că de gen, barează dezvoltarea 
parsonalității femeii fi ind forțată de sistem la 
pensionare (57 ani) ce o exclude de pe piața 
muncii, barează economic posibilitățile de 
manifestaare și în familie și în societate. Sistemul 
impune femeii un stagiu de cotizare mai mic, 
limitându-i-se venitul. Prin funcția reproductivă 
femeia este pusă într-o situație inegală de 
sistem pe fonul unei creșteri a speranței de viață 
feminine (74 ani). Este un stereotip depășit, 
neglijat de sistem, ce poartă o amprentă profund 
sovietică. Prin vârsta de pensionare, femeile nu 
sunt percepute egal cu semenii lor, în condițiile 
moderne, sistemul manifestă o ”îngrijire falsă” 
în raport cu  structura consumului de mărfuri și 
servicii a acestei categorii de populație.

Inegalitatea s-a accentuat la mărirea 
vîrstei de pensionare la bărbați la 62,5 ani. Se 
crează artifi cial o diferență de venit (și în societate 
și la nivel de familie) – femeile - pensii, bărbații 
– salarii, pentru această categorie  de generații. 
În generațiile de vîrtstă 57- 62 de ani numărul 
de femei pensionare în raport cu bărbații este de 

2-3 ori mai mare. Pe termen lung inegalitatea 
are o amprentă dură asupra devalorizării rapide 
a pensiilor femenine. În 5 ani devalorizarea 
(diferențierea) pensiilor la femei și bărbați din  
aceiași generație este de peste 30%. Echivalarea 
vârstei de pensie ar reduce din inegalitate și pe 
termen mediu și pe termen de lungă durată, ar 
echivala efortul generațiilor de femei care au adus 
devidente demografi ce considerabile în raport cu 
cele care au avut o contribuție modestă. La aceasta 
se adaugă indexarea pensiilor care este cu o tentă 
profundă de inechitate socială și generațională. 
Valorizarea pensiilor nu include criterii de 
echitate generațională. Pensiile generațiilor peste 
70 de ani se devalorizează cu 50% la sută, iar 
pensiile femeilor în vârstă de 75 ani devalirizarea 
atinge și 80%. Ceea ce atinge cote maxime a 
inegalității în timp.  Încadrarea în câmpul muncii 
a pensionarilor este anevoiasă. Doar 20%  din 
ei răman în câmpul muncii. Majoritatea rămân 
să activeze doar în primul an după pensionare.  
Vârsta de pensionare îi discriminează pe cei 
care au potențial și capacitate fi zică mai bună. 
Indeferent de contribuția pensionarului după 
vârsta de pensionare sistemul nu oferă devidente 
la sporul pensiei. Pensionarii în raport cu cei care 
activează  sub vârsta de pensie sunt în raport de 
inechitate. Aceasta generează neatractivitate, 
repulsie în raport cu sistemul de pensionare atât 
la vârste mature, cât și după pensionare. La fel 
cum și pensiile pentru majoritatea pensionarilor 
refl ectă o inegalitate socială. 

Speranța medie a vieții
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Impactul social și economic al inegalităților 
demografi ce 

Inegalitatea de gen are implicații directe și 
de lungă durată pentru cadrul național demografi c. 
Îmbătrânirea populaţiei se poate transforma într-
un factor care va împiedica creşterea economică, 
va accentua diferențele de nivel de trai ale 
populației, stagnarea demografi că a forței de 
muncă inclusiv reducerea acesteia. Modifi cările 
în structura de vârstă a populaţiei implică 
schimbarea structurii generale a necesităţilor 
sociale şi în alte sfere ale vieţii umane: personală, 
familială, profesională, economică, politică, 
culturală, etc. Valurile mari de pensionari pot crea 
tensiune socială. Se inversează raporturile sociale 
prin vârstă, se modifi că relațiile dintre generații. 
Starea epidemiologică capătă contururi noi, se 
întețesc bolile cronice, crește numărul persoanelor 
cu dizabilități temporare sau pe viață.17

Situaţia socio-economică instabilă, 
subdezvoltarea pieţei muncii, salariile reduse 
și pensiile de subzistență din ţară, precum şi 
posibilităţile circulaţiei libere, cel puţin pe termen 
mediu, vor stimula migraţia externă în termeni 
social-economici negativi, ceea ce va continua 
să afecteze structura demografi că și veniturile 
populaţiei.

Inegalitatea implică urmări negative 
ca reținerea creșterii bunăstării, reducerea 
productivității muncii și încetinirea creșterii 
economice. Asigurarea mai difi cilă cu fi ecare an 
a stabilităţii fondurilor de pensionare şi creşterea 
cheltuielilor pentru formarea acestora sporește 
necesitatea populației de a rămâne economic 
activ pe piața muncii, Iar accesul la serviciile 
medicale constisitoare limitează semnifi cativ 
oportunităţile persoanelor vârstnice la servicii 
de bază în domeniul sănătății. Se modifi că 
starea de sănătate în întregime a populației. 
Îmbătrânirea demografi că este însoțită,de facto, 
de o morbiditate sporită a generațiilor numeroase 
vârstnice. 

Mulţumiri

„Această lucrare a fost posibilă prin sprijinul 
fi nanciar oferit prin Programul PN II/Subprogramul 
3.1. Bilateral/multilateral/ModululAUF-RO, în 
cadrul proiectului DISRUR/14-AUF, cu titlul 

„Disparităţi demografi ce în spaţii rurale””.
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