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 In the article, based on the middle term populati-
on projections for the Republic of Moldova three sce-
narios of the evolution of the population according to 
the possible changes of the natality are shown. The 
evolution of the natality, the major age groups (chil-
dren, adults, old population), the age dependency 
ratio, population aging characteristics are analyzed. 
The recommendations about the improvement of the 
demographic situation in the Republic of Moldova 
are formulated.

În studiul tendinţelor viitoare de evoluţie a pro-
ceselor demografi ce un rol important au obţinut 
prognozele (proiectările) analitice care facilitează 
cunoaşterea structurii populaţiei pe vârste la diferi-
te orizonturi de timp: scurt, mediu şi lung. Acestea 
se bazează pe analiza tendinţelor de lungă durată în 
ceea ce priveşte natalitatea, mortalitatea, migraţia 
populaţiei şi extrapolarea unor asemenea tendinţe în 
perioada de perspectivă pentru populaţia observată 
la un moment dat.

Datorită dezvoltării tehnologiilor informaţiona-
le au crescut mult posibilităţile de prelucrare a date-
lor statistice şi de modelare a proceselor demografi -
ce, ceea ce contribuie la diversifi carea proiectărilor 
demografi ce,  întocmite în mai multe variante în 
funcţie de ipotezele înaintate cu privire la evoluţia 
factorilor de creştere şi a dinamicii demografi ce, ca-
racterizându-se printr-un grad înalt de credibilitate 
în urma reducerii erorilor specifi ce.

În prezent, guvernele multor state, în special ce-
lor economic dezvoltate, acordă o importanţă ma-
joră prognozelor demografi ce, acestea fi ind luate în 
calcul la adoptarea diferitor programe în domeniul 
economic şi social. În procesul decizional, autorită-
ţile publice trebuie să cunoască care va fi  structura 

populaţiei ţării peste un an-doi, peste 10, 20 şi chiar 
50 de ani. Statistica demografi că pentru guverne 
este sursa de informaţie ce le permite să cunoască 
situaţia la zi şi să planifi ce direcţiile de activitate, 
cheltuielile de mâine în diferite domenii (învăţă-
mânt, sănătate, asigurări sociale publice, asistenţă 
socială). Un succes important în elaborarea progno-
zelor demografi ce şi evaluarea consecinţelor decli-
nului demografi c care s-a instalat ferm în majori-
tatea ţărilor europene au obţinut savanţii din unele 
ţări ale CSI (Rusia, Ucraina, Belarus), precum şi din 
România[1]. 

În Republica Moldova n-au fost întocmite şi pu-
blicate proiectări demografi ce realizate în baza me-
todei componentelor, care prezintă cel mai modern 
instrument de prognozare demografi că în lume. 
Informaţiile privind evoluţia numărului şi struc-
turii populaţiei Republicii Moldova putem găsi în 
proiectările demografi ce elaborate de ONU până în 
anul 2050 pentru toată populaţia globului, inclusiv 
pentru toate regiunile lumii şi ţări aparte.  Fiind re-
alizate după o metodologie unică şi revăzute odată 
în doi ani, acestea oferă posibilitatea de comparare 
interregională a dinamicii populaţiei [2]. Institutul 
de Demografi e din Viena a elaborat prognoza demo-
grafi că pentru ţările europene (anii 2007-2030), ofe-
rind informaţii generale privind evoluţia numărului 
total al populaţiei, ponderii copiilor şi vârstnicilor în 
structura generală a populaţiei [3]. 

În anul 2008, specialiştii Secţiei Cercetări Socio-
Demografi ce ale Familiei a Institutului de Filozofi e, 
Sociologie şi Ştiinţe Politice a AŞM pentru prima 
dată în Republica Moldova au elaborat prognoza 
demografi că a populaţiei până în anul 2051 prin 
aplicarea metodei componentelor, ceea ce a permis 
de a analiza evoluţia structurii de vârstă a populaţiei 
şi a obţine informaţii ample în acest domeniu. Un 
punct de plecare a fost anul 2006, întrucât pentru 
acest an specialiştii au avut la dispoziţie toate datele 
statistice necesare pentru întocmirea prognozei de-
mografi ce.

Au fost realizate trei scenarii ale evoluţiei popu-
laţiei: pesimist, optimist şi dezirabil, fi ind înaintate 
diferite ipoteze privind fertilitatea care vor acţiona 
în perioada de perspectivă. În ceea ce priveşte regi-
mul mortalităţii, s-a pornit de la supoziţia că morta-
litatea, deci şi speranţa de viaţă la naştere, va rămâ-
nea la nivelul anului 2006: 64,6 ani pentru bărbaţi şi 
72,3 ani pentru femei pentru toate trei scenarii. De 
menţionat că mortalitatea prezintă o anumită stabi-
litate în timp, mai ales în perioade scurte, ca urmare, 
s-au folosit probabilităţile de mortalitate/supravie-
ţuire din tabelul de mortalitate elaborat pentru anul 
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2006.  Proiectarea numărului populaţiei a fost rea-
lizată pentru o populaţie de tip închis, adică fără a 
se lua în calcul migraţia populaţiei pe sexe şi grupe 
de vârstă. 

Scenariu I, pesimist: rata totală a fertilităţii se 
majorează de la 1,229 (anul 2006) la 1,3 în anul 
2026 şi 1,4 în 2051; repartizarea natalităţii pe grupe 
de vârstă este stabilă.

Scenariu II, optimist: rata totală a fertilităţii se  
majorează de la 1,229 (anul 2006) la 1,5 în anul 
2026 şi 1,8 în 2051; repartizarea natalităţii pe grupe 
de vârstă este stabilă. 

Scenariu III, dezirabil: rata totală a fertilităţii 
creşte de la 1,229 (anul 2006) la 1,6 în anul 2026 
şi 2,1 în 2051; repartizarea natalităţii pe grupe de 
vârstă este stabilă. 

Proiectarea demografi că realizată permite de a 
evalua contribuţia natalităţii în dinamica efectivului 
populaţiei Republicii Moldova.

După cum rezultă, în perioada de proiecţie nu-
mărul populaţiei Republicii Moldova va fi  în scăde-
re continuă, chiar dacă rata fertilităţii va fi  în creşte-
re şi către anul 2051 va atinge valoarea de 2,1 copii 
per femeie de vârstă fertilă (tabelul 1). 

Tabelul 1 
Evoluţia proiectată a numărului  populaţiei 

Republicii Moldova,  trei scenarii
2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051

I 3585523 3557658 3518746 3451891 3350504 3222337 3075582 2918230 2752908 2580822

II 3585523 3564526 3538967 3489754 3408496 3303794 3186138 3064387 2940029 2812841

III 3585523 3569677 3554132 3518151 3452035 3365263 3270494 3177618 3087471 2998973

Conform scenariului I (pesimist) efectivul po-
pulaţiei ţării poate să se micşoreze cu un milion de 
locuitori, constituind la sfârşitul perioadei de pro-
iecţie 2580822. A se observa că scăderea drastică 
a numărului populaţiei se va înregistra după anul 
2026.

Chiar dacă examinăm proiectările ţinând cont 
de ipotezele optimiste (scenariile II şi III) privind 
evoluţia natalităţii, descreşterea populaţiei la fel va 
cunoaşte proporţii impresionante. Nu trebuie omis 
faptul că menţinerea unei migraţii externe negative, 
cel puţin pentru următorii 10-15 ani, nu ar face de-
cât să agraveze dimensiunile acestei perspective.

De menţionat că scăderea populaţiei după anul 
1989 nu a avut, până acum, efecte economice nega-
tive, ci invers, scăderea natalităţii în perioada crizei 
socio-economice a fost un avantaj, în primul rând, 
economic, care a permis de a reduce cheltuielile 
statului pentru diferite sectoare (învăţământ, sănă-
tate, protecţia socială) şi a făcut posibilă utilizarea 
acestor resurse pentru alte sectoare ale economiei 

naţionale. Însă ceea ce este astăzi avantaj, în timp, 
devine un mare dezavantaj şi chiar un pericol din 
cauza unor perturbări şi dezechilibre ce se produc în 
structura populaţiei.

Generaţiile puţin numeroase născute după anul 
1990 încep să intre în perioada reproductivă şi anu-
me acest fapt va infl uenţa  în mod hotărâtor evoluţia 
numărului populaţiei în perioada următoare. Aceste 
generaţii vor determina efectivul populaţiei femi-
nine de vârstă fertilă şi, implicit, numărul de copii 
născuţi în următoarele decenii.

În anii 2006-2021 în vârstă fertilă vor fi  gene-
raţiile afl ate astăzi în viaţă, de aceea numărul lor 
poate fi  calculat cu cea mai înaltă precizie, dat fi ind 
faptul că mortalitatea la aceste vârste este scăzută şi 
stabilă. În anul 2006, de la care s-a pornit proiecta-
rea demografi că, populaţia feminină de vârstă fertilă 
(15-49 ani) constituia circa un milion de persoane şi 
va ajunge la 923 mii în anul 2021. După anul 2021 
în vârsta reproductivă vor intra generaţiile născute 
după anul 2005, iar dacă fertilitatea nu va cunoaşte 
o redresare, deci va rămâne la nivelul 1,3-1,4 copii 
per femeie de vârstă fertilă, efectivul femeilor de 
vârstă reproductivă va ajunge la 882,5 mii în anul 
2026, apoi la 739,6 mii în anul 2036 şi 538 mii în 
anul 2051.

Reducerea numărului de femei de vârstă fertilă 
va determina evoluţia ratei natalităţii şi a numărului 
de copii născuţi în perioada de prognozare. Con-
form proiecţiei de tip pesimist (scenariul I) după 
anul 2016 se va începe reducerea drastică a natalită-
ţii, ajungând în anul 2026 la 29,6 mii de născuţi vii, 
iar către anul 2051 la 20,6 mii, ceea ce este aproape 
de 1,5 ori mai puţin, decât în anul 2007 (fi g.4.12 şi 
tab.4.13).
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Fig.1. Evoluţia proiectată a numărului total de 
născuţi, trei scenarii

Calculul numărului de născuţi vii în toate trei 
scenarii ale proiectărilor demografi ce depinde de 
două variabile: numărul de femei în vârstă fertilă şi 
rata fertilităţii acestora. Modifi carea uneia sau alteia 
dintre cele două variabile duce la schimbarea nu-
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mărului de copii născuţi. Conform scenariilor II şi 
III, dacă în anii apropiaţi natalitatea va cunoaşte o 
redresare (creştere până la 1,5-1,6 către anul 2026), 
până în anul 2016 numărul de copii va fi  în creşte-
re datorită efectului de cohortă, adică generaţiilor 
feminine numeroase născute înainte de anul 1990, 
apoi după 2016 se observă o tendinţă descendentă, 
întreaga evoluţie a natalităţii fi ind determinată de 
creşterea ponderii generaţiilor mici în populaţia fe-
minină de vârstă fertilă. Numai creşterea fertilităţii 
până la 2,1copii per femeie de vârstă fertilă (scena-
riul III) va permite  de a atinge în anul 2051 valoa-
rea numărului de născuţi vii la nivelul anului 2007 
(tab.2).

Tabelul 2 
Evoluţia proiectată a numărului total de născuţi vii, 

trei scenarii (mii)
2007 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051

S I 37,9 38,9 38,5 34,5 29,6 26,3 24,9 23,9 22,5 20,6

S II 37,9 40,2 41,2 38,0 33,7 31,1 30,8 31,2 30,9 29,9

S III 37,9 41 ,2 43,2 40, 36 ,7 34 ,7 35,5 37,1 37,9 37,9

Odată cu scăderea natalităţii se va aprofunda 
procesul de îmbătrânire demografi că a populaţiei, 
iar declinul demografi c capătă proporţii catastrofale, 
toată construcţia demografi că fi ind dezechilibrată. 
Dacă fertilitatea se va menţine la nivelul de 1,3-1,4 
(scenariul I) către anul 2051 (sfârşitul perioadei de 
prognozare), raportul între cele trei grupe mari de 
vârstă (copii, adulţi şi vârstnici) se va modifi ca sem-
nifi cativ, ponderea persoanelor în etate ajungând la 
valoare de 30 la sută în structura generală a popula-
ţiei, totodată se va reduce drastic ponderea copiilor 
în structura populaţiei, până la 12,8% (fi g.2).
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În ceea ce priveşte efectivul, structura pe vârste 
şi sexe a populaţiei în vârstă aptă de muncă poten-
ţialele schimbări ale natalităţii nu pot afecta aceşti 
parametri în următorii 20 de ani, infl uenţând numai 
ponderea populaţiei în vârstă aptă de muncă în an-
samblul populaţiei şi raportul de dependenţă.

Până în anul 2011 ponderea populaţiei în vârstă 
aptă de muncă va fi  în creştere lentă, datorită efec-
tului de cohortă, fi ind o expresie a unui anumit dez-
echilibru conjunctural între ieşiri şi intrări din sau 
în populaţia activă: vor ieşi generaţiile puţin nume-
roase din anii celui de-al doilea război şi vor intra 
generaţiile mai mari născute între anii 1985-1990. 

Apoi va începe reducerea efectivului populaţiei în 
vârstă aptă de muncă, în special după anul 2030, 
odată cu pătrunderea generaţiilor mici născute după 
anul 1990, ceea ce va avea anumite consecinţe asu-
pra structurii populaţiei apte de muncă: se va mic-
şora considerabil populaţia activă de 15-24 şi 25-39 
ani şi se vor majora grupele de vârstă de 40-60 ani 
(tab.3). 

Tabelul 3 
Populaţia în vârstă aptă de muncă, 2006-2051.  

Numărul, rata, structura pe vârste
 Populaţia,

total
 
 
 

Populaţia în 
vârstă aptă
de muncă 
15-59 ani

Grupa de vârstă, în mii Structura populaţiei apte
de muncă, în %

în mii % faţă 
de po-
pulaţia
totală

15-24
ani
 

25-39
ani
 

40-59
ani
 

Total 15-24
ani
 

25-39
ani
 

40-59
ani
 

Scenariul I

2006 3585523 2448277 68,3 691044 780397 976836 100 28,2 31,9 39,9

2011 3557658 2469684 69,4 613449 894870 961365 100 24,8 36,2 38,9

2016 3518746 2384144 67,8 468044 974048 942052 100 19,6 40,9 39,5

2021 3451891 2260768 65,5 380825 941876 938067 100 16,8 41,7 41,5

2026 3350504 2184777 65,2 371168 797539 1016070 100 17 36,5 46,5

2031 3222337 2131488 66,1 378481 636835 1116173 100 17,8 29,9 52,4

2036 3075582 2028936 66 357238 560818 1110880 100 17,6 27,6 54,8

2041 2918230 1875555 64,3 313790 549820 1011944 100 16,7 29,3 54

2046 2752908 1675549 60,9 273863 537545 864140 100 16,3 32,1 51,6

2051 2580822 1478063 57,3 250851 492922 734289 100 17 33,3 49,7

Scenariul II

2006 Total 2448277 68,3 691044 780397 976836 100 28,2 31,9 39,9

2011 3585523 2469684 69,3 613449 894870 961365 100 24,8 36,2 38,9

2016 3564526 2384144 67,4 468044 974048 942052 100 19,6 40,9 39,5

2021 3538967 2260768 64,8 380825 941876 938067 100 16,8 41,7 41,5

2026 3489754 2191561 64,3 377951 797539 1016070 100 17,2 36,4 46,4

2031 3408496 2151491 65,1 398484 636835 1116173 100 18,5 29,6 51,9

2036 3303794 2066401 64,9 387979 567542 1110880 100 18,8 27,5 53,8

2041 3186138 1932893 63,1 351336 569612 1011944 100 18,2 29,5 52,4

2046 3064387 1755938 59,7 317281 574517 864140 100 18,1 32,7 49,2

2051 2940029 1586867 56,4 303285 542873 740709 100 19,1 34,2 46,7

Scenariul III

2006 3585523 2448277 68,3 691044 780397 976836 100 28,2 31,9 39,9

2011 3569677 2469684 69,2 613449 894870 961365 100 24,8 36,2 38,9

2016 3554132 2384144 67,1 200150 974048 942052 100 8,4 40,9 39,5

2021 3518151 2260768 64,3 380825 941876 938067 100 16,8 41,7 41,5

2026 3452035 2196649 63,6 383039 797539 1016070 100 17,4 36,3 46,3

2031 3365263 2166493 64,4 413486 636835 1116173 100 19,1 29,4 51,5

2036 3177618 2094500 65,9 411035 572585 1110880 100 19,6 27,3 53

2041 3177618 1975941 62,2 379541 584456 1011944 100 19,2 29,6 51,2

2046 3087471 1816603 58,8 350217 602246 864140 100 19,3 33,2 47,6

2051 2998973 1669894 55,7 343989 580380 745525 100 20,6 34,8 44,6
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Pentru  previziunea consecinţelor socio-econo-
mice provocate de scăderea natalităţii este necesară 
o analiză a dezvoltării proceselor socio-demografi ce 
pe termen lung, cel puţin până la mijlocul secolului 
actual, dat fi ind faptul că evoluţiile fertilităţii, cele 
de până acum şi cele ce vor urma, îşi vor pune am-
prenta pe întreaga construcţie demografi că până în 
anul 2050 şi după această perioadă.

Chiar dacă proiectarea este elaborată cu o ipo-
teză foarte optimistă asupra fertilităţii, fără a lua în 
considerare creşterea speranţei de viaţă la naştere şi 
migraţia externă, fenomenul îmbătrânirii demogra-
fi ce în toate trei scenarii realizate capătă proporţii 
impresionante. Dat fi ind faptul că viitorii bătrâni 
vor reprezenta generaţiile care sunt acum în viaţă, 
numărul lor absolut în toate trei proiecţii realizate nu 
se modifi că, datorită ipotezei înaintate de menţinere 
a mortalităţii la nivelul anului 2006. Datele prezen-
tate în tabelul de mai jos demonstrează schimbări 
importante în numărul populaţiei vârstnice, precum 
şi ale ponderii lor în structura populaţiei. 

Tabelul 4 
Evoluţia proiectată a numărului şi ponderii 

populaţiei în vârstă de 60 ani +,
anii 2006-2051

Anii

Numărul 
absolut

(scenariul I)

% faţă de total

Scenariul I  Scenariul  II Scenariul III
2006 483116 13,5 13,5 13,5
2011 512378 14,4 14,4 14,4
2016 570469 16,2 16,1 16,1
2021 639410 18,5 18,3 18,2
2026 659629 19,7 19,4 19,1
2031 644649 20,0 19,5 19,2
2036 647710 21,1 20,3 19,8
2041 671516 23,0 21,9 21,1
2046 725057 26,3 24,7 23,5
2051 771624 29,9 27,4 25,7

Dacă în anii viitori nivelul fertilităţii se va 
menţine egal cu cel actual sau va marca o creştere 
neesenţială (până la 1,4 copii per femeie de vârstă 
fertilă), ponderea populaţiei cu vârsta de 60 ani+ în 
totalul populaţiei va atinge valoarea de 29,9 la sută, 
deci vârstnicii vor constitui aproape o treime din po-
pulaţie. Creşterea treptată a fertilităţii, până la 2,1 în 
anul 2051, şi ca rezultat majorarea ponderii copiilor 
în structura populaţiei va însemna micşorarea pon-
derii vârstnicilor până la 25,7 la sută. 

Îmbătrânirea populaţiei ridică probleme extrem 
de complexe pentru sistemul de asigurare socială şi 
ocrotire a sănătăţii, având implicaţii importante asu-
pra evoluţiei raportului de dependenţă.

Diminuarea raportului total de dependenţă eco-
nomică până în anii 2011-2016 provine din prelun-
girea reducerii raportului de dependenţă al copiilor, 
pe fondul scăderii natalităţii după anii 1990, şi o 
stagnare până aproape de anul 2016 a raportului la 
populaţia vârstnică, prin atingerea vârstei de 60 de 

ani a generaţiilor puţin numeroase din anii celui de-
al doilea război mondial (tab. 4.6)

Tabelul 5
 Evoluţia proiectată a raportului de dependenţă, 

2006-2051
1990 1995 2000 2006 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051

Scenariul I

RTD 68,7 66,4 59,7 46,5 44,1 47,6 52,7 53,4 51,2 51,6 55,6 64,3 74,6

RDC 47,2 44,7 37,9 26,7 23,3 23,7 24,4 23,2 20,9 19,7 19,8 21,0 22,4

RDV 21,5 21,8 21,7 19,7 20,7 23,9 28,3 30,2 30,2 31,9 35,8 43,3 52,2

Scenariul II

RTD 68,7 66,4 59,7 46,5 44,3 48,4 54,4 55,5 53,6 54,2 58,5 67,4 77,3

RDC 47,2 44,7 37,9 26,7 23,6 24,5 26,1 25,4 23,6 22,8 23,8 26,1 28,6

RDV 21,5 21,8 21,7 19,7 20,7 23,9 28,3 30,1 30,0 31,3 34,7 41,3 48,6

Scenariul III

RDT 68,7 66,4 59,7 46,5 44,5 49,1 55,6 57,2 55,3 56,1 60,8 70,0 79,6

RDC 47,2 44,7 37,9 26,7 23,8 25,1 27,3 27,1 25,6 25,2 26,8 30,0 33,4

RDV 21,5 21,8 21,7 19,7 20,7 23,9 28,3 30,0 29,8 30,9 34,0 39,9 46,2

*RDT – raportul total de dependenţă,   RDC – raportul de 
dependenţă copii,  RDV – raportul de dependenţă vârstnici

Majorarea sarcinii economice se va instala 
ferm după anul 2016, „forţa motrice” fi ind creşte-
rea continuă a populaţiei vârstnice, provenită din 
generaţiile numeroase, născute în perioada anilor 
1960-1990. O redresare a natalităţii nu va avea alt 
efect decât amplifi carea raportului de dependenţă, 
prin creşterea numărului de copii, deci a populaţiei 
inactive economic.

Scenariile proiecţiilor demografi ce prezentate 
au fost realizate pentru populaţie închisă, fără in-
trări şi ieşiri datorate migraţiei. Migraţia internă, 
dar şi externă, aceasta din urmă accentuându-se în 
ultimul timp, infl uenţează în continuare  cu siguran-
ţă în sens negativ populaţia Republicii Moldova. 
Comparând proiectările realizate cu alte prognoze 
efectuate de ONU şi Institutul de Demografi e din 
Viena, program ce are la bază de asemenea meto-
da componentelor, se constată clar acelaşi fenomen 
de scădere continuă a populaţiei şi de accentuare a 
fenomenului de îmbătrânire demografi că a popu-
laţiei. Republica Moldova, spre deosebire de alte 
ţări europene, are din start o pondere mai ridicată 
a populaţiei tinere în total, rata de dependenţă mai 
mică, o vârstă medie mai mică (35,9 ani), fi ind con-
siderată o ţară europeană cu o populaţie tânără. Cu 
toate acestea, datorită factorilor esenţiali care infl u-
enţează evoluţiile demografi ce, în viitor procesul de 
îmbătrânire a populaţiei se va desfăşura cu ritmuri 
rapide, chiar dacă evoluţia natalităţii va marca ten-
dinţe pozitive.

Concluziile proiectărilor demografi ce realizate 
nu vor suferi modifi cări semnifi cative dacă s-ar intro-
duce şi migraţia, acest fenomen accentuând în sens 
negativ ratele de dependenţă economică şi dezechi-
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librele ce deja se manifestă între grupele de vârstă. 
Având în vedere faptul că migraţia externă s-a accen-
tuat în ultimii ani cu precădere la grupele de vârstă 
ale populaţiei adulte (apte de muncă), dacă ar fi  inclu-
să în modelul de proiecţie, ar accentua cu siguranţă 
decalajele dintre cele trei grupe mari de populaţie şi 
ar mări puţin ratele de dependenţă economică.

Prognoza demografi că prezentată, în special sce-
nariul I, poate fi  privită ca o prognoză-avertizare, o 
posibilitate potenţială care poate deveni o realitate 
dacă în evoluţia populaţiei se va păstra dinamica nega-
tivă. În mod fundamental deteriorarea situaţiei demo-
grafi ce a Republicii Moldova provine de la scăderea 
drastică a natalităţii. Şi, după cum ne demonstrează 
prognoza, ar fi  o mare eroare să credem că redresarea 
natalităţii poate aduce schimbări rapide în perspecti-
va  apropiată în ceea ce priveşte dinamica numerică a 
populaţiei şi structura ei. Există legităţi demografi ce 
care determină caracterul evoluţiei populaţiei (inerţia 
proceselor demografi ce). Populaţia încetează să se 
reproducă când rata netă de reproducere coboară mai 
jos de unu (numărul mediu de fete pe care le-ar naşte 
o femeie dacă s-ar conforma ratelor specifi ce de fer-
tilitate şi de mortalitate dintr-un anumit an). Hotarul 
înlocuirii simple a generaţiilor Republica Moldova 
l-a trecut în anul 1993. De atunci acest indicator s-a 
coborât până la 0,59 (în  2007), ceea ce dovedeşte 
că înlocuirea generaţiilor se asigură numai cu 59 la 
sută. Legătura relativ slabă a tendinţelor generale 
ale natalităţii cu conjunctura economică şi politică, 
determinarea lor evoluţionistă nu permite de a conta 
pe modifi carea lor rapidă şi creşterea natalităţii care 
ar asigura reproducerea simplă a generaţiilor. În con-
formitate cu tendinţele globale, rezultate pozitive, 
mai degrabă, pot fi  obţinute în domeniul reducerii 
mortalităţii. Însă chiar dacă se va obţine o astfel de 
reducere, ea nu poate schimba radical indicatorii re-
producerii populaţiei, care în continuare vor rămâne 
la un nivel redus.

În acest context, obiectivul principal al politici-
lor în domeniul demografi c constă în acomodarea 
societăţii la un nou profi l al structurii de vârstă a po-
pulaţiei. Redresarea situaţiei demografi ce actuale nu 
poate însemna altceva decât o diminuare a dimensi-
unilor de descreştere a populaţiei şi a ritmului de 
îmbătrânire demografi că. Realizarea unei redresări 
de substanţă ar însemna crearea premiselor pentru 
oprirea declinului demografi c şi stabilizarea popula-
ţiei la un număr care va fi , mai mult ca posibil, mai 
mic decât cel actual.

 Dinamica pozitivă în domeniul populaţiei poate 
fi  obţinută numai prin aplicarea politicilor demogra-
fi ce multisectoriale, complexe şi de lungă durată. 
Unele obiective ale acestora, precum creşterea nata-
lităţii, vor fi  greu de obţinut în perspectiva apropia-
tă, dat fi ind faptul că naşterea copiilor într-o măsură 
semnifi cativă depinde de orientările valorice ale cu-
plurilor conjugale, necesitatea de e avea copii, care 

se schimbă foarte lent. După cum ne demonstrează 
experienţa altor ţări, pentru obţinerea creşterii în do-
meniul natalităţii politicile demografi ce trebuie să 
includă o gamă largă de măsuri: educaţie, diferite 
facilităţi pentru familii şi copii, dezvoltarea servici-
ilor de creştere şi educare a copiilor, crearea condi-
ţiilor favorabile de îmbinare a rolurilor profesionale 
şi părinteşti etc. Numai aplicarea consecutivă şi de 
lungă durată a acestora poate contribui la creşterea 
natalităţii, ca, de exemplu, în Suedia şi Franţa. 

În ceea ce priveşte mortalitatea populaţiei, rezul-
tate pozitive pot fi  obţinute într-un un timp mai scurt 
decât în domeniul natalităţii, prin aplicarea politicilor 
coerente ce ţin de propagarea modului de viaţă sănă-
tos, prevenirea comportamentului deviant (fumatul, 
abuzul de alcool, drogurile), în special în rândul tine-
rilor. O problemă deosebită prezintă reducerea morta-
lităţii la populaţia de vârsta aptă de muncă. Profi laxia 
traumatismului şi intoxicaţiilor, depistarea precoce şi 
tratamentul adecvat al maladiilor cardio-vasculare, 
oncologice şi infecţioase (tuberculoză) sunt direcţiile 
prioritare în acest domeniu. În prezent, nivelul mor-
talităţii tot mai mult este determinat de dezvoltarea 
infrastructurii, igiena socială, ecologia, asigurarea 
cu produse alimentare, apă potabilă, medicamente, 
energie etc., ceea ce nu a fost anterior. Dezvoltarea 
socio-economică durabilă şi creşterea calităţii vieţii 
populaţiei sunt căile principale de majorare a valori-
lor speranţei de viaţă la naştere.

Evident şi volumul emigraţiei populaţiei trebu-
ie să fi e redus la dimensiuni fi reşti, în primul rând, 
prin reducerea migraţiei temporare de muncă care în 
multe cazuri devine o migraţie defi nitivă.

În activităţile strategice ce ţin de politica de-
mografi că, dezvoltare şi populaţie trebuie luat în 
considerare faptul că problemele populaţiei au un 
caracter intersectorial, fi ind în interdependenţă cu 
toate sferele societăţii: politică, economie, educaţie 
şi informare, ocrotire a sănătăţii, protecţie socială 
etc. Activitatea sau lipsa activităţii în una din sferele 
numite are implicaţii importante (de scurtă şi lungă 
durată) asupra dinamicii populaţiei, iar schimbările 
în numărul, structura şi calitatea populaţiei infl uen-
ţează dezvoltarea acestor sfere. 
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