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METODOLOGIA STUDIULUI

Scopul studiului - evidențierea problemelor cu care s-au confruntat / se confruntă
familiile în perioada pandemiei COVID-19, identificarea necesităților specifice ale
acestora, stabilirea efectelor situației pandemice asupra bunăstării copiilor și
familiilor, precum și măsurilor care ar putea atenua consecințele negative ale
pandemiei pentru a sprijini acțiunile de răspuns a politicii atât în timpul, cât și după
pandemie.

Metodele de cercetare:

Ancheta sociologică pe bază de chestionar. Grupul țintă - familiile cu copii în
vârstă sub 18 ani, selectate din toate regiunile republicii. Eşantion reprezentativ la
nivel național - 1119 familii.

Interviul sociologic-semistructurat cu experți (18 reprezentanți ai autorităților
publice locale și asistenți sociali)

Interviul sociologic-semistructurat cu familii cu copii în vârsta sub 18 ani (29
familii).
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ACTUALITATEA STUDIULUI

Pandemia COVID-19 are un impact major asupra instituției familiei și

funcțiilor acesteia. Situația actuală este pentru familii mai mult decât o criză

de sănătate, în mare parte este un proces spontan și puțin controlat, generând

tensiuni.

Familiile din Republica Moldova, întâmpinau dificultăți sociale și

economice și până la pandemia de COVID-19, însă odată cu declanșarea

acesteia, problemele s-au amplificat, creând incertitudine în planificarea

viitorului.

Sunt și familii care au nimerit în sărăcie ca urmare a situației pandemice

pentru prima dată, aceasta prezentând o provocare pe care nu au mai avut-o

niciodată. Astfel, pandemia COVID-19 a afectat categorii de populație

vulnerabile „tradiționale”, dar și categorii noi vulnerabile.
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ACTUALITATEA STUDIULUI

Măsurile guvernamentale întreprinse în luptă cu pandemia COVID-19,

serviciile de asistență socială, APL, organizațiile non-guvernamentale

nu au reușit să ofere suport tuturor familiilor care aveau necesitate. În

acest context evidențierea impactului pandemiei COVID-19 asupra

familiilor cu copii sub 18 ani, a strategiilor familiale de depășire a

situațiilor de criză va contribui la înțelegerea felului în care inițiativele

guvernamentale și proiectele de dezvoltare pot fi utilizate în mod

eficient pentru reducerea sărăciei și a inegalității, asigurarea protecției

sociale, ocupării pe piața forței de muncă și consolidarea mijloacelor de

trai prin măsuri adecvate de protecție și sprijin adresate familiilor

vulnerabile.
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ASPECTE CU PRIVIRE LA STAREA PSIHOLOGICĂ A RESPONDENȚILOR, %

Copyright © CCD, INCE 



PERCEPȚII PRIVIND PANDEMIA COVID-19

• Izolarea impusă de situația pandemică a contribuit la creșterea presiunii emoționale

”Această pandemie ne-a distrus într-o oarecare măsură emoțional, ne-a afectat starea de spirit” I_43.

”Din cauza fricii cred că am avut nevoie de consiliere psihologică, și nu numai eu, cunosc așa persoane care

aveau o frică totală, nu ieșeau din casă și cu nimeni nu comunicau” I_26.

• Distanțarea socială au afectat profund relațiile sociale

”Oamenii au devenit mai răi, mai invidioși, lumea s-a schimbat, se feresc unul de altul” I_21.

”Cu siguranță că s-a schimbat, însuși mediul comunității, toți suntem mai stresați, mai distanțați, rezervați în

primirea și plecarea în ospeție” I_18.

• Fenomenul de stigmatizare socială intensificat în societate ca urmare a fricii de efectele

infecției COVID-19 a apărut.

”Persoanele infectate cu COVID, erau în depresie, erau stigmatizate de ceilalți, era necesar un psiholog să

lucreze cu ei. Mai ales acei care au avut nenorocul să fie primii, şi a fost o tragedie pentru ei şi familiile lor, era şi

ură din partea celorlalți. Primăria a început să publice cifrele şi toată lumea insista să numească cine sunt aceste

persoane” I_15.
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REPARTIZAREA RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBAREA 
”ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI CE AR PUTEA SĂ SE ÎNTÂMPLE”, %
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EFECTELE PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA BUNĂSTĂRII ECONOMICE 
A POPULAȚIEI

Principalele surse de venit ale respondenților, %
Repartizarea răspunsurilor la întrebarea

Cum s-au schimbat veniturile familiei odată cu

declanșarea pandemiei COVID-19, %
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SCHIMBAREA VENITURILOR FAMILIEI ODATĂ CU DECLANȘAREA PANDEMIEI, % 

(totalul răspunsurilor ”s-au redus” puțin” și ”semnificativ”)
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CATEGORII DE FAMILII ÎN FUNCȚIE DE REPERCURSIUNILE ECONOMICE ALE 
PANDEMIEI RESIMȚITE ÎN TIMPUL CARANTINEI

1. Familii pentru care pandemia COVID a avut un impact semnificativ, agravând situația economică care

era instabilă și până la pandemie. Această categorie cuprinde familiile vulnerabile cum ar fi: familiile

monoparentale, familiile cu trei și mai mulți copii, familiile în care membrii adulți nu au un loc de muncă

sigur și permanent, familiile care nu au locuință proprie.

2. Familii pentru care carantina a reprezentat un șoc semnificativ și s-au confruntat cu probleme financiare

serioase nemaiîntâlnite până la pandemie. Aici se includ familiile, în cadrul cărora membrilor adulți le-a fost

sistată activitatea economică și profesională și care nu au beneficiat de suport din partea statului (alocație de

șomaj, ajutor social). Majoritatea acestora sunt lucrători ai sectorului privat, familiile tinere (tinerii într-o

proporție înaltă sunt reprezentați în sectorul serviciilor și HoReCa).

3. Familii care au resimțit impactul economic într-o măsură redusă datorită suportului părinților, rudelor

aflate la muncă peste hotare, economiilor acumulate anterior.

4. Familii care nu au identificat repercusiuni economice generate de pandemie – sunt cele în cadrul cărora

activitatea economică și profesională a adulților nu a fost întreruptă, nu aveau credite bancare/datorii,

dispuneau de propria locuință. Majoritatea membrilor adulți ai familiilor din această categorie sunt angajații ai

sectorului bugetar.
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REPARTIZAREA RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBAREA 

DACĂ ÎN ULTIMELE 6 LUNI S-AU CONFRUNTAT CU LIPSA RESURSELOR 

FINANCIARE PENTRU PLATA DIFERITOR BUNURI ȘI SERVICII, %

”Da, cu regret am avut situații când nu
ne-au ajuns finanțe pentru mâncare, chiar
nici nu aveam de la cine împrumuta”
I_21.

”Pe durata pandemiei am întâlnit
dificultăți mari pe plan financiar,
deoarece era nevoie să achit serviciile
comunale foarte mari, produse alimentare
și în momentul ce activitatea mea a fost
sistată, unicul venit era ajutorul financiar
de 1000 lei per copil din partea tatălui
copiilor mei” I_35.
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CATEGORII DE FAMILII ÎN FUNCȚIE DE REPERCURSIUNILE ECONOMICE 
ALE PANDEMIEI RESIMȚITE LA ETAPA  ACTUALĂ

1. Familii caracterizate prin revenirea la stabilitate.

”În lunile martie-iunie a fost foarte greu de rezistat numai cu salariul soțului la o familie de 5

persoane, plus o bunică. Nu era suficient. Deja revenim la normal, atât eu cât și soțul primim

salariile integral și ne ajunge pentru facturi și mâncare” I_27.

2. Familii în care situația economică se ameliorează dar continuă să fie precară.

”Chiar si după carantină este dificil să facem față cheltuielilor și problemelor din cauza

instabilității salariului, epuizării economiilor, dar totuși puțin mai ușor față de perioada când

carantina era strictă” I_25.

3. Familii care continuă să se afle în situație de risc din cauza sistării activității economice și

profesionale (au intrat în șomaj tehnic, au pierdut locul de muncă).

”Am sistat de jumătate de an activitatea la local, am anulat toate programările” I_36.
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STRATEGII ADOPTATE DE FAMILII PENTRU A FACE FAȚĂ 
DIFICULTĂȚILOR ECONOMICE

- Reducerea cheltuielilor familiale la minim pe fondul nesiguranței. ”Ne-am lipsit de multe bunuri, am

consumat mai puține lactate, carne, salamuri. Am mâncat mai mult terciuri și cartofi” I_27. ”Cumpărăm

doar necesarul, în special pentru copii, scutece, mâncarea pentru cel mic… Făceam cu soțul meniul strict

pentru săptămână și împărțeam ca să ne ajungă” I_20.

- Deliberarea asupra deciziei de a face anumite cheltuieli. ”Am început a economisi banii, gândesc bine

dacă trebuie să procur ceva, ori mai amân cumpărătura” I_23.

- Solicitarea de suport din partea părinților, rudelor. ”Pe părinți în loc să-i ajutăm noi, ei ne-au ajutat și

cu alimente, și cu bani și cu supravegherea copiilor” I_40. ”Pe partea materială mi-a fost foarte și foarte

dificil, cu trei copii mici, plus era nevoie suplimentar de achitat serviciile comunale destul de mari,

respectiv nu făceam față pe plan financiar de una singură, și atunci mi-au venit în ajutor părinții mei”

I_35.

- Accesarea creditelor/împrumuturilor. ”Din cauza pandemiei veniturile au scăzut și am fost nevoiți să

împrumutam bani pentru a acoperi cheltuielile (chirie, servicii comunale, mâncare, credite etc). Creditele

trebuiau plătite la timp, deoarece suma creștea în fiecare zi dacă nu le achitam la timp” I_44.
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STRATEGII ADOPTATE DE FAMILII PENTRU A FACE FAȚĂ 
DIFICULTĂȚILOR ECONOMICE

- Vinderea unor bunuri. ”Dat fiind faptul că am avut venituri mai mici am fost nevoiți să vindem mașina

pentru a achita serviciile comunale, a cumpăra mâncare” I_41.

- Acumularea de datorii la achitarea serviciilor comunale, nerambursarea ratelor de credit la timp.

”Oamenii alegeau, că dacă de exemplu de lumină suntem deconectați, achităm, dacă nu, atunci achităm

când vom avea bani” I_38.

- Utilizarea economiilor care erau destinate altor scopuri dar nu cheltuielilor cotidiene pentru a

acoperi costurile esențiale. ”Pe perioada pandemiei am folosit economiile familiei, era vorba de banii

care au fost meniți pentru nunta noastră” I_39.

- Plecarea la muncă peste hotare a unuia dintre soți. ”Soțul nu a dorit să mai muncească aici cu salariul

de șase mii lei fiindcă banii ne ajungeau doar pentru achitarea creditului” I_21.

- Angajarea la mai multe locuri de muncă. ”Eu lucrez în două locuri la stat şi încă fac curăţenie în oraş

la câteva familii. Lucrez ca infirmieră la spitalul de copii, o dată la trei zile şi poştaş în sat” I_24.

- Prestarea activităților de zilier. ”Soțul începuse să lucreze cu ziua ca să ne putem descurca financiar”

I_21.
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REPARTIZAREA RĂSPUNSURILOR LA ÎNTREBAREA 
CUM SE VA SCHIMBA SITUAȚIA FINANCIARĂ A FAMILIEI ÎN 

URMĂTOARELE 6 LUNI, %

”Evident că economiile nu ne vor ajunge.
Noi încă nu ne-am revenit prea bine, se vede
că este criză pe piață” I_19.

”Maxim ce ne-am mai putea întreține încă 2
luni din indemnizația ceea românească
pentru copil” I_20.

”Eu chiar nu știu, cum ne vom descurca,
avem credit mare. Dacă soțul nu lucra
ajungeam la psihiatrie. El nu lucrează legal,
doar până în septembrie poate lucra la acest
loc, ce va fi mai departe nu știu, e ceva
strașnic. Mă gândesc la copii că noi nu le
putem da lor nimic” I_21.
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STRATEGIILE PLANIFICATE DE DEPĂȘIRE A DIFICULTĂȚILOR 
MATERIALE ALE FAMILIEI, %

Peste 20% din respondenți
nu știu ce vor face, deci nu
au nicio strategie de ieșire
din criză, acest fapt
semnalând capacități reduse
ale acestora de a depăși
situația, dezorientarea și
confuzia.

Copyright © CCD, INCE 



SITUAȚII ȘI PROBLEME EXISTENTE ÎN FAMILII  PÂNĂ LA DECLANȘAREA 
PANDEMIEI, ÎN PERIOADA CARANTINEI ȘI ÎN PREZENT, %

”Situația în familie a fost un pic
tensionată din cauza lipsei de
finanțe și grijii față de ziua de
mâine” I_34.

”Relațiile cu soțul au devenit mai
tensionate, în mare parte din cauza
situației financiare” I_37.

”Cât am stat acasă au fost diferite
situații dar mai mult ajungeam la
conflicte de la neajunsuri (bani),
cred ca acesta e un motiv de la care
toți se ceartă” I_44.
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NIVELUL DE ÎNGRIJORARE A RESPONDENȚILOR FAȚĂ DE REDUCEREA ACCESULUI LA 
ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN CAZ DE ALTE NECESITĂȚI DECÂT COVID-19

Totalul răspunsurilor foarte mult mă îngrijorează/mai degrabă mă îngrijorează
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PROBLEME PRIVIND ACCESUL LA ASISTENȚA MEDICALĂ 

- Suspendarea multor servicii medicale, inclusiv de rutină, a dus la întârzieri în accesarea

acestora.

”Am avut programare la dentist, fiul de 11 ani are plăcuță, dar am anulat. Nu ne-au permis la

oraș, timp de 3 luni nu am fost la ortodont” I_19.

- Lipsa contactului cu serviciile de sănătate a avut ca rezultat în multe situații o reducere a

continuității îngrijirii persoanelor cu boli cronice.

”Eu o dată la fiecare patru luni trebuie să fac un control mai riguros la mamolog. Dar din cauza

perioadei acesteia de carantină nu am respectat regula aceasta” I_26.

- A crescut reticența populației de a solicita asistență medicală, astfel unii deși au avut

necesitate de a accesa servicii medicale nu au beneficiat din cauza fricii de a nu se îmbolnăvi în

instituțiile medicale.

”Mi-am cumpărat medicamente, că să merg la medic îmi era foarte frică. Nu știai dacă ai

siguranța că ducându-te cu o diagnoză să nu contactezi alta” I_25.
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SCHIMBĂRI ÎN ACTIVITATEA DE MUNCĂ DE LA DECLANȘAREA PANDEMIEI, %

Copyright © CCD, INCE 



DIFICULTĂȚI ÎN PRESTAREA MUNCII LA DISTANȚĂ

• Lipsa/insuficiența tehnicii de lucru. În foarte puține situații angajatorii au furnizat angajaților
sprijin și instrumentele adecvate pentru a lucra de acasă.

”Calculatorul de acasă este folosit mai mult de fiică la lecții. Atunci când am stat o săptămână
acasă trebuia să lucrez noaptea sau atunci când ea avea pauză” I_28.

• Nivel de solicitare mai mare. Îndeosebi pentru multe femei munca la domiciliu a fost
împovărătoare fiindcă erau nevoite să jongleze între muncă, instruirea la domiciliu a copiilor și
îngrijirea acestora în același timp și același spațiu, mai ales că o bună parte de timp școlile și
grădinițele au fost închise.

• Lipsa distincției dintre viața profesională și cea de acasă. Acest lucru a fost agravat în cazul
în care persoanele intervievate aveau spațiu fizic limitat pentru a lucra/spațiu liniștit.

• Angajații care practică munca la distanță se confruntă mai des cu sentimente de izolare
decât cei care lucrează la locul de muncă din cauza că sunt în imposibilitate de a
interacționa cu alți angajați, de a dezvolta relații, de a învăța de la ceilalți, de a primi asistență
atunci când este necesar.
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REPARTIZAREA RESPONDENȚILOR DUPĂ NIVELUL DE ÎNGRIJORARE 
PRIVIND DIVERSE SITUAȚII ÎN ACTIVITATEA PROFESIONALĂ, %
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ASPECTE CE ȚIN DE ECHILIBRAREA ACTIVITĂȚII PROFESIONALE ȘI 
FAMILIALE PÂNĂ LA ȘI DUPĂ DECLANȘAREA PANDEMIEI, % 

”Pentru mine a fost un coșmar, la 9

dimineața trebuia să facem ore la calculator,

de aici pe mine mă sunau de la serviciu, fata

nu putea lucra singură, frații o deranjau,

între timp de la grădiniță ne dădeau lecții.

Am avut încărcătură mult mai mare ca de

obicei - lucru, mâncare, copii” I_21.

”Am trecut printr-un calvar fiindcă copiii

sunt de diferite vârste și evident și sarcinile

erau diferite, ambii au nevoie de ajutor, dar

eu eram una, fizic eu nu reușeam, uneori nu

îndeplineam sarcinile expediate de

educatori” I_34.
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Activitatea profesională a părinților a fost incompatibilă cu îngrijirea copiilor.

”Eu am lucrat de acasă, dar m-am descurcat foarte greu, mai ales că am trei copii, unul fiind

preșcolar. Repede finisam orele, care erau de 40-45 de minute și în pauză mă ocupam cu el. A

trebuit să depun un efort mare” I_26.

Necesitățile de îngrijire au crescut substanțial în perioada de autoizolare socială.

”Până la pandemie, eu și soțul aveam regim stabil de lucru, copiii la școală, grădiniță, reușeam să

facem față tuturor provocărilor. Când copii au început să facă lecții online a fost foarte greu,

interesele copiilor au fost neglijate” I_43.

”Din cauza lucrului meu nu cred că în timpul pandemiei copiii mei primesc toate grija care trebuie

s-o aibă” I_25.

Familiile mono-parentale au resimțit în măsură mai mare asumarea sarcinilor de îngrijire.

DIFICULTĂȚI PRIVIND ÎNGRIJIREA COPIILOR ÎN CONTEXTUL 
PANDEMIEI COVID-19
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Imposibilitatea de a angaja bonă/dădacă pentru supravegherea copiilor.

”Permanent mi se cerea de la lucru să găsesc pe cineva pentru ca să stea cu copii, dar eu să
pot ieși la serviciu. Evident cu salariul de 2974 lei nu-mi pot permite o bonă, pentru a achita o
bonă este nevoie de cel puțin 5000 de lei lunar” I_23.

Lipsa serviciilor de creșă și educație timpurie contribuie ca mamele cu copii mici să
opteze pentru aflarea în concediu de îngrijire a copilului o perioadă mai mare de timp.

”O să-mi prelungesc concediul de îngrijire până la 4 ani, deși intenționam anul vara aceasta
să ies la muncă” I_41.

Situația îi determină pe unii părinți să-și lase copiii fără supraveghere.

”Se întâmplă, eu merg la servici iar ei mai rămân singurei. Dar mi-e frică” (I_19).

DIFICULTĂȚI PRIVIND ÎNGRIJIREA COPIILOR ÎN CONTEXTUL 
PANDEMIEI COVID-19
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PROBLEME CU CARE S-AU CONFRUNTAT/ SE CONFRUNTĂ FAMILIILE CU 
COPII ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL, %
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PROBLEMA TIMPULUI PETRECUT ÎN EXCES ÎN FAȚA ECRANULUI DE 
CĂTRE COPII (TV, CALCULATOR, TELEFON etc.), %

”În timpul școlii normale ea nici nu avea timp să stea pe

telefon, mergea la diferite activități, era ocupată. Acum, e

foarte greu să o controlez. Deja e tot mai mult cu ochii în

ecran. Toți prietenii ei sunt cu nasul în telefoane” I_20.

Unii părinți conștient au permis copiilor aflarea mai mult

timp în fața ecranelor pentru a avea posibilitatea de a

acorda timp activității lor profesionale.

Utilizarea abuzivă a TIC-urilor a condiționat apariția

problemelor de somn, a problemelor de performanță și de

atenție academică.

Important de subliniat sunt și problemele de siguranță

online, deoarece copiii sunt expuși pericolelor

tehnologice.
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APRECIEREA MĂSURILOR ÎNTREPRINSE DE AUTORITĂȚI ÎN PROTECȚIA
POPULAȚIEI DE COVID-19

• O parte din respondenți apreciază critic intervenția autorităților, susținând că acestea deloc nu au

intervenit în gestionarea situației pandemice.

”Nu au făcut nimic pentru cetățeni, mai ales comparativ cu alte țări” I_21. ”Conducerea doar a creat

panică, totul trebuia de dirijat altfel” I_43. ”Au impus populația să stea acasă fără mijloace de existență”

I_35. ”Nimeni nici nu a venit măcar să întrebe cum ne descurcăm” I_27.

• O altă categorie consideră că măsurile întreprinse de autorități sunt ineficiente și inconsecvente.

”Tot ce se face de guvern nu văd să fie în ajutor, să fie pentru oameni cu adevărat. E doar politică, totul e

învârtit ca să le fie bine lor” I_20. ”Sincer, acțiunile lor îmi par uneori ilogice” I_22. ”La nivel de guvern,

nu e ordine, ba pun restricții, ba le scot. Dacă să pun anumite restricții ele trebuie respectate. Din cauza

aceasta lumea nu conștientizează și nu ia în serios” I_26.

• O a treia categorie sunt de părere că măsurile autorităților au fost adecvate, dar populația nu se

conformează respectării tuturor regulilor impuse.

”Eu cred că autoritățile fac tot ce este posibil pentru ca noi să trecem mai repede de acesta pandemie„

I_44. ”Măsurile de protecție efectuate de către autoritățile locale sunt eficiente și au făcut tot ce le-au stat

în puterile lor. Problema este că lumea nu respectă regulile de protecție” I_28.
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TIPUL DE AJUTOR DE CARE AU NEVOIE FAMILIILE CU COPII 

• Necesitatea de a beneficia de suport este mai

mare în rândul familiilor numeroase (trei și mai mulți

copii), familiilor incomplete, cu nivel de instruire

redus al părinților și nivel de asigurare materială

redus.

• Respondenții din mediul rural mai frecvent simt

nevoia de susținere / asistență pentru angajarea în

câmpul muncii proporția acestora constituind peste

20% (în mediul urban 10,3%). De asemenea acest

suport solicită tinerii în vârstă până la 29 de ani

(19,7%), persoanele cu un nivel scăzut de educație

(34,5%).

• Părinții cu studii superioare și cei din mediul urban

mai des solicită suport în supravegherea copiilor

(servicii suplimentare).

• Persoanele care nu au nevoie de nici un fel de

ajutor dispun de un potențial de reziliență în

depășirea situațiilor de criză, cea mai mare proporție

se referă la familii cu un nivel de venit înalt (44%).
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UNELE CONCLUZII ALE STUDIULUI

• Familiile cu copii continuă să se confrunte cu incertitudini cu privire la viitor și nu dispun

de capacitățile și resursele necesare pentru a se adapta noilor condiții. În acest context,

gravitatea problemelor raportate la pandemia COVID-19 vor crea în continuare stres, vor

amplifica riscurile preexistente în comunități: va exacerba inegalitatea socială în domeniul

sănătății, educației, aprofundarea sărăciei etc.

• Efectele pandemiei COVID-19 asupra familiilor variază considerabil în funcție de factorii

de stres contextuali la care sunt expuși părinții. Datele studiului indică faptul că cel mai mult

sunt afectate negativ familiile cu venituri mici, familiile incomplete, familiile numeroase.

• Măsurile luate pentru a sprijini financiar familiile cu copii au avut un efect nesemnificativ

asupra bunăstării lor și nu au compensat nici parțial impactul negativ al pandemiei. Capacitățile

financiare limitate ale statului au determinat faptul că acestea au fost realizate sub forma unor

alocații unice, în volum destul de mic, care au fost puse în aplicare într-o perioadă scurtă de timp.

• Complexitatea problemelor amplificate de pandemie, soluționarea și atenuarea efectelor

acestora, necesită o intervenție multi-sectorială și inter-instituțională, coordonată și

implementată de către actorii relevanți de nivel central și local.
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RECOMANDĂRI

La nivel social:

• Informarea continuă a populației despre situație, îndemnarea de a manifesta empatie și grijă de

oameni;

• Oferirea de asistență psihologică a populației în perioada pandemiei, emisiuni tele și radio privind

recomandările de menținere a sănătății psihologice și mentale, căile de depășire a situațiilor de stres;

extinderea rețelei de asistență psihologică gratuită, în special din zonele rurale.

• Creșterea disponibilității serviciilor de sănătate tuturor categoriilor de populație cu accent pe mediul

rural, familiile vulnerabile.

• Punerea la dispoziția populației a serviciilor de transport public sigure și accesibile.

La nivel educațional:

• Identificarea modalităților pentru recuperarea timpului pierdut în timpul trecerii de la forma clasică de

predare la școala la distanță și susținerea recuperării învățării, în special pentru copiii din categoriile

vulnerabile - din gospodăriile sărace și cei care nu au putut accesa educația în timpul carantinei.

• Asigurarea copiilor din familii vulnerabile cu dispozitive tehnologice și acces la internet pentru a fi

utilizate în procesul educațional.
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RECOMANDĂRI

Recomandări la nivel economic:

• Identificarea categoriilor de familii puternic afectate din pandemie, îndeosebi cele în care soții nu și-au

reluat activitatea sau au reluat-o parțial (HoReCa, transport, cultură etc) și susținerea financiară a acestora

pentru a amortiza impactul economic asupra funcționalității familiilor.

• Extinderea măsurilor de acordare a asistenței în căutarea unui loc de muncă persoanelor care și-au

pierdut locul de muncă și veniturile în timpul pandemiei.

• Sporirea accesului la servicii de consiliere în carieră pentru cei care caută o schimbare de carieră și o

mai mare securitate a locului de muncă; la instruire gratuită; prețuri accesibile pentru recalificare.

• Introducerea unui program de ajutor alimentar pentru a îmbunătăți în mod semnificativ nutriția

copiilor și compensarea parțială a costurilor alimentelor familiilor numeroase cu copii mici.

• Dezvoltarea unui program de stat funcțional de împrumuturi concesionale, credite și reduceri fiscale

pentru întreprinderile mici și mijlocii care și-au stopat activitatea sau parțial;

• Introducerea de stimulente fiscale sau financiare pentru companii care stimulează munca la distanță,

pentru a sprijini oamenii.

• Crearea unui fond de rezervă pentru situații de criză/urgență în vederea ajutorării celor mai

vulnerabile categorii de populație, aprovizionarea cu produse alimentare, de protecție și igienă.
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Pentru informații suplimentare, accesați www.ccd.ince.md sau 
pagina de Facebook https://www.facebook.com/pages/Centrul-de-Cercetări-Demografice

MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE

http://www.ccd.ince.md/
https://www.facebook.com/pages/Centrul-de-Cercetări-Demografice

