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Scopul etapei anuale conform proiectului
depus la concurs
Analiza comprehensivă a evoluției populației Republicii
Moldova în perioada de independență (30 de ani).

Obiectivele etapei anuale
Elaborarea scenariilor posibile ale dinamicii fertilității,
mortalității și migrației.
Elaborarea prognozei demografice seria 2020-2040,
prognozelor funcționale ale efectivului unor
categorii/subgrupuri de populație (elevi, studenți, populația
economic activă, pensionari).
Elaborarea raportului ”Populația Republicii Moldova la 30
de ani de independență: provocări și politici necesare”

Rezultate științifice principale
A fost realizată o analiză comprehensivă a dinamicii principalelor procese demografice (fertilitatea,
mortalitatea și migrația) în perioada anilor 1991-2021, prognozate tendințele posibile pentru următoarele
două decenii;

Au fost examinate aspectele ce țin de impactul pandemiei Covid-19 asupra dinamicii populației, mortalitatea
asociată cu infectarea cu Covid-19; elaborată o analiză privind mortalitatea evitabilă cauzată de bolile
sistemului circulator.
Au fost testate 15 variante de scenarii cu diferite îmbinări ale indicatorilor fertilității, mortalității și migrației.

Pentru testarea fiabilității rezultatelor prognozei a fost realizată o analiza comparativă a prognozei
demografice noi pentru anii 2019-2040 cu prognoza anterioară pentru anii 2015-2035, precum și cu datele
statisticii oficiale privind dinamica reală a populației.
În scopul evidențierii impactului migrației asupra dinamicii populației în anii 2019-2040 a fost realizat un
scenariu suplimentar cu migrația 0, ceea a permis de a calcula dimensiunile scăderii populației determinată
de structura pa vârste și sexe care s-a format în perioada anterioară și de migrația internațională, a estima
numărul de nașteri (scăderea din cauza migrației populației de vârstă reproductivă).

Rezultate științifice principale
În deceniile viitoare declinul demografic va
continua cu ritmuri rapide, scăderea anuală,
conform scenariului scăzut, se va majora de la
1,6% până la 2,3%, numărul populației
micșorându-se până la 1754,6 mii (cu 34,5%)
către anul 2040. Doar în condițiile de reducere
substanțială a migrației, îmbunătățirii
indicatorilor sănătății populației și creșterii
fertilității, dimensiunile declinului demografic
pot fi reduse, fapt confirmat de cele două
scenarii. Conform scenariului mediu, numărul
populației se va micșora până la 1924,9 mii
(28,2%), iar conform scenariului înalt – până la
2094,5 mii (cu 21,5%).

Implementarea rezultatelor științifice principale
Nota analitică cu rezultatele Prognozei demografice 2019-2040 a fost expediată
la Președinție, Parlamentul RM, Ministerul Economiei, Ministerul Sănătății, Ministerul
Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării (Scrisorile de ieșire 01/9126./.01/9-131 din 08.09.2021.
-

Prognoza demografică 2019-2040 a fost utilizată în elaborarea analizei speciale
”Teoria Schimbării pentru Reziliența Demografică – adaptare, atenuare, ajustare”, la
solicitarea Guvernului RM, concluziile și recomandările de politici fiind integrate în
”Planul național de dezvoltare” pentru perioada 2022-2024 (cu participarea CCD).
Prognoza demografică 2019-2040 a fost utilizată în elaborarea ”Analizei
Economice în sprijinul deciziilor politice bazate pe dovezi în contextul asigurării cu
contraceptive a populației din grupurile vulnerabile de verstă reproductivă din
Republica Moldova” (dispoziția MSMPS din 352-d din 21 mai 2021), cu participarea
CCD.

Rezultate științifice principale
A fost realizată cercetarea calitativă privind abordarea ”de jos în sus” a problemelor populației
în vârstă și progresul țării în implementarea principiului îmbătrânirii active în politici. Au fost
realizate 25 de interviuri cu diverși actori: părți interesate naționale și locale relevante;
persoanele vârstnice beneficiare de proiecte.
A fost reajustată metodologia de calcul a Indicelui Integral Teritorial de Securitate Demografică
(IITSD) și selectate datele disponibile pentru calcularea Indicelui Integral de Securitate
Demografică (IISD) pentru populația cu reședința obișnuită pentru anii 2019-2020.
A fost efectuată cercetarea privind piețele locale ale muncii și mobilitatea forței de muncă,
examinat cadrul legislativ cu privire la reglementarea relațiilor de muncă, elaborate recomandări
practice.
A fost realizată cartografierea organizațiilor naționale orientate de a oferi suport familiilor cu
copii și a tinerilor, și introducerea acestora în networkul elaborat în cadrul Acțiunii COST
CA18123 EurofamNet.

Rezultate științifice principale
Calcularea Indicelui Îmbătrânirii Active pentru anul
2020 în baza a 22 indicatori multidimensionali estimați
conform metodologiei UNECE de elaborare a IÎA. IÎA
servește drept instrument de monitorizare a
implementării principiului îmbătrânirii active în politicile
naționale și realizării MIPA/RIS.
Analiza comparativă între anii 2016 și 2020 a 22 de
indicatori privind îmbătrânirea activă și integral a
Indicelui Îmbătrânii Active pentru cele două ediții.
Elaborarea Policy Paper

Publicații
TOTAL
Monografii (monoautor)
Monografii (colectiv de autori)
Articole total
Articole în reviste cu factor de impact 0,1-0,9 Scopus
Articole editate în străinătate, inclusiv în
- Categoria B
- culegeri
Articole în reviste naționale, inclusiv în
- categoria B+
- categoria B
Articole în lucrările conf.şt.internaţionale (Republica Moldova)
Teze ale comunicărilor la conferințe publicate, inclusiv în
- în lucrările conferinţelor ştiinţifice internaţionale (peste hotare)
- în lucrările conf.şt. naţionale cu participare internaţională
Alte lucrări ştiinţifice

2021
46
1
1
44
2
13
2
11
5
2
3
13
6
3
3
5

Implementarea rezultatelor științifice principale
Elaborarea rapoartelor de progres privind implementarea principiului
îmbătrânirii active în politicile țării și îndeplinirea obiectivelor MIPAA / RIS,
ediția a IV. Elaborarea rapoartelor a fost coordonată cu MMPSF.
Buciuceanu-Vrabie, Mariana; Gagauz, Olga; Savelieva, Galina. Evaluarea
implementării planului de acțiuni pentru îmbătrânire activă 2018-2021 și a
Planului internațional de acțiune pentru îmbătrânire de la Madrid și Strategiei
regionale (MIPPA/RIS). MMPSF; UNFPA: Chișinău, 2021. – 72 p.
Buciuceanu-Vrabie, Mariana; Gagauz, Olga; Savelieva, Galina. Evaluarea
planului de acțiuni pentru îmbătrânire activă 2018-2021 și a Planului
internațional de acțiune pentru îmbătrânire de la Madrid (MIPPA). 4-a ediție.
MMPSF; UNFPA: Chișinău, 2021. – 28 p.

Participări la manifestări științifice internaționale în 2021
Peste hotare (cu publicatii)

Демография и глобальные вызовы: Международный демографический форум, 30.09.2021-02.10.2021.
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова. Воронеж (Россия).
(O.Gagauz, M.Buciuceanu-Vrabie, G.Savelieva, S.Zaharov, I.Chistruga-Sinchevici, V.Stirba, M.Crismaru, E.Grigoras)
Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere: conferinţa ştiinţifică
internaţională, 29 octombrie 2021, Iaşi (România). Academia Română – Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări
Economice şi Sociale „Gh. Zane”. (G.Savelieva, S.Zaharov)
Trends in the current economic environment: 5th Edition of the International Conference, 5-6 decembrie 2020.
Facultatea de Științe Economice – Univ. Hyperion, Bucuresti (Romania). (G.Savelieva, S.Zaharov)
International Scientific Conference «Accounting and finance – the global languages in business», 16 aprilie 2021.
“Constantin Brâncoveanu'' University of Pitesti, Faculty of Finance-Accounting, Center of Financial – Accounting
Research of Pitesti, Section: I. SPECIAL SECTION: REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND POLICIES – SMART
SPECIALIZATION. Pitesti (Romania). (G.Savelieva, S.Zaharov)
Ломоносов-2021: XXVIII Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых,
12-23 апреля. МГУ. Москва (Россия). (T.Tabac)

Participări la manifestări științifice internaționale în 2021
Peste hotare (prezentarea orală)

Simpozionul Internațional ”Методология построения Национальных Трансфертных
Счетов (NTA) и их использование в социальной политике”; Moscova, Rusia; 25-29.10.21
(O.Gagauz)
Vienna Institute of Demography, Wittgenstein Centre Conference 2021 ”The Causes and
consequences of depopulation”; 29 noiembrie - 1 decembrie, 2021. (O.Gagauz, T.Tabac,
I.Pahomii).
April International Academic Conference on Economic and Social Development, XXII edition;
Higher School of Economic University, Moscova, Rusia, 13-29 Aprilie, 2021. (O.Gagauz,
I.Pahomii, V.Ștîrba).
Conference of Young Demographers, 12th Edition (international); Charles University, Faculty
of Science, Department of Demography and Geodemography, Praga, Cehia, 23-25 Iunie 2021.
(I.Pahomii, V.Ștîrba).

Organizarea manifestărilor științifice în țară
Conferința internațională științifico-practică ”Creșterea economică în
condițiile globalizării. Sesiunea ştiinţifică “Migrația și schimbări
demografice: abordare interdisciplinară”, Ediţia a XV- a, 15-16 octombrie
2021. Institutul Național de Cercetări Economice.
34 de participanți, inclusiv din Romania, Rusia, Ucraina, Belorusia si India.
Masa rotundă ”Populația Republicii Moldova la 30 de ani de independență.
Prognoza demografică până în anul 2040”. (16 decembrie, 2021, ora 14.00,
în format on-line) https://ince.md/

Potenţialul ştiinţific. Pregătirea cadrelor în anul 2021
Universitatea Charles din Praga, Cehia – cursuri de perfecționare profesională ”Course on Population Projections
and Fertility Forecasting” (1); ”Population & Development” (1)
Școala Superioară de Economie din Moscova, Institutul de demografie A.Vișnevskii (Rusia) - cursuri de
perfecționare profesională:
”Население и Развитие” (2 persoane)

”Mетодология построения национальных трансфертных счетов (NTA) и их использование в социальной
политике” organizator cu susținerea UNFPA (3 persoane).
Doctoranzi: Universitatea Charles din Praga, Cehia –Stțrba Vitalie și Pahomii Irina
Școala doctorală ”Științe economice și demografice” USM – Tabac Tatiana
La etapa de finalizare a tezelor de doctorat: Grigoraș Ecaterina (teza a fost discutată în cadrul seminarului de
profil)
Crîșmaru Mariana –teza a fost discutată în cadrul ședinței comune a CCD și Centrului de Sociologie și Psihologie
socială al ICJPS

Concluzii
Scopul si obiectivele stabilite pentru etapa anului 2021 au fost realizate.
Birocratizarea procesului de realizare a proiectului și raportare a rezultatelor,
necesitatea coordonărilor multiple a unor decizii, cum ar fi schimbări în echipa
de proiect, redistribuirea cheltuielilor etc. împiedică realizarea activităților
științifice, întârzieri la diverse faze ale implementării.
Solicitări diferite din partea instituțiilor de stat, organizațiilor internaționale și
altor structuri privind oferirea unor informații, consultanță etc. a majorat
semnificativ volumul de lucru neasociat cu tematica proiectului.
Realizarea proiectului în cauză, în mare măsură, depinde de accesibilitatea
datelor statistice oficiale. Unele întârzieri ale BNS în producerea datelor
statistice au provocat întârzieri în realizarea unor activități.

