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Abstract. The article presents a multivariate analysis of the groups of factors with an impact on 
the number of children born in the Republic of Moldova. Based on the Gender and Generations 
Survey conducted in Moldova in 2020, a total sample of 2705 women aged 15-49 years who gave 
birth to at least one child was selected. Using the binomial logistic regression method, the 
determinant factors of low levels of fertility were identified. The results showed that the place of 
residence, level of education, ever using contraceptives, age at first marriage, age at first birth, 
woman's work status, marital status of women, and the ideal number of children, were 
significant determinants of the number of children ever born. Women's sociodemographic 
characteristics showed a low contribution in the prediction of having two children and more: the 
urban place of residence, higher level of education, late age of mother at first birth, late age at 
first marriage, the ideal number of children in the family (up to two children), unmarried women, 
employed women. Orientation of policies to support couples in general and women, in particular, 
is necessary by combining the activity of raising children with a professional one, women with 
higher education, families with one child and employed women, and formation of public opinion 
regarding family planning.  
The article was elaborated within the State Program Project (2020-2023) 20.80009.0807.21 
„Migration, demographic changes, and situation stabilization policies”.  
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Introducere. Nivelul de fertilitate este unul dintre factorii principali ai 
dinamicii populației, având o contribuție semnificativă în schimbarea 
dimensiunii și structurii populației de-a lungul timpului. Timp de două decenii 
rata totală de fertilitate (RFT) în Republica Moldova continuă să înregistreze 
nivelul de subînlocuire a generațiilor, ceea ce nu asigură reproducerea simplă 
a populației (2,1 copii per femeie de vârstă fertilă). Menținerea fertilității 
scăzute alimentează scăderea continuă a populației ceea ce duce la 
modificarea structurii demografice și intensificarea procesului de îmbătrânire 
demografică și impune necesitatea monitorizării continue a situației în acest 
domeniu. Studiile existente prognozează scăderea continuă a numărului de 
nașteri pentru anii calendaristici în deceniile viitoare (Gagauz  și alții, 2018) și 

                                                           
1 Studiul a fost realizat în cadrul proiectului din Programul de Stat 20.80009.0807.21 
„Migrație, schimbări demografice și politici de stabilizare a situației (2020-2023)”. 
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scăderea numărului populației cu circa o treime către anul 2040 (Gagauz și 
alții, 2022).  

Necesitatea de aprofundare a cercetărilor privind factorii care 
influențează nivelul fertilității și al comportamentului reproductiv poate 
contribui la o anumită înțelegere a schimbărilor ciclului reproductiv al 
femeilor din Republica Moldova, ceea ce va oferi o mai mare eficiență în 
elaborarea politicilor în domeniu.  

Problema scăderii ireversibile a fertilității și a descreșterii continue a 
numărului populației este în atenția  autorităților din Republica Moldova. Unul 
dintre actele legislative recente Strategia „Moldova 2030” are ca scop general 
sporirea calității vieții populației, fiind documentul strategic de referință 
pentru toate documentele de politici la nivel național, regional și local. 
Strategia nu prevede măsuri directe pentru creșterea natalității, însă este 
axată pe îmbunătățirea calității vieții populației Republicii Moldova. Totodată, 
documentul care prevede analiza contextului demografic Teoria Schimbării 
pentru Reziliența Demografică din Republica Moldova setează prioritățile de 
politici pentru transformarea schimbărilor demografice într-o oportunitate de 
dezvoltare.  

Studiul are ca scop analiza factorilor (sociodemografici, economici) cu 
impact asupra numărului total de copii, pe care îi pot avea femeile din 
Republica Moldova și identificarea profilului femeilor cu un nivel scăzut de 
fertilitate. Rezultatele cercetării vor completa tabloul factorilor care afectează 
fertilitatea în țară. În cele din urmă, studiul ar putea fi util ca punct de pornire 
pentru cercetările ulterioare. 

Gradul de abordare a temei în literatura științifică. Cercetările 
existente aduc o serie de explicații ale fertilității scăzute, cel mai frecvent 
legate de factori economici, sociodemografici, dar și culturali. Întrucât o serie 
de variabile sunt legate de statutul femeii, analiza fertilității în raport cu 
situaţia socială, economică, demografică este indispensabilă. 

În spațiul european, cercetările recente accentuează importanța 
interacțiunii dintre factorii individuali şi sociali în luarea deciziilor 
reproductive. Din perspectiva macro- şi micro-, ratele de fertilitate depind de 
condițiile existente în societate. Condițiile „macro” nu afectează, în mod direct, 
fertilitatea, ci, mai degrabă, afectează procesele decizionale ale indivizilor şi 
cuplurilor. Prin urmare, ratele de fertilitate prezintă un rezultat al unui agregat 
de decizii multiple cu privire la nașterea copiilor, luate de către cupluri 
(Esping-Andersen & Billari, 2015).  

Cercetări multiple demonstrează că nașterea copiilor la vârste tinere, de 
regulă, duce la un număr mai mare de copii născuți pe parcursul vieții 
reproductive, pe când amânarea nașterilor spre vârstele mai mature 
reprezintă una din cauzele principale ale scăderii numărului de copii născuți 
(Frejka, 2012; Van Bavel, & Nitsche, 2013). Totodată,  mai multe studii 
evidențiază că printre cele mai importante caracteristici sociodemografice ale 
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populației, care influențează comportamentul reproductiv și, implicit, nivelul 
fertilității mai înalt sau mai scăzut, se evidențiază raportul dintre populația 
urbană și cea rurală (Kulu, 2014), precum și nivelul de educație al populației 
(Brzozowska, 2015), (Бурлуцкая și Терещенко, 2018). 

Sunt de menționat concluziile studiilor, prin care se conchide că efectul 
venitului sau al educației este influențat atât de momentul coabitării, cât și al 
nașterii. Femeile cu studii superioare amână căsătoria și/sau optează pentru 
coabitare, iar ambii acești factori influențează nașterea primului copil. Femeile 
cu studii superioare amână momentul nașterii sau chiar renunță la 
maternitate în favoarea carierei lor (Esping-Andersen, 2016). 

Studii privind factorii fertilității scăzute în Rusia au evidențiat că 
impactul nivelului de educație al femeilor nu este constant în timp, în unele 
perioade nivelul de studii și încadrarea în câmpul muncii al acestora cresc 
probabilitatea de a naște un copil, în alte perioade acestea nu au nicio 
semnificație (Журавлева și Гаврилова, 2017). Rezultatele studiilor realizate 
în România au demonstrat că schimbările în comportamentul demografic sunt 
determinate de amânarea fertilității, amânarea căsătoriei, dar și de 
răspândirea coabitării populației. Femeile care au tendința de a amâna 
nașterea și nasc mai puțini copii sunt cele care lucrează, au studii superioare 
și ocupă o poziție mijlocie în straturile socioeconomice (Mureșan și alții, 2008) 

Metodologia cercetării. Studiul se bazează pe analiza secundară a bazei 
de date Generații și Gen (2020) pe un eșantion total de 2705 femei cu vârsta 
de 15-49 de ani. 

Analiza aprofundată a fost aplicată în scopul identificării factorilor 
asociați cu nivelul scăzut al fertilității. De menționat că termenul de fertilitate 
în accepțiunea demografică este definit ca numărul anual de născuţi-vii, 
proveniţi de la femeile în vârstă de 15-49 ani, care este raportat, de regulă, la 
1000 de femei de aceeași vârstă.  

În modelul regresiei logistice binomiale au fost incluse variabilele 
predictori (sociodemografice, economice), care arată relația dintre variabilele 
selectate și probabilitatea de a avea mai mult de doi copii. Prin metoda 
excluderii (Backward Wald) au fost selectați determinanții care au o 
semnificație statistică înaltă. Metoda excluderii treptate începe cu un model 
complet de variabile predictori, treptat sunt excluse variabilele cu cea mai 
scăzută semnificație statistică, într-un mod iterativ. Ultimul model regresional 
a permis evidențierea factorilor determinanți cu o semnificație statistică înaltă 
(Sig. <0,5). Variabila de referință utilizată în cadrul acestui model a vizat 
femeile care au mai mult de doi copii. Tabelul conține coeficienții și valorile 
exprimate ale modelului de regresie logistică care arată probabilitatea de a 
avea mai mult de doi copii. Semnificația statisticii Wald (sub coloana etichetată 
Sig) indică importanța variabilei predictor în model. Coloana beta 
exponențială exp (̂B) este factorul prin care se modifică probabilitatea de a 
avea mai mult de doi copii (raportul de șanse), atunci când variabila 
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independentă crește cu o unitate. Raportul de șanse măsoară asocierea a două 
variabile categoriale, reprezentând o proporție a două șanse.  

De menționat este că modelul regresiei binomiale nu ne permite să 
identificăm o relație cauzală, însă indică o interdependență semnificativă. 
Determinarea direcției acestei dependențe implică necesitatea unor cercetări 
suplimentare. 

Rezultate principale.  
Rezultatele obținute evidențiază diferențieri semnificative ale 

probabilităților (șanselor) de a avea mai mult de doi copii. Interpretarea 
raportului de șanse al mediului de reședință utilizând variabila de referință 
mediul rural, relevă că femeile care locuiesc în mediul urban au cu 35,1% mai 
puține șanse de a avea doi copii și mai mulți în comparație cu femeile care 
locuiesc în mediul rural. Motivul diferențierii teritoriale a fertilității (și anume 
în mediul rural nivelul fertilității este mai înalt, iar în mediul urban este mai 
scăzut) se explică prin  faptul că oamenii din mediul rural păstrează atitudini 
și stiluri de viață tradiționale, cu o orientare valorică către familiile numeroase 
și o preferință pentru familiile extinse (Matias, 2019). Orașele promovează 
autonomia individuală și auto actualizarea și, astfel, alegerile individuale, care 
(în ciuda varietății lor) înseamnă, de obicei, mai puțini copii (Kulu și Boyle, 
2009).  

Pentru variabila „nivelul de studii al femeilor” categoria de referință 
este „studii scăzute”1. Probabilitatea ca femeile să aibă doi și mai mulți copii 
este  aproximativ de 1,2 ori mai mare pentru femeile cu studii medii, pe când 
femeile cu studii superioare au cu 30% mai puține șanse de a avea mai mult de 
doi copii în comparație cu femeile cu studii scăzute.  

Nivelul de educație este unul dintre cei mai importanți factori sociali 
care diferențiază fertilitatea. O relație de asociere dintre educația femeilor și 
fertilitatea scăzută a fost observată în majoritatea țărilor Europei Centrale și 
de Est (Brzozowska, 2015), inclusiv în Republica Moldova. Femeile cu un nivel 
mai înalt de educație nasc mai puțini copii și încep procrearea la vârste mai 
mari decât femeile cu un nivel mai scăzut de educație (Esping-Andersen, 
2016). Contribuția nivelului de studii superioare este nesemnificativă în 
predicția numărului mai mare de copii pe care îi poate avea o femeie. 

Starea civilă demonstrează o legătură statistică semnificativă cu 
variabila dependentă, reprezentând un predictor important pentru variabila 
“mai mult de doi copii” la femeile căsătorite. Astfel, pentru femeile căsătorite 
probabilitatea de a avea mai mult de doi copii – este de 1,7 ori mai mare decât 
pentru femeile necăsătorite. 

                                                           
1 În accepțiunea Biroului Național de Statistică, nivelul scazut de instruire (educație) implică 
cel mult studii gimnaziale; nivelul mediu de instruire (educație) - cel puțin studii Medii/liceale 
și cel mult studii de colegiu, iar nivelul superior de instruire (educație) - cel puțin studii 
superioare (ciclul I). 
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Vârsta mamei la prima naștere arată o contribuție semnificativă asupra 
numărului de  copii pe care îi poate avea o femeie. Cu cât vârsta la prima 
naștere este mai mare cu atât probabilitatea de a avea mai mult de doi copii 
este mai mică. Pentru variabila ―vârsta mamei la prima naștere, categoria de 
referință este până la 22 ani.  

Femeile cu vârsta la prima naștere între 23-29 de ani au cu 1,0 mai 
multe șanse de a avea doi și mai mulți copii. În același timp, femeile care dau 
naștere primului lor copil după vârsta de 30 de ani au cu 40,5% mai puține 
șanse de a avea mai mult de doi copii în comparație cu femeile care nasc primul 
copil până la vârsta de 22 ani. 

 
Tabelul 1. Factorii predictivi ai numărului de copii născuți,  

modelul regresiei logistice binomiale (N= 380) 

 
B Sig. Exp(B) 

VD:  0 = până la doi copii;  1= mai mult de doi 
copii 

Mediul de reședință (urban) ,433** ,004 ,649** 
Nivelul de studii (studii medii) ,684** ,005 1,154** 

Nivelul de studii (studii superioare) ,014* ,043 ,701* 
Starea civilă (căsătorite) -1,504* ,030 1,663* 

Vârsta mamei la prima naștere  
( 23-29 de ani) ,506*** ,000 1,022*** 

Vârsta mamei la prima naștere  
(30 și mai mult) -,928*** ,000 ,595*** 

Vârsta la prima căsătorie 
( 30 și mai mult) -,910*** ,000 ,480*** 

Utilizarea metodelor de contracepție  
(nici una dintre metode) ,322* ,026 1,379* 

Numărul ideal de copii în familie  
(până la doi copii) -1,504*** ,000 ,291*** 

Statutul ocupațional al femeii 
(neangajată) ,944*** ,000 2,571*** 

Constanta -,814 ,004 ,443 

R
2
 0,409 

Numărul de cazuri 380 
Valori referință ale variabilelor incluse în analiză: 
1) Mediul rural; 2) Nivel scăzut de studii; 3)femei necăsătorite; 4)vârsta la prima naștere 
până la 22 ani; 5)vârsta la prima căsătorie până la 30 de ani; 6) utilizarea cel puțin a unei 
metode de contracepție (tradiționale/moderne); 7) Numărul ideal de copii în familie - 
mai mult de doi copii; 8) statutul ocupațional al femeii (angajată) 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 
Sursa: elaborat de autor în baza datelor studiului Generații și Gen, 2020 
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Vârsta la prima căsătorie relevă că femeile care se căsătoresc după 
vârsta de 30 de ani au cu 52% mai puține șanse să nască mai mult de doi copii 
în comparație cu femeile care se căsătoresc mai devreme (până la vârsta de 30 
de ani - variabila de referință).  

Femeile care nu utilizează nicio metodă de contracepție înregistrează o 
probabilitate de a avea doi și mai mulți copii de 1,4 ori mai mare decât cele care 
utilizează cel puțin o metodă de contracepție (moderne/tradiționale).  

Reprezentările reproductive arată o relație statistică semnificativă privind 
numărul de copii pe care îi poate avea o femeie. Astfel, pentru femeile care au 
declarat un număr ideal de copii în familie de până la doi copii probabilitatea de a 
avea mai mult de doi copii este în scădere cu 70,9% în comparație cu cele care au 
menționat numărul ideal de copii în familie - de doi și mai mulți copii. 

Relația dintre statutul ocupațional al femeilor și numărul de copii arată că 
probabilitatea de a avea mai mult de doi copii pentru femeile neangajate este de 2,5 
ori mai mare decât pentru femeile angajate. Explicațiile existente în literatură se 
axează pe două ipoteze. Prima ipoteză se referă la rolul incompatibil al femeilor de 
a îmbina maternitatea cu activitatea profesională, iar a doua ipoteză se referă la 
costul de oportunitate al femeilor. Ocuparea femeilor pe piaţa forţei de muncă are 
un rol important în variațiile nivelului de fertilitate în interiorul țării, în special, dar 
şi între țări, în general. Pentru țările din Estul Europei aceasta se explică prin faptul 
că participarea femeilor pe piața economică presupune concurența cu obligațiile 
lor de familie, deoarece mamele poartă responsabilitatea principală pentru 
activitățile casnice (Upadhyay et al., 2017).  

De menționat este că modelul statistic prezentat indică o valoare R-Square 
(Nagelkerke R Square) de 0,409, ceea ce arată că variabilele independente incluse 
în modelul testat explică aproximativ 40,9% din variația totală a variabilei 
dependente – numărul de copii născuți de femeile de 15-49 de ani din Republica 
Moldova. 

Discutarea rezultatelor, concluzii. Rezultatele cercetării arată că 
probabilitatea de a avea doi mai mult de doi copii este semnificativ mai mică în 
rândul femeilor cu studii superioare. Educația oferă femeilor mai multe informații 
și extinde posibilitățile de angajare pe piața muncii, dar și le face mai conștiente 
pentru calitatea descendenților (copiilor). Femeile educate au mai multe șanse să 
amâne căsătoria, să aibă o familie mai mică și folosesc metode contraceptive  în 
comparație cu femeile cu un nivel de educație mai scăzut. 

Mediul de reședință a avut un impact semnificativ asupra numărului total de 
copii, pe care îi poate avea o femeie. Diferența în dorința de a avea mai mulți copii  
între femeile din mediul rural și din mediul urban s-ar putea datora costurilor 
percepute de părinți.  

Vârsta la prima căsătorie este o altă variabilă importantă, care afectează 
decizia privind numărul de copii pe care îi poate avea o femeie. Acest studiu arată 
că femeile căsătorite după 30 de ani au mai puține șanse să aibă mai mult de doi 
copii în comparație cu femeile căsătorite până la vârsta de 22 ani. Studiile 
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demonstrează că vârsta înaintată la prima căsătorie joacă un rol important în 
reducerea numărului de copii de ranguri mai mari (Van Bavel & Nitsche, 2013).  
Vârsta târzie a mamei la prima naștere este asociată cu un număr mai mic de copii 
pe care îi poate avea o femeie pe parcursul vieții reproductive din cauza timpului 
reproductiv limitat. Femeile care nasc la vârste mai tinere dispun de o perioadă 
reproductivă mai mare. Vârsta mai mare la prima căsătorie are un efect negativ 
asupra fertilității ridicate. Căsătoria timpurie nu marchează doar intrarea unei 
femei într-o uniune sexuală, dar poate fi, de asemenea, un indicator important al 
statutului femeii, deoarece cu cât este mai mare vârsta unei femei la prima 
căsătorie, cu atât este mai mare probabilitatea ca aceasta să fie angajată și să 
dispună de studii superioare (Бурлуцкая și Терещенко, 2018). 

Orientările reproductive mai scăzute (numărul ideal de copii în familie de 
până la doi copii) arată o reducere a probabilității de a avea mai mult de doi 
copii. În același context, statutul marital al femeilor (necăsătorite) este asociat 
cu fertilitatea scăzută, din cauza că în Republica Moldova este răspândită 
accepțiunea de a naște copilul în cadrul căsătoriei. În conformitate cu 
rezultatele studiului GGS, majoritatea absolută a respondenților - 95% sunt 
„parțial de acord” sau „total de acord” că pentru a crește fericit copilul are nevoie 
de o familie cu mamă și tată (Gagauz, 2022). Statutul ocupațional al unei femei este 
o altă variabilă importantă care afectează numărul de copii pe care îi poate avea o 
femeie. Rezultatele acestei cercetări arată că femeile care lucrează înregistrează o 
probabilitate în scădere de a avea mai mult de doi copii, dat fiind faptul că acestora 
le este mai greu de a îmbina activitatea familială cu cea profesională. Totodată, 
existența unei inegalități în cadrul familiei reprezintă un impediment în calea 
nașterii  numărului de copii dorit (Mcdonald, 2000a).   

Analiza regresională a permis evidențierea caracteristicilor profilului 
femeilor cu fertilitate scăzută în Republica Moldova. Astfel, o contribuție scăzută în 
predicția de a avea mai mult de doi copii au arătat factorii: mediul urban de 
reședință, nivelul superior de educație, vârsta târzie a mamei la prima naștere, 
vârsta târzie la prima căsătorie, numărul ideal de copii în familie (până la doi copii), 
femeile necăsătorite și femeile angajate.  

Orientarea politicilor de sprijinire a cuplurilor, în general, și a femeilor, în 
special, este necesară prin îmbinarea activității de creștere a copiilor cu cea 
profesională, prin sprijinirea femeilor cu studii superioare, a familiilor cu un singur 
copil și a femeilor angajate.  
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