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OPORTUNITĂŢI ŞI POLITICI DE PRELUNGIRE
A VIEŢII ACTIVE ECONOMICE A VÂRSTNICILOR

Valentina COTELNIC1, cercetător ştiinţific, INCE

Actualitate. Implementarea politicilor orientate către soluţionarea problemelor vârstnicilor, care
vizează ocuparea şi echilibrul forţei de muncă, educaţia, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială etc. sunt
destul de actuale în general, iar îndeplinirea riguroasă a obligaţiunilor sociale ale statului pentru susţinerea
persoanelor în vârstă este problema care rămâne a fi una dintre principalele care persistă în ţară.
Scopul: pentru stabilirea obiectivelor prioritare şi a angajamentelor cu privire la politicile socioeconomice
destinate populaţiei vârstnice, dar şi pentru a reflecta situaţia reală a acestora, au fost analizate actele
legislative pentru prelungirea vieţii active economice a persoanelor vârstnice. Metodele. Având
obiectivul de a analiza situaţia persoanelor în etate, pe principalele grupe de vârstă: 50-54 de ani, 55-59 de
ani, 60-64 de ani, 65-69 de ani, 70-74 de ani, 75 de ani şi peste, au fost efectuate analize, studii, cercetări în
domeniu, la nivel naţional, ceea ce a permis evidenţierea particularităţilor specifice fiecărei grupe de vârstă,
cu privire la ocuparea acestora. Rezultate. Deoarece în actele legislative existente în domeniu
lipsesc prevederile orientate pentru: protecţia vârstnicilor împotriva discriminării după vârstă,
formarea atitudinii pozitive faţă de lucrătorii vârstnici, dar şi pentru susţinerea persoanelor cu vârsta
de 50 de ani şi mai mult, au fost propuse un şir de completări, de modificări şi de recomandări la actele
legislative pentru soluţionarea problemelor vârstnicilor şi pentru ca această categorie de vârstă să rămână
activă în societate.

Cuvinte cheie: piaţă a forţei de muncă, persoane vârstnice active, obiective-obligaţiuni prioritare,
cadru legislativ.

Actuality. Implementation of policies aimed at solving the problems of the elderly, focused on
employment and its balance, education, healthcare, social protection etc. are quite actual, in general, and
the rigorous achievement of the social commitments of the state for supporting the elderly is an issue that
remains to be one of the main persisting in the country. Purpose. In order to establish priority objectives and
commitments regarding the socio-economic policies intended for elderly population, as well as to reflect the
actual situation of the elderly, legislative acts aimed at prolonging life, economic assets of older persons
were analyzed. Methods. According to the established objective - the analysis of the situation of the elderly,
by main age groups: 50-54 years, 55-59 years, 60-64 years, 65-69 years 70-74 years 75 years and over,
were carried out analyses, studies, research in this area at national level, which allowed to emphasize the
particularities of each age group, regarding their employment. Results. Due to the lack of provisions in the
existing legal acts regarding the protection of elderly against age discrimination, development of positive
attitude to elderly workers, and support for persons aged 50 and over, it have been proposed additions,
amendments and recommendations to legislative acts, which are intended to solve the issues of the elderly,
in order to keep them active in the society.

Key words: labour market, active elderly, objectives-priority bonds legislative framework.
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Introducere. În Republica Moldova, problemele cu privire la creşterea capacităţilor capitalului uman
sunt multiple şi vizează ocuparea şi echilibrul forţei de muncă, educaţia, ocrotirea sănătăţii, protecţia socială
etc. Dintre acestea, dezvoltarea pieţei forţei de muncă autohtone, evidenţierea cauzelor şi a problemelor
din domeniu rămân a fi principalele probleme care persistă în Republica Moldova.

Una dintre modalităţile de valorificare a capitalului uman este oferirea posibilităţilor de angajare
în câmpul muncii, ceea ce oferă oportunităţi de dezvoltare a capacităţilor, de satisfacere a necesităţilor
personale şi sociale. Astfel de oportunităţi se referă şi la persoanele vârstnice, lipsa unui loc de muncă
adecvat însemnând nu doar afectarea nivelului de trai, dar şi pierderea confortului sociopsihologic.
Având în vedere acest fapt, în continuare, punem accentul pe posibilităţile vârstnicilor de a fi activi în plan
economic.
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Politicile orientate către soluţionarea problemelor vârstnicilor. Încă în anul 1991, de Adunarea
Generală a ONU au fost adoptate „Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă, destinate
a le permite să trăiască mai bine în anii câştigaţi”. Implementarea în viaţă a prevederilor înscrise a impus
necesitatea creării unui sistem de mecanisme capabile să pună în evidenţă cele mai importante obiective în
favoarea persoanelor vârstnice, respectând cinci principii de bază cu privire la: Independenţă, Participare,
Integrare, Autorealizare şi Demnitate. Prelungirea vieţii active economice a persoanelor vârstnice a fost
prevăzută în cadrul celei de-a II-a Asamblee Mondiale a ONU (General Assembly of the United Nations),
care vizează problemele îmbătrânirii (Madrid, 2002), Declaraţia Politică şi MIPAA
(www.un.org/madrid_imtlplanaction.htm), stabilind obiectivele prioritare şi angajamentele statelor membre
cu privire la politicile socioeconomice destinate populaţiei vârstnice, accentul fiind pus pe îmbătrânirea
activă. Republica Moldova, de asemenea, şi-a asumat soluţionarea în domeniu a problemelor vârstnicilor,
inclusiv păstrarea capacităţilor fizice şi intelectuale necesare pentru menţinerea statutului economic activ şi
pentru participarea dinamică pe piaţa forţei de muncă.

Persoanele în etate urmează să aducă o contribuţie semnificativă la dezvoltarea societăţii.
De aceea, este important ca ei să aibă posibilitatea de a studia în condiţii egale şi, în consecinţă, ar trebui
să fie recunoscute, apreciate şi utilizate aptitudinile şi abilităţile lor, astfel, având o participare activă
în societate. În acest context, Strategia naţională cu privire la politicile de ocupare a forţei de muncă pentru
anii 2007-2015, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 605 din 31 mai 2007, a stabilit drept obiectiv
prioritar facilitarea aflării productive a lucrătorilor în etate în câmpul muncii. De asemenea, Codul Muncii al
Republicii Moldova stipulează drepturile şi responsabilităţile angajaţilor şi ale patronilor în cadrul instruirii
profesionale şi defineşte, pentru prima dată, termenul de „instruire continuă”.

În spaţiul european, principalele acţiuni ale programelor adresate vârstnicilor vizează difuzarea
inovaţiilor referitoare la potenţialul de activitate a vârstnicilor, tranziţia de la activitatea profesională
la pensionare, condiţiile favorabile pentru persoanele vârstnice de a fi independente şi integrarea acestora
în cadrul comunităţii etc. Situaţia în domeniul educaţiei nonformale pentru persoanele în vârstă în ţările UE
se efectuează prin formare, la birourile speciale, în universităţi.

Politicile orientate către soluţionarea problemelor vârstnicilor sunt stipulate în Programul naţional
strategic în domeniul securităţii demografice (2011-2025), aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 768
din 12 octombrie 2011. Ţinând cont de prevederile din MIPAA, prin Hotărârea Guvernului nr. 406 din
02 iunie 2014 a fost aprobat Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici.

În Republica Moldova, la începutul anului 2015 locuiau 3555,2 mii de persoane, dintre care cu vârsta
de 60 de ani şi peste constituie circa 15 la sută din numărul total al populaţiei stabile, iar dintre ei, în mediul
rural locuiau circa două treimi de persoane în vârstă. Fiecare a treia persoană a fost cu vârsta cuprinsă
între 60-64 ani, iar circa 14,0% sunt persoane care au mai mult de 80 de ani. Structura pe vârstă a populaţiei
poartă amprenta caracteristică unui proces de îmbătrânire demografică, datorat, îndeosebi, scăderii natalităţii
în ultimii ani. Astfel, a fost înregistrată creşterea ponderii persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani şi peste,
iar în anul 2014 coeficientul de îmbătrânire al populaţiei s-a majorat cu 0,5 p. p. faţă de anul 2013 şi
a constituit 16,2%, în mediul rural persoanele cu vârsta de peste 60 de ani reprezintă 16,1% din totalul
populaţiei rurale faţă de 15,2% în mediul urban.

Inevitabil, îmbătrânirea populaţiei produce modificări cantitative, care se observă în descreşterea
numărului populaţiei active şi în reducerea raportului de înlocuire între generaţii şi modificări
calitative, care se manifestă prin creşterea inerţiei în mobilitatea profesională, dar şi prin diversificarea
formelor de ocupare, ceea ce contribuie la caracteristicile cantitative şi calitative ale forţei de muncă
(analiza datelor din AFM arată că, odată cu atingerea vârstei de 50 de ani şi peste, descreşte rata de
participare pe piaţa muncii). Analiza comparativă a evoluţiei principalilor indicatori ai participării forţei de
muncă la activitatea economică pe parcursul ultimilor şapte ani denotă descreşteri continue. În anul 2014,
populaţia economic activă (1232,4 mii de persoane) a fost în descreştere cu 0,3% sau cu 3,5 mii persoane
faţă de anul 2013.

Astfel, putem constata că, în perioada de criză economică (2009), cel mai mult au avut de suferit
persoanele din categoria de vârstă de 65 de ani şi mai mult. Dacă în anul 2008, acestea constituiau 40,7 mii
sau 3,5% din populaţia activă, atunci în anul 2009, acest indice s-a diminuat până la 27,9 mii de persoane
(cu -12,8 mii), iar în anul 2014, această categorie de persoane constituia 31,6 mii sau 2,6% din populaţia
activă. În anul 2014, a fost înregistrată o uşoară creştere pe grupele de vârstă, deci, la persoanele cu categoria
de vârstă de 55-64 de ani a fost înregistrată o creştere cu 11,2 mii persoane faţă de anul 2013, iar rata
de activitate a constituit 41,2%, fiind în uşoară descreştere faţă de nivelul anului 2013 (-0,2 p. p.).
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Pe când cei din grupa de vârstă de 65 de ani şi peste au înregistrat o creştere cu 7,1 mii de persoane faţă de
anul 2013, iar rata de activitate a constituit 8,9%, fiind şi ea în creştere cu 2,0% faţă de anul 2013. Doar cei
cu vârsta de 15-64 de ani au înregistrat descreşteri cu 10,5 mii de persoane din populaţia activă faţă de anul
2013. Simultan creşterii nesemnificative a populaţiei economic activă, în anul 2014 s-a înregistrat şi
o creştere uşoară a populaţiei ocupate cu 12 mii de persoane, de la 1172,8 mii în anul 2013
până la 1184,9 mii de persoane. Ca în cazul populaţiei economic active şi la populaţia ocupată nu au fost
înscrise disparităţi pe sexe – 49,6% femei şi 50,4% bărbaţi faţă de anul 2013, atunci când au fost înregistrate
50,2% femei şi 49,8% bărbaţi şi, respectiv, pentru persoanele din mediul urban – 45,4% faţă de 54,6%
din mediul rural.

Fig. 1. Evoluţia populaţiei economic active, pe grupe de vârste, pentru anii 2008-2014, mii pers.
Sursa: În baza datelor BNS, www.statistica.md.

Rata de ocupare a persoanelor vârstnice (55-64 ani) a fost de 40,7% faţă de 39,5% în anul 2013,
mai mult cu 1,2 p. p. Rata de ocupare a persoanelor cu studii superioare şi medii de specialitate a fost mai
înaltă, întrucât odată cu aptitudinile au crescut şi oportunităţile de plasare în câmpul muncii. Numărul
persoanelor cu vârsta de 65 de ani şi peste, active din punct de vedere economic, a fost de 31,6 mii, ceea ce
constituie 2,6% din totalul persoanelor active.

Pentru determinarea situaţiei reale a persoanelor în etate, cu suportul financiar şi consultativ
al Departamentului ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale, în anul 2012 a fost efectuată cercetarea la
nivel naţional, „Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova”. Obiectivul acestui studiu era analiza
situaţiei persoanelor cu vârsta de 50 de ani şi peste, pe principalele grupe de vârstă: 50-54 de ani,
55-59 de ani, 60-64 de ani, 65-69 de ani, 70-74 de ani, 75 de ani şi peste, ceea ce a permis evidenţierea
particularităţilor specifice fiecărei grupe de vârstă. Dat fiind faptul că numai acest studiu reprezintă,
în prezent, un material disponibil pentru a reflecta situaţia actuală a vârstnicilor, evidenţiem cele mai
importante caracteristici cu privire la ocuparea acestei categorii de vârstă. Mai mult de o treime din vârstnicii
angajaţi au deficienţe la locul de muncă, condiţii nocive, stres profesional, teama de a-şi pierde locul de
muncă, majoritatea nefiind satisfăcută de salariu. Deci, 36,8% din respondenţii cu vârsta de 50-54 de ani,
34,0% – de 55-59 de ani, 32,8% – de 60-64 de ani şi 16,1% de respondenţi cu vârsta de 65 ani şi peste
au remarcat că asupra stării sănătăţii lor influenţează negativ: condiţiile nocive de la locul de muncă, factorii
de natură fizică, chimică, biologică etc. Mai mult de jumătate din respondenţi nu sunt de acord cu faptul că
sunt bine remuneraţi (circa 55,3% din lucrătorii cu vârsta de 50-54 de ani, 57,2% – de 55-59 de ani, 62,6% –
de 60-64 de ani şi 61,3% – cu vârsta de 65 de ani şi peste). Mulţi respondenţi au remarcat faptul că
nu le place activitatea pe care o desfăşoară (inclusiv, 18,4% din respondenţii cu vârsta de 50-54 de ani,
17,0% – de 55-59 de ani şi 8,2% – de 60-64 de ani consideră că lucrul lor este plictisitor şi neinteresant).
Faptul că aceste persoane rămân să lucreze în continuare la locul lor de muncă reconfirmă posibilităţile
limitate de angajare a vârstnicilor la un alt loc de muncă, în special, a persoanelor de vârstă prepensionară.
Dintre respondenţii cu vârsta de 50-54 de ani, circa 76,9% consideră că locul lor de muncă nu le oferă
vreo posibilitate de avansare în carieră. Astfel consideră şi 80,5% dintre lucrătorii cu vârsta de 55-59 de ani.

Prin urmare, menţionăm că situaţia actuală a vârstnicilor pe piaţa forţei de muncă este dificilă,
deoarece din partea angajatorilor există unele discriminări în procesul de angajare după criteriul de vârstă, iar
în procesul de activitate profesională, deseori, salariile lor sunt mai mici decât cele ale persoanelor tinere etc.

O altă problemă ar fi faptul că femeile sunt pensionate la vârsta de 57 de ani. Pe de o parte, se pare că
statul are grijă de femei, le protejează, însă, în realitate, ele se descurajează şi au posibilităţi limitate
de a-şi asigura un nivel de trai decent atât financiar, cât şi social.
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Ratificarea principalelor convenţii ale OIM şi aderarea la diverse organisme internaţionale impun
adoptarea unor decizii conturate de promovarea politicii naţionale în domeniul ocupării forţei de muncă şi,
în special, de ocupare a vârstnicilor. Astfel, Strategia naţională cu privire la politicile de ocupare a forţei de
muncă pe anii 2007-2015 a fost armonizată la Strategia Europeană de Ocupare Revizuită, cu recomandările
Consiliului Europei şi Organizaţiei Internaţionale a Muncii, ţinând cont de respectarea principiului
nediscriminării în toate domeniile indiferent de vârstă, gen, naţionalitate etc. La elaborarea Cadrului legislativ
naţional care reglementează diferite aspecte specifice ale formării, ale ocupării forţei de muncă şi ale relaţiilor
de muncă, s-au luat în considerare recomandările şi standardele internaţionale [1-3]. De asemenea, formarea
profesională şi ocuparea forţei de muncă este reflectată în mai multe hotărâri de Guvern,
în care a fost stipulat faptul că formarea profesională continuă se adresează tuturor cetăţenilor, indiferent de
vârstă, sex, religie, apartenenţă politică, ideologică sau etnică, în vederea dezvoltării libere a personalităţii şi
a adaptării ei la viaţa social-economică a ţării.[4] Dezvoltarea socioeconomică a ţării şi transformările
demografice în structura populaţiei, apariţia problemelor noi specifice acesteia impun necesitatea modificării,
a completării permanente a actelor legislative existente care ţin de ocuparea populaţiei potrivit situaţiei
actuale.

Concluzii. În rezultatul analizei situaţiei în domeniu, s-a stabilit că piaţa forţei de muncă actuală diferă
de situaţia anilor precedenţi, inclusiv, prin implicarea şi aprofundarea fenomenului de îmbătrânire.

Având în vedere faptul că în actele legislative existente în domeniu lipsesc: prevederile orientate
pentru protecţia vârstnicilor împotriva discriminării după vârstă, formarea atitudinii pozitive faţă de lucrătorii
vârstnici, dar şi susţinerea persoanelor cu vârsta de 50 de ani şi mai mult, se recomandă modificarea actelor
legislative şi normative atât în sfera ocupării, cât şi în sfera introducerii înlesnirilor pentru desfăşurarea
activităţii de antreprenoriat prin:

a. dezvoltarea potenţialului economic local prin susţinerea afacerilor în domeniul serviciilor
din mediul rural, unde ar putea fi ocupate şi persoanele în etate;

b. aplicarea unui grafic de lucru flexibil, utilizarea forţei vârstnice de muncă la domiciliu, stimularea creării
condiţiilor prielnice, ţinând cont de diferenţele de gen şi de specificul activităţilor în mediul rural şi urban;

c. perfecţionarea politicilor de menţinere şi de reintegrare în activitatea economică prin facilitarea
accesului vârstnicilor la serviciile oferite de agenţiile de stat şi cele private de ocupare a forţei de muncă,
acordarea pentru ei a suportului consultativ şi informaţional, oferirea serviciilor necesare pentru angajare,
inclusiv, instruirea şi recalificarea profesională a persoanelor de vârstă prepensionară şi pensionară;

d. crearea condiţiilor pentru utilizarea potenţialului instituţiilor de învăţământ, sociale şi culturale
în asigurarea cu programe de instruire suplimentară a vârstnicilor, dezvoltarea competenţelor care contribuie
la angajarea lor, în special, în mediul rural;

e. crearea unor condiţii sigure şi sănătoase de muncă pentru a contribui la prelungirea duratei de aflare
în câmpul muncii etc.

Prioritate în politica de ocupare a vârstnicilor are protecţia împotriva discriminării de facto, dar şi
dezvoltarea mecanismelor de control şi de contracarare a cazurilor de discriminare a lucrătorilor vârstnici.
Pentru a exclude discriminarea după vârstă în rândul persoanelor în etate (refuzul neîntemeiat la angajare,
concedierea ilegală, salarizarea redusă, lipsa posibilităţilor reale pentru recalificare şi dobândirea unei poziţii
mai avantajoase în muncă etc.), propunem reactualizarea cadrului de drept şi, anume:

a) a Codului Muncii, inclusiv:
- de a completa art. 47, pct. 2, cu sintagma „vârstă”: „Se interzice orice limitare, directă sau indirectă,

în drepturi ori stabilirea unor avantaje, directe sau indirecte, la încheierea contractului individual de muncă
în funcţie de sex, vîrstă,...” şi, în continuare, conform textului;

- de a exclude din art. 55, lit. f) sintagma „pe o perioadă de până la 2 ani”;
- de a exclude din art. 82, lit. i) sintagma „atingerea vârstei de 65 de ani...” pentru ca persoanele

vârstnice să continue activitatea de muncă şi după pensionare.
b) de a modifica şi a completa art. 3, lit. c din Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003, cu privire la

ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv,
se va substitui termenul „defavorizate” cu sintagma „prepensionare, vârstnice, tinere” şi se va completa art. 8
cu sintagma „vârstă”.

c) de a modifica art. 41, pct. 1 din Legea cu privire la pensiile de asigurări sociale şi de stat nr. 156-XIV
din 14.10.1998, în acest context propunem unificarea vârstei de pensionare necesară obţinerii dreptului
la pensie pentru limita de vârstă de 62 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, dar şi majorarea
stagiului de cotizare.
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