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Îmbătrânirea populaţiei, ca un proces natural, face o
schimbare în structura pe vârste a populaţiei.
Îmbătrânirea populaţieieste liniştită complicată şi se
modifică în conformitate cu dezvoltarea societăţii umane.
Procesul de imbatranire este studiat de diferite stiinte,
inclusiv demografie, medicina, economie,
sociologie,geografie, ecologie, genetica si altele.
Necesitatea de aplicare aabordărilor metodologice
specifice şi principii este importanta pentruevaluarea
impactului de interrelatii. Acest articol propune
abordăricomplexe şi sistemice, ca fiind cele mai
acceptabile pentru evaluarea impactului îmbătrânirii
populaţiei asupra dezvoltării sociale şi economice a ţării,
precum şi a principiilor utilizate în acest caz.

Cuvinte cheie: abordări metodologice, abordarea
complexă,abordarea de sistem, procesul de îmbătrânire
demografică, principii.

Population ageing, as the natural process, is a change
in the age structure of the population. Population ageing
all more is complicated and is modified in accordance
with the development of human society. The process of
ageing is studied by various sciences, including
demography, medicine, economy, sociology, geography,
ecology, genetics and others. The necessity of application
of specific methodological approaches and principles is
appeared for the evaluation of the impact of interrelations.
This article proposes the complex and system approaches,
as the most acceptable for the impact evaluation of
population ageing on the social and economic
development of the country, as well as the principles
utilized in this case.

Key words: methodological approaches, complex
approach, system approach, process of demographic
aging, principles.

În ultimul deceniu, îmbătrânirea demografică a
populaţiei a devenit un fenomen global, fiind caracteristic
nu doar pentru ţările dezvoltate, dar, practic, pentru întreaga
lume. Acest proces are mai multe laturi, deoarece ţine atât
de aspectele medicale, demografice, precum şi de cele
economico-sociale şi politice ale societăţii. În acest context,
abordările privind căutarea căilor posibile de încetinire a
proceselor de îmbătrânire a populaţiei, precum şi menţinerea
potenţialului uman, dezvoltarea resurselor intelectuale ale
naţiunii constituie o sarcină importantă a statului.

Potrivit rezultatelor studiilor de experţi ai ONU [1],
procesele de îmbătrânire a populaţiei sunt cu termen lung,
datorită faptului, că tendinţa de reducere a mortalităţii în
grupurile celor vârstnici va continua în prezenţa naşterilor
scăzute, precum şi menţinerea proceselor migraţionale, în
rezultatul cărora ponderea populaţiei cu vârstă înaintată va
poseda tendinţă de creştere. În ţările în curs de dezvoltare
procesul de îmbătrânire a populaţiei se produce mult mai
rapid decât în ţările dezvoltate şi cele cu nivel mai scăzut de
dezvoltare socio-economică. Cercetările expuse anterior de
asemenea au relatat, că fiecare a şaptea persoană în vârstă din
lume trăieşte singur. Persoanele în vârstă singuratice sunt mai
expuse spre izolare socială şi probleme economice. Datorită
acoperirii reduse a programelor de pensii şi a nivelului scăzut
al pensiei, în ţările mai puţin dezvoltate peste un procent din
persoanele vârstnice activează în câmpul muncii.

In the last decade, the demographic aging of the
population became a global phenomenon, being
characteristic not only for developed countries, but almost
for the entire world. This process has several sides, as it
takes into account medical, demographic, socio-economic
and political issues of the society. In this context,
approaches for identifying possible ways of slowing the
aging process and also, maintaining the human potential,
development of nation's intellectual resources represent an
important task of the state.

According to results of the UN experts’ studies [1],
population aging processes have a long term, because
the trend of mortality reduction in elderly groups will
continue in the presence of low birth and maintenance of
migration processes, which results in the fact that
the share of older population will have a tendency to
increase. In developing countries, population aging
process happens much faster than in developed countries
and in those with a lower level of socio-economic
development. Previous researches also reflected that
every seventh old person in the world lives alone. Lonely
older people are more exposed to social isolation and
economic problems. Due to the low coverage of pension
plans and the low level of pensions, in less developed
countries more than one percent of older people are still
employed.
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Esenţa procesului de îmbătrânire constă în sporirea în
societate a numărului persoanelor în vârstă concomitent cu
reducerea proporţiei copiilor, ceea ce produce schimbări în
structura de vârstă a populaţiei. Totuşi, în afară de aceasta,
procesul îmbătrânirii populaţiei conduce spre modificări cu
caracter demografic, social, economic, politic etc. Astfel, în
domeniul economic, procesul de îmbătrânire a populaţiei are
impact asupra creşterii economice, investiţiilor, economiilor,
asupra schimbării structurii consumului ca urmare a
modificărilor în structura de vârstă a populaţiei, ocuparea
(piaţa forţei de muncă), asupra schimbărilor în politica fiscală.
În domeniul social, procesul îmbătrânirii populaţiei are
impact asupra modificării componenţei familiei, nivelului de
trai, cererii de locuinţe, asistenţei medicale, educaţiei,
asigurării cu pensiei, serviciilor sociale, proceselor de
migraţie. În sfera politică, cota dominantă a persoanelor în
vârstă influenţează rezultatele alegerilor, sistemul de
reprezentare politică şi altele.

Prin urmare, analiza situaţiei demografice, a procesului de
schimbări cantitative şi calitative în structura populaţiei este
necesară pentru elaborarea programelor, care includ direcţii
de natură socială şi economică necesare pentru luarea
deciziilor în domeniul ocrotirii sănătăţii, educaţiei, inclusiv a
pregătirii şi perfecţionării profesionale a resurselor umane, a
securităţii sociale, a sistemului de pensii, a pieţei forţei de
muncă şi altele. Totodată, programele privind îmbunătăţirea
situaţiei demografice disponibile şi care se elaborează în
prezent, de obicei, sunt orientate spre procese demografice,
cum ar fi: rata natalităţii, rata mortalităţii, migraţia, dar nu ţin
cont de factorii ce influenţează schimbările în structura
populaţiei. Cu toate acestea, realizarea politicilor economice
şi sociale eficiente este imposibilă fără a avea în vedere
transformarea structurii de vârstă sau a procesului de
îmbătrânire a populaţiei. Studiul proceselor de îmbătrânire
demografică, atât din punct de vedere teoretic, cît şi practic,
constituie un element important în procesul de elaborare şi
luare a deciziilor de dezvoltare socio-economică în baza unei
justificări ştiinţifice, ceea ce este imposibil fără o cercetare
fundamentală vastă în acest domeniu.

De remarcat faptul, că procesului de îmbătrânire a
populaţiei şi diverselor sale efecte le sunt destinate multe
cercetări, printre care sunt relevante cele ce se referă la
aspectele demografice, dar şi la consecinţele economice ale
acestui proces din punct de vedere al impactului asupra pieţei
forţei de muncă şi al sistemului de pensii, precum şi
asigurarea persoanelor în vârstă, aspectele socio-psihologice.
Cu toate acestea, un astfel de aspect demografic de
îmbătrânire a populaţiei, cum ar fi speranţa de viaţă la vârstă
înaintată, evaluarea acestuia şi luarea în considerare la
elaborarea politicilor nu a fost studiată în întregime, în ciuda
faptului, că el deţine atât semnificaţie teoretică cât şi practică.
Procesul de îmbătrânire este studiat, în principal, de
demografie, dar pentru a explica toate schimbările şi motivele
legate de acest proces e puţin să ne limităm doar la una dintre
ştiinţe. Demograful francez Alfred Sauvy în a doua jumătate a
secolului XX a spus: "Oricine merge dincolo de analiza pură,
va ajunge într-o zonă vastă, în care vine în contact cu o
varietate de ştiinţe, cum ar fi: economia, sociologia, istoria (şi
preistoria) geografia, ecologia, dreptul, precum şi biologia,
nosologia, genetica" [2]. Ulterior, această idee a fost

The essence of aging process is the increasing
of number of older people in society while there
is reduced the proportion of children, which affects
the change in the age structure of population. However,
in addition, the aging process leads to changes with
demographic, social, economic and political character.
Thus, in the economy, population aging process
has an impact on the economic growth, investments,
savings, on the consumption structure’s change due to
modifications in the age structure of population,
employment, changes in the fiscal policy. The social
aspect of the aging process is determined by the impact
on changing family’s composition, living standards,
demand for housing, healthcare, education, pensions,
social services, migration processes, in the political sphere
with the dominant share of older people that influence
elections’ results, the system of political representation
and others.

Thus, analysis of the demographic situation, of the
process of quantitative and qualitative changes in
population’s structure is necessary for developing
programs that include social and economic directions
necessary for decision making in health care, education,
training and professional development including
human resources, social security, pension, labour market
and others. Also, the available programs for improving the
demographic situation that are being developed at
present, are usually focused on demographic processes,
such as: birth rates, mortality rate, migration, but do not
take into account the factors that influence changes in
population structure. However, effective realization of
economic and social policy is impossible without taking
into account the age structure transformation or aging
processes. The study of demographic aging process, both
in terms of theoretical and also practical approach, is an
important element in the decision making of socio-
economic development based on a scientific justification,
which is impossible without an extensive fundamental
research in this area.

It is worth to note that the process of aging and
its different effects have been widely researched,
including the relevant aspects related to demographic
and economic consequences of this process in terms of
impact on the labour market and pension system,
and also insurance for the older persons, socio-
psychological aspects. However, such a demographic
aspect of aging, like life expectancy at old age, its
evaluation and consideration in public policy development
has not been studied fully, despite the fact that it
has both a theoretical significance and a practical one.
Aging process is studied mainly by the demography,
however, in order to explain all the changes and
reasons related to this process we must not limit only to
one science. French demographer Alfred Sauvy in the
second half of the XXth century said: "Whoever goes
beyond the pure analysis, will reach a wide area,
where he/she comes in contact with a variety of sciences
such as economics, sociology, history (and prehistory),
geography, ecology, law and biology, nosology,
genetics"[2]. Subsequently, this idea was developed by
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dezvoltată de către profesorul D.I.Valentey în elaborările
Centrului de Studii a Problemelor Populaţiei, Facultatea de
Ştiinţe Economice a Universităţii de Stat din Moscova, Rusia
[3]. Această abordare complexă este folosită, în special,
pentru prognozarea şi planificarea proceselor de reproducere
şi dezvoltare a populaţiei.

Având în vedere interdependenţa îmbătrânirii
demografice şi a diverselor domenii ale dezvoltării demo-
socio-economice pentru evaluarea consecinţelor sociale,
economice şi de altă natură ale acestui proces, ca o
abordare metodologică, va fi utilizată abordarea complexă
şi, respectiv, analiza complexă (inclusiv şi cea
multifactorială), ceea ce ţine de natura complexităţii şi cea
multifactorială a obiectului de studiu – procesul de
îmbătrânire demografică, raportul şi interdependenţa sa.

Abordarea complexă presupune determinarea esenţei
obiectului de studiu şi importanţa funcţională a acestuia,
definirea şi descrierea întregului set de elemente
constitutive, dezvăluirea naturii interacţiunii
componentelor structurale şi a funcţiilor sale, identificarea
şi cercetarea completă a relaţiei dintre obiectul de studiu şi
mediul extern (social, economic, politic etc.), aspectul
istoric al obiectului de studiu, pronosticul acestuia.
Abordarea complexă este interdisciplinară datorită
complexităţii obiectului şi a scopurilor diverse de
cercetare, diversitatea mijloacelor de atingere a acestora cu
condiţia că se produce un studiu comun al aceluiaşi obiect
al cercetătorilor câtorva ştiinţe. Fiecare ştiinţă studiază
obiectul de studiu dintr-un punct de vedere al său specific
şi unic şi privind categoriile complexe atribuim cercetările
care au loc la intersecţia diferitor ştiinţe. Abordarea
complexă presupune un studiu integru al obiectului,
factorii constitutivi ai săi şi proprietăţile oferite de diferite
ştiinţe. Având în vedere complexitatea şi diversitatea
procesului de îmbătrânire a populaţiei, această abordare va
fi aplicată atât la evaluarea influenţei asupra dezvoltării
socio-economice, cât şi la evaluarea impactului politicilor
socio-economice efectuat în Republica Moldova asupra
procesului de îmbătrânire demografică.

În funcţie de obiectivele propuse privind utilizarea
abordării complexe, se pot identifica două tipuri:

- analiza de cercetare şi cea complexă, prin intermediul
căreia, pe baza tendinţelor identificate se prevăd
rezultatele posibile, se definesc consecinţele clare care pot
conduce la una din opţiunile pentru posibila dezvoltare,
ceea ce permite identificarea tendinţelor stabile, ţinând
cont că consecinţele viitoare sunt în raport cu trecutul,
prezentul şi deţin relaţiile sale. Această circumstanţă este
deosebit de importantă în studierea consecinţelor
procesului de îmbătrânire;

- abordare de bază sau de management, care permite
administrarea proceselor prevăzute, adică este înaintat un
scop bine definit şi se examinează în detaliu modalităţile
de realizare a acestuia.

În cercetarea proceselor de îmbătrânire a populaţiei
abordarea complexă include atât analiza, evaluarea în sine
a proceselor de îmbătrânire a populaţiei, influenţa lor
asupra dezvoltării proceselor demografice, sociale şi
economice ale societăţii, precum şi identificarea
atitudinilor subiective şi a orientărilor individuale ale

Professor D.I. Valentey in the works of Population’s
problems study centre, Faculty of Economics of
Moscow State University, Russia [3]. This comprehensive
approach is used in particular for processes forecasting
and planning of reproduction and population
development.

Taking into account the interdependence between the
demographic aging and various areas of the demo-socio-
economic development, in order to assess the social,
economic and other consequences of this process, as a
methodological point of view, the complex approach and,
respectively, complex analysis (including the
multifactorial one), which is relative to the complexity and
multifactorial nature of the subject – demographic aging
process and its interdependence, will be used.

The complex approach involves determination of the
essence of the subject and its functional importance,
definition and description of the entire set of constituents,
revealing the nature of interaction between structural
components and their functions, to identify and investigate
completely the relationship between the subject and the
external environment (social, economic, political, etc.),
historical aspect of the subject, its prognosis. The
complex approach is interdisciplinary due to the
complexity of the object and of the various research goals,
diversity of means of achieving them, with the idea that
there is made a joint study of the same researched
object by several sciences. Each science studies the subject
from its specific and unique point of view and
taking into consideration the complex categories we attach
researches that occur at the junction of various sciences.
The complex approach involves a study of object’s
integrity, and its properties and constitutive factors offered
by different sciences. Taking into consideration the
complexity and diversity of the aging process, this
approach will be applied both to the impact of the
influence over the socio-economic development carried
out in the Republic of Moldova, and also over the
demographic aging.

Depending on the proposed objectives considering the use
of the complex approach, there can be identified two types:

- a complex and research analysis, through which,
based on the identified trends there are expected some
possible outcomes, there are defined clear consequences
that can result in one of the options for a possible
development, which allows the identification of the stable
trends, taking into account that the future consequences
are in a strong relation with the past, present and have their
relations among them. This circumstance is particularly
important in studying the consequences of aging process;

- basic and management approach that allows the
management of the definite processes, meaning that there
is stipulated a well defined aim and there are examined in
detail the way to achieve it.

During the researches of the population aging
processes, the complex approach includes both, analysis
and evaluation of the aging processes itself, their influence
on the development of the demographic social and
economic processes of society, as well as identifying
the subjective attitudes, and of the individual orientations
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oamenilor, grupurilor sociale etc. Dezvoltarea procesului
de îmbătrânire demografică a populaţiei nu poate fi pe
deplin evaluată de către o singură ramură a ştiinţei, dar
necesită şi asemenea ştiinţe, ca: economia, geografia,
sociologia, ştiinţele politice, medicina, demografia şi
altele, printre care rolul primar aparţinând medicinei şi
economiei. Ştiinţele date studiază şi altele, cum ar fi:
economia resurselor umane, demografia sau geografia
economică etc. (figura 1).

of people, social groups, etc. Development of demographic
aging process of the population can not be fully
assessed by a single branch of science, but it also requires
some sciences like: economics, geography, sociology,
political sciences, medicine, demography and others,
including the primary role of medicine and economy.
These sciences study and other data, such as human
resources economics, demography and economic
geography, etc. (Figure 1).

Fig. 1. Studierea procesului de îmbătrânire a populaţiei de către un şir de discipline ştiinţifice/
Fig. 1. Research of the population aging process by some scientific objects

Abordarea complexă aplicată în cercetarea procesului de
îmbătrânire nu înseamnă unirea în mod automat într-o ştiinţă
comună, care studiază procesul de îmbătrânire a populaţiei,
dar reprezintă o sinteză a metodelor, constatărilor şi a
rezultatelor cercetării lor ştiinţifice, întrepătrunderea şi
îmbogăţirea reciprocă, crearea bazelor şi a oportunităţilor
pentru efectuarea cercetării în continuare în acest domeniu,
evaluarea impactului de îmbătrânire a populaţiei asupra
proceselor demografice, sociale şi economice etc. Un
exemplu de abordare complexă privind problema îmbătrânirii
populaţiei este elaborarea documentelor ONU privind
îmbătrânirea populaţiei, şi anume, un document fundamental
internaţional, precum Planul internaţional de acţiune privind
îmbătrânirea, adoptat la Madrid (anul 2002) (4), în care
realizarea activităţii guvernelor multor ţări referitor la
problemele îmbătrânirii este asociată cu realizarea politicilor
naţionale ale statelor în domeniul dezvoltării socio-economice
şi protecţiei drepturilor omului, care a fost coordonată la
conferinţele şi Summit-ul ONU în anii '90. În mod similar, un
exemplu de astfel de abordare este faptul, că Comisia
Economică Europeană ONU, în mod constant, activează
asupra abordării complexe privind problemele îmbătrânirii
populaţiei ca o garanţie la faptul, că această problemă nu va fi

The complex approach, applied in the aging process
research, does not mean automatically the union in a
common science that studies the population aging process,
but represents a summary of the methods, findings and
results of their scientific research, mutual interdependence
and enrichment, creation of the base and opportunities for
conducting the further researches in this area, assessing the
impact of demographic, social and economic aging
processes, etc. An example of a complex approach on the
issue of population aging is the development of UN
documents on aging, namely, an international and
fundamental document, like The International Action Plan
on Aging, adopted at Madrid (2002) (4), in which the
completion of the work of many governments from many
countries on the aging problems is associated with the
realization of the national policies of the states in the
socio-economic development and human rights, which
was coordinated at the UN conferences and Summits in
the '90s. Similarly, an example of this approach is the fact
that the UN European Economic Commission, constantly
works on the complex approach regarding the issues of
population aging as a guarantee to the fact that this
problem will not be forgotten or ignored in the process of

Îmbâtrânirea populaţiei/
Population aging

Ştiinţele umanitare şi naturale/
Natural and human sciences
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Economie/Economy
Medicină/Medicine

Drept/Law
Politologie/Politics

Sociologie/Sociology
Demografie/Demography

Geografie/Geography

Economia forţei de muncă/ Labor economics
Gerontologie/Gerontology

Geriatrie/Geriatrics
Gerogigienă/Gerohygiene

Demografia economică/Economic demography
Geografia economică/Economic geography



Revistă teoretico-științifică / Theoretical and scientifical journal

Nr. 3 / 2011

178

uitată sau ignorată în procesul elaborării măsurilor politice în
orice domeniu (5) şi, ca urmare, problemele îmbătrânirii
populaţiei în multe ţări au fost reflectate în politicile socio-
economice şi diverse programe.

Abordarea complexă creează oportunităţi pentru
utilizarea abordării sistemice în studiul proceselor de
îmbătrânire a populaţiei cu scopul evaluării lor ulterioare,
iar acest lucru sugerează următoarea abordare
metodologică, utilizată în studiul proceselor de
îmbătrânire. Abordarea sistemică implică o percepţie
integră a obiectului de studiu, comparativ cu faptul, că
abordarea complexă, din contra, se concentrează asupra
cercetării aspectului multidimensional al studiului, asupra
examinării obiectului din diverse puncte de vedere.
Necesitatea evaluării impactului proceselor de îmbătrânire
asupra proceselor demografice, sociale şi economice prin
intermediul întrebuinţării abordării sistemice a fost cauzată
de necesitatea creării mecanismelor, prin care ar asigura
managementul performantei datelor proceselor,
identificarea tuturor legăturilor dintre procesele
menţionate şi reducerea acestora într-un singur sistem.

Abordarea sistemică, de obicei, presupune utilizarea unor
metode de bază, cum ar fi: observarea, experimentul, analiza
şi sinteza, inducţia şi deducţia, metoda abstracţiei ştiinţifice,
precum şi principiile de cercetare ştiinţifică: principiul unităţii
subiective şi obiective, principiul unităţii istorice şi logice,
principiul unităţii abstracte şi concrete, care permite
combinarea cercetărilor diferitor ştiinţe într-un întreg coerent.
Abordarea sistematică poate fi numită un instrument
universal cu activitate cognitivă, această metodă fiind
indispensabilă în proiectarea structurilor dinamice complexe.
Utilizarea abordării sistemice presupune cercetarea cu
regularitate atât calitativă, cât şi cantitativă a obiectului de
cercetare, determinarea obiectivelor şi subordonarea atingerii
acestor obiective de către toate părţile componente ale
obiectului. Ţinând cont de acest fapt, eficacitatea de utilizare
depinde de disponibilitatea informaţiilor necesare şi suficiente
pentru a rezolva problema vizată. Utilizarea abordării
sistemice în studierea proceselor de îmbătrânire este esenţială,
deoarece permite de a analiza şi obţine estimarea
componentelor individuale ale procesului respectiv. Deci,
trebuie menţionat faptul, că aplicarea abordării sistematice
presupune existenţa şi sistemelor de indicatori, a metodelor şi
modelelor, care ar reflecta conţinutul componentelor
individuale ale procesului de îmbătrânire. Concomitent cu
metodele ştiinţifice generale aplicate la utilizarea abordării
sistemice, vor fi utilizate şi metode speciale, precum:
statistice, matematice, sociologice, cartografice şi
demografice. Astfel, abordarea sistemică presupune o
abordare completă, generală şi poziţia dominantă a sintezei la
cercetarea procesului de îmbătrânire.

Totodată, evaluarea procesului de îmbătrânire se va
baza şi pe următoarele principii:

- luarea în consideraţie a interconectării factorilor
procesului utilizat, inclusiv cele a căror influenţă, la prima
vedere, este nesemnificativă, deoarece influenţa lor în
procesul de dezvoltare, uneori, , este mai importantă, decât
a factorilor cu un grad mai puternic de influenţă;

- luarea în consideraţie a procesului de evoluţie
expus anterior, deoarece esenţa lui se manifestă în

developing of political measures in any field (5) and,
therefore, the population aging problems were reflected in
many countries in various socio-economic policies and
different programs.

The complex approach creates opportunities for using a
systemic approach in the study of the population aging
processes in order to assess them, and this suggests the
following methodological approach used in the study of
aging processes. The systemic approach involves an
integral approach of the studied subject, compared with
the fact that the complex approach, by contrast, focuses on
research of the multidimensional aspect of the study, on
the examination of the object from different
viewpoints. The need to assess the impact of aging
processes on the demographic, social and economic
processes, through the use of the systemic approach was
caused by the need to create some mechanisms through
which there will be ensured the performance management
of the processes’ data, and will be identified all the links
between the mentioned processes and reduce them into a
single system.

The systemic approach usually involves the use of
basic methods such as observation, experiment, analysis
and synthesis, induction and deduction, the method of
scientific abstraction and scientific research principles: the
principle of unity of subjective and objective, principle of
unity of history and logics, principle of abstract and
concrete unity, which allows combining different scientific
researches into a coherent whole. The systemic approach
can be called a universal tool with a cognitive activity, this
method being indispensable in designing the complex and
dynamic structures. Using the systemic approach involves
regular research, both qualitative and quantitative of the
object, determining objectives and achieving these
objectives by all the component parts of the object. Given
this fact, the efficiency of the use depends on the
availability of the necessary and sufficient information to
solve the problem in question. Using the systemic
approach in studying the aging processes is essential
because it allows analyzing and obtaining the estimation of
individual components of that process. So, it should be
noted that the application of systematic approach supposes
the existence of systems indicators, methods and models
that would reflect the content of individual components of
the aging process. Along with general scientific methods
that are applied to the use of the systemic approach, there
will be used some special methods such as statistical,
mathematical, sociological, mapping and demographic.
Thus, the systemic approach requires a comprehensive,
overall approach, and the dominant position of synthesis in
the aging process research.

However, the evaluation of the aging processes will be
based on the following principles:

- Consideration of interconnection among the factors
of the used process, including those whose influence, at
first glance is insignificant, because, sometimes, during the
development process, their influence is more important
than of the factors with a stronger degree of influence;

- Consideration of evolutionary processes previously
exposed, because its essence is manifested in the dynamic
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dinamică (procesul trebuie să fie studiat în dinamică, în
special în anumite perioade ce ţin de crize de dezvoltare
economică şi socială);

- perceperea principiilor şi legilor, ce determină
existenţa şi dezvoltarea procesului de cercetare în spaţiu şi
timp, deoarece anume acestea constituie baza pentru
descrierea esenţei şi formează structura sa;

- sesizarea structurii ierarhice a procesului, care
necesită perceperea complexităţii, precum şi prezenţa
legităţilor specifice cu nivel ierarhic superior;

- înţelegerea faptului, că esenţa oricărui proces este
relevat prin intermediul legilor care determină apariţia,
funcţionarea şi evoluţia în ierarhia diferitor relaţii
reciproce ale componentelor sale ca un întreg, ca urmare a
analizei şi sintezei procesului respectiv din diferite părţi.

Paralel vor fi utilizate şi aşa-numitele principii cu
caracter general, care pot include următoarele principii
privind:

- aspectul de adecvare, ce constituie identificarea
metodelor şi modelelor de elaborare a prognozelor,
determinarea interacţiunilor, crearea proceselor analogice
reale socio-economice;

- aspectul alternativ, identificarea căilor posibile de
dezvoltare sau elaborarea opţiunilor alternative de
dezvoltare în funcţie de obiectivele înaintate de relaţiile
reciproce diverse şi componentele structurale;

- orientarea ţintă, care implică, în mod direct,
dependenţa de obiectivele înaintate, dar nu de previziunile,
atingerea obiectivelor prin intermediul anumitor mijloace
şi metode;

- raţionalitate şi optimalitate ce constă în
identificarea setului de mijloace de influenţă sau
elaborarea programelor pentru atingerea scopurilor.

Utilizarea principiilor descrise mai sus va contribui la
crearea condiţiilor adecvate pentru modelarea componentelor
respective şi evaluarea calitativă a relaţiilor reciproce.

Potrivit celor relatate remarcăm, că abordarea
sistemică, în calitate de instrument universal pentru
studiu, este necesară pentru analiza şi evaluarea unor
procese complexe socio-economice, iar fenomenul de
aplicare constă în faptul, că, în condiţiile de acumulare a
informaţiei, aplanează contradicţia dintre creşterea
volumului de informaţii şi deţine oportunităţi limitate de
analiză multilaterală concomitentă, care pot fi rezolvate
doar în cadrul acestei abordări. Totuşi, pe lângă
aspectele pozitive ale acestei metode, trebuie subliniată
şi prezenţa unui astfel de moment, ca aplicarea
limitată, care este exprimată în prezenţa următoarelor
caracteristici:

- Certitudine. Utilizarea abordării sistemice
constituie determinarea certitudinii informaţiei. Totodată,
procesele de dezvoltare socio-economică sunt mobile şi
incerte, posibil a fi modelate doar într-o anumită măsură,
cognoscibile şi controlabile;

- Coerenţa. Politicile socio-economice au impact
asupra proceselor de îmbătrânire a populaţiei
prin elaborarea, adoptarea şi aplicarea deciziilor comune
de gestionare a deciziilor, prin urmare, respectarea
coerenţei întregului set de decizii de management
determină un punct important în aplicarea abordării

(the process must be studied in dynamics, especially at
certain times of crises related to economic and social
development);

- Perception of principles and laws that determine
the existence and development of the research in space and
time, namely because they are the basis for describing the
essence and forming its structure;

- Informing the hierarchical structure of the process,
which requires the perception of complexity and the
presence of specific laws with a higher hierarchical level;

- Understanding the fact that the essence of any process
is revealed through the laws that determine the appearance,
functioning and development in the hierarchy of mutual
relations in different of its components as a whole, as a result
of the analysis and synthesis of different parts of that process.

In parallel there will be used and the so-called general
principles, which may include the following principles
regarding:

- The adequate aspect, which is to identify the
possible methods and models to develop forecasts, to
determine interactions, creating of the analog actions to
the real socio-economic processes;

- The alternative aspect, identifying the possible
ways of development or developing of the alternative
development options based on the existing targets and on
the relations and various structural components;

- Target orientation, involving, directly, the
dependence on the existing targets, but not on the
projections, objectives’ fulfillment through certain means
and methods;

- Rationality and optimality is to identify the set of
means of influence or programs development for goals
achievement.

Using the above described principles will contribute to
creating proper conditions for these components and
qualitative evaluation of the mutual relations.

According to the related information, we note that the
systemic approach, as a universal tool for the study, is
necessary for analysis and evaluation of complex socio-
economic processes, and the phenomena of application
means the fact that, in terms of accumulation of
information, there is adjusted the contradiction between
the increase of information volume and has limited
opportunities for multilateral co-analysis, which can be
solved only within this approach. However, besides the
positive aspects of this method, there should be
emphasized and the presence of such a moment as the
limited application, which is expressed in the presence of
following features:

- Certainty. Using the systemic approach
represents the determination of the information’s certainty.
However, the socio-economic development processes are
mobile and uncertain, possibly only to be modeled to some
extent, cognitive and controllable;

- Consistency. Socio-economic policies have an
impact on the aging process through the development,
adoption and implementation of joint decision over
decision management, therefore, the realization of the
coherence of the whole set of management decisions
determine an important point in applying the systemic
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sistemice;
- Integritate. Uniformitatea este integritate, ceea ce

înseamnă, la rândul său, identificarea componentelor
principale, selectarea, determinarea raporturilor dintre ele în
cadrul acestui proces ca un tot întreg, dar, în acest caz, însuşi
procesul se acţionează ca un produs al componentelor sale.

Concomitent, în scopul obţinerii rezultatelor
binevenite, este necesar de respectat şi asemenea principii
binecunoscute, cum ar fi obiectivitatea, concentrarea,
flexibilitatea, securitatea, coordonarea, limitarea câmpului
de activitate, maximum de veridicitate.

În acelaşi timp, sunt şi unele reguli generale ale
procesului de evaluare care corelează cu realizarea
consecventă a următoarelor etape:

- determinarea scopurilor şi persoanelor (fizice,
juridice) care vor participa la procesul de evaluare a
impactului în domeniu;

- identificarea schimbărilor importante şi a
problemelor din mediu la nivel naţional şi în profil teritorial;

- acumularea datelor necesare privind tendinţele de
dezvoltare a indicatorilor socio-economici şi a
fenomenelor demografice, precum şi a altor indicatori din
domeniu;

- sistematizarea tendinţelor evidenţiate în trei
direcţii: importante, puţin importante şi neînsemnate.

De regulă, tendinţele indicatorilor importanţi cer
unele previziuni pentru perspectivă şi, în acest caz,
vor fi supuse clasificării în 3 categorii: posibil se vor
desfăşura; puţin probabil se vor desfăşura; rezultatul
cărora este nedeterminat şi discutabil. La analiza
tendinţelor indicatorilor demografici vor fi utilizate
asemenea metode cum sunt: deducţia şi inducţia,
evidenţierea cercetărilor de baza cu rezultat nedeterminat,
revizuirea acestor cercetări după necesitate, construirea
sau modelarea scenariului de baza, construirea
ulterioară a scenariilor temporare, determinarea
veridicităţii, stabilităţii şi valabilităţii scenariilor obţinute,
modificarea şi perfecţionarea acestora cu efect maxim în
domeniu.

Indicatorii care se utilizează în procesul de evaluare a
impactului trebuie sa fie esenţiali, atât pe plan intern, ca
măsură a progresului înregistrat de societate şi, implicit,
pentru guvernare, cât şi la nivel internaţional, deoarece
reprezintă măsura îndeplinirii obligaţiilor, care trebuie
onorate. Evidenţa indicatorilor şi monitorizarea acestora
trebuie să se desfăşoare la toate nivelurile, deoarece
situaţia este diferită de la o regiune la alta sau de la o
unitate economică la alta, ce urmează a fi agregată la nivel
naţional, inclusiv a celor regionale.

Concluzii. Procesul de îmbătrânire demografică este un
fenomen răspândit, ca o tendinţă el poartă un caracter pe
termen lung, are loc, practic, în toate ţările şi afectează
aproape toate aspectele vieţii umane. Acest proces nu se
limitează la schimbările demografice, dar generează o
serie de consecinţe economice, sociale, etice, etnice şi
politice, care se cercetează diferit şi se soluţionează în
fiecare ţară în parte în funcţie de starea de dezvoltare
socio-economică a ţării la etapa respectivă. Procesul de
îmbătrânire deţine consecinţe ireversibile şi necesită
cercetări multilaterale în evaluarea impactului îmbătrânirii

approach;
- Integrity. Uniformity is integrity, which means,

in turn, identifying the main components, selecting,
determining relations between them in this process as a
whole, but in this case, the process is acting as a product of
its components.

Simultaneously, in order to obtain the proper results it
is necessary to meet the well-known principles such as
objectivity, concentration, flexibility, security,
coordination, limiting the field of activity, maximum
accuracy.

Meanwhile, there are some general rules of the
evaluation process that correlates with the consistent
implementation of the following steps:

- Determining the goals and persons (physical,
legal) that will participate in the impact assessment
process in the field;

- Identifying the important changes and
environmental issues at national and territorial level;

- Accumulating the necessary data on trends of
development and socio-economic indicators of
demographic phenomena, and other indicators from the
field;

- Systematization of the trends highlighted in three
areas: major, minor and insignificant.

Usually, the trends of the important indicators require
some forecasts for the future and, in this case,
will be subject of classification into three categories:
possible will take place, they will likely take place,
the result of which is unknown and debatable. For the
analysis of demographic indicators trends there will also
be used such methods like deduction and induction,
emphasizing the basic researches with indeterminate
results, review of these researches as necessary,
construction and modeling of the main scenario,
subsequent building of the temporary scenario,
determination of accuracy, stability and validity of the
obtained scenarios, their change and improvement with a
maximum effect in the field.

The indicators used in the impact assessment must be
essential, both internally, as a measure of the society
progress, and, therefore, for the government, and at the
international level, as it represents the measure of
obligations fulfillment which must be honored. Evidence
and monitoring of the indicators must be conducted at all
levels, because the situation varies from one region to
another or from one economic unit to another, which
has to be aggregated at the national level, including
regional one.

Conclusions. Population aging is a widespread
trend and has a long-term nature; it occurs practically
in all the countries and affects almost all aspects
of human life. This process is not limited to demographic
changes, but generates a series of economic, social,
ethical, ethnic and political consequences, which are
differently investigated and solved in each country
depending on the socio-economic status of the country to a
certain stage. The aging process has irreversible
consequences and requires multilateral researches in the
impact assessment of aging on the socio-economic
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asupra dezvoltării socio-economice.
Reieşind din caracterul complex al procesului de

îmbătrânire a populaţiei în cadrul evaluării consecinţelor
acestuia vor fi folosite două abordări principale: complexă şi
sistemică. Abordarea complexă presupune cercetarea
proceselor de îmbătrânire a populaţiei în raport cu alte
procese economice, sociale, etnice şi politice. Utilizarea
abordării sistemice presupune construirea unui lanţ logic de
cercetare, definirea obiectivelor de cercetare şi crearea unui
sistem de indicatori, a metodelor şi modelelor care ar reflecta
conţinutul componentelor individuale ale acestui proces.

Abordările menţionate presupun şi utilizarea metodelor
de bază, cum ar fi: observarea, analiza şi sinteza, inducţia
şi deducţia, inclusiv şi a metodelor speciale.

La evaluarea impactului proceselor sus-indicate să se ia în
considerare, de asemenea, şi principiile corespunzătoare, ce
vor permite îmbunătăţirea fiabilităţii rezultatelor obţinute,
inclusiv asemenea principii cum ar fi: certitudinea proceselor
de modelare a dezvoltării socio-economice, incoerenţa setului
de decizii administrative, precum şi integritatea sistemului
proceselor de îmbătrânire a populaţiei.

development.
Given the complex nature of the aging process

in assessing its consequences, there will be used
two main approaches: complex and systemic. The complex
approach involves processes of aging research in relation
to other economic, social, ethnic and political processes.
Using the systemic approach involves building a logical
chain of research, defining the research objectives
and creating a system of indicators, methods and models
that reflect the content of individual components of
this process.

These approaches also involve the use of the basic
methods such as observation, analysis and synthesis,
induction and deduction, including special methods.

At the assessment of impact of the above-mentioned
processes, it should be taken into account also the relevant
principles that will help to improve the reliability of
results, including such principles, such as: certainty of the
modeling processes of the socio-economic development,
inconsistency of the set of administrative decisions and the
integrity of the aging process.
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