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REZUMAT 
Generațiile în creștere se referă la personale care s-au născut după 1997. În studiile sociologice și de psihologie socială 

aceste personale sunt încadrate în categoriile Generația Z și Generația A. Specificul acestor persoane este atitudinea 

comportamentală, capacitatea decizională și a modului în care aceștia acceptă și prețuiesc valorile socio-umane, inclusiv 

tradițiile culinare naționale. În contextul pandemiei COVID-19 stilul sănătos de viață este o problemă pentru generația în 

creștere datorată  schimbărilor rapide care se produc la toate nivele și în toate sistemele. Drepturile la educația de calitate, 

mediu sănătos și sigur, cea mai bună sănătate fizică și mintală și altele sunt dificil de a fi respectate în condițiile de maximă 

incertitudine, stres, distanțare fizică, părăsirea locului de muncă de către  femei și necesitatea de a combina activitățile 
profesionale cu preocupările casnice. Totuși, tinerii din generația în creștere au o atitudine pozitivă față de administrarea 

vaccinului anti-COVID19.  În concluzie, este important de a cunoaște și a respecta drepturile generațiilor în creștere la 

un stil sănătos de viață.    

Cuvinte-cheie: teoria cohortelor generaționale, generație în creștere, stil de viață sănătos, drept, sociologie, psihologie 

socială. 
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SUMMARY 

Growing generations refer to people who were born after 1997. In sociological and social psychology studies, these 

people fall into the categories of Generation Z and Generation A. Their specifics are behavioral attitude, decision-making 

ability and how they accept socio-human values, including national culinary traditions. In the context of the COVID-19 

pandemic, a healthy lifestyle is a problem for the growing generation due to the rapid changes that are taking place at all 

levels and in all systems. The rights to quality education, a healthy and safe environment, the best physical and mental 

health and others are difficult to respect in conditions of maximum uncertainty, stress, physical distancing, women leaving 
work and the need to combine activities professional with domestic concerns. However, young people of the growing 

generation have a positive attitude towards the administration of the anti-COVID vaccine19. In conclusion, it is important 

to know and respect the rights of growing generations to a healthy lifestyle. 
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Introducere 

Teoria cohortelor generaționale postulează că este foarte dificil să se facă diferențe între efectele de vârstă și efectele 

de generație, respectiv între modalitățile de percepție ale realității de către generațiile născute în diferite perioade. Totuși, 

după cum observă Popesco (2015) cu referință la comunicarea lui Dragoș Iliescu la Conferința “Romanian Youth Focus 

2015” societatea este compusă din mai multe generații. Astfel, generația  Millennials se referă la cei născuți în jurul anilor 

80 și până la mijlocul anilor 2000. 

Fiecare generație se identifică prin identitate și experiențe comune. Conform unor sociologi persoanele născute între 
1997 și 2012 se încadrează în generația Z, iar generația A (denumită și Generația alpha) este constituită din persoanele 

născute după 2012. Persoanele care se încadrează în generația Z și A la începutul pandemiei COVID19 aveau cel mult, 

23 (etapa finală a adolescenței) și 8 ani (etapa finală a copilăriei). Unii savanți nu evidențiază generația A, considerând 

că toți cei născuți după 2012 se încadrează în generația Z. Prin urmare, generațiile Z și/sau A pot fi denumite generații în 

creștere. 

Începând cu 2000 se discută tot mai mult despre specificul comportamental și decizional al tinerei generații, precum 

și a modului de gândire, capacităților decizionale și a modului în care aceștia acceptă și prețuiesc valorile socio-umane, 

inclusiv tradițiile culinare. Cercetătorii specifică importanța stabilirii unor direcții noi de investigații scop orientată spre 

identificarea diferențelor  generaționale și a stereotipurile urbane [1]. Realizarea acestui deziderat poate fi obținută prin 
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investigații în psihologia socială, însă aceste studii trebuie realizate din perspectivă interdisciplinară și transdisciplinară.   

Analiza cohortelor generaționale necesită ca cercetătorii din științele socio-umane să identifice metode noi pentru a 

înțelegere schimbările atitudinale și valorice ale generațiilor care se produc de-a lungul timpului. Aceste metode ar trebui 

să se axeze și pe experiențele formative ale generațiilor în creștere cauzate de evenimente globale, cum ar fi schimbările 

ecologice, tehnologice, economice, educaționale și în medicină. În timp ce opiniile tinerilor și a celor mai în vârstă ar 

putea fi diferite, analiza evenimentelor din perspectiva percepției evenimentelor specifice cohortele generaționale ar 

permite să se identifice normele de sustenabilitate ale sistemelor economice, educaționale, medicale etc.  

Sunt  generațiile în creștere diferite de persoanele mai în vârstă? La această întrebare Kurz, Li și Vine (2019) răspund 
prin compararea variabilelor socio-economice și demografice ale milenialilor cu cele ale generațiilor anterioare. 

Concluzia este că generațiile în creștere (denumiți mileniali) sunt mai educate și mai statornici în căsătorie. În același 

timp, milenialii sunt mai puțin înstăriți comparativ cu membri generațiilor anterioare, au mai multe datorii, dar nu par să 

aibă preferințe de consum care să difere semnificativ de cele ale generațiilor anterioare [2]. Remarcăm că odată cu crizele 

cauzate de pandemia COVID-19, generațiile în creștere sunt în situația de a adopta stilul sănătos de viață în condiții de 

incertitudine cauzate de dificultatea de adaptare la schimbările rapide care se produc în mediul de habitat și în societatea 

umană.   

Scopul acestui articol este de a examina drepturile generațiilor în creștere la un stil de viață sănătos în contextul 

pandemiei COVID-19. Pentru realizarea scopului au fost stabilite următoarelor obiective: 

 descrierea succintă a drepturilor cetățenilor în Republica Moldova;   

 identificarea specificului respectării drepturilor în situația pandemică COVID – 19;  

 analiza datelor statistice în raport cu drepturile generațiilor în creștere în Moldova.  

În lucrare este accentuat faptul că generațiile în creștere au dreptul la stilul sănătos de viață, dar aceste drept este 

provocat de transformările sistemice și incertitudinile decizionale care se produc în mediul de habitat și în societate.  

Drepturile generațiilor în creștere în Republica Moldova 

Tinerilor din Republica Moldova li se garantează dreptul la educație de calitate,  învățare pe parcursul întregii vieții, 

mediu sănătos și sigur, precum și dreptul la cea mai bună sănătate fizică și mintală. Drepturile fundamentale ale 

generațiilor în creștere sunt garantate de Constituția Republicii Moldova. Astfel, conform articolului 16 al Constituției 

toți cetățenii sunt egali în față legii şi a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, 

religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială. Articolul 24 stabilește dreptul la viață și la integritate 

fizică și fizică. Conform articolului 27 toți cetățenii au dreptul la libera circulație în orice localitate din țară, dar și a ieși, 

a emigra și a reveni în țară [3].  

Constituția Republicii Moldova prevede și alte drepturi, precum dreptul persoanei de a avea acces la orice informație 
de interes public; dreptul la învățătură care este asigurat prin diverse forme de instruire și perfecționare la nivel de 

învățământ general obligatoriu, liceal, profesional, superior etc.; dreptul la  ocrotirea sănătății și la minimul asigurării 

medicale. Conform articolului 37 al Constituției Republicii Moldova fiecare cetățean are dreptul la un mediu înconjurător 

sănătos neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate,  la produse alimentare şi obiecte de uz casnic 

inofensive, iar conform articolului 38 fiecare cetățean din Republica Moldova baza puterii de stat este constituită din 

voința poporului.   

Articolul 43 al Constituției Republicii Moldova garantează dreptul la muncă, la condiții echitabile şi satisfăcătoare de 

muncă, precum şi la protecția împotriva șomajului. Articolul 47 stabilește dreptul la asistență şi protecție socială astfel 

încât fiecare om și familia sa să aibă un trai decent, iar în caz de șomaj, boală, invaliditate, văduvie și în alte cazuri de 

pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor să beneficieze de asigurare de 

stat.   

Specificul respectării drepturilor în situația pandemică COVID – 19  

Pandemia coronavirus 2019 (COVID-19) a fost declarată la 31 ianuarie 2020 de Organizația Mondială a Sănătății. În 

Republica Moldova primul caz de coronavirus a fost confirmat pe 7 martie, apoi a fost declarată starea de urgență în 

sănătatea publică. În toate documentele de politici s-a menționat că pandemia COVID-19 este mai mult decât o criză a 

sistemului medical care a afectat aproape toate aspectele vieții sociale și economice. Organizația Națiunilor Unite în 

Moldova și Guvernul Republicii Moldova au elaborat un plan de acțiuni pentru  răspuns și redresare socioeconomică. 

Orizontul planului de acțiuni este de 18 luni (până în decembrie 2021) [4]. Acțiunea respectivă este adresată respectării 

dreptului la sănătate și reducerea inegalităților.    

Planul de acțiuni aplică o abordare strategică axată pe drepturile omului. În acest caz sunt prioritizate ființele umane 

și nevoile, alegerile și preferințele lor. Diferența dintre abordarea centrată pe ființa umană și alte abordări (cum ar fi cele 

bazate pe nevoi) constă în faptul că planul de acțiuni nu se bazează pe caritatea sau bunăvoința anumitor actori, dar le 

împuternicește și acordă un rol activ celor afectați de anumite probleme. Astfel, „fiecare drept al omului implică obligații 
imediate specifice (obligația de a nu discrimina în realizarea dreptului) și uneori și progresiv (când realizarea deplină a 

unui drept se realizează progresiv din cauza constrângerilor de resurse)” [5]. 

În fiecare lună este publicat buletinul COVID-19. Spre exemplu, în versiunea publicată în octombrie 2021 se indică 

despre instituirea stării de urgență pe tot teritoriul Republicii Moldova, organizarea evenimentelor private în limita a 50 

– 100 persoane cu respectarea distanței sociale de 2 metri, prelungirea vacanței pentru toți studenții în toate unitățile 

teritoriale cu nivel de alertă Cod Roșu, precum și admiterea tuturor vizitatorilor și beneficiarilor în instituțiile sociale și 

medicale numai în urma unui test negativ, PCR sau antigen, indiferent de starea de vaccinare și posibilitatea administrării 

vaccinului Pfizer  copiilor după 12 ani [6]. 
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Dintre alte studii realizate în perioada pandemică se remarcă [7]. Conform acestui document, Republica Moldova a 

făcut angajamente internaționale și naționale să promoveze egalitatea de gen și să faciliteze împuternicirea femeilor. Însă, 

în perioada pandemiei, numărul de ore dedicate activităților școlare cu copiii și a activităților din gospodărie a fost mai 

mare. În al doilea trimestru al anului 2020, 30,9% dintre femei au fost afectate într-o anumită formă de pandemie la locul 

de muncă, față de doar 18,5% dintre bărbați. În același timp, mai multe femei sunt expuse riscului de a se confrunta cu 

perspective dificile pe piața muncii. Femeile angajate se confruntă cu diferențe salariale de 14,1% și tot femeile reprezintă 

marea majoritate a populației ocupate în domenii mai slab remunerate (în învățământ 82,2%, în sectorul sănătate și 

asistență socială - 80,2%).  
Pandemia de COVID19 a arătat că modul în care sunt organizate și operate serviciile de educație timpurie și primară 

nu este potrivit pentru crize. A durat mai mult de 7 luni pentru a lansa discuții privind adaptarea acestor servicii la noile 

condiții. De-a lungul acestei perioade, povara îngrijirii copiilor mici, precum și a asistării celor cu vârste cuprinse între 7 

și 10 ani în procesul de învățare a fost în mare măsură pusă pe umerii femeilor, care au fost nevoite să își ajusteze 

programelor de lucru prin reducerea volumului de muncă sau renunțarea la locul de muncă.  

O altă problemă acutizată în perioada pandemică este stereotipul de gen. Percepțiile referitor la rolurile tradiționale a 

femeii și bărbaților sunt puternic înrădăcinate în mentalitatea majorității cetățenilor din Republica Moldova. Cercetările 

privind impactul COVID-19 asupra rolurilor de gen în Moldova au concluzionat că responsabilitățile de îngrijire au izolat 

și vor izola și mai mult femeile în timpul crizei pandemice. Pe lângă responsabilitățile de îngrijire, tinerele femei se 

confruntă cu provocări psihologice și probleme de sănătate mintală în legătură cu necesitatea de a respecta regimul de 

izolare/starea de urgență. Datele sondajelor evidențiază faptul că „bărbații au ieșit mai des din casă și au interacționat cu 

mai multe persoane din afara familiei sau gospodăriei lor, în timp ce femeile au petrecut mai mult timp izolate acasă” [7].  
În plus, închiderea instituțiilor de învățământ a suprasolicitat efortul părinții, în special a tinerilor femei. Această 

măsură a relevat că zilele de lucru, în special ale părinților care lucrează de la distanță, nu sunt compatibile cu îngrijirea 

copiilor și adulților care au nevoie de îngrijire. Dacă includem și supravegherea activităților școlare ale copiilor la distanță, 

atunci volumul muncii de îngrijire la domiciliu crește exponențial. Peste 51,2% dintre femei au raportat că numărul de 

ore dedicate activității școlare a crescut, iar 54% au menționat că sunt mult mai implicate în curățenie, îngrijirea membrilor 

familiei etc. [8].  

Nu mai puțin importantă este violența fizică, psihică și verbală. În Moldova pre-pandemică, conform constatărilor 

unui studiu național, 63% dintre femei au suferit cel puțin o formă de violență de la un soț/partener în timpul vieții. La 

începutul perioadei pandemice violența domestică a devenit un motiv de îngrijorare pentru aproximativ jumătate din 

populație, iar odată cu răspândirea virusului COVID-19 riscul de violență domestică a crescut.   În timpul pandemiei, a 

devenit clar că serviciilor de asistență socială nu sunt pregătite pentru situații de urgență și crize. Instituțiile care furnizează 
servicii de asistență socială nu au fost dotate cu camere pentru izolarea persoanelor potențial infectate și nu au fost alocate 

resurse financiare suplimentare pentru necesitățile legate de pandemie sau crizele în familie. Mai mult, nu a fost elaborată 

o strategie de răspuns pentru astfel de situații de către autoritățile publice centrale sau locale (mai ales în condițiile în care 

numărul persoanelor infectate este în creștere, concomitent cu numărul cazurilor de violență domestică). 

Una din întrebările la care cercetătorii caută răspuns este dacă comportamentul stilului sănătos de viață a generațiilor 

în creștere afectează atitudinea referitor la importanța vaccinării împotriva COVID -19. Studiul transversal descriptiv 

realizat în Turcia în baza chestionarelor web a inclus 510 participanți (348 femei, 162 bărbați, vârsta 15-24). Datele au 

fost colectate prin utilizarea Formularului de informații cu caracter personal și a Scalei de comportamente a stilului de 

viață în sănătate-II (HLBS-II). În rezultatul cercetării s-a stabilit că 89,4% dintre participanții de sex feminin și 85,8% 

dintre participanții de sex masculin au vaccinul COVID-19; 84,2% dintre femei și 76,3% au două doze de vaccin. În 

mediul cei care li s-a administrat vaccinul COVID-19 consideră că vaccinurile COVID-19 sunt sigure diferența dintre 
grupurile feminin și masculin este semnificativă statistic (p<0,05). Concluzia acestei cercetări este că nivelurile 

comportamentului sănătos al stilului de viață al generației Z au un rol eficient asupra atitudinilor privind vaccinul COVID-

19 împotriva pandemiei COVID-19 [9].  

Datele statistice și drepturile generațiilor în creștere în Republica Moldova 

Pandemia de COVID-19 a lovit economia Moldovei într-un moment în care aceasta era deja în decelerare. Pandemia 

de COVID-19 a adâncit inegalitățile de gen și a generat noi provocări economice, sociale și psihologice pentru generațiile 

în creștere, părinții și educatorii acestora. În această perioadă, lipsurile politicilor și a mecanismelor existente de respectare 

a drepturilor generațiilor în creștere au devenit și mai vizibile. De exemplu, mai mulți părinți au fost forțați să își schimbe 

programul de lucru sau să părăsească locul de muncă, deoarece serviciile de îngrijire a copiilor au fost închise și nu existau 

alte alternative.  

Situația COVID-19 nu putea să nu lase amprenta asupra dreptului generațiilor în creștere la educație de calitate. Datele 

extrase din chestionarul Google Form indică că generația în creștere nu este educată de specialiști cu studii superioare. 
Astfel, “cele 21,5% de cadre didactice fără studii universitare sunt responsabile pentru formarea competențelor a 15% de 

elevi care studiază la treapta liceală.” [10]. În același timp, procentul de femei și bărbați care nu urmează studii, angajare 

sau formare este semnificativ. În Chișinău, de exemplu, aproximativ o treime dintre femeile cu vârsta între 15-29 de ani 

nu lucrează, nu învață și nu primesc nicio pregătire. În sud și nord regiuni ale Moldovei, ponderea NEET în rândul 

femeilor este și mai mare - aproximativ 33%.  

Conform datelor biroului național de statistică de la începutul perioadei COVID -10, femeile au început să se retragă 

de pe piața muncii. Primul pas al acestui lucru exodul în masă de pe piața muncii a fost momentul în care multe femei au 

început să lucreze de la distanță. În primul trimestru 33%  dintre femei lucrau în astfel de condiții, iar în al doilea trimestru 

al anului 2020 acest număr a crescut cu aproape 7% [11]. Aceste discrepanțe rezultă parțial din decizia de a închide 
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grădinițele și școlile, inclusiv alte servicii sociale, unde majoritatea forței de muncă este formată din femei. 

Concluzii. Acțiunile de reducere a impactului COVID-19 asupra generațiilor în creștere trebuie să fie mai eficiente și 

necesită abordări noi care să se concentreze pe proiectarea și dezvoltarea de soluții alternative în timpul și după pandemia 

COVID-19. Acest lucru poate fi realizat doar prin implicarea tuturor părților interesate în înțelegerea necesităților care să 

le răspundă nevoilor generațiilor în creștere în cel mai eficient mod. 
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