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The article analyses the indicators related to disability ground found out 

as result of sociological research conducted by the author in 2017 year. The 

analysis of statistical data about persons with disabilities comparatively with 

general population was carried out; five types of disability have been establi-

shed as result of quantitative research conducted on a sample of 1.108 persons 

with disabilities at nationwide and validated through qualitative research. The 

socio-demographic profile of the persons with disabilities emphases the valued 

roles and capacities of most discriminated part of the population and give the 

recommendations to the authorities and civil society to threat persons with disa-

bilities with dignity and equity. The author highlighted the opportunities of us-

ing the socio-demographic profile of the persons with disabilities in policy pa-

per development related to labor market and workforce. 

 

În ultimii 10 ani, sub presiunea societății civile, Republica Moldova a în-

ceput să dezvolte anumite politici sociale în vederea incluziunii sociale a perso-

anelor cu dizabilități, însă datele statistice, analiza materialelor din mass media, 

unele cercetări indirecte denotă că, de fapt, aceste politici sunt implementate cu 

greu în practică din cauza neasigurării reformelor cu surse financiare necesare, 

lipsei surselor financiare în bugetele locale, nivelului redus de informare și con-

știentizare a problemei de către autoritățile publice centrale și locale, precum și 

de către instituțiile private. 

O barieră în acest sens constituie și faptul că aceste politici au fost și sunt 

dezvoltate în lipsa unor cercetări și analize competente și comprehensive a situ-

ației existente în domeniul dizabilității. Biroul național de statistică nu colectea-

ză cu regularitate și nu dispune de date statistice comprehensive privind profilul 

și calitatea vieții persoanelor cu dizabilități. Autoritățile centrale nu dispun de 

un mecanism comprehensiv și o metodologie de colectare a acestor date pe cale 

administrativă, și deci nu dispun deloc sau în foarte mică măsură de date actuale 

în domeniu, ceia ce de fapt face dificilă elaborarea unor prognoze și a unor poli-

tici sociale în domeniul dizabilității bazate pe evidență. Este important de menți-

onat faptul că în ultimii 20 de ani nu a fost efectuată nici o cercetare sociologică 

comprehensivă în acest domeniu în Republica Moldova și deci nu dispunem de 

careva date pentru a analiza în dinamică situația persoanelor cu dizabilități. Pro-



MOLDOSCOPIE, 2018, nr.1 (LXXX) 

 

 

116 

filul socio-demografic al persoanelor cu dizabilități descris în această lucrare a 

fost realizat în baza rezultatelor cercetării sociologice realizată în anul 2017 care 

a inclus analiza datelor cantitative colectate pe un eșantion de 1.108 persoane și 

analiza calitativă a documentelor de politici, datelor statistice și rapoartelor din 

domeniu și analiza discuțiilor focus grup și a interviurilor cu experți din dome-

niu, persoane cu dizabilități și prestatori de servicii [4]. Materialul informativ 

din acest articol, poate servi drept suport și bază de date inițiale atât pentru alți 

cercetători în domeniu, cât și pentru autorități și organizațiile societății civile în 

procesul de dezvoltare a politicilor de incluziune socială și de monitorizare a 

implementării Convenției ONU cu privire la drepturile persoanelor cu dizabili-

tăți.  

Conform datelor Biroului naţional de statistică, numărul estimat al perso-

anelor cu dizabilităţi în Republica Moldova la 1 ianuarie 2015 era de 184,5 mii 

persoane, inclusiv 12,9 mii copii cu vârsta de 0-17 ani. Persoanele cu dizabilităţi 

constituie aproximativ 5% din populația țării. Copiii cu dizabilități constituie 

aproximativ 2% din numărul total al copiilor din Republica Moldova [5]. 

Analiza în dinamică a numărului persoanelor cu dizabilități pentru perioa-

da 2011-2015 denotă o sporire a numărului persoanelor cu dizabilități în anul 

2012 comparativ cu anul 2011 cu aproximativ 2%, după care urmează o anumi-

tă stabilizare cu o fluctuație de ± 0.2.  

 

Figura 1. Dinamica numărului persoanelor cu dizabilități în Republica 

Moldova, mii  

 
 

În anul 2015, în Republica Moldova erau 519 persoane cu dizabilități la 

10 mii de locuitori. Analiza în dinamică a numărului persoanelor cu dizabilități 

pentru perioada 2011-2015 denotă o sporire în mediu cu 4.6 persoane a număru-

lui persoanelor cu dizabilități la 10 mii de locuitori.  

 

Figura 2. Dinamica numărului persoanelor cu dizabilități la 10 mii de lo-

cuitori 
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Conform Raportului cu privire la situația persoanelor cu dizabilități din 

Republica Moldova elaborat de Biroul național de Statistică, aproape fiecare a 

şaptea persoană cu dizabilitate se încadrează în categoria celor cu dizabilitate 

severă. Cu referință la copii, la 1 ianuarie 2015 erau 188 copii cu dizabilităţi la 

10 mii copii cu vârsta de 0-17 ani [5]. Estimările de mai sus privind numărul 

persoanelor cu dizabilități la 10.000 de locuitori  pentru anul 2014 se bazează pe 

un număr estimativ al populației de 3.557.664 (conform datelor Biroului națio-

nal de statistică). Însă, dacă reieșim din numărul populației conform datelor Re-

censământului din anul 2014, potrivit căruia numărul estimativ al populației este 

de 2.998.235 persoane, atunci vom avea estimativ 617 persoane cu dizabilități la 

10 mii de locuitori. Acest fapt denotă o sporire considerabilă, cu aproximativ 

18% a ponderii persoanelor cu dizabilități în numărul populației generale [7]. 

Analiza în dinamică a numărului cazurilor noi de dizabilitate denotă o 

scădere a numărului de cazuri noi de la 12.7 mii în anul 2011 la 11.2 mii în anul 

2015 [5]. În medie la 10 mii locuitori în vârstă de 18 ani şi peste au revenit 39 

persoane cu dizabilitate primară în anul 2015, comparativ cu 45 persoane la 10 

mii locuitori în anul 2011. Scăderea cazurilor noi de dizabilitate se datorează re-

ducerii numărului populației o dată cu migrația, precum și reformei efectuate în 

domeniul determinării dizabilității în anii 2013-2014.  

 

Figura 3. Numărul de cazuri de di-

zabilitate, mii 
Figura 4. Numărul de cazuri noi de 

dizabilitate la 10 mii populație 
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În structura persoanelor cu dizabilitate primară predomină bărbații, care 

constituie 62%, persoanele din mediul rural (peste 60%) și persoanele cu vârsta 

de peste 50 de ani. Marea majoritate a persoanelor cu dizabilitate primară (94%) 

sunt în vârstă aptă de muncă. Fiecare a doua persoană cu dizabilitate primară are 

dizabilitate accentuată, iar fiecare a treia - dizabilitate medie. 15% din persoane-

le cu dizabilitate primară au fost diagnosticați în anul 2015 cu dizabilitate seve-

ră. Primele trei cauze ale dizabilității primare sunt: tumorile (20%), bolile apara-

tului circulator (19%) și bolile sistemului ostio-articular, ale mușchilor și țesutu-

lui conjunctiv (11%). În cazul persoanelor tinere, în vârstă de până la 29 de ani, 

primele trei cauze ale dizabilități primare sunt tulburările mintale și de compor-

tament (18%), tumorile (14%) și traumatismele (13%).  

Analizând profilul persoanelor cu dizabilități în funcție de sexe și me-

diu, conform datelor analizate de Biroului național de statistică, bărbații consti-

tuie 52% din totalul persoanelor cu dizabilități, iar femeile - 48%. În funcție de 

mediul de reședință, 62% din persoanele cu dizabilități locuiesc în mediul rural 

și 38% - în mediul urban.  

 

Figura 5. Distribuirea persoanelor cu 

dizabilități în funcție de sexe, % 
Figura 6. Distribuirea persoanelor 

cu dizabilități în funcție de mediul 

de reședință, %  

 
 

 
 

În funcție de vârstă persoanele cu dizabilități se distribuie în felul urmă-

tor: 16-29 ani – 1%, 30-54 ani – 40%, 55-64 ani – 41%, 65 ani și mai mulți -

18%. În dependență de gradul de dizabilitate, 15% din persoanele cu dizabilități 

au dizabilități severe, 65% - dizabilități accentuate și 20% - dizabilități medii.  

 

Figura 7. Distribuirea persoanelor cu 

dizabilități în funcție de vârstă, % 
Figura 8. Distribuirea persoanelor 

cu dizabilități în funcție de gradul de 

dizabilitate, % 
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Biroul național de statistică nu oferă date cu privire la persoanele cu diza-

bilități în funcție de tipul de dizabilitate, ceea ce creează impedimente autorități-

lor publice și profesioniștilor în domeniu în procesul de dezvoltare al politicilor 

publice și de planificare bugetară. În baza cercetării sociologice efectuate de că-

tre noi în anul 2017, din 1.108 persoane cu dizabilități care au constituit eșantio-

nul cercetării, au fost identificate cinci tipuri de dizabilitate în baza selectării ti-

pului său de dizabilitate de către fiecare respondent [4].  

 

Figura 9. Distribuirea persoanelor cu dizabilități, în funcție de tipul de di-

zabilitate, %  

 

Această distribuire a persoanelor cu dizabilități din Moldova în funcție de 

tipul de dizabilitate efectuată în baza eșantionului de 1.108 persoane, poate fi 

raportată la situația generală pe țară și o putem recomanda autoritățile pentru a 

fi utilizată la nivel național. Menționăm că datele cercetării cu privire la distri-

buirea persoanelor cu dizabilități în funcție de tipul de dizabilitate au fost verifi-

cate și validate către autori prin prisma analizei cauzelor care au determinat ap-

recierea dizabilității la persoanele care s-au adresat în anul 2015 la Consiliul na-

țional de determinare a dizabilității și capacității de muncă. Conform datelor 

Raportului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități pentru anul 2015, 

primele trei cauze ale dizabilității primare sunt: tumorile (20%), bolile aparatu-

lui circulator (19%) și bolile sistemului ostio-articular, ale mușchilor și țesutului 

conjunctiv (11%). În cazul persoanelor tinere, în vârstă de până la 29 de ani, pri-
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mele trei cauze ale dizabilități primare sunt tulburările mintale și de comporta-

ment (18%), tumorile (14%) și traumatismele (13%) [5].  

Potrivit rezultatelor analizei cauzelor determinării dizabilității, am consta-

tat că cele mai multe cauze (bolile aparatului circulator, bolile sistemului ostio-

articular ale mușchilor și țesutului conjunctiv) în majoritatea cazurilor afectează 

funcțiile aparatului locomotor care are efecte asupra mobilității persoanelor, ast-

fel fiind validate datele cercetării, potrivit cărora anume dizabilitatea fizică 

(36%) este cea mai dominantă din toate tipurile de dizabilitate.  

Al doilea tip de dizabilitate, după pondere menționat personale participan-

te la cercetare, este dizabilitatea psihosocială (26%), care a fost indicată de per-

soanele cu probleme de sănătate mentală și de comportament și persoanele care 

au obținut un grad de dizabilitate în rezultatul unei boli somatice. Analiza cau-

zelor determinării dizabilității primare vine să valideze și aceste date, deoarece 

prima cauză de determinare a dizabilității o constituie tumorile, iar în cazul per-

soanelor tinere, în vârstă pe până la 29 de ani una din primele cauze ale dizabi-

lității primare o constituie tulburările mintale și de comportament.  

Al treilea tip de dizabilitate conturat în rezultatul cercetării, îl constituie 

dizabilitatea mixtă care a fost menționat de către 16% din totalul respondenți-

lor. Analiza cauzelor dizabilității primare ne permite să conchidem că acest tip 

de dizabilitate a fost menționat de persoanele, dizabilitatea cărora a fost cauzată 

de diverse tumori și boli ale aparatului circulator, care au avut un impact atât 

asupra mobilității persoanei, cât și asupra psihicului care afectează fie sănătatea 

mintală, fie intelectul persoanei, sau unele funcții senzoriale. În această catego-

rie de persoane se includ persoanele care au două sau mai multe tipuri de dizabi-

litate. De exemplu, dizabilități locomotorii și intelectuale sau intelectuale și de 

vedere, psihosociale și locomotorii, etc.  

Al patrulea tip de dizabilitate, după pondere, a fost determinată a fi diza-

bilitatea senzorială (11%). Acest tip de dizabilitate a fost menționat de către pe-

rsoanele cu dizabilități de vedere (9%) și de auz (2%). Aceste date au fost com-

parate cu datelor deținute de organizațiile de profil potrivit cărora persoanele cu 

dizabilități senzoriale constituie o pondere de circa 8% din numărul total al per-

soanelor cu dizabilități, aici fiind reprezentate numai persoanele care dețin un 

certificat de dizabilitate, în realitate însă, persoanele cu dizabilități senzoriale ar 

constitui un grup mai mare. Astfel, potrivit datelor oferite de Societatea Orbilor 

din Moldova, numărul persoanele cu dizabilități de vedere ar fi aproximativ de 

9 mii de persoane (5%), iar potrivit Societății Surzilor din Moldova numărul pe-

rsoanelor cu deficiențe de auz ar fi de circa 5 mii de persoane sau circa 3% din 

numărul total al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Bazându-ne 

pe aceste date oficiale, putem considera validate și datele cu privire la ponderea 

persoanelor cu dizabilități senzoriale în Moldova.  
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Al cincilea tip de dizabilitate conturat în rezultatul cercetării sociologice 

este dizabilitatea intelectuală care a fost menționată de circa 11% dintre res-

pondenți. Această categorie de persoane cu dizabilități includ preponderent: per-

soanele cu sindromul Down, persoane care întâmpină dificultăți majore de învă-

țare și înțelegere, datorate unei dezvoltări incomplete a inteligenței sau persoane 

care manifestă întârzieri în dezvoltarea cognitivă. Datele obținute în rezultatul 

cercetării au fost comparate cu: (a) datele statistice privind numărul de copii cu 

cerințe educaționale speciale care în anul 2016 era de circa 11.426, dintre care 

circa 80% prezintă deficiențe de dezvoltare intelectuală sau circa 7% din numă-

rul total de persoane cu dizabilități dințară, (b) cu datele persoanelor adulte cu 

dizabilități intelectuale plasate în instituțiile rezidențiale care reprezintă circa 

1% din numărul total de persoane cu dizabilități din țară. În plus, am ținut cont 

și de existența unui număr de persoane adulte absolvente ale instituțiilor specia-

le de învățământ și persoanele adulte cu deficiențe intelectuale care nu au fost 

integrate niciodată în instituțiile de învățământ sub nici o formă și nici nu au 

fost instituționalizate în instituțiile rezidențiale de profil, dar locuiesc împreună 

cu familiile lor sau independent în comunitate. Date oficiale despre acest număr 

nu sunt, însă în baza interviurilor cu experții din domeniu social această catego-

rie de persoane există, solicită servicii și protecție din partea statului, iar majori-

tatea din ei dispun și de certificat de dizabilitate. Drept rezultat al acestei anali-

ze, putem să considerăm datele obținute în rezultatul cercetării, care arată că 

11% din populația cu dizabilitate s-ar încadra în tipul de dizabilitate intelectua-

lă, cele mai veridice date de referință pentru determinarea ponderii persoanelor 

cu dizabilitate intelectuală, în funcție de tipul de dizabilitate.  

Totodată, este foarte important de menționat că tipologia identificată în 

rezultatul cercetării este în conformitate cu Clasificația Internațională a Funcțio-

nalității, Dizabilității și Sănătății (CIF), potrivit căreia în procesul de determina-

re a tipului de dizabilitate este necesar să se ia în considerare: (a) funcțiile orga-

nismului, (b) structura corpului, (c) limitele în realizarea activităților și în asigu-

rarea participării și (d) factorii de mediu [1]. Până în prezent, nu există un con-

sens la nivel internațional sau european cu privire la tipurile de dizabilitate, însă 

organizațiile internaționale care promovează drepturile și interesele persoanelor 

cu dizabilități au adoptat și recomandat țărilor diverse acte internaționale care 

au la baza protecția persoanelor cu dizabilități în funcție de tipul de dizabilitate, 

de exemplu: ”Tratatul de la Marrakesh” care facilitează accesul la operele publi-

cate al persoanelor nevăzătoare, cu deficienţe de vedere sau cu alte dificul-

tăţi de citire a materialelor imprimate, ”Declaraţia de la Helsinki privind sănă-

tatea mintală”, ”Declaraţia europeană cu privire la sănătatea copiilor şi tineri-

lor cu dizabilităţi intelectuale şi a familiilor lor”, ”Declarația cu privire la dre-

pturile persoanelor cu dizabilități de vedere și de auz” ș.a. Republica Moldova a 

semnat toate aceste declarații internaționale ale Organizației Națiunilor Unite, 
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asumându-și responsabilitatea de a crea condiții și servicii de suport anumitor 

grupuri de persoane cu dizabilități pentru a-și realiza drepturile. La baza semnă-

rii declarațiilor, autoritățile publice din Moldova s-au ghidat mai mult de reco-

mandărilor experților internaționali din domeniul drepturilor persoanelor cu di-

zabilități, și mai puțin de datele statistice cu privire la distribuirea persoanelor 

cu dizabilități în funcție de tipul de dizabilitate și argumentele raționale bazate 

pe nevoile persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate. În majoritatea cazurilor, 

unde autoritățile au nevoie de date dezagregate în funcție de tipul de dizabilita-

te, utilizează, datele deținute de organizațiile societății civile de profil (Societa-

tea Orbilor din Moldova, Asociația Surzilor, etc.) fără a avea la bază vreo cerce-

tare la nivel național. 

Din aceste considerente, considerăm ca datele cu privire la distribuirea 

persoanelor cu dizabilități în funcție de tipul de dizabilitate, obținute în rezulta-

tul cercetării în baza eșantionului de 1.108 persoane, să fie considerată o sursă 

oficială la care pot face referință atât autoritățile publice, cât și organizațiile so-

cietății civile în procesul de promovare, implementare și monitorizare a politici-

lor sectoriale în domeniul incluziunii persoanelor cu dizabilități, până va apărea 

o claritate cu colectarea și prelucrarea datelor statistice a persoanelor cu dizabi-

lități în funcție de mai mulți indicatori în corespundere cu prevederile Conven-

ției ONU cu privire la protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități.  

Caracteristica persoanelor cu dizabilități în funcție de nivelul de educație, 

de asemenea poate fi descrisă în baza rezultatelor cercetării care pot fi raportate 

la întreg grupul persoanelor cu dizabilități din Moldova, deoarece alte date ofi-

ciale nu există în acest sens.  

 

Figura 10. Distribuirea persoanelor cu dizabilități, în funcție de nivelul 

de educație, % 

 
 

Rezultatele cercetării arată că fiecare a patra persoană cu dizabilitate a ab-

solvit o școală medie, 22% au absolvit o școală profesională, 16% - au absolvit 
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un colegiu, 12% - dispun de studii gimnaziale, iar 10% dintre persoanele cu di-

zabilități - au studii superioare. Câte 5% din persoanele cu dizabilități au urmat 

o școală specială sau o școală primară, numai 1% dintre persoanele cu dizabili-

tăți au absolvit liceul, iar 4% nu au urmat nici o instituție de învățământ. Persoa-

nele care nu au beneficiat deloc de studii sau au frecventat numai școala primară 

sunt preponderent persoane cu dizabilități intelectuale, psihosociale și dizabili-

tăți senzoriale. Aceste date sunt confirmate și de rezultatele cercetării ”Fenome-

nul discriminării în Moldova: percepțiile populației” [2] potrivit căruia instituții-

le de învățământ reprezintă unul din contextele în care persoanele cu dizabilități 

mintale și senzoriale sunt cel mai frecvent discriminate (58,3%).  

Dintre persoanele care au urmat cel puțin una din instituțiile de învăță-

mânt, circa 56% sunt femei și 44% sunt bărbați. În baza acestor date putem me-

nționa că ponderea femeile cu dizabilități care au absolvit cel puțin o instituție 

de învățământ este mai mare decât ponderea bărbaților. În funcție de mediul de 

reședință, 61% dintre persoanele cu dizabilități care au beneficiat de servicii 

educaționale sunt din mediul rural și 39% din mediul urban. Altfel spus, accesul 

la instituțiile de învățământ primar și general secundar este mai mare în rândul 

populații cu dizabilități din mediul rural, comparativ cu accesul în mediul urban. 

Altfel spus, incluziunea educațională a persoanelor cu dizabilități este mai ușor 

de realizat în instituțiile de învățământ din mediul rural, comparativ cu mediul 

urban, unde rezistența față de procesul de educația incluzivă este mai mare. 

Această constatare este validată și de rezultatele studiului sociologic ”Incluziu-

nea elevilor cu CES în școlile din comunitate” realizat de către Asociația ONG-

lor active în domeniul protecției sociale a familiei și copilului” [3]. Potrivit re-

zultatelor studiului, părinții copiilor din mediul rural manifestă mai multă tole-

ranță și acceptare față de incluziunea școlară a copiilor cu dizabilități, decât cei 

din mediul urban. Astfel, părinții din mediul rural cred că copiii acceptă necon-

diționat incluziunea în școală a copiilor cu dizabilități, pe când părinții copiilor 

tipici din mediul urban mai curând sunt de părerea că copiii lor acceptă să în-

vețe într-o clasă cu copiii cu dizabilități fiindcă ”nu au de ales”.  

Cercetarea a scos în evidență, că incluziunea persoanelor cu dizabilități în 

învățământul primar și secundar general nu depinde de venitul familiei din care 

provine persoana, deoarece 95% dintre respondenții care dispun de studii prima-

re și secundar generale au declarat că familiile lor dispun de venituri mici. Ac-

cesul la educație este condiționat în mare parte de politicile educaționale gene-

rale promovate atât la nivel național, cât și la nivel local. Important este de men-

ționat faptul că veniturile și mediul de reședință al persoanelor cu dizabilități in-

fluențează oportunitățile de continuare a studiilor după absolvirea învățământu-

lui gimnazial sau liceal. Potrivit rezultatelor cercetării, persoanele cu dizabilități 

din mediul rural pledează preponderent pentru continuarea studiilor în învăță-

mântul profesional, iar persoanele cu dizabilități din mediul urban pledează 
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preponderent pentru continuarea studiilor în colegii și universități. Acest fapt 

se explică prin accesul mai mare al persoanelor cu dizabilități din mediul urban 

cu privire la oportunitățile de continuare a studiilor și de angajare, comparativ 

cu oportunitățile persoanelor cu dizabilități din mediul rural.  

Nivelul de educație al persoanelor cu dizabilități și oportunitățile de acce-

sare a serviciilor educaționale depind în mare măsură și de gradul de severitate 

al dizabilității și tipul de dizabilitate. Astfel, 78% dintre persoanele care au ur-

mat cel puțin o instituție de învățământ absolvită, au un grad mediu sau accen-

tuat de dizabilitate, iar 22% au grad sever de dizabilitate. Accesul redus al per-

soanelor cu dizabilități severe la instituțiile de învățământ se explică prin lipsa 

de infrastructură adaptată la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități 

locomotorii, lipsa tehnologiilor avansate de predare pentru persoanele cu dizabi-

lități senzoriale și lipsa serviciilor educaționale de suport pentru adaptarea și ac-

cesibilizarea materialelor didactice pentru persoanele cu dizabilități intelectuale 

și psihosociale.  

 

Figura 11. Distribuirea persoanelor cu dizabilități, în funcție de statutul 

ocupațional, % 

 
 

Оn funcție de statutul ocupațional, potrivit rezultatelor cercetării, circa 

67% dintre respondenții implicați în cercetare, au menționat că la moment nu 

sunt angajați, dar anterior au fost, 16% dintre persoanele chestionate au declarat 

că nu sunt angajați și nici nu au fost vreodată, 13% reprezintă persoanele anga-

jate oficial, 3% - persoanele care muncesc neoficial și 1% constituie persoanele 

cu dizabilități care muncesc pe cont propriu. Cauza principală a neangajării per-

soanelor o constituie dizabilitatea și nivelul scăzut de educație al persoanelor cu 

dizabilități. Conform estimărilor studiului selectiv în gospodării, datele cercetă-

rii Bugetelor Gospodăriilor Casnice, denotă că 46,7% din persoanele cu dizabi-

litate în vârstă de 15 ani şi peste sânt ocupate în câmpul muncii, comparativ cu 

67,4% în cazul persoanelor fără dizabilitate. Nivelul de ocupare al persoanelor 

cu dizabilități este determinat de gradul de severitate al dizabilității, astfel încât 
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în cazul persoanelor cu dizabilitate medie sunt ocupate 66,5%, persoanele cu di-

zabilitate accentuată în proporţie de 50,5%, iar cele cu dizabilitate severă - 

14,7%. După statutul ocupațional, preponderent persoanele cu dizabilităţi sunt 

angajate pe cont propriu în agricultură (67,6%), preponderent fiind cazul perso-

anelor din mediul rural (76,9%). Totodată, persoanele cu dizabilități din mediul 

urban în proporţie de 72,3% din total persoane ocupate sunt salariați. În structu-

ra persoanelor cu dizabilităţi cu statut de salariat în proporţie de 26 la sută în 

activează în industrie, 26 la sută în administraţie publică, învățământ, artă şi ac-

tivităţi de recreere, 19 la sută în domeniul sănătate şi asistenţă socială, 8 la sută 

în alte activități, 7 la sută agricultură, silvicultură şi pescuit [5]. 

 

Concluzii și recomandări 

Analiza datelor statistice cu privire la numărul persoanelor cu dizabilități, 

comparativ cu numărul populației generale estimate în rezultatul Recensământu-

lui din 2014, denotă o creștere a ponderii persoanelor cu dizabilității. Această 

creștere se datorează reducerii numărului populației generale cauzată de scăde-

rea natalității și creșterea fluxului migrației. În rezultatul scăderii numărului po-

pulației generale, s-a redus și numărul de cazuri noi de determinare a dizabili-

tății primare. Dizabilitatea este determinată mai mult la bărbați, decât la femei. 

Bărbații cu dizabilități constituie o pondere de 52%, iar femeile – 48%, compa-

rativ cu structura pe sexe a populației generale unde situația este inversă: femei-

le constituie o pondere de 52%, iar bărbații – 48% [7]. Dizabilitatea este deter-

minată mai mult la persoanele din mediul rural, decât la persoanele din mediul 

urban. Ponderea persoanelor cu dizabilități din mediul rural este de 62%, iar a 

celor din mediul rural urban de 48%. Comparativ cu structura populației genera-

le în funcție de mediu nu există diferențe [5]. În funcție de tipul de dizabilitate, 

persoanele cu dizabilități pot fi distribuite în cinci grupuri: persoane cu dizabi-

lități fizice sau locomotorii, persoane cu dizabilități psihosociale, persoane cu 

dizabilități mixte, persoane cu dizabilități intelectuale și persoane cu dizabili-

tăți senzoriale. În funcție de nivelul de educație, menționăm că gradul de înro-

lare în sistemul educațional general obligatoriu, în cazul persoanele cu dizabili-

tăți este de 96%, comparativ cu populația generală unde gradul de înrolare în si-

stemul educațional în învățământul obligatoriu este de 99% [7].  

Reieșind din aceste caracteristici socio-demografice, recomandăm auto-

rităților publice și organizațiile societății civile care lucrează în domeniul inclu-

ziunii persoanelor cu dizabilități să utilizeze profilul persoanelor cu dizabilități 

descris în această lucrare în determinarea oportunităților de incluziune și dezvo-

ltarea politicilor orientate pe evidență. Acest profil socio-demografic a fost ela-

borat în baza datelor cercetării sociologice realizată la nivel național, fiind unica 

sursă validată din punct de vedere metodologic și științific și în baza datelor ofi-

ciale statistice oferite de Biroul național de statistică.  
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Determinarea caracteristicilor socio-demografice ale persoanelor cu diza-

bilități constituie o sursă importantă în dezvoltarea politicilor de ocupare. Odată 

cu scăderea numărului populației generale, scade și populația cu vârstă aptă de 

muncă (de la 66,6% în anul 2004 la 65,4% în anul 2014) [7]. În aceste condiții, 

trebuie valorificat potențialul uman în rândul persoanelor cu dizabilități cu vârs-

tă aptă de muncă (16-64 ani) care constituie o pondere de circa 80%. În funcție 

de gradul de severitate al dizabilității, numai 15% dintre persoanele cu dizabili-

tăți au o dizabilitate severă și capacitatea lor de muncă poate fi nesemnificativă 

sau deloc, pe când în cazul a 65% dintre persoanele cu dizabilități care au o di-

zabilitate accentuată și în cazul a 20% de persoane cu dizabilitate medie. Cu atât 

mai mult că 78% dintre persoanele cu dizabilități accentuate sau medii au absol-

vit cel puțin o instituție de învățământ. Iar din ei, fiecare a patra persoană - o 

școală profesională, ceea ce constituie un avantaj pentru piața muncii unde sunt 

probleme majore cu lipsa resurselor umane sau fluctuația mare a angajaților. În 

plus, circa 67% dintre respondenții implicați în cercetare, au menționat că la 

moment nu sunt angajați, dar anterior au fost. Majoritatea dintre ei și-au stopat 

activitatea de muncă din cauza dizabilității, deoarece nu au avut suportul nece-

sar pentru adaptarea locului de muncă, au părăsit locul de muncă pentru a putea 

beneficia de prestații sociale, deși păstrarea locului de muncă nu afecta în nici 

un mod dreptul persoanei de a beneficia de prestații sociale pentru dizabilitate 

sau au fost concediați de către angajatori pe criteriul de dizabilitate, ș.a.  

În acest sens, recomandăm autorităților și populației generale să percea-

pă și să trateze persoanele cu dizabilități ca potențial uman care poate contribui 

cu forță de muncă în diverse domenii, în condițiile în care Republica Moldova 

se confruntă cu probleme de îmbătrânire a populației și de scădere considerabilă 

a forței de muncă. În prezent persoanele cu dizabilități sunt percepute și tratate 

atât de autorități, cît și de populația generală mai mult în calitate de beneficiari 

ai sistemului de protecție socială, consumatori de resurse publice, decât contri-

buabili prin taxe, potențial uman și participare la consolidarea societății incluzi-

ve.  
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