




































Caracteristici demografice ale femeilor vîrstnice

Nivel de instruire a femeilor vîrstnice

În total populația țării fiecare a 
5-a persoană este femeie de 60 
ani și peste

La 1 bărbat de vîrsta 60+ ani revin 1,5 femei 
de vîrsta respectivă
La 1 bărbat de vîrsta 80+ ani revin 3,1 femei 
de vîrsta respectivă

Femeile de 60+ ani trăiesc în medie încă 
19,5 ani, dintre care 11,6 ani în stare 
de sănătate bună

Din 10 femei de 60+ aniFemeile de 70+ ani trăiesc în medie încă 
12,2 ani, dintre care 6,3 ani în stare de 
sănătate bună

Fiecare a 2-a femeie vîrstnică apelează 
la un membru al familiei (58%)

2 au studii superioare (24%)

4 au studii medii de specialitate sau 
profesionale (36%)

4 au făcut studii medii generale, 
gimnaziale sau primare (40%)

2 au studii superioare, medii de 
specialitate sau profesionale (21%)
2 au absolvit  școala medie 
generală (15%)
6 au studii gimnaziale, primare 
sau fără studii (64%)

1 din 5 apelează la 
vecini (20%)

6 trăiec la sate (58%) și 4 în orașe (42%)

În fiecare a 2-a gospodarie cu migranți, în 
componența căreia sînt copii și femei vîrstnice, 
bunica este ingrijitorul principal (47%)

7 au 60-74 ani

2 au 75-85 ani

1 are 85 ani și peste

4 trăiesc singure

3 trăiesc cu soțul

1 în familii cu copii de 
pînă la 18 ani 
2 în familii fără copii

Profilul
femeilor vîrstnice

Gospodăriile femeilor vîrstnice

Din 10 femei de 60+ ani:

La sate

Sursa: calculele autorului în baza statisticii populației a BNS, 2014

Sursa: statistica demografică a BNS și Centrul de cercetări demografice, 2014

Sursa: INCE, UNFPA, HelpAge International, Studiul sociologic 
„Discriminarea, abuzul și violența asupra persoanelor vârstnice”, 2015

Sursa: BNS, statistica demongrafică, Centrul de cercetări demografice, 2014

Sursa: BNS, Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 2014

Speranța de viață

Ajutorul solicitatat de femeile vîrstnice

În orașe
Din 10 femei de 60+ ani

20,6%

71%

40%

33%

12%

15%

22%

7%



Peste jumătate suferă de 
afecțiuni cardiovasculare
Aproape 2 au boli 
osteoarticulare
3 suferă de alte boli 6 suferă de 2 boli cronice

2 nu sînt afectate de 
careva maladii cronice
2 suferă de o anumită 
boală cronică

2 din 5 la ridicarea de 
pe scaun

1 din 3 la ridicarea unei greutăți

3 din 10 la ridicarea mînii și 
atingerea spatelui

6 din 10 femei vîrstnice se 
adresează la medic

Femeile vîrstnice de la orașe fac în 
medie 4,5 vizite la medicul de familie, 
iar cele de la sate – 2,8 vizite

Au renunțat la consultația medicului din cauza 
insuficienței mijloacelor financiare 

fiecare a 4-a femeie vîrstnică de la sat (25%)
fiecare a 9-a femeie vîrstnică din oraș (11%)

Fiecare a 2-a femeie vîrstnică de la sate 
(50%) și fiecare a 3-a din urbe (32%) 
a renunțat la vizita la medic

Fiecare a 11-a femeie de 60-64 ani

Fiecare a 5-a femeie de 75+ ani

Femeile vîrstnice de la sate sînt expuse unui risc 
dublu de sărăcie comparativ cu femeile vîrstnice 
din orașe
Sat Oraș

7 lucrează pe cont propriu (74%) 
3 au alt statut ocupațional (26%)

Circa 9 sînt salariate (86%) 
1 lucrează pe cont propriu (14%)

Fiecare a 9-a femeie de 65+ ani de la sat (11%) Fiecare a 23-a femeie de 65+ ani de la oraș (4,4%)

Femeile de 65+ ani întîmpină 
dificultăți în activitatea zilnică:

La sate

42%

37%

29%

9%

17%7%
19%

Accesul femeilor vîrstnice la servicii de sănătate

Sursa: BNS în baza datelor CNAS, 2014

Sursa: BNS, Studiul Accesul populației la servicii de sănătate, 2012

Sursa: BNS, Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 2014

Sursa: BNS, Ancheta Forței de Muncă, 2014

Din 10 femei vîrstnice:

Sărăcia femeilor vîrstnice

Ocuparea femeilor vîrstnice

Afectate de sărăcie sînt (rata sărăciei absolute):

Din 10 femei de 65+ ani ocupate:

Sînt ocupate în cîmpul muncii:

La 10 mii femei vîrstnice revin 680 femei cu dizabilitate

Din femeile vîrstnice cu dizabilități:

În orașe

Adresarea la medic a femeilor vîrstnice

15% femei
își păstrează
capacitatea
de muncă în
proporție de

82% femei

3% femei

pînă la 20%
(dizabilitate severă)

între 25-40%
(dizabilitate accentuată)

între 45-60%
(dizabilitate medie) 

57%

Acest material a fost elaborat în cadrul Proiectului ONU “Consolidarea sistemului statistic național”, 
în colaborare cu Biroul Național de Statistică și cu suportul PNUD, UN Women și UNECE.
Compilare date: Aurelia Spătaru și Ala Negruța.
Executare: Agenția de design “RT Design Studio”
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28% 62%

15%

23%



Caracteristici demografice ale femeilor victime ale violenței

din partea soţului/partenerului - 6 din 10 femei  din partea altor persoane - 5,9% femei, în 
special 7,4% femei din orase și 9,2% femei 
tinere (15-24 ani)

Profilul femeilor
victime ale violenței

63,4%

din mediul urban (57%)
de vîrstă fertilă (25-44 ani) (60%)

47%

40%

52%

43% 18%

21%

21%

19%

cu studii superioare (58%) 

S-au simțit controlate și izolate 
social de către soț/partener 2 din 3 
femei tinere de 15-24 ani (69%) 

constituie mai mult de jumătate 
din femeile din țară (59%) 

din mediul rural (68%)
adulte (45-59 ani) (70%)
cu studii gimnaziale sau de specialitate (68%) 

Constituie 7 din 10 femei:

Femeile victime ale VIOLENŢEI ECONOMICE:

Femeile victime ale VIOLENŢEI SEXUALE

constituie fiecare a 5-a femeie:2 din 5 femei din țară

Constituie fiecare a 10-a femeie 
careia soțul/partenerul cel puţin o 
dată în viață i-a luat banii cîştigaţi 
sau a refuzat să-i dea bani suficienţi 
pentru nevoile casnice (11%) 

din țară
fiecare a doua dintre 
femeile de la sate

fiecare a doua dintre 
femeie cu studii gimnaziale

4 din 10 femei aflate în concubinaj

adultă (35-59 ani)

cu studii gimnaziale sau medii 
de specialitate

în concubinaj

38%
fiecare a treia femeie 
tînără de 15-24 ani

Din femeile de 15-65 ani, pe parcursul vieții, au fost supuse UNEI FORME DE VIOLENȚĂ

Notă: toate datele se referă la experiența femeilor pe parcursul vieții

Constituie 6 din 10 femei:

Femeile victime ale VIOLENŢEI PSIHOLOGICE:

Femeile victime ale VIOLENŢEI FIZICE constituie:

Femeile victime ale cel puţin UNEI FORME DE VIOLENŢĂ

Violență din partea soțului/partenerului

Sursa: BNS, Cercetarea “Violența față de femei în familie”, 2011

Sursa: BNS, Cercetarea “Violența față de femei în familie”, 2011



48%

6 din 10 au suferit multiplu 
de violență psihologică

1 din 2 a suferit multiplu de violență fizică din 
partea soțului/partenerului

9 din 10 au fost pălmuite

6 din 10 au fost  împinse sau 
bruscate
fiecare a 2-a a fost lovită cu pumnul 
sau alt obiect

fiecare a 4-a a fost bătută sau lovită cu 
piciorul, tîrîtă sau bătută 

8 din 10 au fost forţate să 
întreţină relaţii sexuale

6 din 10 au fost forţate să 
întreţină relaţii sexuale cu 
elemente degradante şi umilitoare

2 din 10 au fost nevoite să întreţină relaţii 
sexuale din cauza fricii sau constrîngerii

Vînătăi sau dureri - pentru 
3 din 5 victime (58%)

A fost raportată de 2 din 3 
femei victime (66%)

Nu a fost raportată de 1 din 3 
femei victime (34%)

Fiecare a 2-a a suferit de cazuri multiple de 
abuz sexual din partea soțului/partenerului

Din femeile victime ale VIOLENŢEI FIZICE:

Dintre acestea, cel puțin o dată în viață:

2 din 5 au fost agresate verbal 
sau umilite (37%)

1 din 2 a fost intimidată sau 
speriată  (55%)

65%

57%

10%Răni la ochi, luxații, 
disclocații de oase - pentru 
1 din 5 victime (22%)

Fracturi, leziuni interne - pentru 1 din 10 victime

Pierderea sarcinii - pentru 1 din 10 victime

88%
60%

50%

77%

63%

24%27%

34%
66%

Fiecare a 3-a
2 din 3
Fiecare a 3-a
Peste jumătate
Fiecare a 4-a

femeia trebuie să se supună opiniei bărbatului (32%)
soțul trebuie să se simtă capul familiei (70%)
femeia poate fi abuzată fizic dacă este descoperită ca fiind infidelă (35%)
femeia nu trebuie să contrazică soțul (54%)
femeia trebuie să-și ceară voie de a merge la rude/prieteni (25%)

femeie victimă
consideră că

Acceptarea de către femeile victime ale violenței fizice sau sexuale a 
comportamentului violent din partea soților/partenerilor:

Frecvența, formele și consecințele violenței față de femei
Notă: toate datele se referă la experiența femeilor pe parcursul vieții

Comportamente și atitudini ale femeilor victime ale violenței
Notă: toate datele se referă la experiența femeilor pe parcursul vieții

Din femeile victime ale VIOLENŢEI SEXUALE:

Dintre acestea, cel puțin o dată în viață:

Din femeile victime ale VIOLENŢEI PSIHOLOGICE:

Consecințele violenței fizice sau sexuale asupra femeilor victime:

Violența fizică sau sexuală din partea soților/partenerilor:

Violență din partea soţului/partenerului

Sursa: BNS, Cercetarea “Violența față de femei în familie”, 2011

Acest material a fost elaborat în cadrul Proiectului ONU “Consolidarea sistemului statistic național”, 
în colaborare cu Biroul Național de Statistică și cu suportul PNUD, UN Women și UNECE.
Compilare date: Aurelia Spătaru și Ala Negruța.
Executare: Agenția de design “RT Design Studio”


