
Impactul Covid-19
asupra copiilor și
tineretului



Barierele răspândite în calea învățării la distanță
aprofundează inegalitățile pre-pandemice

Decalajul de punctaj pre-pandemie la testele PISA înregistrează un decalaj crescut 

între elevii avantajaţi și cei defavorizaţi din punct de vedere social

75% dintre copiii și tinerii din eșantion nu au avut dispozitive suficiente (săraci 80%)

50% din eșantion nu au avut conexiune la Internet (săraci 30%)

25% s-au aflat într-o școală care a asigurat doar parţial învăţarea la distanţă (săraci 55%)

50% nu au avut cunoștinţe adecvate pentru a se conecta la platforme educaţionale la 
distanţă (săraci 85%)

�

Impactul și principalele
vulnerabilități

COPIII ȘI TINERETUL



Copiii din structurile familiale vulnerabile au avut
experiențe educaționale mai slabe, ca urmare a
circumstanțelor

42% este rata sărăciei în rândul gospodăriilor cu 3+ copii

27% din părinţii divorţaţi sau singuri nu au putut organiza învăţarea la distanţă

(1% părinţi căsătoriţi)

Impactul și principalele
vulnerabilități

COPIII ȘI TINERETUL



Prioritățile de top cu privire la COVID-19

Sănătatea
individuală

Siguranța aprovizionării
cu alimente 

Sistemul de învățământ

� � �

1 2 3

Perspectivele și
nevoile de recuperare

COPIII ȘI TINERETUL



Adaptarea și perspectivele

Copiii erau foarte nerăbdători să obţină informaţiile corecte și să rămână în contact cu 
oamenii

Necesităţi de tablete și dispozitive (unele au fost donate, dar mai multe sunt necesare)

Nevoia pe termen scurt de canale educaţionale alternative pentru a ajunge la copiii și 

tinerii cei mai vulnerabili (UNICEF estimează că 5 luni de închidere a școlii echivalează 

cu pierderea a 0,6 ani de școlarizare)

�

�

�

Perspectivele și
nevoile de recuperare

COPIII ȘI TINERETUL

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 390 persoane.



Impactul Covid-19
asupra gospodăriilor
sărace



�

Gospodăriile sărace au înregistrat pierderi mari de locuri
de muncă, punând presiune asupra bugetelor modeste

18% din rândul celor săraci din eșantion și-au pierdut locurile de muncă

(versus 2,8% în populaţia generală)

67% din gospodăriile sărace nu au venituri/ economii suficiente pentru a acoperi 

cheltuielile lunare (în mediu urban 83%!)

�

Impactul și principalele
vulnerabilități

GOSPODĂRIILE SĂRACE



Gospodăriile sărace reduc alimentele ca răspuns la
pandemie, în pofida regimului alimentar mai sărac

Nevoile de bază suferă în lipsa resurselor

Confruntatea cu inflaţia alimentară de 8,7%, aprox 65% dintre gospodăriile sărace s-au 

bazat pe alimente mai ieftine, în pofida consumului cu 20-100% mai puţini nutrienţi de 

calitate în perioada pre-pandemie

�

1 din 5 gospodării sărace și-au redus cheltuielile aferente sănătăţii și educaţiei pentru a 

face faţă consecinţelor pandemiei�

Impactul și principalele
vulnerabilități

GOSPODĂRIILE SĂRACE



Prioritățile de top cu privire la COVID-19

Sănătatea
individuală

Siguranța aprovizionării
cu alimente 

Siguranța alimentării
cu apă 

� � �

1 2 3

Perspectivele și
nevoile de recuperare

GOSPODĂRIILE SĂRACE



Adaptarea și perspectivele

Circa 29% dintre gospodăriile sărace au necesitat servicii comunitare în timpul pandemiei

În general, au existat soluţii pozitive, dar au fost observate câteva comportamente 

nesănătoase și descurajare (i.e consum de alcool)

Lipsa mijloacelor materiale duce la o mentalitate de deprivare și neimplicare în 

problemele societăţii (climă, educaţie etc.)

�

�

�

8% dintre săraci au renunţat la căutarea unui loc de muncă, după încercări nereușite din 

trecutul recent și 48% cred că ajutorul de șomaj ar ajuta
�

Perspectivele și
nevoile de recuperare

GOSPODĂRIILE SĂRACE

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 390 persoane.



Impactul Covid-19
asupra femeilor
vulnerabile



�

Mixul de venituri al femeilor a fost mai afectat de pandemie

1 din 4 femei vulnerabile din eșantion și-au pierdut locul de muncă (pe locul doi doar 

după migranţii reveniţi)

69% dintre femeile vulnerabile și-au pierdut cel puţin 25% din venit (16% dintre femei au 

pierdut între 75% -100% din venit, inclusiv reducerea remitenţelor)

�

Impactul și principalele
vulnerabilități

FEMEILE VULNERABILE



Femeilor vulnerabile le este greu să gestioneze
solicitările multiple

Pandemia a provocat o creștere a violenței domestice

21% dintre femeile vulnerabile nu au putut organiza deloc învăţarea la distanţă (cel mai 

scăzut scor dintre toate grupurile)
�

96% dintre femeile vulnerabile s-au ocupat de treburile casnice în timpul pandemiei

(și 61% au avut grijă de copii)
�

6% dintre femeile din eșantion au suferit de violenţă domestică (în principal fizică și 

emoţională) și toate au depus plângeri�

Impactul și principalele
vulnerabilități

FEMEILE VULNERABILE



Perspectivele și
nevoile de recuperare

FEMEILE VULNERABILE

Prioritățile de top cu privire la COVID-19

Sănătatea
individuală

Siguranța aprovizionării
cu alimente 

Siguranța alimentării
cu apă 

� � �

1 2 3



Adaptarea și perspectivele

Femeile vulnerabile au avut cel mai mic venit mediu pe membru de familie dintre toate 

grupurile vulnerabile (867 lei)

20% dintre femeile vulnerabile au avut nevoie de servicii comunitare în timpul 

pandemiei

Închiderea centrelor de plasament sociale a făcut dificilă abordarea și primirea 

asistenţei pentru cazurile de violenţă domestică



�

�

Perspectivele și
nevoile de recuperare

FEMEILE VULNERABILE

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 390 persoane.



Impactul Covid-19
asupra tinerilor
NEET






Tinerii NEET s-au confruntat cu lipsuri materiale și sociale
grave în perioada pre-pandemie

25% din tinerii NEET din eșantion nu aveau casa conectată la sursa de energie

6 persoane NEET din eșantion au dormit în clădiri abandonate și 3 in garaje



37% din tinerii NEET nu au avut suficient echipament de protecţie în perioada 

pandemiei

13% dintre tinerii NEET au menţionat primirea veniturilor din remitenţe în 2020

(comparativ cu 22% primite în 2019)

	

Impactul și principalele
vulnerabilități

TINERII NEET



Nevoile de bază suferă în lipsa resurselor

47% dintre tinerii NEET și-au cheltuit economiile pentru a face faţă cheltuielilor aferente 

pandemiei
�

18% din NEET au raportat că, pentru a compensa pierderile de venit, în unele zile ei nu 

mâncau deloc
�

Impactul și principalele
vulnerabilități

TINERII NEET



Prioritățile de top cu privire la COVID-19

Sănătatea individuală Siguranța aprovizionării
cu alimente 

Siguranța și demnitatea

� � �

1 2 3

Perspectivele și
nevoile de recuperare

TINERII NEET



Adaptarea și perspectivele

Cele mai ridicate niveluri de comportamente nesănătoase pe eșantioane observate 

(37% din tinerii NEET au fumat mai mult și 22% au consumat mai mult alcool)

Tinerii NEET din eșantion s-au remarcat printr-o pondere destul de mare de studii 

incomplete și prin faptul că majoritatea locuiau singuri

57% dintre NEET au declarat că nu sunt interesaţi să caute activ un loc de muncă

�

�

�

TINERII NEET

Perspectivele și
nevoile de recuperare

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 390 persoane.



Impactul Covid-19
asupra persoanelor
în etate



Persoanele în etate au avut cea mai vagă înțelegere a
măsurilor de prevenire, dar și cele mai multe dificultăți
în procurarea EIP

1 din 4 persoane în etate nu au menţionat purtarea unei măști ca măsură de prevenire

60% dintre persoanele în etate au avut dificultăţi de procurare a măștilor de faţă și 

39% - a dezinfectantului de mâini

Impactul și principalele
vulnerabilități

PERSOANELE ÎN ETATE



Gospodăriile conduse de persoane în etate au exprimat cel
mai înalt nivel de îngrijorare alimentară din toate
grupurile vulnerabile

Datorită co-morbidităților mai înalte, persoanele în etate
resimt presiuni mai accentuate de asistență medicală 

67% dintre persoanele în etate nu au suficiente venituri/ economii pentru cheltuielile lunare

(în mediul urban 89%!)�

79% au perceput că preţurile la alimente cresc și 13% au perceput atât o creștere a preţurilor 

la alimente, cât și un deficit de alimente�

40% dintre persoanele în etate au întâmpinat dificultăţi la obţinerea accesului la servicii 

medicale pentru bolile necontagioase�

PERSOANELE ÎN ETATE

Impactul și principalele
vulnerabilități



Prioritățile de top cu privire la COVID-19
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1 2 3

Perspectivele și
nevoile de recuperare

PERSOANELE ÎN ETATE

Sănătatea
individuală

Siguranța aprovizionării
cu alimente 

Siguranța alimentării
cu apă 



Adaptarea și perspectivele

Persoanele în etate au avut o mobilitate mai mică și o conectivitate mai mică la Internet

Două probleme principale pentru persoanele în etate au fost capacitatea sistemului de 

sănătate și singurătatea

Persoanele în etate au prezentat niveluri mai ridicate de depresie, în pofida nivelului 

mai scăzut de carantinare (relativ la totalul populaţiei)

�

�

�

35% din gospodăriile conduse de persoane în etate au necesitat sprijin pentru serviciile 

comunitare, în timpul pandemiei
�

PERSOANELE ÎN ETATE

Perspectivele și
nevoile de recuperare

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 390 persoane.



Impactul Covid-19
asupra migranților
reveniți



�

Migranții reveniți au înregistrat nivelul cel mai înalt de
pierdere a locului de muncă din toate grupurile
(dublu față de grupul următor, femeile vulnerabile)

62% pierderea locurilor de muncă în rândul migranţilor din eșantion, dintre care 72% 

intenţionează să revină în aceeași ţară

92% din migranţii reveniţi au efectuat munci care nu pot fi executate la distanţă

� 22% dintre migranţii reveniţi au pierdut între 3/4 și 4/4 din venituri din cauza pandemiei 

de COVID-19



MIGRANŢII REVENIŢI

Impactul și principalele
vulnerabilități



Nu toți copiii migranților reveniți sunt integrați în sistemul
de învățământ, în special în zonele rurale

Contractele de muncă cu protecție juridică slabă au un
cost (ridicat)

7% dintre copiii migranţilor au fost înscriși la o școală care nu a asigurat învăţarea la distanţă �

78,2% dintre migranţii reveniţi au raportat lipsa asigurării medicale�

MIGRANŢII REVENIŢI

Impactul și principalele
vulnerabilități



Prioritățile de top cu privire la COVID-19

Sănătatea
individuală

Siguranța aprovizionării
cu alimente 

Redeschiderea
infrastructurii logistice

� � �

1 2 3

MIGRANŢII REVENIŢI

Perspectivele și
nevoile de recuperare



Adaptarea și perspectivele

O mare parte (72%) a menţionat nevoia percepută de noi platforme sau canale cu noi 

locuri de muncă

Opinia publică a fost mai favorabilă migranţilor în ceea ce privește resursele decât 

implicaţiile asupra sănătăţii

Dintre cei care și-au pierdut locul de muncă, 79% intenţionează să revină în aceeași 

ţară, iar 15% într-o altă ţară, astfel emigrarea poate depinde de aspiraţiile de bunăstare 

care ar putea fi dificil de replicat în Moldova într-o perioadă scurtă de timp de persoane 

cu calificare inferioară sau cu un nivel de educaţie mai scăzut

�

�

�

MIGRANŢII REVENIŢI

Perspectivele și
nevoile de recuperare

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 390 persoane.



Impactul Covid-19
asupra liberilor
profesioniști



�

Liberii profesioniști au opțiuni limitate dacă nu pot lucra 

12% s-au confruntat cu un impact grav din cauza restricţiilor, cea mai mare parte a recoltei 

fiind pierdută

86% dintre liberii profesioniști au efectuat lucrări care nu pot fi executate la distanţă, dar 

la 46% le-au lipsit competenţele pentru munca la distanţă

�

LIBERII PROFESIONIȘTI

Impactul și principalele
vulnerabilități



Liberii profesioniști poartă povara muncii independente
pe proprii umeri

�

40% dintre liberii profesioniști au avut datorii (cel mai îndatorat dintre toate grupurile)

44% dintre liberii profesioniști și-au cheltuit economiile pentru a trece prin perioada 

pandemiei

73% au fost foarte preocupaţi pentru următoarele trei luni (cel mai mult dintre toate 

grupurile) 

�

LIBERII PROFESIONIȘTI

Impactul și principalele
vulnerabilități



Prioritățile de top cu privire la COVID-19

Sănătatea
individuală

Siguranța aprovizionării
cu alimente 

Siguranța alimentării
cu apă 
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1 2 3

LIBERII PROFESIONIȘTI

Perspectivele și
nevoile de recuperare



Adaptarea și perspectivele

Liberii profesioniști sunt un grup foarte eterogen, cu niveluri diferite de educaţie, 

venituri și acces la facilităţi

În general, au existat probleme generale de lichiditate la nivel general, îngrijorări sporite 

fiind semnalate de liberii profesioniști din sectorul HORECA

Liberii profesioniști au avut în general condiţii materiale mai bune pentru copiii lor și au 

fost mai deschiși la noile tehnologii ecologice

�

�

 

LIBERII PROFESIONIȘTI

Perspectivele și
nevoile de recuperare

Informaţii bazate pe studiul de evaluare a impactului socioeconomic al crizei pandemice, elaborat sub conducerea PNUD Moldova, în

parteneriat cu UNFPA și în colaborare cu Cancelaria de Stat și în strânsă cooperare cu celelalte entităţi ONU. PWC este partenerul 

contractat pentru a efectua cercetarea.

Cifrele prezentate reflectă eșantionul sondajului efectuat în perioada august-octombrie 2020 în rândul a 390 persoane.


