
Orice stat trebuie să asigure condiţii decente de trai 
pentru toată populaţia, inclusiv și pentru persoa-
nele cu dizabilităţi1. Nivelul de incluziune a acestora 
în viaţa economică și socială reprezintă un indicator 
crucial care relevă nivelul de dezvoltare al ţării și al 
calităţii vieţii cetăţenilor. 

În această notă analitică vom analiza diferenţele 
dintre timpul utilizat de persoanele cu dizabilităţi și 
restul populaţiei în domeniul ocupării profesionale, 
vieţii sociale și utilizării serviciilor publice, inclusiv a 
transportului. 

Pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări, vom 
utiliza rezultatele Cercetării privind Utilizarea Timpu-
lui, reali za te de către Biroul Naţional de Statistică2.

Cât timp persoanele cu dizabilităţi 
petrec în activităţi aducătoare de venit?

Rata de ocupare în cazul persoanelor cu dizabilităţi 
este de peste 3 ori mai mică în comparaţie cu toată 
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populaţia: 10,6% faţă de 38,4%3, ceea ce denotă 
un acces mai limitat la piaţa muncii a acestor 
categorii de persoane.  Pe lângă accesul limitat la 
piaţa muncii, se atestă și unele diferenţe privind 
timpul utilizat pentru activităţi aducătoare de venit 
dintre persoanele cu dizabilităţi și restul populaţiei. 
Conform Cercetării privind utilizarea timpului, în 
medie, persoanele cu dizabilităţi alocă cu circa 14% 
mai puţin timp lucrând pentru venit în comparaţie 
cu restul populaţiei. 

Diferenţele respective sunt și mai accentuate în 
sate, unde persoanele cu dizabilităţi alocă în medie 
mai puţin timp pentru activităţi aducătoare de 
venit (7 ore pe zi) faţă de restul populaţiei (8,1 ore 
pe zi) (vezi fi gura 1). Atât rata de ocupare scăzută a 
persoanelor cu dizabilităţi, cât şi timpul mai redus 
destinat/alocat activităţii aducătoare de venituri, 
infl uenţează negativ nivelul de venit, şi, respectiv, 
nivelul şi condiţiile de trai ale acestei categorii de 
populaţie.

1 Persoanele cu dizabilităţi sunt considerate cele care au răspuns 
afi rmativ la întrebarea „Suferiţi de o boală cronică sau aveţi handicap?” 
și, concomitent, la întrebarea „În ce măsură sunteţi limitat(ă) în 
activităţile zilnice din cauza acestor probleme de sănătate?” cu „da, 
foarte limitat(ă)”, chestionarele Cercetării privind utilizarea timpului. 
2 Eșantionul cercetării a cuprins 861 de persoane cu probleme severe de 
sănătate: care au răspuns afi rmativ la întrebarea „Suferiţi de o boală 

cronică sau aveţi handicap?” și, concomitent, la întrebarea „În ce măsură 
sunteţi limitat(ă) în activităţile zilnice din cauza acestor probleme de 
sănătate?” cu „da, foarte limitat(ă)”. Din acestea, 106 persoane locuiesc 
în mediul rural, 755 – în mediul urban și 25 persoane - în mun. Chișinău. 
Din numărul total, 280 sunt femei și, respectiv, 581 sunt bărbaţi. 
3 BNS, Ancheta forţei de muncă, 2012.
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Totodată, în orașe persoanele cu dizabilităţi alocă 
zilnic în medie 8,5 ore pentru ocupare, fi ind la o 
diferenţă nesemnifi cativă faţă de restul populaţiei 
(8,8 ore). 

Figura 1. Timp alocat pentru „ocupare” 
de către persoanele cu dizabilităţi, pe medii 
de reședinţă, ore pe zi

Sursa: BNS

Problema accesului persoanelor cu dizabilităţi 
pe piaţa muncii este similară în dependenţă de 
sexe: rata de participare în activităţile de ocupare 
profesională este de 10,3% în cazul bărbaţilor și 
10,9% în cazul femeilor, comparativ cu ratele de 
ocupare medii pe ţară de 40,6% pentru bărbaţi şi, 
respectiv, 36,5% pentru femei4. 

De asemenea, se observă şi anumite diferenţe 
în ceea ce ţine de timpul petrecut/alocat pentru 
ocupare profesională aducătoare de venit, în funcţie 
de sexe. Astfel, în pofi da faptului că la general, în 
medie pe ţară, bărbaţii alocă mai mult timp ocupării 
în câmpul muncii (8,9 ore pe zi faţă de 8,0 ore pe 
zi în cazul femeilor), bărbaţii cu dizabilităţi alocă, 
în medie, doar 6,2 ore pe zi. Astfel, durata medie a 
activităţii pe piaţa muncii a bărbaţilor cu dizabilităţi 
este mai mică cu circa 2 ore faţă de durata medie 
a activităţilor respective desfășurate de femeile 
cu dizabilităţi (8,1 ore pe zi). Totodată, remarcăm 
și faptul că femeile cu dizabilităţi care au obţinut 
un loc de muncă plătit petrec la lucru un timp 
echivalent cu restul femeilor (fi gura 2). 

Figura 2. Timp alocat pentru activităţi de „ocupare” 
alocat de către persoanele cu dizabilităţi și restul 
populaţiei, pe sexe, ore pe zi

Sursa: BNS

O posibilă explicaţie a acestor diferenţe de timp 
ar consta în faptul că dizabilităţile bărbaţilor sunt 
mai grave decât cele ale femeilor dat fi ind faptul că 
bărbaţii lucrează, de obicei, în meserii cu risc mai 
sporit de daună asupra stării de sănătate. Respectiv, 
bărbaţii cu dizabilităţi, de regulă, suferă de forme 
mai severe de dizabilitate în comparaţie cu femeile. 
Astfel, 27,7% din bărbaţii cu dizabilităţi dispun de 
gradul I de invaliditate, faţă de doar 16,1% - in cazul 
femeilor5. Din acest motiv o pondere mai mare din 
bărbaţii cu dizabilităţi nu pot lucra mult.

Cât timp alocă persoanele 
cu dizabilităţi activităţilor de 
divertisment şi vieţii sociale?
În medie, persoanele cu dizabilităţi alocă un timp 
similar vieţii sociale şi divertismentului6 (3,4 ore pe 
zi) în comparaţie populaţia generală a ţării (3,3 ore 
pe zi) (fi gura 3).  

Totuși, situaţia nu este similară între mediul rural și 
urban. În mun. Chişinău și alte orașe, timpul alocat 
de persoanele cu dizabilităţi pentru viaţa socială 
și divertisment este mai lung în comparaţie cu 
timpul alocat de restul populaţiei (3,4 ore pe zi în 
comparaţie cu 2,8 ore în mun. Chişinău și 3,5 ore în 
comparaţie cu 3,0 ore în alte orașe). 

4  BNS, Ancheta forţei de muncă, 2012.
5  Biroul Naţional de Statistică, Notă analitică nr. 02-11/105, 
din 19 august 2009

6  Conform Clasifi catorului activităţilor Cercetării privind utilizarea 
timpului, activităţile „viaţa socială şi diverstisment” includ: timpul 
petrecut cu familia, vizite şi primirea musafi rilor, petreceri, conversaţie 
telefonică, alte activităţi de viaţă socială sau neprecizate, cinema, teatru 
şi concerte, expoziţii de artă şi muzee, bibliotecă, evenimente sportive, alte 
activităţi de divertisment şi cultură sau precizate, precum şi timpul alocat 
pauzelor de odihnă pe parcursul zilei.
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Timpul dedicat vieţii sociale şi divertismentului 
petrecut de persoanele cu dizabilităţi de cele mai 
dese ori include timpul petrecut cu familia, vizite şi 
primirea musafi rilor. Explicaţia de bază la această 
situaţie ar fi  starea de sănătate a persoanelor din 
acest grup, care presupune un mod de viaţă mai 
puţin activ şi/sau mobilitate fi zică mai redusă. 
Aceasta rezultă în alocarea unui timp mai scurt 
pentru activităţi economice şi/sau profesionale 
plătite şi, respectiv, o durată medie mai mare a altor 
activităţi desfăşurate de persoanele cu disabilităţi, 
precum primirea musafi rilor, vizite, timp petrecut 
cu membrii familiei. 

Figura 3. Timpul alocat pentru „viaţa socială 
și divertisment”, în funcţie de mediul 
de reședinţă, ore pe zi

Sursa: BNS

La sate, însă, situaţia este diferită. În pofi da faptului 
că persoanele cu dizabilităţi de la sate alocă mai 
puţin timp pentru ocupare faţă de restul populaţiei, 
acestea dedică mai puţin timp și vieţii sociale în 
comparaţie cu restul populaţiei. Astfel, analiza scoa-
te în evidenţă izolarea atât economică, cât și socială 
a persoanelor cu dizabilităţi de la sate. 

Cât timp alocă persoanele 
cu dizabilităţi serviciilor comerciale 
și administrative?
Persoanele cu dizabilităţi alocă cu circa 39% mai 
puţin timp pentru serviciile comerciale și adminis-

trative, în comparaţie cu restul populaţiei (0,8 ore în 
comparaţie cu 1,3 ore). 

Discrepanţele respective sunt determinate situaţiei 
din mediul rural (fi gura 4), unde persoanele cu 
dizabilităţi alocă, în medie, de 2 ori mai puţin timp 
pentru serviciile comerciale și administrative faţă 
de restul populaţiei (0,8 ore faţă de 1,6 ore pe zi).  

Figura 4. Timp alocat pentru „servicii comerciale și 
administrative”7, pe medii de reședinţă8, ore pe zi

Sursa: BNS

În același timp, în mediul urban nu sunt atestate 
diferenţe semnifi cative dintre timpul dedicat servi-
ciilor comerciale și administrative de către persoa-
nele cu dizabilităţi și restul populaţiei. În Chișinău 
nu au fost identifi cate persoane cu dizabilităţi care 
au utilizat servicii comerciale și administrative (fi gu-
ra 4).

În pofi da faptului că bărbaţii, în medie, alocă de circa 
două ori mai mult timp pentru utilizarea diverselor 
tipuri de servicii comerciale și administrative în 
raport cu femeile (1,7 ore faţă de doar 0,9 ore pe 
zi), în cazul persoanelor cu dizabilităţi situaţia este 
diametral opusă. Astfel, bărbaţii cu dizabilităţi alocă 
în medie doar 0,7 ore pe zi, ceea ce este ceva mai 
puţin în comparaţie cu femeile cu dizabilităţi (0,9 
ore pe zi) (fi gura 5). 

O posibilă cauză a acestor diferenţe ţine de faptul 
că bărbaţii cu dizabilităţi tind să sufere de forme 
mai grave de dizabilitate, fapt ce limitează mai mult 

7  Conform Clasifi catorului activităţilor Cercetării privind utilizarea 
timpului, activităţile “Serviciile comerciale şi administrative” include: 
servicii precum curăţarea hainelor, încălţămintei; vizitarea băncii, 
contabilului, avocatului, primăriei, poliţiei, agenţiei de turism, service 
auto, etc. 

8  Eșantionul cercetării privind utilizarea timpului nu a inclus nici o 
persoană cu dizabilităţi din mun. Chișinău care a apelat la servicii 
comerciale și administrative.
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mobilitatea și capacitatea acestora de a benefi cia de 
serviciile comerciale și administrative, în comparaţie 
cu femeile cu dizabilităţi. 

Figura 5. Timp alocat pentru „servicii comerciale 
și administrative” de către persoanele cu 
dizabilităţi și restul populaţiei, pe sexe, ore pe zi

Sursa: BNS

Persoanele cu dizabilităţi călătoresc de 2 ori mai 
puţin cu troleibuzul și de circa 5 ori mai puţin cu 
trenul, în comparaţie cu restul populaţiei. Cel mai 
popular mijloc de transport ales de persoanele 
cu dizabilităţi, utilizat pe aceeaşi durată medie de 
timp pe zi ca şi de restul populaţiei, este autobusul/
autocarul (fi gura 6).  Aceste diferenţe pot fi  explicate 
în primul rând prin cerere mai mică pentru serviciile 
de transport din partea acestor persoane din cauza 
unui mod de viaţă mai puţin activ, impus de starea 
de sănătate diferită decât a restului populaţiei, şi 
dependent de capacităţile fi zice de deplasare mai 
reduse, dependenţa de asistenţa/ajutor/însoţire 
necesare la deplasare, un spectru mai restrâns de 
activităţi zilnice practicate, destinaţii de deplasare 
mai limitate şi specifi ce, etc. Alţi factori de infl uenţă 
asupra tipurilor de transport public ales şi/sau 
duratei deplasărilor ar fi  adaptarea doar parţială  
a mijloacelor de transport în corespundere cu 
ce rin ţele persoanelor cu dizabilităţi și veniturile 
disponibile limitate. Astfel de factori predetermină şi 
intensifi că efectele excluziunii sociale a persoanelor 
cu dizabilităţi.

Figura 6. Timpul alocat pentru „deplasările cu 
transportul public” de către persoanele cu 
dizabilităţi și restul populaţiei, ore pe zi

Sursa: BNS

Totuși, există destul de puţine persoane cu proble-
me grave de sănătate care se deplasează cu trans-
portul public și, prin urmare, estimările includ o 
marjă înaltă de eroare. Din această cauza, nu este 
posibil de calculat indicatorii respectivi la nivel de 
sexe. 

Concluzii:
 Persoanele cu dizabilităţi alocă cu circa 14% mai 

puţin timp lucrând pentru venit în comparaţie 
cu restul populaţiei. Rata de ocupare în cazul 
acestor persoane este de peste 3 ori mai mică în 
comparaţie cu toată populaţia, infuenţată în mare 
parte de situaţia din mediul rural. Acestea relevă un 
acces mai limitat la piaţa muncii a persoanelor cu 
disabilităţi şi infl uenţează negativ nivelul de venit, 
şi respectiv nivelul de trai al acestei categorii de 
populaţie;

 Durata medie a activităţii de ocupare pe piaţa 
muncii a bărbaţilor cu disabilităţi este mai mică 
cu circa 2 ore decât durata medie a activităţilor 
ocupaţionale aducătoare de venit desfăşurate de 
femeile cu dizabilităţi;

 Persoanele cu dizabilităţi, în special din mediul 
urban, alocă mai mult timp vieţii sociale şi divertis-
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men  tului (de cele mai dese ori incluzînd timpul 
petrecut cu familia, vizite şi primirea musafi rilor) 
decât populaţia generală a ţării. Situaţia este opusă 
pentru mediul rural; 

 Persoanele cu dizabilităţi alocă cu circa 39% mai 
puţin timp pentru diverse tipuri de servicii, inclusiv 
și publice, în comparaţie cu restul populaţiei şi 
călătoresc de 2 ori mai puţin cu troleibuzul și de 
circa 5 ori mai puţin cu trenul în comparaţie cu 
restul populaţiei;

 Rezultatele studiului relevă alocarea unui timp 
mai redus ocupării, studiilor, și accesării şi utilizării 
serviciilor de către persoanele cu dizabilităţi 
comparativ cu restul populaţiei, această stare a 
lucrurilor fi ind condiţionată de modul de viaţă şi 
comportament mai puţin activ, mai puţin intens 
şi diferit al persoanelor din grupul de populaţie 
analizat. Printre alţi factori de infl uenţă pot fi  
enumerate şi posibilităţile fi nanciare limitate ale 
persoanelor cu dizabilităţi, precum și infrastructura 
neadaptată necesităţilor acestora — toţi aceşti 
factori având un impact negativ de intensifi care 
a excluziunii sociale şi economice şi de sporire a 
riscului de sărăcie a acestor persoane;    

 Transportul public nu este utilizat în egală măsură 
și de către persoanele cu dizabilităţi din cauza 
neadaptării mijloacelor de transport la necesităţile 
acestor categorii de persoane. 

Recomandări:

 Problema excluziunii economice şi sociale a persoa-
nelor cu dizabilităţi, și în special a celor din mediul 
rural, trebuie tratată cu mai multă atenţie din partea 
Guvernului. În esenţă, politicile trebuie să se axeze 
pe 2 priorităţi de bază: (i) ameliorarea infrastructurii 
adaptate la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi 
(ex: piste de acces pentru cărucioare în toate 
instituţiile publice și private, în mijloacele de trans-
port public, semafoare cu semnalizare sonoră,  
etc.), și (ii) crearea oportunităţilor de incluziune 
eco no mică a acestor categorii de persoane (ex: 
dezvoltarea antreprenorialului social); 

 Este necesară încurajarea și crearea oportunităţilor 
de a participa în societate și prin intermediul volun-
ta riatului, artelor și sportului. Aceste forme de par-
ti cipare pot oferi o calitate mai înaltă a vieţii și, de 
asemenea, pot ajuta la sporirea capacităţii de adap-
tare, responsabilizare, integrare și aspiraţie - calităţi 
esenţiale necesare grupurilor dezavantajate, pentru 
a evita excluziunea socială;

 Infrastructura de transport public trebuie să fi e 
adap   tată mai bine necesităţilor persoanelor cu diza-
bi lităţi. 

Acest material a fost elaborat în baza rezultatelor Studiului privind Utilizarea Timpului, realizat de Biroul Naţional de Sta tistică, cu suportul 
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şi  Guvernului Suediei în cadrul proiectului ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional”.  Opiniile exprimate în această notă nu refl ectă 
neapărat pun c tul de vedere sau politicile ofi ciale ale agenţiilor ONU, Guvernului Suediei sau Biroului Naţional de Statistică.
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