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STUDIUL DE INDICATORI MULTIPLI ÎN CUIBURI (MICS)

MICS este un studiu internaþional dezvoltat de UNICEF care generează informaþie statistică cu referire la familii �i 
copii. Studiul acoperă o gamă largă de arii tematice cum ar fi supravieþuirea copilului �i sănătatea, nutriþia, educaþia, 
dezvoltarea copilului, HIV/SIDA �i protecþia copilului. Această informaþie este esenþială pentru monitorizarea 
progresului obþinut pe calea atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului �i pentru crearea unui viitor mai bun 
pentru toþi.

Actuala ediþie a MICS a fost realizată în Moldova în anul 2012 (cu excepþia regiunii Transnistrene) de către Centrul 
Naþional de Sănătate Publică al Ministerului Sănătăþii, cu suportul Fondului Naþiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) 
�i în colaborare cu Biroul Naþional de Statistică, Institutul de Cercetări �tiinþifice în Ocrotirea Sănătăþii Mamei �i 
Copilului, Ministerul Muncii, Protecþiei Sociale �i Familiei, Ministerul Educaþiei, Centrul Naþional de Management 
în Sănătate �i Centrul Naþional de Sănătate a Reproducerii �i Genetică Medicală. Suportul financiar şi tehnic a fost 
oferit de UNICEF, cu sprijin adiþional din partea Agenþiei Elveþiene de Dezvoltare �i Cooperare �i a Organizaþiei 
Mondiale a Sănătăþii.

Rezultatele MICS sunt dezagregate după criteriul discrepanþelor sociale, economice �i geografice �i constituie un 
suport de date valoros pentru elaborarea politicilor �i strategiilor bazate pe dovezi.

Perioada de colectare a datelor: 17 Aprilie - 30 Iunie 2012

Chestionare în gospodării: 11,354; Rata de răspuns: 97,4 %
Chestionare în rîndul femeilor (vârsta 15-49 ani): 6,000; Rata de răspuns: 89,3 %
Chestionare în rîndul bărbaþilor (vârsta 15-49 ani): 1,545; Rata de răspuns: 77%
Chestionare pentru copiii sub cinci ani: 1,869; Rata de răspuns: 96,3 %
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EDUCAÞIA
PREGĂTIREA CĂTRE �COALĂEDUCAÞIA TIMPURIE

din copiii înrolaþi în 
învăþământul primar 
în clasa I au frecventat 
programe de instruire 
preşcolară în anul 
precedent 

93%

71%

din copiii cu vârsta 
de 3-4 ani (36-59 
luni) frecventează 
un program de 
educaþie timpurie

88%
93%91%

64%

95%

82%
90%

50%

Cei mai 
săraci

UrbanUrban BăieþiCei mai  
bogaþi

RuralRural Fete

Copiii din GOSPODăRIIlE SăRACE au de 
DOUă ORI MAI PUÞiNe �ANSE să frecventeze 
programe de educaþie timpurie.

Nivelul de pregătire către �coală este BUN. 
MAjORITATEA copiilor DEÞiN CUNo�TiNÞe �i 
ABIlITăÞI ADECVATE pentru a începe �coala. 
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99.1%98.6% 98.6%

EDUCAÞIA
EDUCAÞIA PRIMARĂ

97.8%Cei mai săraci

98.8%Cei mai bogaþi

clasele 
I-IV

98.7%
din copii frecventează 
�coala primară

98.9% 98.4%U
rb

an

U
rb

an

FeteBăieþi

R
ur

al

R
ur

al

98%

Rata de frecventare în învăþământul primar este îNAlTă. 
Aproape ToÞi copiii de vârsta 7-10 ani FRECVENTEAză �COAlA.
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EDUCAÞIA
EDUCAÞIA GIMNAZIALĂ

Cei mai săraci

clasele 
V-IX

96.3%
din copii frecventează 
gimnaziul

95.5% 97.1%U
rb

an

U
rb

an

FeteBăieþi

R
ur

al

R
ur

al

96.7%

90.9%

Cei mai bogaþi 97%

97.8%

92.7%
95.5%

Rata de frecventare în învăþământul gimnazial este mai jOASă în rândul copiilor din FAMIlIIlE SăRACE 
�i a BăIEÞIlOR din ORA�e. 
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DEZVOLTAREA COPILULUI

47%

RuralUrban

IMPLICAREA TATĂLUI ÎN ACTIVITĂÞI DE ÎNVĂÞARE

din copiii cu vârsta de 3-4 ani (36-59 luni) au fost implicaþi în activităþi de 
învăþare împreună cu tatăl lor

40%

60%

Cei mai bogaþi

71%

Cei mai săraci

29%

Copiii din FAMIlIIlE SăRACE �i cei din MEDIUl RURAl au MAI PUÞiNe �ANSE să înveþe �i să se pregătească 
de �coală împreună cu tatăl lor. 
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ASIGURAREA CU MATERIALE DIDACTICE �I JUCĂRII

82%
87%

Cei mai  
săraci

Cei mai 
bogaþi

68%
75%

RuralUrban

68%67%

60%

33%

Urban Rural Cei mai 
bogaþi

Cei mai  
săraci

68%

68%din copiii cu vârsta 
sub 5 ani au acasă mai 
mult de trei cărþi

din copiii cu vârsta sub 
5 ani au acasă două sau 
mai multe tipuri de jucării

În timp ce jUCăRIIlE sunt DISPONIBIlE în majoritatea gospodăriilor, MATERIAlElE DIDACTICE lIPSESC. 
Doar o TReiMe din cele mai SăRACE familii dispun de trei �i mai multe CăRÞi pentru copii.

DEZVOLTAREA COPILULUI
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din copiii cu vârsta de 3-4 ani (36-59 luni) 
se dezvoltă normal în cele patru domenii: 
alfabetizare-aritmetică, dezvoltare fizică, 
dezvoltare social-emoþională, învăþare.

INDICELE DE DEZVOLTARE TIMPURIE ALFABETIZARE-ARITMETICĂ: 
Copilul este considerat că se 
dezvoltă normal dacă poate iden-
tifica / numi cel puþin zece litere 
ale alfabetului, dacă poate citi cel 
puþin patru cuvinte simple, dacă 
�tie numele �i dacă poate să recu-
noască simbolurile la toate cifrele 
de la 1 la 10. în cazul în care cel 
puþin două dintre răspunsuri sunt 
corecte, atunci copilul se dezvoltă 
corespunzător.

DEZVOLTARE FIZICĂ: în cazul în 
care copilul poate ridica cu două 
degete de la sol un obiect de mici 
dimensiuni, cum ar fi o vargă sau 
o piatră, �i mama/ îngrijitorul nu 
indică faptul că, copilul este un-
eori inapt de joacă, atunci copilul 
are o dezvoltare fizică adecvată.

DEZVOLTARE SOCIAL-EMOÞION-
ALĂ: Copilul se dezvoltă corect, 
dacă i se pot atribui două dintre 
următoarele caracteristici: se 
înþelege bine cu alþi copii, nu 
love�te cu piciorul, nu mu�că, 
nu împinge alþi copii �i nu este 
distras u�or de la activităþi.

ÎNVĂÞARE: în cazul în care copilul 
urmează ni�te instrucþiuni sim-
ple despre cum să facă un lucru 
corect �i / sau când i se dă ceva 
de făcut, este capabil să facă acest 
lucru de unul singur, atunci copi-
lul se dezvoltă corespunzător. 

indicele de dezvoltare timpurie este MAI MIC pentru copiii din 
gospodăriile SăRACE �i cei din MEDIUl RURAl. 

84%

Urban

Cei mai săraci

Rural

Cei mai bogaþi

87%

75%

82%

87%

Dezvoltare 
fizică

99%

Alfabetizare-
aritmetică

30%

79%

Dezvoltare 
social-emoþională

99%

Învăþare

DEZVOLTAREA COPILULUI
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SĂNĂTATEA COPILULUI

Rural

Urban
82%

93%

din copiii cu vârsta 
de 15-26 luni au fost 
vaccinaþi împotriva 
bolilor copilăriei care 
pot fi prevenite

IMUNIZAREA

89%
din copii au fost 
alăptaþi în prima oră 
de la na�tere

ALĂPTAREA

61%

36%

Urban

Urban

Rural

Rural

59%

62%

din copiii cu vârsta de 
0-5 luni au fost alăptaþi 
exclusiv

40%
30%

DOI din zECE copii din mediul URBAN nu au fost 
vaccinaþi împotriva bolilor copilăriei.

MAI PUÞiN de jUMăTATE din copii sunt AlăPTAÞi 
EXClUSIV în primele �ase luni.
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6%

NUTRIÞIA
RETARDUL STATURAL SUPRAPONDERABILITATEA

Cei mai săraci Cei mai săraci

Cei mai bogaþi Cei mai bogaþi

din copiii cu vârsta sub 5 ani 
suferă de retard statural (au 
înălþimea mică pentru vârsta lor)

din copiii cu vârsta sub 
5 ani sunt supraponderali 
(au greutatea mare pentru 
înălþimea lor)

5%

Copiii din familiile SăRACE sunt de PATRU ori 
mai EXPU�i riscului de a avea ReÞiNeRe ÎN 
CRe�TeRe, din cauza iNSUFiCieNÞei CRoNiCe 
de substanþe nutritive de bază.

Copiii din familiile BOGATE sunt de DOUă ori 
mai expu�i riscului de a fi SUPRAPONDERAlI.

11% 3%

3% 7%
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NUTRIÞIA

Urban Rural Cei mai 
săraci

Cei mai  
bogaþi

61% 68%34% 23%

CONSUMUL DE SARE IODATĂ

din gospodării consumă 
sare adecvat iodată 44%

Familiile SăRACE �i cele din mediul RURAl au cele mai MiCi �ANSE să consume sare iodată.
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SĂNĂTATEA
ANEMIA

din femeile cu 
vârsta cuprinsă 
între 15-49 ani 
suferă de anemie

Rural Rural

Cei mai săraci Cei mai săraci

22% 16%

20% 15%

28% 24%

31% 32%

din copiii cu 
vârsta de 6-59 
luni suferă de 
anemie

Urban Urban

Cei mai bogaþi Cei mai bogaþi

26% 21%

Femeile SăRACE din mediul RURAl sunt 
expuse unui risc mai mare de a suferi de 
anemie.

Copiii din familiile SăRACE sunt expu�i 
de DOUă ori mai mult riscului de anemie.
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TUBERCULOZA
CUNOA�TEREA SIMPTOMELOR 
BOLII

din femeile �i bărbaþii cu vârsta cuprinsă între 
15-49 ani cunosc cel puþin unul din simptomele 
tuberculozei

ATITUDINEA FAÞĂ DE PERSOANELE 
BOLNAVE DE TUBERCULOZĂ

din femeile �i bărbaþii cu vârsta 
cuprinsă între 15-49 ani preferă 
să ascundă că un membru 
de familie este bolnav de 
tuberculoză

BăRBAÞii sunt de DOUă oRi mai puþin informaþi 
despre SIMPTOMElE DE BAză ale tuberculozei 
(tusea îndelungată �i febra).

Mai mult de o TReiMe din populaþie preferă să ASCUNDă 
că un membru de familie are tuberculoză. Această 
atitudine este RăSPâNDITă mai ales în rândul FEMEIlOR. 

Tuse 
nespecifică

Febră Spută cu 
sânge

Slăbiciune, 
oboseală

Pierdere în 
greutate

20%
23%

27%

12%12% 12%

22%

11%9% 10%

94%

42%

30%

92%
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HIV/SIDA
ATITUDINI TOLERANTE FAÞĂ DE 
PERSOANELE CARE TRĂIESC CU HIV

din femeile �i bărbaþii cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani au 
atitudine tolerantă pentru cel puþin un indicator

din femeile �i bărbaþii cu vârsta cuprinsă între 
15-49 ani au atitudine tolerantă pentru toþi cei 
patru indicatori

TESTAREA LA HIV ÎN 
PERIOADA ANTENATALĂ

din femei li s-au oferit un test la HIV, 
au fost testate în perioada gravidităþii 
�i au primit rezultatul

83%

indicatorii de atitudine tolerantă includ:
• Sunt dispu�i să îngrijească un membru al familiei cu HIV/SIDA 

în propria gospodărie
• Ar cumpăra legume proaspete de la un negustor infectat cu HIV
• Consideră că unei profesoare infectată cu HIV ar trebui să i se 

dea voie să predea la �coală 
• Nu ar vrea să þină în secret dacă o rudă s-ar infecta cu HIV

87% 88%

3%

Cel mai îNAlT nivel de stigmatizare este prezent în rândul 
populaþiei SăRACE �i celei din mediul RURAl.

PATRU din CiNCi femei însărcinate au fost 
TESTATE la HIV �i î�i cunosc rezultatul.
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HIV/SIDA
CUNO�TINÞE DESPRE CĂILE DE 
TRANSMITERE A INFECÞIEI HIV ÎN 
RÂNDUL TINERILOR DE 15-24 ANI

UTILIZAREA PREZERVATIVULUI 
ÎN RÂNDUL TINERILOR DE 
15-24 ANI

Cuno�tinþele complete privind transmiterea �i prevenirea HIV includ: �tiu cum să identifice corect două căi 
de prevenire a infectării cu HIV, cunosc că o persoană aparent sănătoasă poate avea HIV şi ştiu să elimine 
două cele mai răspândite concepþii greşite despre transmiterea HIV.

cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani, care au 
avut contacte sexuale cu unul sau mai mulþi 
parteneri în ultimele 12 luni, au relatat utilizarea 
prezervativului

cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani deþin 
cuno�tinþe complete cu privire la căile de 
transmitere a infecþiei HIV

36% 49%28% 68%
femei femeibărbaþi bărbaþi

CUNo�TINþElE despre HIV/SIDA în rândul tinerilor sunt iNSUFiCieNTe. Doar o TReiMe din tineri 
sunt BINE INFORMAÞi despre prevenirea HIV.
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CONSUMUL DE TUTUN
FUMATUL ÎN UNA SAU MAI MULTE 
ZILE PE PARCURSUL ULTIMEI LUNI

12%

8%

MAI MULT DE 20 ÞIGĂRI PE ZI

cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani au fumat 
mai mult de 20 þigări în ultimele 24 de ore

din femeile cu vârsta 
cuprinsă între 15-49 
ani au fumat

din bărbaþii cu vârsta 
cuprinsă între 15-49 
ani au fumat

bărbaþifemei
47%48%

jUMăTATE din BăRBAþII cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani fumează, MAjORITATEA fiind din 
gospodăriile SăRACE. o situaþie INVERSă pentru FeMei: cele mai BOGATE fumează de DOUă ori mai 
mult în comparaþie cu femeile sărace.

Cei mai 
săraci

Cei mai 
săraci

Cei mai 
bogaþi

Cei mai 
bogaþi

6%

43%

15%

63%
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CONSUMUL DE ALCOOL

45%80% 22%57%
tineribărbaþi tinerefemei

CONSUMUL DE ALCOOL ÎN 
UNA SAU MAI MULTE ZILE PE 
PARCURSUL ULTIMEI LUNI

CONSUMUL DE ALCOOL PRINTRE 
ADOLESCENÞI ÎNAINTE DE VÂRSTA 
DE 15 ANI

cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani au consumat 
cel puþin o porþie de alcool în una sau mai multe 
zile pe parcursul ultimei luni

au început să consume alcool până la vârsta 
de 15 ani 

Fiecare Al DOIlEA adolescent �i fiecare a 
CINCEA adolescentă a început să consume 
alcool PâNă la vârsta de 15 ani.

Mai mult de jUMăTATE din populaþie 
CONSUMă alcool.
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SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ
UTILIZAREA CONTRACEPÞIEI

din femeile căsătorite sau în concubinaj, cu 
vârsta cuprinsă între 15-49 ani, folosesc o 
metodă modernă de contracepþie

Metodele moderne de contracepþie includ:
• Sterilizare feminină
• Dispozitive intrauterine
• Injectabile
• Pastile
• Prezervative masculine
• Diafragma /spumă/gel
• Amenoreea de lactaþie

7.5%

SARCINA LA ADOLESCENTE

din fetele cu vârsta 
cuprinsă între 15-19 
ani sunt însărcinate 
sau au născut deja 
primul copil

LIPSA MIJLOACELOR DE CONTRACEPÞIE

din femeile căsătorite sau în concubinaj, cu vârsta 
cuprinsă între 15-49 ani, nu dispun de mijloace de 
contracepþie

42% 9.5%

34%

47%

Cei mai săraci

Cei mai bogaþi

Mai puþin de jUMăTATE din femeile cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani utilizează o metodă modernă 
de CONTRACEPþIE.
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ASISTENÞA LA NA�TERE ÎNGRIJIREA ANTENATALĂ

din na�teri au avut loc 
în instituþii medicale 
�i au fost asistate 
de personal medical 
calificat (medici �i 
asistente medicale)

din mame au beneficiat de 
îngrijire medicală calificată 
cel puþin de patru ori pe 
parcursul sarcinii

+

Cei mai săraciCei mai bogaþi

95%

99.6%

ÎNREGISTRAREA NA�TERII

din copiii cu vârsta sub 5 ani au na�terile înregistrate de către autorităþi

86%97%

99%

SĂNĂTATEA REPRODUCTIVĂ
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APA �I SANITAÞIA

din populaþie utilizează 
surse îmbunătăþite de 
apă potabilă 

SPĂLAREA MÂINILORAPA POTABILĂ

din gospodării dispun 
de apă pentru spălarea 
mâinilor

din gospodării dispun 
de săpun pentru 
spălarea mâinilor

Surse de apă îmbunătăþite:
• sistem de apeduct,
• tub/foraj, 
• fântână protejată, 
• izvor protejat, 
• apă îmbuteliată

Populaþia din mediul URBAN are acces SPoRiT 
la surse îMBUNăTăÞiTe de apă potabilă.

86%

95%

95%

Rural

Urban

81%

96%
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SANITAÞIA

Sisteme de sanitaþie îmbunătăþite:
• cu scurgere în sistem centralizat sau local de 

canalizare, tancuri septice sau latrine
• latrine cu ventilaþie 
• toaletă cu compostare

din populaþie utilizează 
sisteme de sanitaþie 
îmbunătăþite 

din populaþie 
utilizează toalete 
cu apă70% 34%

Rural

Rural

Urban

Urban

61%

9%

85%

75%

există o DISCREPANÞă enormă între sistemele de sanitaþie din mediul URBAN �i RURAl. 
Populaþia de la SATE este cea mai DEzAVANTAjATă.

APA �I SANITAÞIA
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ACCESUL LA MASS MEDIA

din femeile �i bărbaþii cu vârsta cuprinsă între 
15-49 ani urmăresc televizorul, ascultă radioul 
�i citesc ziarele cel puþin o dată pe săptămână 


din femeile �i bărbaþii cu vârsta cuprinsă între 
15-49 ani urmăresc televizorul cel puþin o dată 
pe săptămână

32%

93% 92%

Femei Bărbaþi

FEMEIlE �i BăRBAÞii din chintila SăRACă se 
informează CEl MAI PUÞiN din mass media.

TV este cel mai POPUlAR mijloc de INFORMARE 
îN MASă în Moldova.

Cei mai săraci

Cei mai săraci

Cei mai bogaþi

Cei mai bogaþi

14%

17%

39%

45%
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UTILIZAREA COMPUTERULUI �I INTERNETULUI 

din femeile �i bărbaþii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani utilizează 
computerul cel puþin o dată pe săptămână

din femeile cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani 
utilizează internetul cel puþin o dată pe săptămână

din bărbaþii cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani 
utilizează internetul cel puþin o dată pe săptămână



38% 34%

98% 99%

90% 92%

73% 69%

Cei mai săraci Cei mai săraci

Urban Urban

Rural Rural

Cei mai bogaþi Cei mai bogaþi

76%

81% 78%

În timp ce rata MEDIE de utilizare a internetului este îNAlTă, există DISCREPANÞe majore între săraci �i bogaþi. 
Doar o TReiMe din TiNeRii care locuiesc în familii SăRACE folosesc internetul. 

UTILIZAREA INTERNETULUI



23

SATISFACÞIA DE VIAÞĂ

din femeile cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani sunt 
mulþumite de viaþa lor

46% 52%53% 53%53% 56%

32%
42%

din bărbaþii cu vârsta 
cuprinsă între 15-24 ani 
sunt mulþumiþi de viaþa lor

Cei mai 
bogaþi

Cei mai 
bogaþi

Urban UrbanRural RuralCei mai  
săraci

Cei mai  
săraci

50% 53%

Doar o TReiMe din tinerii din familiile SăRACE sunt MUlÞUMiÞi de viaþa lor. 

Domeniile satisfacþiei de viaþă includ: viaþa de familie, prietenii, �coala, locul de muncă, sănătatea, condiþiile 
de trai, modul în care sunt trataþi de alþii, aspectul fizic �i venitul actual.
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PROTECÞIA COPILULUI
METODELE DE DISCIPLINARE A COPIILOR

din copiii cu vârsta cuprinsă între 2-14 ani au fost 
supu�i la orice formă de pedeapsă violentă 

din copiii cu vârsta cuprinsă 
între 2-14 ani au fost supu�i 
agresiunii psihologice

din copiii cu vârsta 
cuprinsă între 2-14 ani au 
fost supu�i pedepsei fizice




 76%

69%

48%

Părinþii NU �TiU cum să-�i disciplineze copiii prin metode NON-VIOlENTE �i au nevoie de EDUCAÞie în 
acest sens. 


din copiii cu vârsta cuprinsă între 2-14 ani au 
fost disciplinaþi prin metode non-violente

Chiar dacă disciplinarea 
violentă este o practică 
răspândită, doar 15% 
dintre adulþi consideră 
că un copil ar trebui 
pedepsit fizic 

22%

15%
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METODELE DE DISCIPLINARE 
A COPIILOR

PEDEAPSA FIZICĂ
(copii cu vârsta cuprinsă între 2-14 ani)

ORICE FORMĂ DE PEDEAPSĂ VIOLENTĂ
(copii cu vârsta cuprinsă între 2-14 ani)

2-4
ani

ani

ani

5-9

10-14

Agresiunea psihologică Pedeapsa fizică

52%

73%

37%

68%66%

59%

51% 82%

45% 74%

Băieþi Cei mai săraci

Fete Cei mai bogaþi

BăIEÞii sunt mai EXPU�i riscului de a fi 
BăTUþI în comparaþie cu fetele.

�ansele disciplinării violente DESCRESC odată cu 
nivelul de BUNăSTARE a familiei.

Cu cât copilul este mai MiC, cu atât �ansele lui de a fi pedepsit FIzIC, sunt mai MARI.

PROTECÞIA COPILULUI
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din femeile cu vârsta cuprinsă 
între 15-49 ani cred că 
soþul are dreptul să-�i bată 
soþia/partenera în diferite 
circumstanþe

ATITUDINEA FAÞĂ DE VIOLENÞA ÎN FAMILIE

din bărbaþii cu vârsta 
cuprinsă între 15-49 ani cred 
că soþul are dreptul să-�i bată 
soþia/partenera în diferite 
circumstanþe

11% 13%

FEMEIlE jUSTIFICă violenþa în familie aproape lA FEl DE MUlT ca BăRBAÞii.

PROTECÞIA COPILULUI

Urban

Rural

Studii 
profesionale

Studii 
superioare

Cei mai bogaþi

Cei mai săraci

Urban

Rural

Studii 
profesionale

Studii 
superioare

Cei mai bogaþi

Cei mai săraci

9% 10%

13% 15%

15% 18%

5% 5%

22% 25%

6% 7%



27

MIGRAÞIA
din copii au cel puþin un 
părinte plecat peste hotare

din copii au ambii părinþi 
plecaþi peste hotare

Copiii din mediul RURAl sunt mai afectaþi din 
cauza migraþiei UNUI SAU AMBIlOR PăRINÞi. 

Migraþia afectează îN SPECIAl copiii din familiile 
cu VENITURI MEDII.

21% 5%

Cei mai 
săraci

Cei mai 
bogaþi

Venituri 
medii

17%

26%

12%

Rural

Urban

6%

4%

Rural

Urban17%

23%
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SITUAÞIA ÎN FAMILIE

Copiii locuiesc cu ambii părinþi

Copiii locuiesc doar cu mama 
(tata este în viaþă sau a decedat)

Copiii locuiesc doar cu tata 
(mama este în viaþă sau a decedat)

Copiii nu locuiesc cu părinþii biologici

63%

4%

22%

11%

Fiecare Al PATRUlEA copil din Moldova locuie�te DOAR cu MAMA sau TATăl BIOlOGIC.
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