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Abstract 

” (2020) și ”Provocările pandemiei pentru familiile cu copii din municipiul Chișinău” (2021) 

au fost evidențiate probleme cu care se confruntă familiile cu copii în perioada pandemiei. Printre 

cele mai vulnerabile s-au evidențiat familiile tinere; familiile incomplete; familiile din mediul urban; 

persoanele cu nivel de instruire redus; familiile cu venituri scăzute. S-a constatat existența 

inegalităților în procesul educațional în funcție de mediul de reședință, nivelul de asigurare materială 

și structura familiei, având acces diferit la resurse (echipament, timp și cunoștințe din partea 

părinților) atât în perioada începutului pandemiei, cât și la etapa actuală. Munca la distanță și 

educația copiilor on-line a făcut dificilă combinarea rolurilor profesionale cu cele parentale, în 

special pentru femei. 

Au fost actualizate principalele dificultăți parvenite în contextul pandemiei și profunzimea 

impactului social asupra acestei categorii de populație. Pe lângă riscul direct asupra stării de sănătate 

fizică, în timpul pandemiei s-a accentuat excluderea și discriminarea persoanelor în vârstă, s-a 

evidențiat riscul sporit de violență și neglijare, și cazurile de stigmatizare la nivel comunitar. 

Resursele individuale/ familiale ale persoanelor vârstnice, în special în cazul infectării cu COVID-

19 și a tratamentului, au jucat un rol important în depășirea crizei. Se accentuează necesitatea 

monitorizării continue a situației și combaterii atitudinilor „ageiste” în perioada post pandemie. 

 

Based on sociological research, “Impact of the COVID-19 pandemic on families with 

children” (2020) and “Pandemic challenges for families with children in mun.Chisinau” (2021), 

problems faced by families with children during the pandemic were highlighted. Among the most 

vulnerable were young families, incomplete families; urban families; people with a low level of 

education; low-income families. It was found that there are inequalities in the educational process by 

place of residence, the level of material insurance and family structure, which determine the access 

to resources (equipment, time and knowledge from parents) both during the beginning of the 

pandemic and at the current stage.  Remote work and on-line education made it difficult to combine 

professional and parenting roles, especially for women. 

Through empirically reasoned findings, were identified the main difficulties encountered by 

elderly in the context of the pandemic and depth of their social impact. In addition to the direct risk 

to physical health, the exclusion and discrimination of the older people during the pandemic 

increased. There was an increased risk of violence and neglect, cases of stigma at community level. 

The individual/family resources of the older people, especially in the case of COVID-19 infection 

and treatment, have played an important role in overcoming the crisis. “Ageist” attitudes also 

occurred in the post-quarantine period, undermining the rights of older people to quality services. 

The need for continuous monitoring of the situation and combating "ageist" attitudes in the post-

pandemic period is emphasized. 


