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Raportul anual de activitate al Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea Forței de Muncă 

(ANOFM) în comun cu agențiile teritoriale pentru 
ocuparea fortei de muncă (AOFM) aduce în prim 
plan activitățile desfăşurate în domeniul ocupării 
forței de muncă pe parcursul anului 2017. Activi�. Activi�ctivi�
tatea a fost axată pe realizarea Planului de acţiuni 
pentru anul 2017 şi Planului național de acțiuni 
pentru implementarea Acordului de Asociere RM�
UE pentru anul 2017.  

Principalele obiective stipulate în Planul de 
acțiuni pentru anul 2017 (aprobat prin Hotărâ�
rea nr.1 a Consiliului de administrație din 25.01. 
2017), au fost: 

INTRODUCERE

CAPITOLUL  I.

	Creşterea gradului de 
ocupare  a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc 
de muncă pe piața inter�
nă. 

	Creşterea gradului de 
ocupare a locurilor de 
muncă libere  prin spo�
rirea calității serviciilor 
acordate şomerilor şi an�
gajatorilor.

TENDINȚELE PIEȚEI MUNCII în REPUBLICA MOLDOVA
(conform datelor Biroului Național de Statistică)

Analiza activității Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă nu poate fi efec�

tuată decât în contextul economic general, deter�
minat atât de evoluția demografică, cât şi de fe�
nomenele legate de funcționarea pieței muncii în 
Republica Moldova. Agenția Națională, fiind unul 
dintre actorii principali ai procesului de imple�
mentare a politicilor din domeniul ocupării forței 
de muncă, contribuie substanțial la dezvoltarea 
pieței muncii din țară. 

În anul 2017 populația economic activă 
(populația ocupată plus şomerii) a Republicii 
Moldova a constituit 1259,1 mii persoane, fără 

modificări esențiale față de anul 2016. Disparităţi 
importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor 
economic active nu s�au înregistrat: ponderea 
bărbaților (50,8%) a fost mai înaltă în comparație 
cu cea a femeilor (49,2%), iar ponderea per�
soanelor economic active din mediul rural a fost 
mai mare față de cea a populației active din mediul 
urban: respectiv 53,7% şi 46,3%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi 
peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste 
în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a con�
stituit 42,2%, fiind în uşoară scădere față de anul 
2016 (42,6%). Acest indicator a atins valori mai în�

	Sporirea angajării din rândul beneficiarilor 
de ajutor de şomaj.

	Promovarea integrării pe piața muncii a lu�
crătorilor migranți, inclusiv reîntorşi de pes�
te hotare.

	Creşterea  competențelor profesionale ale 
angajaților din Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă.

	Utilizarea eficientă a mijloacelor financiare alo�
cate pentru implementarea sarcinilor prevăzu�
te în programele de ocupare a forței de muncă.

	Modernizarea ANOFM şi monitorizarea ser�
viciilor prestate clienților.
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alte în rândul bărbaților–45,3%, în comparație cu 
rata estimată pentru femei–39,4%. Ratele de acti�
vitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 
44,5% în mediul urban şi 40,4% în mediul rural.

Populaţia ocupată a constituit 1207,5 mii 
persoane, fără modificări seminificative față de 
anul 2016. Ca şi în cazul populaţiei economic ac�
tive, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe 
(50,5% bărbați şi 49,5% femei), ponderea ocupării 
în mediul rural a fost mai mare față de cea din me�
diul urban (respectiv 54,4% mediul rural şi 45,6% 
mediul urban).

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi pes-
te (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 
ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi cat-
egorie de vârstă) a fost de 40,5%, fără modificări 
seminificative față de anul 2016(40,8%). La bărbaţi 
ea a fost mai înaltă (43,1%) în comparație cu fe�
meile (38,1%). În mediul urban rata de ocupare a 
avut valoarea 41,9% şi 39,3% în mediul rural. 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 
muncă (16�56/61 ani) a fost de 47,2%, a populației 
în vârstă de 15�64 ani – 44,9% şi în categoria de 
vârstă 15�29 ani acest indicator a avut valoarea de 
27,6%.

Conform activităţilor economice, în sectorul 
agricol au activat 390,5 mii persoane (32,3% din 
totalul persoanelor ocupate). Fată de anul 2016 
numărul populației ocupate în agricultură s�a di�
minuat cu 20,5 mii, sau cu 5,0%.

În activitățile non-agricole numărul persoane�
lor ocupate a fost de 817,0 (+8,4 mii, față de  2016). 
Ponderea persoanelor ocupate în industrie a con�
stituit 12,0% (12,1% în 2016), iar în construcții 
4,7% (5,0% în 2016). În sectorul servicii au activat 
mai mult de jumătate (51,0% din totalul persoa�
nelor ocupate, ponderea acestora fiind în creştere 
de 2016 (49,2%). Conform repartizării după forme 
de proprietate 74,4% din populația ocupată a ac�
tivat în sectorul privat şi 25,6%  în sectorul public. 
În sectorul informal au lucrat 14,9% din total per�
soane ocupate în economie, iar 34,6% au avut un 
loc de muncă informal. 

Numărul şomerilor, estimat conform meto�
dologiei BIM a fost de 51,6 mii persoane, fiind în 
scădere cu 3,2% față de 2016 (53,3 mii). Șomajul a 
afectat într�o proporție mai mare bărbații – 59,9% 
din total şomeri, la fel şi persoanele din mediul ur�
ban – 64,7%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în 
populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valo�
area de 4,1%, fără modificări semnificative față de 
2016(4,2%). Rata şomajului la bărbați a constituit  
4,8%, la femei respectiv 3,3%. Disparităţi sem�
nificative au fost înregistrate între medii: 5,7% în 
urban, față de 2,7% în rural. În rândurile tinerilor 
(15�24 ani) rata şomajului a constituit 11,8%. În 
categoria de vârstă 15�29 ani acest indicator a avut 
valoarea 8,1%.



5

CAPITOLUL  II.

SINTEZA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR ACTIVE  
de STIMULARE a OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ

2.1. Șomajul înregistrat. 

Fig. 2.1.1. Tendințe ale şomajului înregistrat 

Pe parcursul anului 2017, Agenția Națională 
în comun cu structurile sale teritoriale 

a lucrat cu 69,0 mii şomeri, din care 42,1 mii 
şomeri noi înregistrați, marcând o tendință de 
diminuare a numărului de şomeri înregistrați 
cu 16% mai puțin față de anul 2016 (50,1 mii 
şomeri). Din total şomeri înregistrați 54% au 

constituit bărbații şi 44% persoanele pentru 
prima dată în căutarea unui loc de muncă.

Conform studiilor, ponderea cea mai ridicată a 
şomerilor înregistrați se regăseşte în segmentul 
persoanelor cu nivel de instruire primar/gimna�
zial/liceal (cca 66%) din numărul total de şomeri 
înregistraţi.  

Fig. 2.1.2.  Structura şomajului pe grupe de vârstă şi nivel de studii

Pe medii de rezidență, ponderea şomajului 
a fost net superioară în rândul populației din 
mediul rural, cca 63% din totalul şomerilor 

înregistrați, iar locurile de muncă vacante în 
acest sector constituiau 15% din total locuri va�
cante înregistrate.
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Fig. 2.1.4.  Distribuția lunară a şomerilor plasați în câmpul muncii, persoane

Fig. 2.1.6. Distribuția locurilor de muncă vacante conform salariilor 

În perioada de referință au fost plasați în 
câmpul muncii 16,6 mii persoane, sau 40% 
din total şomeri înregistrați, inclusiv 61 
şomeri au fost antrenați în măsuri de stimu�

Fig.2.1.3. Cererea şi oferta pe medii de rezidență

lare a mobilității forței de muncă, din care 40 
şomeri au beneficiat de indemnizație unică de 
încadrare şi 21 şomeri – indemnizație unică de 
instalare.

Pe parcursul anului 2017 s�a conlucrat cu peste 
5,8 mii agenți economici şi au fost înregistrate în 
baza de date a Agenției Naționale 45,4 mii locuri 

de muncă vacante, constituind o creştere cu 2% 
față de anul 2016, trendul ascendent menținân�
du�se si pe parcursul ultimilor ani. 

Fig. 2.1.5. Statistica locurilor de muncă vacante înregistrate (2012-2017)
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Comparativ cu anul 2016, a crescut cu 5% 
numărul locurilor vacante cu salarii mai mari de 
3000 lei şi a scăzut a celor între 1000�2000 lei  de 
la 19% la 12%.  Preponderent, de către şomeri 
sunt solicitate salariile de peste 3000 lei. 

Clasificând locurile vacante conform 
activităților economice, ponderea cea mai mare 
o ocupă cele din industria prelucrătoare şi ex-
tractivă – 27% (Figura 2.1.6).

Fig. 2.1.7.  Clasificarea locurilor de muncă vacante înregistrate conform  
activităților economice,l.v.

Din totalul locurilor de muncă vacante înregis�
trate, majoritatea covârşitoare au constituit cele 
oferite muncitorilor – 69%, predominând din: in�
dustria uşoară, comerț, alimentația publică, etc. Me�
seria cea mai solicitată de către angajatori rămâne 

a fi cea de cusător /cusătoreasă, care a constituit 
19% din numărul locurilor vacante în evidență la fi�
nele anului. Pentru specialişti, solicitările angajato�
rilor au fost orientate cu preponderență în domeni�
ile: medicină, finanțe, tehnologii informaționale, etc.

2.2. Măsurile de prevenire a şomajului  con�
stau  în  oferirea serviciilor  de preconcediere, 
prestate de către agențiile teritoriale, prin care 
cei disponibilizați sunt consiliați şi susținuți în 
integrarea pe piața forței de muncă. În perioada 
de referință 356 agenți economici au prezentat 
informația cu referire la disponibilizarea a cca 
4,5 mii salariați, din care 53% au constituit feme�
ile, 6% tineri cu vârsta cuprinsă între 16�29 ani şi 
1% pesoane cu dizabilități.

În baza informațiilor prezentate de către agenții 
economici privind disponibilizările, cel mai mare 
număr de persoane au fost disponibilizate din sec�
toarele:
	public – 68%(3058 persoane/233 agenți 

economici);
	privat – 29%(1325 persoane/93 agenți eco�1325 persoane/93 agenți eco�93 agenți eco�agenți eco�

nomici);
	alte forme – 3%(114 persoane/30 agenți 

economici). 
Printre agenții economici, care au avizat un 

număr mai mare de disponibilizări au fost: 
	Instituția Publică Agenția Servicii publice – 429 

persoane;
	Ministerul Finanțelor al RM – 350 persoane;

	Ministerul Economiei şi Infrastructurii – 214 
persoane;

	SA „Moldtelecom” – 177 persoane;
	Ministerul Mediului al RM – 164 persoane;
	Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale 

– 144 persoane;
	Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Euro�

pene – 126 persoane;
	Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării – 120 

persoane, etc.
Măsuri de preconcediere au fost efectuate la 54 

agenți economici, cu participarea a cca 900 per�
soane, constituind 20% din numărul total de per�
soane preavizate.
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curilor  de muncă. Astfel, pe parcursul anului au 
fost organizate 66 târguri  şi mini – târguri   ale  
locurilor  de  muncă,  în  rezultatul  cărora  au  fost  
angajate  cca  15%  din numărul persoanelor par�
ticipante. 

2.3. Intermedierea muncii este veri�
ga prioritară în activitatea agențiilor, care 
conduce la atingerea obiectivului princi�
pal: creşterea gradului de ocupare a po�
pulației. Pe parcursul anului au beneficiat 
de servicii de intermediere a muncii 29,5 
mii persoane, inclusiv 26,2 mii au fost cu 
statut de şomer. 

Au fost elaborate 15,7 mii planuri individuale 
de angajare, prin care s�au planificat individual  
serviciile  şi  măsurile  necesare persoanei pentru 
a fi integrată mai uşor pe piața muncii. În rezul�
tat, s�a obținut plasarea în câmpul muncii a 36% 
dintre beneficiari, iar 12% au fost înmatriculați la 
cursuri de formare profesională. 

Prin intermediul posturilor de autoocupare 
s�au prestat servicii de mediere electronică la 5,4 
mii persoane, iar cabinele telefonice au fost utili�
zate de către 3,1 mii persoane.

Activitatea de intermediere a muncii a fost re�
alizată, inclusiv prin desfăşurarea târgurilor  lo-

Pot fi menționate: Târgul Locurilor de 
Muncă în cadrul Expoziției Naționale „Fa�
bricat în Moldova” şi Târgul locurilor de 
muncă pentru Tineret în cadrul Forului 
meseriilor/profesiilor. Inclusiv, au fost or�
ganizate 4 ediții ale Târgului on-line, la 
care au fost oferite peste 8800 locuri de 
muncă vacante de către cca 500 angajatori. 
Platforma www.e-angajare.md a fost ac�
cesată pe parcursul acestor 4 evenimente 
de 6,7 mii ori, de către 5,1 mii utilizatori, 
aplicând prin intermediul platformei cca 
250 persoane.

Toate aceste măsuri de intermediere, moderni�
zându�se pe parcursul ultimilor ani sunt bineve�
nite şi au un impact sigur atât pentru persoanele 
aflate în căutarea unui loc de muncă, cât şi pentru 
angajatorii de forță de muncă, orientate spre creş�
tererea gradului de ocupare a populației. 
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2.4. Informare şi 
consiliere profesiona-
lă. Informarea şi con�
silierea profesională 
reprezintă  o măsură  
activă�cheie, care con�
tribuie la sporirea şan�
selor de a găsi un loc de 
muncă corespunzător 
aspirațiilor şi pregătirii 
profesionale.

Pe parcursul anului 2017 au fost acordate servi�u fost acordate servi� servi�servi�
cii de  informare şi consiliere profesională pentru 
88,6 mii persoane, din care:
	63 mii persoane au fost cu statut de şomer; 
	29% – persoane cu vârsta cuprinsă între 16�

29 ani;
	45% au constituit femeile;
	1,5% – persoane cu dizabilități;
	42 persoane sub 16 ani;
	46 persoane absolvenți ai şcolilor internat şi 

copii orfani;

	79,7 mii persoane au beneficiat de consulta�
ții informative individuale;

	5,5 mii persoane au beneficiat de consultații 
în grup;

	4,4 mii persoane au participat la Clubul 
muncii;

	7,4 mii persoane au participat la seminare 
de instruire în tehnici şi metode de căutare a 
unui loc de muncă;

	3,4 mii persoane au beneficiat de alte activități 
cu caracter de orientare profesională.
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În cadrul celor 3 centre de ghidare 
în carieră (Chişinău, Soroca şi Cahul) 
au fost organizate cca 100 activități, 
cu participarea a 2,6 mii beneficiari 
(elevi, tineri şi persoane care sunt 
în căutarea unui loc de muncă), din 
care 51% au constituit femeile. Au 
fost testați prin intermediul Plat�
formei CCP 138 persoane (59% fe�
mei), iar 12 persoane cu dizabilități  
(4 femei) prin platforma CASPER.

2.5. Formare profesională.  
Agenția Națională prin interme�
diul  structurilor  sale  teritoria�
le prestează servicii de formare 
profesională persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă înre�
gistrate la AOFM, asigurându�le 
acestora creşterea şi diversifica�
rea competențelor profesionale 
pentru a se integra mai uşor pe 
piața muncii. 

Pentru anul 2017, în rezultatul desfăşurării pro�
cedurilor de achiziții publice la nivel centralizat au 
fost contractate 17 instituții de învățămînt, care au 
propus ca ofertă pentru instruire 45 profesii/mese�
rii/programe de formare profesională pe specialități. 
Au absolvit cursuri de formare profesională cca 2,6 
mii persoane, din care:
	74% – calificare;
	19% – recalificare;
	 7%  – perfecționare;
	54% – aveau studii gimnaziale;
	16% – studii medii de cultură generală/ liceale;
	12% – studii superioare;
	11% – secundar profesionale;
	7% –  studii medii de specialitate;
	64% – femei;
	54% – sectorul rural;
	60% – tineri cu vârsta cuprinsă 

între 16 şi 29 ani;
	76 – persoane cu dizabilități;
	16 – persoane eliberate din de�

tenție;
	54 – persoane revenite în țară de 

peste hotare;
	15 – romi.

Au beneficiat de bursă 2495 şomeri, în mărime 
de 508,40 lei lunar.

În lista celor mai solicitate profesii/meserii 
pentru instruire, meseria de bucătar rămâne a fi 
cea mai solicitată de către şomeri – 21% dintre 
absolvenți au însuşit această meserie, urmată de 
frizer – 9%,  operator la calculatoare – 8%, mani�
chiuristă – 6%, croitor – 4%, etc. 

În anul 2017 numărul absolvenților plasați în 
câmpul muncii a fost de 2,2 mii persoane sau 
85% din total absolvenți.
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În cadrul realizării Acordului de grant cu ILO, în 
iulie�decembrie ANOFM a pilotat formarea profe�
sională la locul de muncă a şomerilor necalificați, 
cu accent pe tinerii dezavantajați. La pilotare au 
participat 7 agenții teritoriale: Chişinău, Bălți, Ca�
hul, Soroca, Donduşeni, Râşcani şi Hânceşti. În to�
tal, în Programul pilot de formare profesională la 

locul de muncă a şomerilor au fost antrenați 65 de 
şomeri (cu vârsta medie de 23 ani), din care:
	26  bucătari;
	39  cusători; 
	52 femei;
	22 şomeri din mediul rural.

2.6. Lucrări publice. Lucrările publice reprezintă 
una din măsurile active pe piața forței de muncă, 
care contribuie la extinderea gradului de ocupare 
a populației şi este orientată  spre  ameliorarea 
temporară a situaţiei şomerilor din grupurile 
vulnerabile, în special a persoanelor din mediul 
rural. Pe parcursul anului agenţiile teritoriale 
au încheiat contracte cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea lucrărilor publice cu 408 autorități 
ale administrației publice locale, la care au fost 
antrenați cca 2 mii  şomeri, din care 27% au con�, din care 27% au con�
stituit femeile şi 2% – persoanele cu dizabilități.

Majoritatea şomerilor antrenați la LP (85%) 
au fost din mediul rural, efectuând lucrări ce țin 

de reparația obiectelor de menire social�culturală, 
salubrizare, ecologizare şi amenajarea teritoriilor. 

Fig.2.6.1. Lucrări publice clasificate pe raioane

Stimularea antrenării şo�
merilor la LP se realizează prin 
acordarea din bugetul de stat a 
indemnizației lunare în cuan�
tum de 30% din salariul mediu 
pe economie pentru anul prece�
dent (pentru anul 2016 salariul 
mediu pe economie a constituit 
5084 lei), la momentul stabilirii, 
proporțional cu timpul efectiv 
lucrat. Pentru anul 2017 mări�
mea indemnizației lunare a con�
stituit 1525,2 lei.
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2.7. Servicii  acordate  persoanelor defavo-
rizate. Pe parcursul anului 2017, în baza de date 
a Agenției Naționale au fost înregistrate cu statut 
de şomeri cca 680 persoane cu dizabilități, din 
care:
	314 persoane(46%) au constituit femeile;
	155 persoane pentru prima dată în căutarea 

unui loc de muncă;
	194 persoane revenite pe piața muncii după 

o întrerupere mai îndelungată;
	331 persoane, care au pierdut recent locul 

de muncă;
	154 persoane cu vârsta cuprinsă între 16�29 

ani;
	251 persoane cu vârsta cuprinsă între 50�62 

ani;
	275 persoane cu vârsta cuprinsă între 30�49 

ani;
	339 persoane cu studii primare/gimnazia�

le/liceale;

	172 persoane cu studii secundar�profesio�
nale;

	169 persoane cu studii colegiale/universitare;
	76 persoane au absolvit cursuri de formare 

profesională, din care s�au angajat 56 per�
soane;

	24 persoane au beneficiat de servicii de rea�
bilitare profesională;

	298 persoane/40% au fost plasate în câm�
pul muncii.

În noiembrie, CEDA în parte�
neriat cu ANOFM în cadrul proiec�
tului REVOCC, finanțat de ADA, a 
lansat platforma electronica Cog�
nitrom Career Planner (CASPER), 
un sistem computerizat de evalu�
are a persoanelor cu dizabilități cu 
vârsta cuprinsă între 12�67 ani şi 
care permite evaluarea complexă 
a persoanei cu dizabilități şi scoa�
te în evidență potențialul acestora 
de potrivire cu profilul unui loc de 
muncă. Platforma conține peste 
o mie de profiluri ocupaționale şi 
profesionale.

În perioada 27 noiembrie – 05 decembrie, 
Agenția Națională împreună cu structurile sale 
teritoriale a organizat Campania de sensibilizare 
consacrată Zilei Internaționale a Persoanelor 
cu Dizabilități, în cadrul căreia s�au organi�
zat 20 seminare informative cu participarea per�
soanelor cu dizabilități şi informarea acestora de�
spre oportunitățile şi serviciile prestate de către 
AOFM, etc. 

De asemenea, au fost organizate 6 şedințe ale 
Clubului Muncii, 6 seminare de instruire în tehnici 
şi metode de căutare a unui loc de muncă şi 4 semi�
nare de orientare şi formare profesională. În total, 
la aceste activități au participat cca 1,1 mii per�
soane, inclusiv tineri, copii cu dizabilități şi elevi ai 
gimnaziilor şi liceelor.

La fel s�au organizat 23 de activități unde au 
fost invitați agenții economici cu scopul de a fi 
informați despre angajarea legală şi respectarea 
legislației ce ține de angajarea persoanelor cu 
dizabilități. În total, AOFM au organizat şi partici�În total, AOFM au organizat şi partici�, AOFM au organizat şi partici�
pat la 15 activități în comun cu autoritățile pub�
lice locale, reprezentanți ai consiliilor raionale, 
direcțiilor de asistență socială, protecție a familiei, 
consiliile teritoriale de determinarea dizabilității 
şi capacității de muncă, instituții de învățământ, 
agenți economici, ONG�uri şi mass�media locală.

Inclusiv, în perioada 4�5 decembrie s�a 
desfăşurat Conferința națională „Implementarea 
Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități”, la care s�a pus în discuție importanța 
şi obligativitatea recomandărilor Comitetelor ONU 
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privind drepturile persoanelor cu dizabilități, in�
dicatorii de monitorizare a asigurării respectării 
drepturilor omului, asigurarea respectării drep�
tului la accesibilitate a persoanelor cu dizabilități, 
precum şi asigurarea respectării drepturilor per�
soanelor cu dizabilități intelectuale şi psihosociale. 
Conducerea ANOFM a participat cu o prezentare 
despre asigurarea respectării dreptului la muncă 
şi angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități. 

Deasemenea, în perioada de referință a avut loc 
a III-a ediție a Galei Angajatorilor Remarcabili 
„RemarcAbilitatea”, eveniment care recunoaşte şi 
promovează public companiile din Republica Mol�

dova care elaborează şi implementează practici poz�
itive de incluziune în câmpul muncii a persoanelor 
cu dizabilități şi care are scopul de a promova anga�
jarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități.

În scopul integrării pe piața muncii a persoa�
nelor cu dizabilități, Agenția Națională în comun 
cu structurile sale teritoriale colaborează cu mai 
mulți parteneri, inclusiv: Consiliul Național de 
Determinarea Dizabilității şi Capacității de Mun�
că, Centrul Republican Experimental Protezare, 
Ortopedie şi Reabilitare, Asociația „MOTIVAȚIE”, 
Centrul de Asistență Juridică pentru Persoanele cu 
Dizabilități, etc.

Tinerii (16-24 ani), neavând vechi�
me în muncă sunt în dezavantaj, față de 
adulți, atât în ceea ce priveşte cantita�
tea, cât şi calitatea oportunităților de 
angajare şi, respectiv fac parte din ca�
tegoria persoanelor defavorizate. Ast�
fel, şomajul în rândul tinerilor rămâne 
a fi un fenomen caracteristic economi�
ilor de piață, iar combaterea efectelor 
sale depinde şi de prestarea serviciilor 
calitative pe piața muncii. 

Pe parcursul anului 2017, agențiile teritori�
ale au înregistrat cu statut de şomer cca 6,9 mii 
de persoane tinere (16�24 ani), ceea ce constituie 
16% din numărul total de şomeri înregistrați. 
Din ei:
	73% cu studii primare/gimnaziale/liceale;

	17% cu studii secundar�profesionale;
	10% cu studii colegiale/universitare;
	65% din mediul urban;
	20% au absolvit cursuri de formare profesi�

onală, din care 50% au fost plasați în câmpul 
muncii;

	47% au fost plasați în 
câmpul muncii. 
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în comun cu agențiile teritoriale a organizat Cam�
pania de informare consacrată Zilei Internaționale 
a Tineretului cu sloganul „Informat, implicat şi an�
gajat! Fii clientul AOFM!”. În total au fost organiza�
te 103 activități la care au participat cca 1200 de 
tineri, dintre care 56% fiind femei tinere. 

Concomitent, cu suportul Organizației 
Internaționale a Muncii (ILO), ANOFM a lan�
sat în octombrie 2017, platforma www.cariera.
anofm.md, un instrument inovativ de orientare 
şi ghidare în carieră, adresat tinerilor (cca 30% 
din total şomeri înregistrați), şi care contribuie 
la o mai bună aliniere a sistemului educațional la 
necesitățile pieței muncii. Aici persoanele pot găsi 
informații despre 90 de ocupații în care ponderea 
tinerilor este cea mai semnificativă şi contribuie la 
creşterea şanselor de a găsi un loc de muncă adec�
vat aspirațiilor profesionale, abilităților şi ofertei 
de locuri de muncă existente pe piața muncii. 

În vederea îmbunătățirii calității serviciilor de 
ghidare în carieră, ANOFM cu suportul oferit de Pro�
iectul Organizației Internaționale a Muncii „Promo�
varea ocupării tinerilor” lansat în cadrul Parteneria�
tului SIDA�ILO, a făcut posibilă elaborarea Ghidului 
privind organizarea activităților de ghidare în carie�
ră în cadrul agențiilor ocuparea forței de muncă.

În scopul dezvoltării parteneriatelor locale în 
educația pentru carieră, precum şi motivarea ti�
nerilor în dezvoltarea unei cariere de succes în 
Republica Moldova, au fost organizate 3 Forumuri 
regionale la care au participat cca 450 elevi din 
clasele terminale.

O altă categorie de persoane defavorizate o 
constituie persoanele eliberate din detenție/
instituții de reabilitare socială, care necesită 
măsuri suplimentare de integrare pe piața mun�
cii, angajatorii nefiind disponibili să angajeze ast�
fel de persoane. 

Concomitent, Agenția Națională 
în comun cu agențiile teritoriale au 
organizat pentru tineri Târguri ale 
locurilor de muncă desfăşurate în 
cadrul Forului meseriilor/profesii�
lor în luna mai.

De remarcat a fost Târgul locuri�
lor de muncă pentru Tineret organi�
zat de ANOFM în comun cu Agenția 
Chişinău, la 24 mai 2017, în cadrul 
celei de�a VII�a ediții a Forului me�
seriilor/profesiilor, la care au parti�
cipat peste 48 de companii şi între�
prinderi angajatoare, care au pus la 
dispoziția solicitanților peste 1700 

locuri de muncă vacante din diverse domenii de acti�
vitate: specialişti în domeniul tehnologiilor informa�
ționale, contabili, medici, ingineri, manageri, asam�
blori, agenți vânzări, cusători, bucătari, etc. Peste 16 
instituții de învățământ profesional tehnic şi 4 cen�
tre de ghidare în carieră din cadrul universităților 
au prezentat vizitatorilor ofertele educaționale. An�
gajatorii au discutat direct cu peste 940 de persoane 
care au solicitat informație despre locurile de muncă 
vacante şi au selectat pentru un eventual interviu de 
angajare mai mult de 150 candidați.  

Concomitent, ANOFM în comun cu structurile 
sale teritoriale a organizat în perioada 24 mai�31 
mai cea de�a XII ediție a Târgului on�line al locuri�
lor de muncă cu genericul „Locuri de muncă pentru 
Tineret”. La această ediție au participat 172 de com�
panii din 28 zone ale țării din diverse domenii, care 
au promovat cca 3400 oportunități de angajare şi s�a 
adresat tinerilor talentați interesați de oportunități 
de carieră, absolvenților, celor care au/n�au experi�
ență. În perioada 24�31 mai 2017 platforma www.e�
angajare.md  a fost accesată de cca 2,2 mii ori de către 
1,7 mii utilizatori unici din 22 țări ale lumii, printre 
care se numără: Republica Moldova (95% accesări), 
România, China, Germania, Marea Britanie, Franta, 
SUA, Italia, Ucraina, Belarus, etc. 

În perioada 06.06.17�07.07.17 a fost desfăşurată 
Campania de informare şi sensibilizare a opiniei 
publice ‘’Viitorul îți aparține’’, având ca scop infor�
marea tinerilor, inclusiv absolvenți ai gimnaziilor 
şi ale liceelor  privind situația actuală a pieței mun�
cii şi cerințele acesteia, alegerea corectă a profe�
siei şi cunoaşterea provocărilor specifice fiecărui 
domeniu de activitate. Campania s�a realizat prin 
intermediul canalelor: mediul online, social media, 
TV şi radio, presă scrisă, etc.

În perioada 12�20 august, în contextul marcării 
Zilei Internaționale a Tineretului, Agenția Națională 



15

Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate cu 
statut de şomer de către agențiile teritoriale 295 
persoane eliberate din detenție, din care:
	36 femei;
	210 persoane cu vârsta cuprinsă între 30�49 

ani;
	48 persoane cu vârsta cuprinsă între 50�62 

ani;
	37 persoane cu vârsta cuprinsă între 16�29 

ani;
	211 persoane cu studii primare/gimnazia�

le/liceale;
	74 persoane cu studii secundar�profesionale;
	10 persoane cu studii colegiale/universitare;
	203 persoane pentru prima dată în căutarea 

unui loc de muncă;
	73 persoane au revenit după o întrerupere 

îndelungată;
	19 persoane demisionate recent;
	306 persoane (inclusiv cei trecători din anul 

2016) au beneficiat de alocație de integrare/
reintegrare profesională;

	16 persoane au absolvit cursuri de formare 
profesională;

	8 persoane au fost antrenate la lucrări publice;
	75 persoane plasate în câmpul muncii. 
Pe parcursul anului agențiile teritoriale au orga�

nizat şi desfăşurat în cadrul penitenciarelor din teri�
toriu 25 de activități de informare, cu participarea a 
547 de deținuți care urmau să fie eliberați din deten�
ție. În cadrul activităților, au fost acordate informații 
despre oportunitățile şi serviciile prestate persoa�
nelor aflate în căutarea unui loc de muncă, tehnici şi 
metode de căutarea a unui loc de muncă, perfectarea 
CV�ului şi prezentarea la interviul de angajare, etc.

Întâmpină dificultăţi la integrarea în câmpul 
muncii şi populaţia de etnie romă. În perioada de 
referință au fost înregistrate cca 1,6 mii persoane 
de etnie romă, din care:
	59% au constituit femeile;
	15 persoane au absolvit cursuri de formare 

profesională;
	54 persoane antrenate la lucrări publice;
	2 persoane au beneficiat de ajutor de şomaj;
	42 persoane de alocație de integrare/reinte�

grare profesională 
	152 persoane au fost plasate în câmpul 

muncii. 
Cei mai mulţi romi s�au înregistrat la agenţiile: 

Ocniţa (285 persoane), Soroca (215 persoane), 
Drochia (149 persoane), Edineţ (129 persoane), 
Călăraşi (105 persoane), Nisporeni (88 persoane), 
Briceni (67 persoane), Basarabeasca (65), etc.

Victimele traficului de fiinţe umane(TFU) 
reprezintă o altă categorie de persoane defa�
vorizate. În perioada 16 – 22 octombrie 2017, 
Agenția Națională în comun cu agențiile teritoriale 
pentru ocuparea forței de muncă au desfăşurat 
Campania naţională „Săptămâna de luptă împotri�
va traficului de fiinţe umane, în cadrul căreea s�au 
organizat mai multe activități de informare şi sensi�
bilizare a societății privind riscurile şi consecințele 
TFU: 42 seminare informative tematice cu accent 
pe prevenirea fenomenului de TFU şi riscurile 
migrației ilegale, promovând angajarea legală în 
țară; 9 şedințe ale Clubului Muncii şi 4 seminare 
de instruire în tehnici şi metode de căutare a unui 
loc de muncă. La activitățile organizate au partici�
pat în total 1848 persoane, inclusiv 1085  şomeri, 
tineri, elevi ai gimnaziilor şi liceelor.

2.8. Servicii  de  informare a  
populaţiei. În scopul informării 
populației, despre situaţia pe piaţa 
muncii, locurile de muncă vacante şi 
condiţiile de ocupare a lor, serviciile 
prestate de către agențiile teritoria�
le, etc, Agenția Națională în comun 
cu agențiile teritoriale a organizat pe 
parcursul anului un şir de activități, 
printre care 6 campanii de infor-
mare: Campania de vizite la agenții 
economici, Campania de informare 
consacrată Zilei Internaționale a 
Tineretului, Campania de informa�
re în contextul marcării Zilei Euro�
pene de luptă împotriva traficului 
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	portalul www.angajat.md a fost accesat de 
peste 118 mii ori de către cca 67 mii vizita�
tori, din care 56% utilizatori noi. Utilizatorii 
portalului au fost din 45 ţări, cu precădere 
fiind din Republica Moldova (84%), Româ�
nia, Italia, Rusia, Germania, etc;

	platforma e-angajare.md a fost accesată 
de 42,9 mii ori, de către 33,2 mii utiliza�
tori, din care 77% fiind utilizatori noi;

	pagina Facebook se actualizează perma�
nent cu informaţii de interes atât pentru 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă, cât şi pentru angajatori. 

Prin intermediul mass-media au fost publi�
cate şi difuzate informații şi materiale privind 
situația pe piața muncii: radioului şi televiziu�
nii – 298 informații, presei locale şi republica�
ne – 295 informații. 

de ființe umane, Campania de sensibilizare 
consacrată Zilei Internaționale a Persoanelor cu 
Dizabilități, Campania de informare consacrată 
Zilei Internaționale a Migranților şi Campania de 
Informare „Viitorul îți aparține”. 

Centrele de informare în comun cu agenţiile 
teritoriale au oferit cca 316 mii consultații indi�
viduale de informare.  Au fost organizate cca 600 
seminare informative cu participarea a peste 1,6 
mii angajatori.  

Pe parcursul anului a continuat colaborarea agențiilor teritoriale cu 
Birourile Comune de Informare şi Servicii, care s�a axat pe oferirea 
serviciilor de calitate şi o comunicare eficientă, exclusiv cu populația din 
zonele rurale.

Centrul de Apel furnizează so�
licitanților prin intermediul liniei 
fierbinți un pachet standard de infor�
mații despre piața muncii, prin inter�
mediul căruia au fost primite cca 5 
mii apeluri, inclusiv de peste hotare.
Pe parcursul anului 2017:
	site�ul www.anofm.md a fost 

accesat de cca 195 mii ori, 
81% fiind vizitatori noi. Cei mai 
mulți vizitatori au fost prepo�
derent din Republica Moldova, 
România, Rusia, Ukraina, Israel, 
Italia, etc;
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CAPITOLUL  III.

MĂSURI PASIVE

3.1. Ajutor de şomaj. Au beneficiat de ajutor 
de şomaj cca 4,5 persoane sau 10,6% din total 
şomeri înregistraţi pe parcursul anului, constitu�onstitu�
ind o descreştere cu 23,4% față de anul 2016. 

Majoritatea beneficiarilor de ajutor de şomaj 

au fost persoanele  care au pierdut locul de mun�
că prin demisionare – 44%, urmați de cei care au 
pierdut locul de muncă prin reducerea statelor de 
personal/lichidarea unității – 29%, expirarea con�
tractului individual de muncă – 11%, etc.

Fig. 3.1.1. Structura beneficiarilor de ajutor de şomaj, persoane

Au beneficiat de ajutor de şomaj cu statut spe�
cial – 358 şomeri.
Mărimea medie a ajutorului de şomaj a constituit 
1375,85 lei.  

Conform duratei primirii ajutorului de şomaj, 
cei mai mulți (27%) au primit o perioadă de 
9�12 luni, urmați de cei care au primit 3�6 luni 
– 17%, cei de la 6�9 luni – 12%, şi cei care au 
primit mai puțin de 3 luni  – 11%. 

3.2. Alocația de integrare/reintegrare profesi-
onală. În anul 2017 au beneficiat de alocație de inte�
grare/reintegrare profesională cca 2,3 mii persoane 
sau mai puțin cu 17,9% față de anul precedent. Pon�
derea maximă din total  beneficiari de alocații le revi�
ne persoanelor cărora le�a expirat perioada de îngri�
jire a copilului – 70%, fiind urmate de persoanele ce 
nu s�au angajat în câmpul muncii dupa eliberarea din 
detenție (17%) (Figura 3.2.1), etc.

Fig. 3.2.1. Structura beneficiarilor de alocație de integrare/reintegrare profesională, persoane

Mărimea alocației de integrare/reintegrare a 
constituit 762,6 lei sau 15% din salariu mediu pe 
economie din anul precedent (5084 lei), durata 
medie de primire a alocației pentru perioada de 

raportare a constituit în medie 3,5luni.  Au bene�
ficat de alocație de integrare/reintegrare profesi�
onală din categoria şomerilor cu statut special 12 
persoane.
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ocupând un loc de munca în localitățile urbane 
(99,8%) şi a prelungit dreptul la muncă pen-
tru 959 cetățeni străini aflați pe teritoriul RM cu 
drept de muncă. Majoritatea persoanelor cărora 
li s�a acordat/prelungit dreptul la munca erau din 
România (22%), Turcia (15%), Ucraina (13%) si 
Italia (11%), etc.

Au fost emise 455 avize favorabile pentru in�
vitarea cetățenilor străini cu scop de muncă  (din 
iulie 2017 a fost exclusă procedura de acordare a 
avizului favorabil). Au parvenit 21 solicitări cu pri� Au parvenit 21 solicitări cu pri�
vire la revocarea dreptului la muncă, 32 refuzuri 
de acordare/prelungire a dreptului la muncă şi de 
acordare al avizului favorabil. 

Fig. 4.1.1.  Clasificarea cetăţenilor străini, care au primit/ prelungit dreptul la muncă  
în RM după ţara de origine, persoane

4.2. Emigrarea forţei de muncă. Asigurarea 
protecției sociale a emigranților este realizată prin 
înregistrarea, în modul stabilit, a contractelor 
individuale de muncă ale cetățenilor Republicii 
Moldova angajați peste hotare. 

Astfel, pe parcursul anului 2017 prin interme�
diul agențiilor private de plasare în câmpul muncii 
peste hotare, care au înregistrat contractele indi�
viduale de muncă ale cetățenilor RM la Agenția 
Națională au fost angajate cca 1000 persoane.  

CAPITOLUL  V.

MIGRAȚIA FORȚEI de MUNCĂ

Agenția Națională participă la elaborarea şi 
implementarea politicilor în domeniul migrației 
forței de muncă orientate spre perfecționarea  me�
canismelor de gestionare a fluxului migrațional, 
monitorizarea procesului de reîntoarcere şi rein�
tegrare a migranților moldoveni, administrarea 
şi gestionarea datelor cu privire la migrația forței 
de muncă, care includ emigrarea legală pentru a 
munci peste hotare şi imigrarea legală pentru a 
munci în Republica Moldova.

În perioada 18�22.12.2017 ANOFM în comun 
cu structurile sale teritoriale a organizat Campa�
nia de informare consacrată Zilei Internaționale a 
Migranților, în cadrul căreia au fost organizate cca 
80 activități de informare (seminare informative, 
mese rotunde, dezbateri, activități de recrutare, 
şedințe ale Clubului Muncii). La eveniment au par�
ticipat cca 1,4 mii persoane, inclusiv şomeri şi ti�
neri din clasele absolvente, fiind informați despre 
oportunitățile de angajare în Republica Moldova şi 
serviciile prestate persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă, cât şi posibilitățile de angajare 
legală peste hotare şi riscurile migrației ilegale. 

4.1.Imigrarea forţei de muncă. În anul 
2017, Agenția Națională a acordat dreptul la 
munca pentru 853 cetățeni străini, majoritatea 
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Au fost examinate în total 95 acorduri de cola�
borare şi proiecte ale contractului individual de 
muncă şi pregătite avize corespunzătoare pentru 
agenții economici, care doresc să obțină licența de 
plasare în câmpul muncii peste hotare: 67 avize 
pozitive şi 28 avize negative.

În perioada de referință, Agenția Națională 
a continuat implementarea Acordului bilateral 
între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 
Statului Israel cu privire la angajarea temporară 
a cetățenilor din Republica Moldova în anumi�
te sectoare din Statul Israel. Astfel, pe parcursul 
anului cca 2 mii persoane au fost angajate cu 
contract individual de muncă în diferite oraşe ale 
statului Israel: Tel�Aviv, Ashdod,  Rishon Le Zion, 
Jerusalim, Haifa, etc. Implementarea acordului 
a contribuit la asigurarea protecției drepturilor 
lucrătorilor moldoveni conform legilor şi regula�
mentelor relevante israeliene, inclusiv condițiile 
de muncă şi de trai. Lucrătorii moldoveni angajați 
în conformitate cu Acordul dat, beneficiază de 

aceleaşi drepturi şi obligații de muncă ca şi lucră�
torii băştinaşi.

4.3. Reîntoarcerea persoanelor de peste 
hotare. Pe parcursul anului 2017 la agențiile te�Pe parcursul anului 2017 la agențiile te�
ritoriale au fost înregistrate cca 2,0 mii persoane 
reîntoarse în țară, din care:
	26% au constituit  femeile; 
	25% persoane cu vârsta între 16�29 ani;
	37% persoane cu vârsta între 30�40 ani;
	24% persoane cu vârsta între 40�50 ani;
	14% persoane cu vârsta >50 ani;
	61% cu studii primare/gimnaziale/liceale;
	25% cu studii secundar/profesionale;
	14% cu studii colegiale/universitare;
	5% (97 persoane) au absolvit cursuri de for�

mare profesională;
	4% (88 persoane) antrenate la lucrări publi�

ce;
	823 persoane / 42% plasate în câmpul 

muncii. 

               Înregistrate 1965 persoane                                                                                            Plasate 823 persoane

        Fig. 4.3.1. Clasificarea după țări a persoanelor reîntoarse

Cu o pondere de 27% din total persoane re�
întoarse dețin meseria de muncitor auxiliar, 
urmați de 5% conducători auto, tencuitor – 4%, 
paznic, placator cu plăci, dulgher şi electrogazo�
sudor a câte 2%, armator  – 1%, etc. 

În principiu, persoanele la reîntoarcere în 
țară solicită aceleaşi meserii: muncitor auxiliar – 
15%, tencuitor şi conducător auto – 4%, paznic 
şi hamal – 3%, etc.

Un număr mai mare de cetățeni reîntorşi de 
peste hotare au înregistrat agențiile: Floreşti – 
158 persoane, UTAG – 135 persoane, Glodeni – 
130 persoane, Drochia – 113 persoane, etc. 

AOFM desemnate ca puncte de reintegrare 
a persoanelor reîntoarse de peste hotare 
au pilotat(iulie�decembrie) „Mecanismul 
interinstituțional de referire” (MIR). În acest scop, în 
prima jumătate a anului au fost organizate de către 
ANOFM / AOFM(10) în comun cu proiectul MiDL 
� 10 întâlniri la nivel local cu reprezentanții APL şi 
ai instituțiilor prestatoare de servicii în comunitate 
în vederea informării despre implementarea MIR 
şi responsabilitățile de implicare. Cu suportul 
MiDL, în contextul pilotării MIR, au fost elaborate 
şi printate broşuri şi pliante informative destinate 
migranților reveniți care se adresează la AOFM. 
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În  scopul  dezvoltării dialogului social, implicării 
mai multor actori în implementarea politicilor ce 
ţin de piaţa muncii, s�au desfăşurat 90 şedinţe ale 
Consiliilor consultative ale agențiilor teritoriale, 
care au examinat un şir de probleme cu privire la 
piața muncii locale. 

Ținând cont de importanța parteneriatelor 
de colaborare în promovarea politicilor pe 
piața muncii, Agenția Națională pentru Ocu�

 ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE  
ale AGENȚIEI NAȚIONALE

CAPITOLUL  V.

5.1. Dezvoltarea parteneria-
tului în implementarea politi-
cilor de ocupare. În domeniul 
ocupării forţei de muncă Dialogul 
social constituie o punte de comu�
nicare între Patronate, Sindicate şi 
Agenţia Naţională pentru Ocupar�
ea Forţei de Muncă şi influenţează 
direct/indirect funcţionalitatea 
pieţei forţei de muncă. 

parea Forței de Muncă în anul 2017 a stabilit 
noi parteneriate cu: Asociația Motivație, Cen�
trul Național pentru Persoanele cu Dizabilități, 
Agenția pentru Inovații şi Schimbare prin Edu�
cație, Institutul pentru Guvernare Deschisă, 
Academia de Studii Economice a Moldovei şi 
cu Centrul Național de Excelență profesiona�
lă pentru Bibliotecari/Biblioteca Publică „B. P. 
Haşdeu”, etc;



21

Totodată, în scopul construirii parteneriate�
lor şi clasării problemelor ocuparii în contextul 
global, Agenția Națională a participat la diverse 
conferințe, ateliere şi mese rotunde, inclusiv vizite 
de studiu privind schimbul de experiență, studie�
rea bunelor practici din alte țări în domeniul ocu�
pării forței de muncă:
	în Israel, Tel Aviv, privind preluarea bunelor 

practici şi efectuarea schimbului de 
experiență în domeniul migrației forței de 
muncă şi reintegrării migranților reveniți;

	în Serbia, cu scopul preluării bunelor practici 
şi efectuării schimbului de experiență în 
domeniul migrației forței de muncă şi 
reintegrării migranților reveniți, în cadrul 
implementării proiectului „Migrație şi 
dezvoltare locală”, realizat de PNUD;

	în Italia, Torino s�a participat la un curs de 
instruire în domeniul ghidării în carieră, or�
ganizat de către Centru Internațional de In�
struire (ITC ILO);

	în România, Bucureşti, privind programele 
de măsuri active, în cadrul implementării 
proiectului OIM „Oportunități de muncă de�
centă pentru tineri îmbunătățite, prin inter�
mediul cunoştințelor şi acțiunilor şi a politi�
cilor de ocupare”;

	în Letonia, Riga în cadrul cooperării cu 
Fundația Europeană pentru Educație (ETF), 
privind crearea sistemelor de anticipare a 
competențelor;

	în Suedia în cadrul implementării proiec�
tului „Reconceptualizarea orientării profe�
sionale şi consilierii în carieră” (REVOCC) 
privind ghidarea/proiectarea carierei, ser�
viciile extraşcolare oferite de către agențiile 
pentru ocuparea forței de muncă şi corelarea 
dintre sistemul educațional şi piața muncii;

	în Austria, Viena privind rolul ANOFM în 
corelarea cererii cu oferta prin prestarea 
serviciilor de ghidare în carieră tinerilor, prin 
dezvoltarea în continuare a parteneriatelor 
cu instituțiile de învățământ implicând şi 
mediul de afaceri în conştientizarea rolului 
pe care acesta îl are în promovarea meseriilor 
care nu au o popularitate prea mare în 
rândul tinerilor, dar care se confruntă cu 
insuficiența forței de muncă calificată;

	în Lituania, Vilnius, în cadrul implementării 
Acordului de cooperare în domeniul muncii, 
protecției sociale şi familiei între Ministerul 
Securității Sociale şi Muncii a Republicii 
Lituania şi Ministerul Sănătății, Muncii 
şi  Protecției Sociale a Republicii Moldova, 
privind lucrul cu angajatorii şi formarea 
profesională;  

	în Cehia, Praga, în cadrul implementării 
proiectului „Dezvoltarea serviciilor 
sociale în Moldova 2017 – 2019”, realizat 
de către organizația “People in Need” cu 
suportul financiar al Agenției Cehe de 
Dezvoltare, privind identificarea/evaluarea 
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dificultăților/ nevoilor persoanelor aflate în 
situații de risc, persoanelor cu dizabilități, 
copii, persoane vârstnice;  

	la ANOFM a avut loc vizita oficială a 
reprezentanților Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă din Republica 
Serbia, privind schimbul de experiență şi 
bunele practici în domeniul dezvoltării 
instituționale eficiente, implementate de 
colegii din Serbia. 

Ținând cont de importanța parteneriatelor de 
colaborare în promovarea politicilor pe piața 
muncii, ANOFM a continuat inclusiv beneficiind 
de serviciile de consultanță şi susținere, acordate 
de către Banca Mondială, Fundația Europeană 
pentru Educație (ETF), PNUD, ILO, IOM, WAPES, 
structurile omologe din alte state, etc: 

În parteneriat cu suportul Băncii Mondiale au 
fost îmbunătățite:
	metodologia de profilare, care va optimiza 

identificarea barierelor şomerilor şi va uşura 
direcționarea spre servicii. Procedura nouă 
a fost testată de toate agențiile în perioada 
martie�decembrie 2017 şi presupune 
utilizarea unui singur chestionar, comparativ 
cu cele 3 chestionare utilizate până la 
moment. Astfel, s�a reuşit în perioada de 
pilotare profilarea a 62% (20296 şomeri) 
conform noii Metodologii, din care 20% sunt 
şomerii care necesită intensitate scăzută a 
serviciilor, 57% sunt şomerii care necesită 
intensitate medie a serviciilor şi 23% sunt 
şomerii care necesită intensitate înaltă a 
serviciilor; 

	metodologia de chestionare a angajatorilor, 
care va optimiza calitativ Prognoza pieții 
muncii;  

	a fost adaptat Jobless la compartimentul 
de evidență a migranților reveniți care se 
adresează pentru servicii la AOFM, inclusiv 
cei înregistrați cu statut de şomer. 

5.2. Menţinerea şi  dezvoltarea sistemelor 
informaţionale. Pe parcursul anului 2017 s�a 
reuşit dezvoltarea şi modernizarea în continuare 
a capacităților sistemelor informaționale din ges�
tiune, şi anume: 

1. Dezvoltarea funcționalităților  sistemelor 
informaționale la compartimentele de integra�
re intersistemică şi raportare date:
	implementată soluția de e�ticket Service�

Desk pentru soluționarea, raportarea dina�

mică şi monitorizarea solicitărilor parvenite 
online din partea angajaților;

	realizat schimbul de date cu Biroul de 
migrație şi azil prin intermediul Sistemu�
lui Informațional Automatizat ”Evidența 
Migrației Forței de Muncă” privind numă�
rul persoanelor care au permis de şedere cu 
scop de muncă;

	realizat schimbul de date cu Casa Națională 
de Asigurări Sociale prin intermediul plat�
formei de interoperabilitate MConnect pri�
vind extrasul de cont al şomerului;

	adaptat Sistemul Informațional Automatizat 
”Piața Muncii” la schimbarea legislației pri�
vind modificarea vârstei de pensionare;

	create o serie de rapoarte cu privire la 
migranții reîntorşi;

	creat un modul nou în SIA ”Piața forței de 
muncă” privind evidența şi monitorizarea 
migranților reîntorşi;

	elaborate şi automatizate modele de rapoar�
te statistice; 

	modificate procedurile de profilare a 
şomerilor în SIA ”Piața forței de muncă”.

2. Modernizarea parcului de computere şi echipa�
mente:
	ajustate si instalate doua echipamente de 

rețea CISCO�2921 la nivel central şi CIS�
CO�880 la nivel teritorial;

	ajustată tehinca de calcul, rețeaua locală, 
platforma de ghidare în cariere Cognitrom 
Career Planner în centrele pentru ghidare în 
cariere (Cahul, Soroca, s. Botanica, Centrul 
de Informare);

	dotate  cu imprimante si tehnică de calcul 10 
puncte de contact pentru migranții reîntorşi 
(mun. Chişinău, Bălți, Cahul, Căuşeni, Edineț, 
Hînceşti, Orhei, Soroca, Ungheni);

	conectată la rețeaua ANOFM a 2�a linie 
de transport date şi acces Internet pentru 
rezervarea şi optimizarea  traficului.

3. Creşterea competențelor profesionale, prin or�
ganizarea:
	seminarului de instruire Utilizarea 

funcționalităților SIA ,,Piața forței de muncă” 
în procesele de lucru din cadrul punctelor de 
contact pentru migranții reveniti;

	sesiunii de instruire ,,Instalarea, utilizarea si 
monitorizarea componentelor platformei de 
interoperabilitate”;
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	seminarului de instruire privind dezvoltarea 
competentelor de utilizare a platformei 
Cognitrom Career Planner (CCP) pentru 
ghidarea in cariera a diferitor categorii de 
beneficiari;

	seminarului de instruire ,,Dezvoltarea 
competențelor de utilizare a platformei 
CASPER şi a testului Ruward pentru ghida�
rea în carieră a persoanelor cu dizabilități”.

5.3. Executarea  bugetului   public   
departamental. 

Bugetul   Agenției  Naționale pentru anul 2017 a 
fost aprobat inițial în sumă de 114208,1 mii lei cu 
următoarea structură de finanțare:

•	 cheltuieli pentru plata ajutorului de şomaj 
cu  finantare BASS – 49563,2 mii lei;

•	 cheltuieli pentru protecţia şomerilor cu  
finanţare BS – 30182,4 mii lei;

•	 cheltuieli administrative cu finanţare BS – 
34462,5 mii lei.

Pe  parcursul  anului  din  motive  obiective au 
avut loc unele precizări ale bugetelor anuale 
aprobate şi anume:
•	 prin rectificarea Legii anuale a bugetului asi�

gurărilor sociale de stat, cheltuielile pentru 
plata ajutorului de şomaj au fost diminuate 
cu 14128,1 mii lei, planul precizat devenind  
35435,1 mii lei;

•	 prin rectificarea Legii anuale a bugetului  de 
stat, cheltuielile administrative au fost di�
minuate cu 830,2 mii lei, planul precizat de�
venind 33632,3 mii lei; 

•	 pe parcursul anului 2017 la programul gr. 
1050, prog. 9008 au fost alocate mijloace fi�
nanciare în sumă de 726,4  mii lei (donații) 
în baza acordului de grant semnat la 15 iulie 
2017 cu Organizația internațională a Muncii 
(ILO), conform prevederilor articolului 16, 
litera a), din Legea bugetului de stat pe anul 
2017 nr.279 din 16 decembrie 2016, pentru 
a monitoriza şi evalua implementarea pilo�
tării „Instruirea la locul de muncă în cadrul 
unității”, din proiectul OIM  „Oportunități de 

muncă decentă pentru tineri îmbunătățite 
prin intermediul cunoştințelor şi acțiuni-
lor şi a politicilor de ocupare”. 

Realizarea totală a bugetului Agenției Nați-
onale pentru anul 2017 a constituit 90,5% din 
sursele precizate, inclusiv:
•	 cheltuieli pentru plata ajutorului de şomaj  – 

30307,5 mii lei sau 85,5 % faţă de plan;
•	 cheltuieli pentru protecţia şomerilor cu  

finanţare BS – 27715,5 mii lei sau 89,7 % 
faţă de plan;

•	 cheltuielile administrative cu finanţare BS 
–  32418,9 mii lei sau 96,4 % faţă de planul 
precizat.

Din totalul cheltuielilor bugetare, ponderea cea 
mai mare a revenit cheltuielilor administrative– 
35,8%,  fiind urmate de cheltuielile pentru acorda�
rea ajutorului de şomaj– 33,5% care au diminuat 
cu 29,8 % față de anul precedent şi cheltuielile pen�
tru ocuparea forței de muncă – 30,7%. 

Cheltuielile pentru măsurile pasive au alcătuit 
o pondere majoritară de 62,9% din totalul costu�
rilor ce țin de politicile de ocupare privind piața 
muncii, măsurile active reprezentând doar 37,1%.

Ponderea maximă din totalul cheltuielilor des�
tinate protecției şomerilor (Bugetul de Stat) a re�
venit articolului pentru formarea profesionala a 
somerilor cu 32,9%, fiind urmate de cheltuielile 
pentru lucrări publice– 26,9%, cheltuielile pentru 
alocația de integrare/reintegrare profesională – 
22,3%  şi cheltuielile pentru bursă –  15,8% (Ta�
belul 1). 
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Tab. 1. Executarea bugetului de stat în anul 2017  

Tipul plăților
Aprobat  
pentru

anul 2017

Precizat  
pentru

anul 2017

Executat  
în  

anul 2017

% din 
planul 

precizat

Cheltuieli ce țin de medierea muncii 290,0 mii lei 290,0 mii lei 285,3  mii lei 98,4

Cheltuieli pentru informarea şi consilie-
rea profesională

37,5 mii lei 79,9 mii lei 79,9 mii lei 100,0

Cheltuieli pentru formarea profesională 10050,7 mii lei 10448,3 mii lei 8763,7  mii lei 83,9

Cheltuieli pentru stimularea la lucrări 
publice

5884,9  mii lei 7463,0 mii lei 7463,0 mii lei 100,0

Cheltuieli pentru acordarea alocației de 
integrare/reintegrare profesională 

8169,7  mii lei 6727,1 mii lei 6173,1 mii lei 91,8

Cheltuieli pentru acordarea bursei 4843,4  mii lei 4971,2 mii lei 4369,7 mii lei 87,9

Cheltuieli pentru mobilitatea forței de 
muncă

810,2 mii lei 810,2 mii lei 467,7  mii lei 57,7

Cheltuieli bancare 96,0 mii lei 97,6 mii lei 97,6  mii lei 100

Cheltuieli administrative 21,5 mii lei 15,5 mii lei 72,1

TOTAL 30182,4  mii lei 30908,8 mii lei 27715,5 mii lei 89,7

În ceea ce priveşte cheltuielile ce țin de plata 
ajutorului de şomaj, s�a înregistrat o economie 
de 5127,6 mii lei față de planul precizat pentru 
anul 2017, care se explică prin nivelul scăzut al 
salariului mediu realizat în perioada de decon�
tare conform certificatelor de salariu prezentate 
pentru stabilirea ajutorului de şomaj, precum şi 
a diminuării beneficiarilor de ajutor de şomaj cu 
23,2% față de anul precedent.  Realizarea măsu�  Realizarea măsu�Realizarea măsu�
rilor pasive este dependentă de situația pe piața 
forței de muncă şi nu poate fi direct influențată 
de activitatea agențiilor teritoriale pentru ocu�

parea forței de muncă. Numărul exact de bene� exact de bene�bene�
ficiari de prestație este greu de a fi planificat 
din timp şi realizarea cheltuielilor planificate la 
articolul dat este strict dependentă de numărul 
şomerilor care vor fi înregistrați pe parcursul 
anului la agențiile teritoriale şi vor întruni toate 
condițiile prevăzute de legislație pentru a fi be� pentru a fi be�be�
neficiari de ajutor de şomaj. 

La compartimentul ce ține de protecția socia�
lă a somerilor şi cheltuieli administrative s�a în�
registrat o economie de 3193,3 mii lei şi respec�
tiv 1213,4 mii lei. 

5.4. Activitățile  de  audit.  Pe parcursul anului 2017 au fost 
efectuate: 6 misiuni de audit de asigurare şi  1 misiune 
de audit de consiliere, fiind respectate termenele stabilite 
şi conformitatea cu Standardele naționale de audit intern, 
Normele metodologice de audit intern în sectorul public şi 
Codului etic al auditorului intern. 

Evaluările în cadrul misiunilor de audit intern 
au fost realizate la 11 agenții teritoriale, au inclus 
7 subdiviziuni centrale ale Agenției Naționale şi 
s�au axat pe: 

	Implementarea standardelor naționale de 
control intern.

	Crearea şi funcționarea mediului de control.
	Funcționarea activităților de control.
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	Conformitatea lucrărilor de secre�
tariat.

	Funcționalitatea procesului de 
lucru cu angajatorii.

	Conformitatea şi performanța 
procesului de acordare a alocației.

În cadrul misiunii de audit de con�
siliere a fost evaluată situația privind 
implementarea managementului ris�
curilor în subdiviziunile centrale şi în 
ansamblu pe Agenția Națională şi ofe�
rită consiliere individuală fiecărei sub�
diviziuni centrale pentru asigurarea 
conformității cu cadrul normativ în vi�
goare.

În rezultatul misiunilor de asigurare, 
în baza evaluării situației interne, de că�
tre auditori în anul 2017 au fost elabo�
rate  constatări şi recomandări.

A fost efectuat auditul funcțional de 
către Biroul Internațional al Muncii cu 
elaborarea ulterioară a Raportului, in�
clusiv a recomandărilor privind promo�
varea serviciilor şi programelor odată 
cu promovarea noii legi privind stimu�
larea ocupării forței de muncă. 

5.5. Resurse  umane. În cadrul subdiviziu�
nilor şi structurilor teritoriale ale Agenției 
Naționale la 31 decembrie 2017 activau 280 
persoane, din care 37 persoane activau în apa�
ratul central şi 243 persoane în agențiile teri�
toriale. Efectivul limită stabilit pentru aparatul 
central este de 47 unități, iar pentru agențiile 
teritoriale 288 de unități, astfel nivelul de în�
cadrare a reprezentat 84%. Din numărul total 
al angajaților – 22 persoane (8%) au constituit 
bărbații şi 258 persoane (92%) – femei.

Vârsta medie a angajaților din cadrul struc�
turilor Agenției Naționale a constituit 42 ani. 
Pe parcursul anului 2017, în structura Agenției 
Naționale au fost 35 de funcționari publici de�
butanți.

Anual, în vederea perfecționării abilităților 
şi cunoştințelor angajaților se întreprind 
multiple măsuri de instruire atât în cadrul 

instituției, cât şi în exteriorul acesteea. Astfel, 
în perioada de referință au fost organizate 79 
de activități de instruire: 26 seminare de in�
struire,  11 ateliere de lucru, 12 vizite de stu�
diu (deplasări cu scop instructiv), 25 cursuri 
de instruire şi 5 programe de instruire. Astfel, 
gradul de instruire a personalului din cadrul 
Agenției Naționale şi structurilor sale, consti�
tuie 80%.
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La fel, pe parcursul anului 2017, 
AgențiaNațională a stabilit relații eficiente de co�
laborare cu Academia de Administrare Publică 
care, fiind un centru elitar  de promovare a po�
liticii de stat în domeniul instruirii şi dezvoltării 
profesionale a funcționarilor publici de toate ni�
velurile, a asigurat instruirea personalului ANO�
FM prin cursurile organizate la comanda de stat, 
cât şi prin 5 cursuri organizate şi desfăşurate la 
solicitarea Agenției Naționale, unde au fost abor�
date următoarele tematici:

	Planul de conturi contabile – 40 persoane 
instruite.

	Managementul timpului – 48 persoane in�
struite.

	Tehnici de comunicare cu clienții dificili – 49  
persoane instruite.

	Managementul documentelor – 39 persoane 
instruite.

	Comunicarea cu mass�media – 20 persoane 
instruite.
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Analiza activității Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă pentru anul 2017 a fost 
efectuată reieşind din situația economică generală 
din țară, definită de o creştere economică instabilă 
şi tendințe nefavorabile ale pieței forței de mun�
că: prevalență de locuri de muncă cu salarii mici, 
adesea în economia informală şi migrație sporită a 
forței de muncă. La fel, pe parcursul ultimilor ani, 
piața forței de muncă din Moldova s�a caracteri�
zat printr�o fluctuație mare, unde angajații în mod 
frecvent îşi schimbă locul de muncă în căutarea 
unor salarii şi a condițiilor de muncă mai bune.  

Pentru Agenția Națională, anul 2017 a fost un 
an cu un număr de locuri de muncă declarate de 
către angajatori superior celui din 2016, cât şi 
ponderea crescută a persoanelor plasate în câm�
pul muncii prin aplicarea măsurilor de stimulare a 
ocupării forței de muncă.

La fel, este de remarcat în 2017 
instituționalizarea în cadrul Agenției Naționale a 
Observatorului Pieței Muncii, având ca scop anali�
za şi prognoza situației pe piața muncii, în special 
a cererii privind calificările şi competențele forței 
de muncă, evaluarea impactului măsurilor de ocu�
pare a forței de muncă, în deosebi a măsurilor de 
promovare a ocupării forței de muncă.

O provocare importantă pentru Agenția 
Națională în 2018 va fi aprobarea Legii cu privire 
la stimularea ocupării forței de muncă şi asigura�
rea de şomaj, care va introduce un nou portofoliu 
de măsuri active pe piața forței de muncă, care vor: 

• consolida relațiile cu angajatorii, susținându�i 
prin acordarea de subvenții, care să stimule�
ze crearea de noi locuri de muncă, inclusiv 
pentru persoanele cu dizabilități; 

• stimula mobilitatea forței de muncă;
• spori competențele prin instruirea la locul 

de muncă, având în vedere calitatea redusă 
a forței de muncă;

• susține proiectele de inițiative locale în sco�
pul stimulării creării locurilor noi de muncă 
în localitățile rurale.

La fel, în 2018 Agenția Națională îşi va axa acti�
vitatea pe:

• diversificarea serviciilor de ocupare, reac�
tivarea şi extinderea serviciilor individuali�
zate, inclusiv pentru grupurile vulnerabile, 
introducerea de instrumente de auto�ajuto�
rare on�line;

• îmbunătățirea monitorizării şi evaluării mă�
surilor active pe piața muncii; 

• ajustarea sistemului de monitorizare a per�
formanței � cu o mai bună definire a indica�
torilor de performanță şi a unor mecanisme 
de stabilire îmbunătățite; 

• noua abordare a profilării şomerilor, care va 
oferi posibilitatea de a îmbunătăți modelul 
de niveluri de prestare a serviciilor; 

• creşterea penetrării pe piața locurilor vacan�
te şi obținerea locurilor de muncă vacante cu 
salarii atractive. 

Toate aceste măsuri vor contribui la sporirea 
gradului de ocupare a populației şi menținerea 
unei instituții moderne şi corespunzătoare cerin�
țelor pieței muncii.
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