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0-8000-1000
0 8000 1000
apel gratuit din Republica Moldova

+373 22 838 414
apel taxabil din strainătate

Luni
Luni-Vineri
– Vineri
8:30 – 17:00
8:00
15:30
Deschis 45h/săptămână
Deschis
35h/săptămână
E-mail: centrulapel@anofm.md
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Despre Centrul de apel al ANOFM

Centrul de apel a fost lansat la 26 martie 2010 în cadrul
proiectului bilateral ,,Consolidarea capacității Moldovei de
gestionare a pieței muncii și de reîntoarcere a migranților
în cadrul Parteneriatului de Mobilitate cu UE”
implementat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă din Moldova (ANOFM) şi Consiliul
Naţional pentru Piaţa Muncii din Suedia, finanţat de
Agenţia Suedeză de Dezvoltare a Cooperării Internaţionale.
Prin intermediul proiectului, specialiștii Centrului de apel au
fost instruiți de către experții Consiliului Naţional pentru Piaţa
Muncii din Suedia, asigurând transmiterea bunelor practici și
experienței în domeniu.
Serviciul telefonic nou creat urma să asigure informarea
operativă și eficientă a cetățenilor cu privire la domeniul
ocupării forței de muncă.
Până la 23 noiembrie 2018, Centrul de apel a activat ca serviciu
în cadrul Centrului de Informare despre Piața Muncii din
cadrul Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a
municipiului Chişinău.

În contextul reorganizării ANOFM și implementării Legii nr.
105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de
muncă și asigurarea de șomaj, Centrul de apel a devenit o
subdiviziune structurală din cadrul aparatului central al
ANOFM și se subordonează nemijlocit conducătorului
ANOFM.
Centrul de apel îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de apel
și comunicare al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de
Muncă.
Astăzi, ANOFM se promovează prin intermediul Centrului de
apel ca o instituție responsabilă și transparentă ce ajută
persoanele să primească prompt răspuns la întrebările din
domeniul ocupării forței de muncă.
Centrul de apel este un canal de comunicare disponibil atât
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și
angajatorilor.
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Misiune
Asigurarea informării clienţilor despre situaţia pe piaţa muncii şi principalele tendinţe de dezvoltare a ei: locurile de muncă vacante,
planificarea carierei profesionale, oportunităţile de formare profesională, serviciile și măsurile de ocupare, precum şi despre alte
instituţii care au tangență cu piaţa muncii.

Atribuții







Asigurarea unui serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor
Facilitarea accesului la informațiile din domeniul ocupării forței de muncă
Îndrumarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
Oferirea informațiilor privind cadrul legislativ în domeniul ocupării forţei de muncă
Oferirea răspunsurilor la întrebările expediate pe adresa de e-mail și pe pagina de Facebook
Ghidarea către alte instituții în cazul în care întrebarea nu se află în sfera de competență ANOFM

Principii de funcționare





Integritate
Transparență
Obiectivitate
Respectarea drepturilor omului






Nediscriminare
Imparțialitate
Corectitudine
Protecția datelor cu caracter personal

Public țintă



agenți economici
cetățeni ai R. Moldova aflați în țară și peste hotare

5

Structura Centrului de apel

Șef secție

Specialist principal

Specialist principal
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Profilul specialistului
din Centrul de apel

Specialistul din cadrul Centrului de apel acționează în
conformitate cu Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Centrului de apel și își exercită funcțiile
respectând standardele etice și profesionale și dând
dovadă de:














Abilități de comunicare
Orientare către client
Folosirea unui limbaj accesibil
Responsabilitate
Amabilitate
Rezistență la situații de stres
Flexibilitate
Lucru în echipă
Gestionarea eficientă a situațiilor de criză
Capacitatea de a soluționa conflicte
Receptivitate și cooperare
Deschidere față de nou
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Canale de comunicare cu publicul țintă

Printre componentele esenţiale ale culturii
serviciului telefonic se regăsesc comunicarea
eficientă și accesibilitatea în raporturile cu publicul
larg. Informațiile transmise cetățenilor vor fi
complexe, veridice și cât mai exacte posibil.
Informarea cetățenilor are loc prin intermediul
subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de
muncă, portalului www.angajat.md, paginii web
oficiale www.anofm.md, târgului locurilor de muncă
on-line www.e-angajare.md, Centrului de apel,
paginii de Facebook www.facebook.com/anofm.md/,
canalului www.youtube.com și prin intermediul
poștei electronice.
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Informații oferite prin intermediul serviciului telefonic
 locurile de muncă vacante înregistrate în baza de date ANOFM
 modalităţile de căutare a unui loc de muncă
 procedura de înregistrare la subdiviziunile teritoriale
 măsurile și serviciile de ocupare a forţei de muncă
 condițiile de stabilire a ajutorului de șomaj
 obligaţiile şi drepturile persoanelor înregistrate cu statut de șomer
 emigrarea legală în scop de muncă
 informaţii despre instituţiile de învăţământ acreditate din ţară
 accesarea portalului www.angajat.md (creare cont; navigare; plasare CV;
înregistrare/căutare locuri vacante)

 alte informaţii despre piaţa muncii

În activitatea desfășurată, Centrul de apel ia măsuri eficiente de informare a publicului inclusiv prin direcționarea acestuia către
instituțiile relevante. În cazul în care întrebarea solicitantului de informații nu se află în sfera de competenţă a ANOFM, specialiștii
vor identifica instituția responsabilă și vor îndruma cetățeanul către aceasta, furnizându-i datele de contact.
Cel mai frecvent, cetățenii sunt ghidați către: Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova, Inspectoratul de Stat al
Muncii, Biroul de Migrație și Azil, Agenția Națională Asistență Socială, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și
Capacității de Muncă etc.

9

Colaborarea cu agenții economici
Centrul de apel colaborează și conlucrează cu agenții economici furnizându-le informații din domeniul ocupării forței de muncă.
Angajatorii apelează 0 8000 1000 pentru a obține răspunsuri privind cadrul legislativ din domeniul ocupării forţei de muncă,
precum și pentru a afla despre serviciile și măsurile active furnizate de ANOFM. Specialiștii Centrului ghidează angajatorii și
detaliază pașii pe care trebuie să-i întreprindă pentru a beneficia de acestea.
Cele mai frecvente informații oferite angajatorilor prin intermediul serviciului telefonic sunt:

 înregistrarea locurilor de muncă vacante
 plasarea locurilor de muncă vacante pe portalul www.angajat.md
 servicii de preconcediere
 colaborarea cu subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (participarea la târgurile locurilor
de muncă; activități de recrutare, seminare informative etc.)
 participarea la măsurile de subvenționare conform art. 36 și 38 din Legea Nr. 105 din 14.06.2018 cu privire
la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj
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Analiza activității în perioada
anilor 2010-2019

11

Evoluția apelurilor în perioada anilor 2010-2019
În zece ani de activitate, Centrul de apel a înregistrat în total 60 307 de apeluri, parvenite atât din țară, cât și de peste hotare.
Diagrama de mai jos reflectă distribuția anuală a apelurilor recepționate pe parcursul acestei perioade.
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Cele mai frecvente întrebări adresate în perioada anilor 2010-2019

Înregistrare cu statut
de șomer
Locuri de muncă
vacante în țară

Preconcediere

Formare profesională

Accesarea portalului
www.angajat.md

Ajutor de șomaj
Emigrare legală în
scop de muncă

13

Repartizarea apelurilor după criteriul de gen în perioada anilor 2010-2019
Analiza apelurilor telefonice pe criteriul de gen ne arată că bărbații apelează Centrul de apel cu 16% mai frecvent decât femeile. Acest
fapt se datorează Acordului interguvernamental bilateral încheiat între Guvernul R. Moldova și Guvernul Statului Israel cu privire la
angajarea temporară a lucrătorilor calificați (bărbați) din R. Moldova în Israel. Respectiv, din numărul total de apeluri înregistrate în
perioada anilor 2010-2019, 58% de apeluri au parvenit din partea bărbaților și 42% din partea femeilor.

42%
Femei
Bărbați

58%

Repartizarea apelurilor după criteriul de gen
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Retrospectiva anului 2019
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Evoluția apelurilor pe parcursul anului 2019
În 2019, Centrul de apel a recepționat 5577 de apeluri. Cele mai multe apeluri au fost înregistrate în luna iulie - 621 de apeluri și cele
mai puține în luna decembrie - 341 de apeluri. Diagrama de mai jos reflectă distribuția lunară a apelurilor recepționate pe parcursul
anului 2019.
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Repartizarea apelurilor pe domenii în anul 2019
Pe parcursul anului 2019, Centrul de apel a recepționat apeluri din diverse domenii. Cele mai frecvente – 39% țin de emigrarea în
scop de muncă, iar cele mai puține – 4% țin de formarea profesională. De asemenea 4% din apeluri au parvenit de la angajatori.

Oferte de muncă

23%

25%

Legislația muncii
Măsuri și servicii de ocupare
a forței de muncă
5%

4%

Apeluri parvenite de la agenți
economici
Emigrarea în scop de muncă

4%
Diverse
39%

 81 răspunsuri la întrebările adresate prin e-mail
 57 răspunsuri la întrebările adresate prin Facebook
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Evoluția apelurilor pe parcursul săptămânii în anul 2019
Numărul de apeluri parvenite pe parcursul săptămânii variază. Astfel, conform analizei, cele mai multe apeluri sunt înregistrate în ziua
de luni, iar cele mai puține – vineri.

Apeluri

Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri
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Apeluri recepționate din străinătate pe parcursul anului 2019
Pe parcursul anului 2019, Centrul de apel al ANOFM a recepționat 19 apeluri din străinătate. Analiza efectuată arată că cele mai
multe solicitări de informații sunt din domeniul emigrării și imigrării în scop de muncă.

Rusia – 9
România – 6
Ucraina – 1
Italia – 1
Germania – 1
Transnistria – 1
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Concluzii. Propuneri
Centrul de apel ANOFM reprezintă un mecanism eficient de furnizare a informațiilor din domeniul ocupării forței de muncă. Prin
apelarea serviciului telefonic 0 8000 1000, cetățenii pot primi răspuns prompt și complex la întrebările ce vizează piața forței de
muncă.
Urmărind creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor, Centrul de apel înaintează următoarele propuneri:

 menținerea și creșterea gradului de încredere față de ANOFM
 dezvoltarea și promovarea în rândul clienților a serviciului telefonic
 colaborarea cu instituțiile care au tangență cu activitatea desfășurată
 dezvoltarea unui soft specializat pentru funcționarea complexă și gestionarea la distanță
 elaborarea unui program ce permite evaluarea de către apelanți a răspunsului operatorului
 posibilitatea de a extrage date din soft pentru evidențe și statistici
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