
Stimaţi colegi şi 

parteneri sociali ai 

pieţei forţei de muncă, 
 

 

Cu ocazia frumoaselor 

Sărbători de iarna, Vă 

adresăm calde felicitări și 

urări de bine însoțite de 

gînduri luminoase. 

  

Sărbătorile de iarnă oferă 

prilejul de a mulţumi 

tuturor pentru munca de zi 

cu zi, depusă pe parcursul 

întregului an. A fost un an 

în plin proces de 

reorganizare, cu situații 

care păreau mai greu de 

acceptat din start, dar 

împreună am reușit să 

privim încrezători în viitorul 

ANOFM reorganizat, unde 

angajații sunt motivați să 

presteze în continuare 

servicii calitative și să 

implementeze măsuri active, 

astfel ca cetățenii și 

angajatorii să fie mai 

satisfăcuți. 

 

 Orice succes atins de 

Agenţia Naţională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă şi 

structurile sale teritoriale a 

fost posibil doar graţie 

aportului angajaţilor la 

îndeplinirea obiectivelor 

propuse pentru anul ce se 

apropie de sfârşit. Totodată, 

aceasta este şi rezultatul 

susţinerii şi colaborării cu 

partenerii sociali ai pieţei 

forţei de muncă. 

  

Vreau să mulţumesc tuturor 

pentru colaborare, sunt multe 

acţiuni frumoase pe care le-

am desfăşurat cu succes în 

comun, în speranţa că prin 

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
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tot ce facem, suntem alături 

de cei care aşteaptă sprijinul 

şi susţinerea noastră. 

 

Fie ca cele mai sublime şi 

nobile vise ale dvs să-şi 

găsească realizare în 

activitatea zilnică, să fiţi 

sprijiniţi şi susţinuţi de 

gingăşia familiei, încrederea 

celor apropiaţi şi sinceritatea 

colegilor.  

 

Vă doresc ca 2019 să fie 

încununat cu realizări 

marcante în activitatea  pe 

care o desfăşuraţi! 

 

Sărbători fericite! 
 

 

Cu respect,  

Raisa DOGARU 

Director ANOFM 
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PRINCIPALII  INDICATORI de ACTIVITATE ANOFM  

pe parcursul a 11 luni ale anului 2018 

   

 Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (informație disponibilă pentru trim.III,2018), populația economic 

activă a Republicii Moldova (populația ocupată plus șomerii) a constituit 1407,7 mii persoane, din care: populaţia 

ocupată – 1377,3 mii persoane, iar numărul şomerilor conform BIM – 30,4 mii persoane.  
   Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 47,2%, iar rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi 

peste a fost de 46,2%.  

   Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 2,2%.      În 

rândul tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 6,0%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani a avut valoarea 

3,6%. 
  Conform bazei de date a Agenției Naționale pe parcursul a 11 luni ale anului 2018: 

au fost înregistrate 45,6 mii locuri de muncă vacante și 31,6 mii persoane în căutarea unui loc de muncă;  

plasate în câmpul muncii 13,9 mii persoane; 

absolvit cursuri de formare profesională 1,8 mii persoane; 

antrenați la lucrări publice 1,8 mii persoane;   

beneficiat de servicii de intermediere a muncii 24,9 mii persoane, din care cu statut de șomer 21,8 mii persoane; 

beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională 72,2 mii persoane, din care cu statut de șomer 48,9 mii 

persoane. 

Indicatorii principali în 11 luni, 2018 conform bazei de date ANOFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Din numărul total de șomeri înregistrați – 40% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă și – 60% pro-

venite din muncă.  

Din cei proveniți din muncă conform activităților economice, ponderea cea mai mare au constituit persoanele care 

au activat în industrie  – 12%, urmate de cele din agricultură – 11%, comerț – 9%, învățământ și administrația 

publică a câte – 5%, etc. 
 

Structura șomerilor conform studiilor și vârstei 

 



   Din numărul total de locuri vacante înregistrate 72% au constituit locurile oferite muncitorilor, iar 28% 

specialiştilor.  

Pe medii de rezidență, numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în mediul rural constituia 15% din 

numărul total al locurilor de muncă vacante înregistrate în 11 luni, iar numărul şomerilor înregistrați din 

mediul respectiv era de 63%.  

 

   În scopul combaterii migraţiei ilegale, precum şi angajării 

ilegale a lucrătorilor străini Agenţia Naţională 

implementează un şir de acţiuni cu privire la migraţia de 

muncă. În 11 luni a fost acordat/prelungit dreptul la muncă 

la 986 persoane. Totodată, prin intermediul agenţiilor 

private de ocupare a forţei de muncă peste hotare au fost 

înregistrate la ANOFM  – 2810 contracte individuale de 

muncă ale cetăţenilor Republicii Moldova angajaţi la muncă 

în străinătate. Concomitent, s-a asigurat în continuare 

implementarea Acordului între Guvernul Republicii 

Moldova și Guvernul Statului Israel. În 11 luni au fost 

angajați 1,4 mii lucrători moldoveni pe teritoriul statului 

Israel.  

 

Un alt aspect al migraţiei este reîntoarcerea cetățenilor Republicii Moldova care au lucrat peste hotare. În 

perioada de referință la agenţiile teritoriale au fost înregistrate 1,1 mii de persoane reîntoarse, din care 46 

% au fost plasate în câmpul muncii.  

 

   Masuri pasive. Au beneficiat de ajutor de şomaj 3,1 mii 

persoane sau 11% din numărul total de şomeri înregistraţi pe 

parcursul a 10 luni ale anului. Majoritatea beneficiarilor de 

ajutor de şomaj au fost persoanele care au pierdut locul de 

muncă prin demisionare – 43%, urmaţi de cei disponibilizați 

prin reducerea statelor de personal/lichidarea unităţii – 20%, 

urmare expirării contractului individual de muncă 14%, etc. 
Mărimea medie a ajutorului de şomaj a constituit în luna 

noiembrie 1460,03 lei.  

În 11 luni ale anului au beneficiat de alocaţie de integrare sau 

reintegrare profesională 1,7 mii persoane. Ponderea maximă din 

numărul total de beneficiari de alocaţii le revine persoanelor 

cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului – 71%, fiind urmate de persoanele după eliberarea din 

detenţie – 18%, persoanele după satisfacerea serviciului militar în termen – 9%,  etc.  
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Formarea profesională a şomerilor în anul 2018, 11 luni 

Cele mai solicitate profesii pentru instruire   

 bucătar – 349 persoane absolvente (18,7% din total absolvenţi)  

 frizer – 290 persoane (15,6% din total absolvenţi)  

 contabil – 131 persoane (7,0% din totalul de absolvenţi)  

 manichiuristă –  116 persoane (6,2% din totalul de absolvenți)  

 cusătoareasă – 111 persoane (6,0% din totalul de absolvenți)  

 croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă – 78 persoane (4,2% din totalul de absolvenți)  

 Pentru anul 2018, în rezultatul desfăşură-

rii procedurilor de achiziţii publice la nivel cen-

tralizat au fost contractate 15 instituţii de 

învăţămînt, care au propus ca ofertă pentru in-

struire cca 39 profesii/meserii/programe de for-

mare profesională pe specialităţi, după cum ur-

mează:  

 în mun. Chişinău au fost contractate 6 in-

stituţii de învăţămînt, care propun pentru instru-

ire 28 profesii/meserii/programe de formare pro-

fesională pe specialităţi;  

 în mun. Bălţi au fost contractate 5 instituţii de învăţămînt, care propun pentru in-

struire 35 profesii/meserii/programe de formare profesională pe specialităţi;  

 în r. Cahul au fost contractate 4 instituţii de învăţămînt, care propun pentru instruire 

12 profesii/meserii/programe de formare profesională pe specialităţi. 

  Ca rezultat al absolvirii cursurilor de formare pro-

fesională, 1944 şomeri au fost plasaţi în cîmpul 

muncii sau 104,3% din total absolvenţi, inclusiv tre-

cători. 1267 şomeri (68,0% din total absolvenţi) au 

fost plasaţi în cîmpul muncii cu suportul agenţiilor 

teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, iar 677 

şomeri (36,3%) s-au angajat de sine stătător. 

   Din numărul total de absolvenți ai cursurilor de 

formare profesională (50,6%) au fost instruiţi în altă 

localitate – 943 persoane, iar ceilalţi (49,4%) au fost 

instruiţi la locul de trai – 920 persoane.  

   În perioada de pînă la 10 decembrie curent, 615 

cursanţi au efectuat naveta pentru a se deplasa la 

locul de instruire, 516 persoane au beneficiat de pla-

ta transportului tur-retur. Au beneficiat de bursă 

1710 cursanţi.  

   În secţiunea instituţiilor de învăţămînt, în perioada 

dată, şomerii au fost instruiţi în cadrul:  

AO „Insula Speranţelor” (Chişinău) - 788 de ab-

solvenți (42,3%); SRL Miracol (mun. Bălţi) - 207 

absolvenți (11,1%); Școala Profesională nr.9 

(Chișinău) – 95 absolvenți (5,1%); Centrul Didac-

tic de Instruire a Tineretului din UTA Găgăuzia- 

63 absolvenți (3,4%); SRL„Alsedar-

Studio”(Soroca) – 59 absolvenți (3,2%). 

la data de 10.12.2018  

Conform Planului anual de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 

2018, s-a planificat instruirea a 2770 şomeri. La data de 10 decembrie 2018 , au absolvit cursurile 1863 şo-

meri (s-a realizat 67,3% din indicatorul planificat pentru anul 2018).  
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Pe parcursului 

anului 2018, 

funcționarii 

publici din 

cadrul Agenției 

Naționale și 

structurilor sale 

teritoriale, au 

participat la 62 

de activități de instruire: 

  

 22 seminare de instruire,   

 15 ateliere de lucru, 

 10 vizite de lucru 

(deplasări cu scop 

instructiv),  

 7 cursuri de instruire,  

 4 programe de instruire,  

 2 conferințe, 

 2 ședințe de lucru/

consultative.  

 
Astfel au fost instruiți 37 

funcționari publici din cadrul 

aparatului central și 209 

funcționari publici din cadrul 

agențiilor teritoriale. 

 

Gradul de instruire a 

personalului din aparatul central 

constituie 93 % iar a personalului 

din cadrul agențiilor teritoriale – 

88 %. Numărul de ore în mediu 

pe o persoană instruită constituie 

26 ore (AOFM) și 65 ore 

(ANOFM). Au fost instruiți pe 

parcursul anului cel puțin 40 ore 

– 45 funcționari publici din 

cadrul agențiilor teritoriale (22%)  

și  21 funcționari publici din 

cadrul aparatului central (56%). 

 

Sintetizînd informația 

acumulată, în anul 2018, Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței 

de Muncă împreună cu 

subdiviziunile ei teritoriale, au 

realizat 7820 ore de instruire: 

6275 ore de instruire internă și 

1545 ore de instruire externă, 

astfel fiind instruite în total 246 

persoane, dintre care 61 persoane 

cu funcții de conducere și 185  

persoane cu funcții de execuție.  

 

Într-un mediu fluctuant, 

un sistem eficient de dezvoltare 

profesională continuă este 

absolut necesar pentru obținerea 

și menținerea unui nivel scontat 

de performanță.  

Din acest considerent, 

conștientizarea impactului 

instruirii asupra rezultatelor 

activității fiecărui funcționar 

public, asupra eficienței 

investițiilor în instruire și asupra 

performanței autorității publice în 

întregime, are o conotație majoră.  
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Târguri ale locurilor de muncă  
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Târguri on-line al locurilor de muncă 

2018 - Realizări 
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Rezultatele privind activitățile realizate în cadrul „Zilei Ușilor Deschise” la Agenţia Națională pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă și Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă 

2018 - Realizări 

Agenţia Națională pentru Ocu-

parea Forţei de Muncă (ANOFM) 

împreună cu structurile sale terito-

riale a organizat la data de 19 feb-

ruarie 2018, „Ziua Ușilor 

Deschise”, în contextul marcării a 

27 ani de la crearea Serviciului 

public de ocupare din Republica 

Moldova. 

  

Evenimentul a avut ca scop sensi-

bilizarea societății privind rolul 

Agenției Naționale pentru Ocu-

parea Forței de Muncă ca prestator 

de servicii gratuite pe piața muncii 

persoanelor aflate în căutarea unui 

loc de muncă și angajatorilor, pre-

cum și informarea despre ser-

viciile prestate, inclusiv infor-

marea privind serviciile de ghidare 

în carieră și măsurile de ocupare a 

forței de muncă implementate de 

către structurile sale teritoriale. 

  

În acest context, ANOFM și struc-

turile sale teritoriale au organizat 

activităţi de informare despre ser-

viciile prestate și măsurile de ocu-

pare a forței de muncă implemen-

tate, la care au avut ocazia să par-

muncă. Agenții economici au 

venit cu o ofertă de 1781 locuri 

vacante. 

  

Un număr de 865 șomeri, per-

soane aflate în căutarea unui loc 

de muncă, tineri absolvenți au 

participat la seminarele de infor-

mare privind serviciile prestate și 

măsurile de ocupare a forței de 

muncă implementate de AOFM. 

Pentru seminarele de informare 

privind situația pe piața muncii și 

solicitările angajatorilor au mani-

festat interes 965 persoane. 

  

Pentru tineri au fost desfășurate 

activități de ghidare în carieră cu 

diverse tematici: ”Cum să ne 

alegem profesia”; „Un pas spre 

o carieră de succes” la care au 

participat 751 persoane. 

  
2300 persoane au vizitat 

birourile AOFM și au discutat 

direct cu angajații, au făcut 

cunoştinţă cu specificul muncii 

care o desfăşoară, aceștia ofer-

indu-le răspunsuri la întrebările 

solicitate, inclusiv au fost efectu-

ate consultaţii individuale. 

  

La fel, vizitatorii, cât și mass-

media au avut posibilitate să adre-

seze întrebări direct șefului 

AOFM. 

  

Toate activităţile desfăşurate de 

ANOFM și AOFM pe parcursul 

evenimentului au fost reflectate 

de mass-media locală și națională 

(TV, radio, portal, ziare).  

ticipe persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă, angajatori, tin-

eri, elevi/studenţi, mass-media, 

vizitatori interesați. 

  

ANOFM a fost vizitată de un grup 

de studenți absolvenți care au 

venit să se informeze despre ser-

viciile privind piața muncii, au 

vizitat birourile și au pus întrebări 

privind activitatea desfășurată în 

agenție. Vizitatorii au avut parte 

de prezentări tematice privind 

rolul ANOFM în dezvoltarea cari-

erei diferitor categorii de clienţi: 

serviciile prestate, măsurile imple-

mentate de structurile teritoriale; 

situaţia actuală pe piaţa mucii şi 

prognozele privind solicitările de 

forţă de muncă; instrumentele web 

de informare şi recrutare adminis-

trate de ANOFM; migraţia forţei 

de muncă, aspecte privind riscurile 

şi consecinţele migraţiei ilegale. 

Agențiile pentru ocuparea forței de 

muncă (AOFM) au organizat 

activități de recrutare a personalu-

lui pentru agenții economici, la 

care au participat 1092 persoane 

aflate în căutarea unui loc de 



Campania de vizite la 

agenții economici,  

23 aprilie – 31 mai 

2018 

În perioada 23 aprilie – 31 

ma i  2 0 1 8 ,  A g e n ț i a 

Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (ANOFM) 

a organizat Campania de 

v i z i t e  l a  a g e n ț i i 

economici cu sloganul 

„Aveți oferte de muncă și 

căutați personal? Noi Vă 

putem ajuta!”. Printre 

obiectivele Campaniei s-au 

i n c l u s  i n f o r m a r e a 

a n g a j a t o r i l o r  d e s p r e 

serviciile prestate de 

agențiile teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă 

(AOFM), canalele de 

informare și recrutare on-

l ine administrate  de 

ANOFM, sensibilizarea 

angajatorilor la problemele 

din teritoriu, dar și 

dezvoltarea și stabilirea de 

noi parteneriate pe piața 

m u n c i i  l o c a l e . 

 În perioada 23 aprilie – 31 

mai 2018 AOFM au vizitat 

în total 2372 agenți 

e c o n o m i c i  ș i  a u 

identificat 3064 locuri de 

muncă libere, cele mai 

multe fiind disponibile 

pentru asistenți medicali, 

asistenți sociali, vânzători 

produse alimentare, bucătari, 

chelneri, barmani, dar și 

muncitori necalificați, 

inclusiv în agricultură. 

Din cei 2372 agenți 

economici vizitați, 289 

sunt agenți economici 

noi-identificați de 

către AOFM (12,2%), 

fiind în acest mod 

stabilite noi relații de 

colaborare. Totodată, o 

bună  par te  d in 

angajatorii vizitați au 

fost selectați din 

d o m e n i u l 

învățămîntului (gimnazii, 

licee) și direcțiile raionale în 

legătură cu încheierea anului 

de învățămînt și necesității 

d e  i n f o r m a r e  a 

absolvenților  despre situația 

p i e ț i i  m u n c i i  ș i 

oportunitățile de a alege o 

meserie cerută pe piața 

muncii, cît și angajatorii din 

domeniul agriculturii, ținînd 

cont de începerea sezonului 

d e  l u c r u  a g r i c o l . 

  

Pe parcursul desfășurării 

Campaniei, AOFM au 

informat agenții economici 

din teritoriu despre serviciile 

prestate,  canalele de 

informare și recrutare on-

l ine administrate  de 

A N O F M :  s i t e -

u l  w w w . a n o f m . m d , 

portalul www.angajat.md, 

platforma târgului on-

l i n e  w w w . e -

angajare.md),  dar și pagina 

de Facebook, administrate 

de ANOFM. Angajatorii 

vizitați au fost sensibilizați 

la problemele din teritoriu în 

domeniul ocupării forței de 

muncă, inclusiv la angajarea 

persoanelor din grupurile 

vulnerabile. Pe panourile 

informative ale AOFM au 

fost plasate informații 

referitor la desfășurarea 

Campaniei de vizite, iar în 

cadrul vizitelor agenților 

economici li s-au înmânat 

m a p e  c u  m a t e r i a l e 

informative referitoare la 

serviciile ANOFM.  

Campania de 

informare consacrată 

Zilei Internaționale a 

Tineretului 

6-12 august 2018 
 

 Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

(ANOFM) în comun cu 

agențiile teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă 

(AOFM) au organizat în 

perioada 06-12 august 2018 

Campania de informare 

c o n s a c r a t ă  Z i l e i 

Internaționale a Tineretului 

sub egida sloganului 

„Informat, implicat și 

angajat! Fii clientul 

A O F M ! ” . 

 Obiectivul general al 

Campaniei a fost creșterea 

nivelului de informare, a 

t r a n s p a r e n ț e i  ș i 

accesibilității serviciilor 

AOFM în rândul tinerilor 

aflați în căutarea unui loc de 

m u n c ă . 

 În scopul creșterii șanselor 

de integrare profesională a 

tinerilor pe piața muncii, 

AOFM în comun cu 

partenerii au organizat în 

total 79 de activități ce s-au 

încadrat în obiectivele 

primordiale ale campaniei, 

la care au participat circa 

1700 tineri, dintre care 69% 

f e m e i  t i n e r e . 

Pe parcursul anului 2018, ANOFM a organizat mai multe 

Campanii de informare  
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 Obiectivul specific de 

informare a tinerilor a fost 

realizat de AOFM în cadrul 

a 28 seminare informative 

privind legis laț ia  în 

domeniul ocupării forței de 

muncă și serviciile prestate 

de AOFM; 13 seminare 

instructive în tehnici și 

metode de căutare a unui loc 

de muncă, 7 mese rotunde 

pe diferite tematici cu 

participarea partenerilor 

AOFM și 7 ședințe ale 

Clubului Muncii. În total în 

activități de informare au 

participat 1435 tineri, dintre 

c a r e  7 0 %  f e m e i . 

 În perioada Campaniei, 

AOFM au organizat 18 

seminare de ghidare în 

carieră a tinerilor în vederea 

explorării oportunităților pe 

piața forței de muncă, 

diversității profesiilor/

meseriilor, și promovarea 

oportunităților Centrelor de 

Ghidare în Carieră, la care 

au participat 196 tineri, 

dintre care 68% femei. 

 În vederea sensibilizării 

a n g a j a t o r i l o r  p e n t r u 

încadrarea în muncă a 

t iner i lo r ,  i nc lus iv  a 

absolvenților instituțiilor de 

î n v ă ț ă mâ n t  a u  f o s t 

organizate în cadrul a 6 

activități de recrutare, cu 

participarea a 47 tineri, 

dintre care 62% femei. 

 Pe parcursul 

d e s f ă ș u r ă r i i 

Campaniei de 

i n f o r m a r e , 

AOFM au oferit 

c o n s u l t a ț i i 

i n f o r m a t i v e 

p r o m o v â n d 

p r o f e s i i l e /

m e s e r i i l e 

solicitate pe 

piața muncii 

pentru 200 

tineri.  

2018 - Realizări 
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Campania naţională 

„Săptămîna de luptă 

împotriva traficului de 

fiinţe umane” 18 – 25 

octombrie 2018  

 
  În perioada 18 – 25 

octombrie 2018, Agenția 

Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (ANOFM) 

în comun cu agențiile 

teritoriale pentru ocuparea 

forței de muncă (AOFM) au 

d e s f ă ș u r a t  C a mp a n i a 

naţională „Săptămîna de 

luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane”, în contextul 

marcării Zilei Europene de 

luptă împotriva traficului de 

ființe umane (TFU) la 18 

octombrie. 

  În cadrul Campaniei 

naţionale „Săptămîna de 

luptă împotriva traficului de 

fiinţe umane”  AOFM în 

comun cu partenerii au 

organizat  mai multe 

activități de informare și 

sensibilizare a societății 

d e s p r e  r i s c u r i l e  ș i 

consecințele TFU: 51 

semina re  in forma t ive 

tematice cu accent pe 

prevenirea fenomenului de 

TFU și riscurile migrației 

i l e g a l e ,  p r o m o v î n d 

a n g a j a r e a 

legală în 

țară; 18 

ședințe ale 

C l u b u l u i 

Muncii și 3 

seminare de 

instruire în 

tehnici și 

metode de 

căutare a 

unui loc de 

muncă cu 

participarea 

șomerilor, în 

v e d e r e a 

dezvoltăr ii 

abilităților de căutare a unui 

loc de muncă, abordarea 

unui potențial angajator și 

prezentare la interviul de 

angajare. La tata de 

24.10.2018 AOFM a mun. 

Chișinău a organizat Tîrgul 

locurilor de muncă, la care 

au participat cca 500 de 

persoane. 

  La activitățile organizate 

au participat în total 2442 

persoane, inclusiv 1170 

șomeri. Subliniem, că la 

seminarele de informare au 

participat și tineri, inclusiv 

elevi ai gimnaziilor, liceelor. 

 În cadrul Campaniei 

naționale „Săptămîna de 

luptă împotriva traficului de 

ființe umane” AOFM au 

participat și la activitățile 

organizate de autoritățile 

publice locale în comun cu 

reprezentanți ai serviciilor 

publice desconcentrate și 

descentralizate în teritoriu, 

instituții de învățămînt, 

agenți economici, ONG-uri 

și mass-media locală. 

 ANOFM în comun cu 

structurile teritoriale de 

ocupare a forței de muncă 

prestează servicii gratuite 

tuturor persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă. 

 

 

Campania de 

sensibilizare 

consacrată Zilei 

Internaționale a 

persoanelor cu 

dizabilități,  

3 -8 decembrie 2018 
 În contextul marcării la 3 

d e c e m b r i e  a  Z i l e i 

Internaționale a Persoanelor 

cu Dizabilități, în perioada 

03 decembrie -  08 

decembrie 2018, ANOFM în 

comun cu structurile sale 

teritoriale au organizat mai 

multe activități dedicate 

incluziunii sociale a 

persoanelor cu dizabilități, 

care au avut drept scop 

creşterea gradului de 

informare a acestora privind 

serviciile prestate de 

agenţiile pentru ocuparea 

forţei de muncă, sporirea 

şanselor de integrare 

profesională și sensibilizare 

a angajatorilor în vederea 

angajării persoanelor cu 

dizabilități în cîmpul muncii. 

Au fost organizate 49 de 

activități cu participarea 

persoanelor cu dizabilități: 

38 seminare informative, cu 

oferirea informațiilor despre 

oportunitățile și serviciile pe 

care AOFM le oferă 

persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă, 

locurile de muncă 

Pe parcursul anului 2018, ANOFM a organizat mai multe Campanii 

de informare  
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libere gestionate și condițiile 

de ocupare a acestora. De 

asemenea, au fost organizate 

4 ședințe ale Clubului 

Muncii, 4 seminare de 

instruire în tehnici și metode 

de căutare a unui loc de 

muncă și 3 seminare de 

ghidare în carieră. În total au 

participat la activitățile 

organizate 763 persoane cu 

dizabilități, inclusiv 158 

persoane cu statut de șomer. 

La aceste activități au 

participat și tineri, inclusiv 

copii cu dizabilități și elevi 

ai gimnaziilor, liceelor. 

Au fost organizate 15 

activități cu scop de 

sensibilizare și promovare a 

drepturilor persoanelor cu 

dizabilități, în special 

dreptul la muncă, cu 

participarea a 133 de agenți 

economici. Astfel, agenții 

economici au fost informați 

despre prevederile Legii 

nr.105 din 14.06.2018, cu 

privire la promovarea 

ocupării și asigurării de 

șomaj, care va intra în 

vigoare la 10 februarie 2019, 

și anume despre noile 

măsuri active de ocupare, 

printre care subvenții pentru 

angajatorii care angajează 

persoane cu dizabilități din 

rîndurile șomerilor și 

subvenții pentru crearea sau 

adaptarea locurilor de 

muncă pentru persoanele cu 

dizabilități.  

 AOFM în această perioadă 

au organizat și participat în 

total la 64 de activități în 

comun cu reprezentanții 

autorităților publice locale, 

c o n s i l i i l o r  r a i o n a l e , 

direcțiilor de asistență 

socială, protecție a familiei, 

consiliilor teritoriale de 

determinare a dizabilității și 

capacității de muncă, 

instituțiilor de învățământ, 

agenților economici, ONG-

urilor și mass-mediei locale. 

2018 - Realizări 



Memorandumul de cola-

borare cu Centrul pentru 

Educație Antreprenoria-

lă și Asistență în Afaceri 

în vederea implementării 

proiectului 

„Reconceptualizarea ori-

entării profesionale și 

consilierii în carieră 

(REVOCC II)” 
La  26 ianuarie 2018, Minis-

terul Educației, Culturii și 

Cercetării în calitate de re-

prezentant al Guvernului 

Republicii Moldova și 

Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă a 

semnat un Memorandum de 

colaborare cu Centrul pentru 

Educație Antreprenorială și 

Asistență în Afaceri 

(CEDA) cu privire la imple-

mentarea proiectului 

„Reconceptualizarea orien-

tării profesionale și consilie-

rii în carieră (REVOCC II)”. 

 Memorandumul are ca scop 

colaborarea eficientă pentru 

ghidarea în carieră a elevilor 

în instituțiile de învățământ 

secundar general, instituțiile 

de învățământ profesional 

tehnic secundar și formarea 

profesională orientată spre 

piața muncii a tinerilor aflați 

în căutarea unui loc de mun-

că/șomeri înregistrați la 

Agențiile pentru ocuparea 

forței de muncă din teritoriu 

și altor beneficiari. 

 Proiectul REVOCC II se va 

axa pe 3 obiective de bază: 

1.      Asigurarea accesului la 

servicii de ghidare în carieră 

inclusive și egale din per-

spectiva de gen care sprijină 

abilitarea economică și inte-

grarea pe piața muncii a 

elevilor din instituțiile de 

învățământ profesional teh-

nic secundar. 

2.      Formarea continuă și 

dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice în dome-

niul ghidare în carieră. 

3.      Dezvoltarea unui me-

canism coerent de ghidare în 

carieră la nivel regional/

teritorial. 

Acord de colaborare cu 

Asociaţia Obştească 

„Asociaţia Surzilor din 

Republica Moldova” în 

vederea promovării drep-

tul la muncă a persoane-

lor cu deficienţe de auz 
Pornind de la necesitatea 

organizării şi implementării 

activităţilor ce ţin de protec-

ţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi şi 

a dreptului la muncă a per-

soanelor cu deficienţe de 

auz, la data de 22 ianuarie 

2018, Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă a semnat un Acord 

de colaborare cu Asociaţia 

Obştească „Asociaţia Surzi-

lor din Republica Moldova”. 

 Scopul Acordului este con-

tribuirea la reali-

zarea dreptului la muncă a 

persoanelor cu deficienţe de 

auz, organizarea şi imple-

mentarea activităţilor, care 

au ca scop facilitarea angajă-

rii în câmpul muncii a per-

soanelor cu deficienţe de 

auz, care întrunesc condiţiile 

de ocupare înaintate de an-

g a j a t o r i . 

 În baza Acordului,  părţile 

vor colabora în vederea îna-

intării propunerilor de poli-

tici de ocupare a persoanelor 

cu deficienţe de auz din Re-

publica Moldova, conform 

competenţelor stabilite de 

legislaţia în vigoare; îmbu-

nătăţirii şi diversificării ser-

viciilor în domeniul angajă-

rii în câmpul muncii a per-

soanelor cu deficienţe de 

auz, inclusiv a serviciilor de 

formare profesională; anga-

jării în câmpul muncii a per-

soanelor cu deficienţe de 

auz; acordării suportului în 

angajare pentru persoanele 

cu deficienţe de auz; promo-

vării şi dezvoltării compe-

tenţelor profesionale a per-

soanelor cu deficiente de 

auz; organizarea diverselor 

evenimente de promovare a 

abilităţilor persoanelor cu 

dizabilităţi de auz. 

Noi parteneriate pe piața forței de muncă 
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Acord de colaborare cu 

Camera de Comerț și 

Industrie a Republicii 

Moldova  
La data de 30 martie 2018 

Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

(ANOFM) și Camera de 

Comerț și Industrie a Repu-

b l i c i i  M o l d o v a 

(CCIRM),  au semnat un 

acord de colaborare, în sco-

pul edificării și dezvoltării 

unui parteneriat continuu și 

eficient în vederea realizării 

politicilor pe piața muncii. 

 Părțile își propun să organi-

zeze în comun activități de 

informare și consultare a 

agenților economici privind 

oportunitățile oferite pe pia-

ța muncii, să înregistreze 

locurile de muncă vacante 

declarate de agenții econo-

mici, membri ai CCIRM, cît 

și vor acorda suport în pre-

selecţia şi repartizarea can-

didaţilor potriviți la locurile 

de muncă vacante declarate.  

 Părțile vor organiza și parti-

cipa în comun la diferite 

măsuri active: seminare, 

mese rotunde, conferințe, 

târguri ale locurilor de mun-

că, inclusiv la cele on-line 

e t c . 

  La fel, acordul de colabora-

re va oferi posibilitatea de a 

identifica și informa persoa-

nele aflate în căutarea unui 

loc de muncă care intențio-

nează să lanseze o activitate 

de antreprenoriat.  

2018 - Realizări 



Acord de colaborare cu 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Centrul 

Republican de Dezvoltare 

a Învăţământului 

Profesional  
 

ANOFM și Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE), 

Centrul Republican de 

Dezvoltare a Învăţământului 

Profesional (CRDÎP) au 

semnat un acord de 

colaborare. ANOFM în 

calitate de organizator al 

formării profesionale a 

şomerilor şi CRDÎP în 

calitate de furnizori de 

formare profesională trebuie 

să îşi adapteze şi să îşi 

actualizeze permanent oferta 

de formare profesională, 

pentru a răspunde eficient 

nevoilor factorilor interesaţi, 

condiţie esenţială pentru a 

r ă m â n e  c o m p e t i t i v i . 

Dezvoltarea şi reformarea 

sistemului de formare 

profesională implică un 

proces de descentralizare 

menit să conducă la o mai 

mare apropiere de nevoile 

reale la nivel regional şi 

local, precum şi să implice 

actorii locali în definirea 

o fe r t e i  d e  fo r ma r e . 

 Obiectivele acordului 

prevăd constituirea relaţiilor 

de colaborare privind 

dezvoltarea şi modernizarea 

parteneriatelor între agenţii 

economici şi instituţiile de 

învăţământ profesional 

(şcoli profesionale, 

colegii şi centre de 

excelenţă), crearea 

grupurilor de lucru 

mixte în scopul 

p r o m o v ă r i i 

învăţământului dual în 

Republica Moldova, 

promovarea practicilor 

bune pe dimensiunea 

respectivă. Părțile vor 

participa la realizarea 

în comun a proiectelor 

n a ţ i o n a l e  ş i 

internaţionale, granturilor de 

cercetare, în scopul sporirii 

calităţii procesului de 

formare iniţială şi continuă a 

cadrelor calificate pentru 

economia naţională şi 

promovarea învăţământului 

tehnic profesional. Vor 

a c o r d a  a s i s t e n ţ ă  ş i 

consultare reciprocă în 

optimizarea problemelor 

privind dezvoltarea şi 

m o d e r n i z a r e a  

învăţământului profesional, 

formarea parteneri aţelor 

publice-private şi crearea 

platformei de relaţii între 

învăţământul profesional şi 

agenţii economici, pe de o 

parte, şi piaţa muncii şi 

procesul educaţional, pe de 

altă parte. Se va promova 

imaginea învăţământului 

profesional în contextul 

dezvoltării parteneriatelor cu 

agenţi i  economici  și 

promova curriculele şi 

metodologiile moderne în 

formarea cadrelor calificate 

(metode interactive de 

predare, programe şi 

curricula moderne ajustate la 

rigorile pieţii muncii etc.). 

Totodată păr ț i le  vor 

organiza şi participa la 

seminare, conferinţe mese 

rotunde etc. în domeniul 

v i z a ţ i .  R a c o r d a r e a 

sistemului educaţional la 

cerinţele pieţei forţei de 

muncă în scopul sporirii 

productivităţii forţei de 

muncă şi majorării ratei de 

ocupare în economie 

reprezintă una 

din cele 7 priorităţi ale 

Strategiei Naţionale de 

Dezvoltare „Moldova 2012-

2 0 2 0 ” . 

 E v e n i m e n t u l  s - a 

organizat  în contextul 

implementării Legii nr. 105 

din 14.06.2018 cu privire la 

promovarea ocupării forței 

de muncă și asigurare de 

șomaj, care va intra în 

vigoare în luna februarie 

2019. 
 

Acord de colaborare cu 

Facultatea Ştiinţe 

Economice a 

Universității de Stat din 

Moldova (USM)  
 

La 6 noiembrie 2018, 

ANOFM și Facultatea 

Şti inţe  Economice a 

Universității de Stat din 

Moldova (USM) au semnat 

un acord de colaborare în 

sc o p ul  ed i f i c ă r i i  ș i 

dezvoltării unui parteneriat 

continuu și eficient între 

părți, în vederea realizării 

politicilor de ocupare a 

forței de muncă prin 

asigurarea pieței muncii cu 

specialiști bine instruiți și 

pregătiți în conformitate cu 

cerințele pieței muncii. 

 Astfel, parteneriatul va 

facilita stabilirea unui dialog 

permanent între universitate/

facultate/departament și 

angajatorii din țară și va 

spori gradul de informare a 

mediului academic și 

studenților despre piața 

muncii și competențele 

actuale solici tate  de 

angajatori. Se va asigura 

organizarea vizitelor de 

documentare şi întâlnirilor 

de lucru cu reprezentanți ai 

autorităților ANOFM și 

USM, în domeniile de 

competenţă ale ambelor 

părţi, inclusiv în vederea 

desfăşurării stagiilor de 

practică a studenţilor USM 

în cadrul structurilor 

Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă. 

ANOFM dezvoltă în continuare parteneriate cu instituțiile de invățămînt în scopul 
realizării politicilor de ocupare a forței de muncă 
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Totodată, ANOFM va 

participa la diverse acţiuni 

(conferinţe, seminare, mese 

rotunde) în domeniu său de 

competență organizate de 

U S M . 

  

Acord de colaborare cu 

Facultatea Psihologie și 

Științe ale Educației, 

Sociologie și Asistență 

Socială (USM) 
 

La 15 noiembrie 2018, 

ANOFM și Facultatea 

Psihologie și Științe ale 

Educației, Sociologie și 

As i s t en ț ă  So c ia l ă  a 

Universității de Stat din 

Moldova (USM) au semnat 

un acord de colaborare în 

sc o p ul  ed i f i c ă r i i  ș i 

dezvoltării unui parteneriat 

continuu și eficient între 

părți, în vederea realizării 

politicilor de ocupare a 

forței de muncă prin 

asigurarea pieței muncii cu 

specialiști bine instruiți și 

pregătiți în conformitate cu 

cerințele pieței muncii. 

 Astfel, parteneriatul va 

facilita stabilirea unui dialog 

permanent între facultate și 

angajatorii din țară și va 

spori gradul de informare a 

mediului academic și 

studenților despre piața 

muncii și competențele 

actuale solici tate  de 

angajatori. Se va asigura 

organizarea vizitelor de 

documentare şi întâlnirilor 

de lucru cu reprezentanți ai 

ANOFM și facultății, în 

domeniile de competenţă ale 

ambelor părţi, inclusiv în 

vederea desfăşurării stagiilor 

de practică a studenţilor 

USM în cadrul structurilor 

Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă. 

Totodată, ANOFM va 

participa la diverse acţiuni 

(conferinţe, seminare, mese 

rotunde) în domeniu său de 

competență organizate de 

USM. 

2018 - Realizări 
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La  8 noiembrie 2018, a avut loc vizita 

de lucru a delegaţiei lituaniene în 

Republica Moldova condusă de Linas 

Kukuraitis, Ministrul Securității Sociale 

și Muncii al Lituaniei. În cadrul 

întrevederii a fost semnat protocolul de 

cooperare și schimb de informații între 

Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă (ANOFM) din 

Republica Moldova și Serviciul Public 

de Ocupare din Lituania. 

În cadrul întrunirii delegaţiei 

lituaniene condusă de Linas Kukuraitis, 

Ministrul Securității Sociale și Muncii 

a l  Li tuanie i  cu reprezentanț i i 

Ministerului Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale (MSMPS), în frunte 

cu Ministrul Silvia Radu au avut discuții 

privind cooperarea dintre ministere, 

reformele implementate, ultimele 

evoluţii pe piaţa muncii şi priorităţile de 

acţiune pentru continuarea cooperării 

î n t r e  c e l e  d o u ă  M i n i s t e r e . 

  Totodată, dna Ligita Valalyte, 

directorul Serviciului Public de Ocupare 

din Lituania a avut o întrevedere cu dna 

Raisa Dogaru, Directorul ANOFM și 

colaboratorii aparatului central al 

Agenției în cadrul căreia au discutat 

prevederile acordului de cooperarea sub 

formă de schimb reciproc de informaţii 

cu privire la tendințele pieței 

muncii,  politici active 

privind piața muncii și 

serviciile de ocupare a 

forței de muncă, migrația 

forței de muncă, cercetarea 

și prognoza pieței muncii, 

implementarea proiectelor 

comune privind ocuparea 

forței de muncă și migrația 

f o r ț e i  d e 

muncă. Participanții au 

făcut schimb de bune 

practici privind modul de 

funcționare a instituțiilor și 

serviciile prestate. La fel, 

Raisa Dogaru a menționat 

despre procesul de 

reorganizare a ANOFM, 

care prevede îmbunătățirea 

c a p a c i t ă ț i i  d e 

implementare a Legii nr. 105 cu privire 

la promovarea ocupării forței de muncă 

şi asigurarea de șomaj, care vine cu un 

șir de noi măsuri active pe piața muncii, 

preluată din practica internațională. În 

acest context, dna Dogaru a mulțumit 

delegației lituaniene pentru interesul 

manifestat și sprijinul acordat și a 

subliniat ca acest acord de colaborare va 

servi drept platou de cooperare între 

instituții întru implementarea noilor 

măsuri, sporind astfel calitatea 

serviciilor prestate și diversificarea 

acțiunilor de ocupare a forței de muncă 

din Republica Moldova. 

 Acest eveniment este organizat în 

scopul consolidării relațiilor moldo-

lituaniene în 

domeniile de competență a autorităților, 

inclusiv prin prisma Acordului de 

cooperare în domeniul muncii, 

protecției sociale și familiei semnat 

între Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei al R. Moldova și 

Ministerul Securității Sociale și Muncii 

al R. Lituania, în 2007 la Vilnius. 

Amintim că ANOFM a început 

colaborarea cu Serviciul Public de 

Ocupare din Lituania încă din anul 2007 

în cadrul implementării proiectului 

moldo-suedez „Acordarea suportului 

serviciilor publice pentru ocuparea 

forţei de muncă din Moldova”.  

Un șir de activități de colaborare au 

fost efectuate și în cadrul implementării 

Proiectului UE în Republica Moldova 

„Conso l idarea capac ităţ i lor  de 

gestionare a migraţiei în Republica 

Moldova” (2012 – 2014). Proiectul a 

acordat sprijin Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă în 

realizarea Analizei şi Prognozei Pieţei 

Muncii 2013. În acest scop, în perioada 

02-06.12.2012 doi experţi (Suedia şi 

Lituania) au întreprins o misiune în 

Republica Moldova şi a acordat suport 

metodologic şi practic echipei de 

specialişti din cadrul ANOFM. 

Totodată, experţii din Lituania au 

instruit personalul agențiilor teritoriale 

privind implementarea Managementului 

după obiective (MBO), unde a  fost 

elaborat un plan de acţiuni, proceduri și 

norme de implementare. 

Dezvoltarea relațiilor internaționale de colaborare în 

domeniul ocupării forței de muncă 
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   În Republica Moldova, 

4  din 10 șomeri înregistraţi 

la Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

sunt tineri, cu vârstele 

cuprinse între  15-29 ani. 

Acest lucru se întâmplă din 

cauza că o parte din tineri nu 

sunt informați corect privind 

v i i t o a r e a  c a r i e r ă , 

a  nedorinței unor angajatori 

de a încadra în câmpul 

muncii tineri fără experiență 

sau lipsa unor competențe 

profesionale și personale ce 

le-ar permite tinerilor să-și 

găsească un loc de muncă. 

În același timp, peste 40% 

din tineri nu acceptă ofertele 

de muncă expuse pe piață, 

i n c l u s i v  d i n  c a u z a 

nepotrivirii cu nivelul de 

calificare obținut. 

   Studiile din domeniu, 

demonstrează că  tinerii iau 

primele decizii privind 

alegerea profesiei la vârsta 

de 15-18 ani şi asupra 

a c e s t o r  d e c i z i i 

influenţează  mai mult 

rudele, prietenii și mai puțin 

propriile interese 

ş i  asp i ra ţ i i . 

Există totuși un 

i n t e r e s 

sporit,  dar şi o 

necesitate mai 

pregnantă de 

informare pentru 

autocunoaștere 

l a  e t a p a 

adolescenţei și 

din această cauză 

este critică intervenţia 

serviciului de ghidare în 

carieră. 

  O bună parte din tineri 

(elevi ai claselor a V – IX) 

nu sunt pregătiți pentru a lua 

decizii cu privire la alegerea 

viitoarei profesii, deoarece 

le lipsesc informațiile 

necesare despre profesii, 

meserii, ocupații și cele care 

i-ar ajuta să înțeleagă 

specificul  pieței muncii. 

Prin urmare, ghidarea în 

carieră este deosebit de 

importantă pentru tineri, în 

mod special pentru cei din 

grupurile social vulnerabile.  

   Deoarece, peste 90% din 

p o p u l a ț i a  R e p u b l i c i i 

Moldova are acces la 

i n t e r n e t ,  Or ga n iza ț i a 

Internațională a Muncii, 

împreună cu Ministerul 

Sănătă ț i i ,  Munci i  ș i 

Protecției Sociale au lansat 

astăzi o aplicație mobilă, 

care  într-o manieră atractivă 

le sunt furnizate tinerilor și 

a l t o r  c a t e g o r i i  d e 

beneficiari,  informaţii care 

să-i sprijine în luarea 

deciziilor privind alegerea 

s t u d i i l o r  p o t r i v i t e , 

cunoașterea și aplicarea 

tehnicilor de căutare și 

obținere a unui loc de muncă 

co n fo r m a sp i r a ț i i l o r . 

Aplicația este disponibilă 

gratis în Apps Store -

 https://play.google.com/

s t o r e / a p p s / d e t a i l s ?

id=com.ilo .slm&hl=en . 

 „Aplicația mobilă este una 

pe cît de utilă, pe atît de 

impresionantă, din două 

motive: această aplicație 

îmbină perfect aspectul 

interactiv și cel de instruire/

ghidare. Astfel tinerii, care 

petrec mult timp navigând 

online de pe telefonul mobil, 

vor putea să-și verifice, 

ghidaţi de curiozitate, 

abilitățile pe care le posedă 

și ce ocupație li se potrivește 

cel mai bine și totodată, 

tinerii vor putea să-și 

vizualizeze viitorul și 

să depună eforturi 

pentru a-şi atinge 

scopul”, a declarat 

secretarul de stat, 

Anastasia Oceretnîi. 

 „Sprijinirea tinerilor 

pentru a-și potrivi 

a s p i r a ț i i l e  ș i 

abilitățile de muncă 

cu oportunitățile 

existente pe piața 

forței de muncă este 

o  c o m p o n e n t ă 

i m p o r t a n t ă  a 

activității OIM în 

vederea angajării 

tinerilor.  Prin 

 În Republica Moldova a fost lansată prima aplicație mobilă care 

va ghida tinerii în viitoarea carieră  
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aplicația mobilă respectivă 

ne dorim  să ajutăm tinerii să 

identifice abilitățile pe care 

le dețin și  domeniul 

unde  pot dezvolta cariere de 

succes”,  a subliniat 

coordonatorul Programe 

OIM,  Violeta Vrabie. 

 „Ocuparea unui loc de 

m u n c ă  d e p i n d e  d e 

profesionalismul persoanei 

şi nu în ultimul rând de 

alegerea corectă a profesiei. 

De aceea, acțiunile ANOFM 

în comun cu partenerii se 

concentrează pe ghidarea 

corectă în carieră, pentru ca 

tinerii să își identifice 

profesia potrivită, ca mai 

apoi să se încadreze cu 

ușurință în câmpul muncii”, 

a spus directorul Agenției 

Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă, Raisa 

Dogaru. 

2018 - Realizări 
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