
ANGAJATORI ÎNVINGĂTORI 

Nominalizarea Categorii 
Criterii de 

evaluare 
Angajatori 

Angajator cu 

cei mai mulți 

șomeri angajați, 

direcționați de 

către STOFM 

Angajator cu numărul 

angajaților pană la 9 

persoane 

A angajat cei mai 

mulți șomeri 

înregistrați 

GT CEB-FARM 

r. Anenii Noi 
 

 

Angajator cu numărul 

angajaților pană la 49 

persoane 

A angajat cei mai 

mulți șomeri 

înregistrați 

SRL „BIBAS-BEES” 

r. Rîșcani 

 

Angajator cu numărul 

angajaților de la 50 

persoane pană la 249 

persoane 

A angajat cei mai 

mulți șomeri 

înregistrați 

SRL „Pinto Mold” 

r. Ungheni 
 

 

Angajator cu numărul 

angajaților peste 250 

persoane 

A angajat cei mai 

mulți șomeri 

înregistrați 

ÎCS  Asena-Textil  SRL 

UTAG 

 

Angajator care 

a implementat 

măsuri active 

de ocupare a 

forței de muncă 

(Legea 

105/2018) 

 

Instruirea la locul de 

muncă  

(art.33) 

 

A asigurat instruirea 

la locul de muncă a 

șomerilor cursanți 

șomerului-cursant 

„SCHIF-1 (MARCO 

POLO)(BALCAN)” 

r. Cahul 

Stagii profesionale  

(art.34) 

A asigurat stagiul 

profesional pentru 

șomerii stagiari 

 

ÎI „Rața Iulia” 

r. Călărași 
 

Subvenționțrea locurilor 

de muncă 

(art.36) 

 

A angajat șomeri 

care necesită suport 

suplimentar pe piața 

muncii 

SRL „Costa Smeralda” 

r. Ungheni 
 

Subvenționarea pentru 

crearea sau adaptarea 

locurilor de muncă 

(art.38) 

A angajat mai 

mulți șomeri din 

rândul persoanelor 

cu dizabilități 

AO „Fiecare Contribuie 

pentru Schimbare” 

r. Criuleni 

Consultanța, asistența și 

sprijinirea inițierii unei 

afaceri 

(art.39) 

Șomer, care a 

inițiat o activitate de 

antreprenoriat 

SRL „RIBAKOV.GYM” 

r. Cantemir 

Susținerea proiectelor de 

inițiative locale 

(art.40) 

A dezvoltat 

propria  afacere și a 

creat noi locuri de 

muncă 

SRL PANIFMER COM 

r. Anenii Noi 



Angajator 

fidel în 

colaborare cu 

STOFM 

Angajator care a colaborat 

activ cu STOFM pe 

parcursul anului 

A declarat mai 

multe locuri de 

muncă vacante 

 

SRL Moldretail Group 

mun. Chișinău 

 

 

A participat la 

evenimente 

organizate de 

STOFM (târguri, 

recrutări, seminare, 

prognoze,  etc) 

 

AM Sisteme SRL 

r. Strășeni 

Angajator care 

a angajat mai 

mulți tineri 

șomeri cu 

vârsta cuprinsă 

intre 16 ani-34 

ani, direcționați 

de către 

STOFM 

 

Angajator care a 

angajat tineri 

 

A angajat cel 

mai mare număr de 

tineri șomeri 

 

SRL „Priamida-Market” 

r. Cimișlia 

Angajator care 

a angajat 

migranți 

reveniți 

direcționați de 

către STOFM 

 

Angajator care a 

angajat migranți reveniți 

A angajat cel mai 

mare număr de 

migranți reveniți din 

rândul șomerilor 

înregistrați 

 

Secția de Întreținere a Căii 

Ferate Basarabeasca Sucursală 

Întreprindere de Stat Calea 

Ferată din Moldova 

r. Basarabeasca 
 

Angajator care 

a angajat 

refugiați 

ucraineni 

 

Angajator care a 

angajat refugiați ucraineni 

A angajat cel mai 

mare număr de 

refugiați ucraineni 

SRL Moldretail Group 

mun. Chișinău 
 

 


