
Introducere

Piaţa muncii reprezintă o parte organică a 
sistemului economiei de piaţă. Ea este, precum şi 
celelalte pieţi, un ansamblu de ofertanţi şi de solici-
tanţi care interacţionează pentru a determina preţul 
şi cantitatea unui bun. Din cauza obiectului tran-
zacţiei – „forţa de muncă”,  piaţa muncii este o piaţă 
mai specială, deoarece bunul ce constituie obiectul 
schimbului nu e un bun material, vizibil, pe care îl 
primeşti instantaneu şi căruia îi stabileşti uşor di-
mensiunile. „Forţa de muncă” îmbină caracteristici 
psihologice, sociale, profesionale şi comportamen-
tale şi astfel se diferenţiază clar de oricare bun. Pia-
ţa muncii include ca elemente principale, desigur 
cererea şi oferta de muncă, precum şi contractul 
de muncă. Contractul de muncă este o caracteris-
tică aparte a pieţii muncii, deoarece conţinutul lui 
reglementează raporturile de muncă dintre agenţii 
economici şi indivizi sub toate aspectele lor: 

- durata muncii,
- condiţiile  de muncă, formare şi reconver-

sie,
- şansele de avansare şi promovare, 
- dreptul la salarizare,
- dreptul la grevă, 
- condiţiile de angajare,
- sancţiunile ce apar în urma nerespectării 

contractului .
Agenţii economici şi indivizii interacţionează 

în baza regulilor impuse de dreptul muncii, iar  sunt 
unele impuse de angajatori.

Actul de vînzare-cumpărare nu are loc doar 
la angajare, dar pe tot parcursul perioadei de lucru, 
adică zilnic. Rezultatul muncii nu poate fi  înscris 
în contract, ci doar sancţiunile ce  vor fi  aplicate în 
cazul neefectuării muncii sau încălcării regulilor in-
terne.

Piaţa muncii constituie o piaţă negociabilă şi 
contractuală, unde înaintea procesului de muncă e 
necesar să se stabilească nişte condiţii. Negocierile 
dintre agenţii economici şi indivizi sunt mai compli-
cate şi mai de durată  decît cele dintre un furnizor 
de un bun material şi cumpărător. Unii specialişti 
compară piaţa muncii cu „piaţa căsătoriei”, unde 
fi ecare individ caută un partener cu care să înteme-
ieze o relaţie durabilă11. Pe piaţa muncii se simte cel 
mai bine necesitatea îndeplinirii cerinţei „dublei co-
incidenţe”: a dorinţelor şi maximizarea obiectivelor. 
Pe angajator trebuie să-l satisfacă aptitudinile, cu-
noştinţele, experienţa şi munca prestată de salariat, 
iar salariatul trebuie să se mulţumească cu salariul, 
timpul liber pe care-l are, condiţiile şi volumul de 
muncă. Din cauza particularităţilor şi a obiectului 
tranzacţiei, piaţa muncii se afl ă într-o continuă in-
stabilitate şi e greu să prevezi schimbările ce vor 
interveni. Pe această piaţă nu se cunoaşte numărul 
potenţialilor cumpărători de forţă de muncă. Nu se 
ştiu niciodată exact preferinţele, interesele şi nece-
sităţile participanţilor la tranzacţie şi nici modul de 
apreciere a muncii.

Piaţa muncii refl ectă clar structura economiei 
naţionale, sistemul său de educaţie şi formare pro-
fesională, tendinţele principale în ceea ce priveşte 
dinamica populaţiei unei ţări, mobilitatea forţei de 
muncă, rata şomajului şi mărimea investiţiilor în ca-
pitalul uman.

Piaţa muncii asigură derularea fl uxurilor rea-
le şi monetare, desfăşurarea proceselor de produc-
ţie, vînzare şi consum a bunurilor. Totodată ea are 
cea mai mare sensibilitate la deciziile ce se iau pe 
celelalte pieţi şi adesea trebuie să fi e foarte fl exibilă 
la schimbările ce intervin.

1 1 Dicţionar de ştiinţe economice, Editura Arc şi Ştiinţa, Chişinău, 2006
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Primul şi cel mai important fac-
tor de producţie pentru orice activitate 
economică sau de alt gen este munca. 
Ea este o acţiune conştientă a indivi-
dului uman şi presupune un anumit 
efort fi zic sau intelectual pentru ob-
ţinerea unui venit monetar, necesar 
pentru procurarea bunurilor şi servi-
ciilor, care să acopere trebuinţele indi-
vidului uman. Datorită muncii omul 
transformă resursele şi forţele naturii, 
resursele fi nanciare, informaţionale şi 
tehnologice în produse şi servicii, ne-
cesare pentru satisfacerea multiplelor 
şi diverselor sale nevoi.  În aşa mod 
ele sunt atrase permanent în circuitul 
economic.  

Succesul oricărei activităţi sau 
afaceri, productivitatea şi efi cienţa ori-
cărei acţiuni este direct proporţională 
cu munca depusă şi calitatea ei. Munca 
este o variabilă a oricărei ecuaţii cu răs-
punsul fi nal - realizarea unui scop sau 
atingerea unui anumit ţel.

Progresul tehnico-ştiinţifi c a 
oferit omenirii şansa de a-şi folosi din 
ce în ce mai mult potenţialul creativ, 
inventivitatea, originalitatea, aptitudi-
nile de comunicare, analiză, cercetare 
şi sinteză. În prezent oamenii pot lucra 
mai intens şi într-un mod mult mai 
plăcut, ceea ce duce în fi ne spre o satis-
facţie şi împlinire deplină. În economi-
ile moderne cea mai bună parte a po-
pulaţiei este ocupată în sfera serviciilor 
(sectorul terţiar) şi sectorul cuartenar 
(cercetări, tehnologii informaţionale). 
Numărul celor ce execută munci fi zice 

este cu mult mai mic decît a celor care 
fac altfel de munci. Chiar dacă trăim 
într-o eră a tehnologiilor informaţio-
nale, unde foarte multe munci  au fost 
substituite prin roboţi şi maşini sau au 
fost preluate de operaţiile unor echi-
pamente şi tehnologii moderne, nu ne 
putem lipsi de efort fi zic şi intelectual, 
căci activităţile economice nu pot avea 
loc şi nu se pot perfecţiona în continua-
re fără participarea activă a individului 
uman. Potenţialul uman nu doar este 
factorul principal al dezvoltării econo-
mico- sociale, dar totodată şi benefi -
ciarul de bază. Deci omul are o dublă 
ipostază.

Factorul uman cu experienţa, 
cunoştinţele, aptitudinile şi comporta-
mentul său este premisa principală a 
procesului de trecere de la o economie 
centralizată la cea de piaţă, a restruc-
turării economice şi a înfăptuirii refor-
melor. Omul este cel care ia decizia, 
analizează, proiectează şi realizează 
planul său.

În economia modernă tot mai 
multe persoane au calitatea atît de 
salariaţi cît şi de proprietari, antre-
prenori, astfel ei nu participă doar la 
procesul de producţie, dar şi la luarea 
deciziilor.

Fiind cel mai important factor al 
creşterii economice şi bunăstării unei 
societăţi, cele mai multe investiţii se 
cuvin a fi  făcute în capitalul uman, cel 
care este o sursă prezentă sau viitoare 
de venit.     
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În prezent piaţa muncii este în 
proces de formare, căci Republica Mol-
dova se afl ă încă în procesul de tranzi-
ţie la economia de piaţă. Constituirea 
pieţii muncii nu presupune doar nişte 
mecanisme de funcţionare stabilite de 
cadrul instituţional-legislativ şi mersul 
reformelor economice, dar şi schimbarea 
comportamentului economic şi  a men-
talităţii. Aceşti factori fac ca procesul de 
formare a pieţii muncii să fi e unul de du-
rată şi puţin mai complicat. Schimbările, 
survenite după declararea independen-
ţei la 27 august 1991, au condus la:

• mărirea numărului şomerilor, persoa-
nelor subocupate şi descurajate dato-
rită restructurării tuturor sectoarelor 
economiei,

• creşterea numărului salariaţilor în 
sectorul privat si  descreşterea numă-
rului celor ocupaţi în sectorul de stat

• trecerea de la locuri de munca stabile 
si mai prost remunerate la locuri de 
munca mai putin stabile, insa mai 
bine platite

• migraţia în masă a forţei de muncă. 
O altă schimbare, cauzată de tranzi-

ţie,  este faptul că bărbaţii au fost afectaţi 
de şomaj intr-o măsură mai mare decît 
femeile, deoarece au dispărut mai mul-
te intreprinderi din sectoarele dominate 
de bărbaţi, de exemplu industria grea. 
Totodată femeile  tind sa aibă acces mai 
uşor la noile activităţi create in sectorul 
serviciilor.

Problema principală în Moldova 
este că locurile de muncă vechi nu sunt 
înlocuite într-un ritm sufi cient de ra-
pid cu locuri de muncă mai productive. 
Decalajul considerabil între crearea  şi 
lichidarea locurilor de muncă afectează 
negativ şanşele angajaţilor de a trece de 
la o ocupare mai puţin productivă la o 
activitate mai productivă. Factorul prin-
cipal care determină rata lentă a creării 
locurilor de muncă costurile înalte pen-
tru lansarea unei afaceri în Moldova. Bi-
rocraţia, corupţia, impozitele înalte sunt 
alte motive pentru activitatea antrepre-
norială redusă.

O altă principală disfuncţionalita-
te a pieţii muncii e neconcordanţa între 
ceea ce oferă sistemul de învăţămînt şi 
necesităţile şi cerinţele pieţii muncii.  
Aceasta este explicaţia, pe de o parte, 
pentru surplusul de specialişti ( drept, 
economie, limbi străine) şi, pe de altă 
parte, pentru insufi cienţa altora ( cusă-
torese, zugravi-tencuitori, sudori, electri-
cieni etc.). În aceste condiţii se manifestă 
migraţia în mase a celor care nu se pot 
angaja, fi indcă sunt  prea mulţi speci-
alişti în domeniul lor, dar şi a celor a 
căror lipsă se simte prin „defi citul” de 
pe piaţă. 

Una din problemele pieţii muncii 
este productivitatea muncii scăzută, de-
terminată de ponderea mare a populaţi-
ei ocupate în agricultură (40,5 %) şi sa-
lariile mici. Pe lîngă aceasta, un angajat 
din Moldova, în medie, lucrează doar 28 
ore pe săptămînă, în timp ce un polonez 
– 42 ore2.

După datele studiului „A Jobs 
Warning for Eastern Europe and The For-
mer Soviet Union” publicat de Banca 
Mondială, Moldova este o ţară cu o rată 
de angajare relativ mare şi o rată mică 
a şomajului (în jur de 7,3% în 2005 cal-
culat conform metodologiei BIM). În 
acelaşi timp, în Polonia şi Slovacia, ţări 
cu ritmuri rapide de restructurare şi re-
formare, şomajul a atins valorile de 19% 
şi respectiv 18,2% în 2004.  În realitate e 
posibil ca şi la noi şomajul să ajung la 
aceleaşi valori, mai ales fi indcă oamenii 
continuă să emigreze. Aceasta nu ar în-
2 2 „A Jobs Warning for Eastern Europe and The Former 
Soviet Union”, 2004
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semna decît un decalaj mare dintre şomajul 
ofi cial şi cel real, care are ritmuri galopante. 
Se atestă un decalaj mare între rata şoma-
jului calculat după BIM şi cel înregistrat 
în structurile ANOFM.

Piaţa muncii din R.Moldova 
este o piaţă imperfectă, căci încă nu 
funcţionează după principiile acesteia. 
Deşi s-au adoptat un şir de legi şi Codul 
muncii, s-a creat o infrastructură a pieţii 
muncii, schimbările de pe piaţa muncii 
nu sunt decît cosmetice şi superfi ciale, 
atît timp cît agenţii economici evită să 
activeze în baza noului cadru institu-
ţional-legislativ şi să apeleze la insti-
tuţiile respective. Conform p.d) a legii 
102/20033  angajatorii, în termen de 5 
zile, trebuie să anunţe în scris agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă că au 
un post vacant. De obicei, agenţii econo-
mici preferă să anunţe această instituţie 
doar în cazuri de strigentă necesitate  şi 
cînd locurile vacante nu sunt prea bine 
plătite. Deseori posturile bune şi decent 
remunerate sunt ţinute în secret şi sunt 
ocupate de cei care au afl at de la rude, 
cunoştinţe sau din alte surse neformale. 
Şomerii, care a fi  potriviţi pentru postu-
rile vacante, nu au accces la informaţie şi 
sunt dezavantajaţi. Cei mai mulţi angaja-
tori nu şi-au format un refl ex condiţionat 
de a apela la serviciile gratuite ale agen-
ţiilor de ocupare a forţei de muncă sau 
serviciile plătite a agenţiilor de recrutare. 
Agenţii economici folosesc alte metode 
de angajare care permit ca recrutarea să  
nu aibă costuri înalte.

Deşi legislaţia muncii a fost mo-
difi cată în 2003, potrivit antreprenorilor 
aceasta are lacune şi este încă rigidă. 
Conform studiului Băncii Mondiale 
„Doing Business în 2006”, Moldova a 
ocupat poziţia 135 din 155 state după 
indicatorul angajării şi concedierii, indi-
cator ce refl ectă difi cultăţile întimpinate 
de antreprenori în această problemă. 
Fiecare indicator ia valori între 0 şi 100. 
Valorile mai înalte reprezintă dispoziţii 
legale mai rigide.
3   Adoptată:13.03.2003, în vigoare din 01.07.2003, publicată 
în Monitorul Ofi cial nr.070 din 15.04.2003
Modifi cată: LP100-XVI din 27.05.2005, Monitorul Ofi cial 
nr.95-97/15.07.2005

TABELUL NR. 1
„ Indicatorii difi cultăţilor întilnite la angajare şi concediere”
Indicator Moldova Regiune OECD
Difi cultatea angajării 33 34,2 27,0
Rigiditatea orelor de lucru 60 50,7 45,2
Difi cultatea concedierii 70 37,1 27,4
Rigiditatea angajării 54 40,8 33,3
Costurile de angajare (% din salariu) 29,0 26,7 21,4
Costurile de concediere (săptămîni de salariu) 28,8 26,2 31,3

Sursa: www.doingbusiness.org
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Cele mai mari greutăţi, întîlnite de angajatori, sunt cele 
ce ţin de concediere, care au fost notate cu 70 de puncte şi în 
comparaţie cu rezultatele pe regiune şi OECD decalajul este 
destul de mare. Din datele furnizate de tabelul nr.1 se observă 
că toţi indicatorii referitori la  R.Moldova au valori mai mari 
decît media ţărilor din regiunea Europei de Est şi din OECD. 
Mici excepţii reprezintă indicele de difi cultatea angajării, ceea 
ce este puţin mai mic decît cel din regiune şi costurile de con-
cediere, de asemenea, sunt mai mici faţă de media OECD. 
Din aceste date rezultă că legislaţia muncii este rigidă. Ea ar 
trebui revizuită şi îmbunătăţită pentru a deveni mai liberală 
şi fl exibilă. La legislaţia muncii şi relaţiile de muncă se referă 
unele din recomandările „Cărţii  Albe”, elaborată de Asociaţia 
Investitorilor Străini din Moldova (octombrie 2005), pentru 
crearea unui climat investiţional atractiv. În opinia lor legisla-
ţia muncii ar trebui să devină mai fl exibilă.

În R.Moldova forţa de muncă încă nu a devenit marfă 
şi preţul ei nu e la nivelul costului, deşi din anul 200 s-au 
înregistra majorări ale salariului mediu lunar atît în sectorul 
privat, cît şi cel bugetar. Potrivit unui clasament întocmit de 
Federaţia Angajatorilor Europeni (FedEE), ce a cuprins 48 
de state europene, cetăţenii Republicii Moldova sunt cei mai 
prost plătiţi4. Salariul minim brut pe ora de muncă este de 
3,27 lei (cca. 0,20 euro) şi cu o valoare maximă de 336,43 lei/
ora ( cca. 21,5 euro). Salariul pe oră este de 70 ori mai mic decît 
cel din Danemarca, care ocupă prima poziţie în clasament. 

O altă caracteristică a pieţii muncii din Moldova este 
decalajul mare dintre salariile celor care ocupă funcţii de 
conducere şi a celor din poziţii inferioare. Conform acelu-
iaşi studiu  făcut de FedEE, această diferenţă este de peste 
100 de ori. Cele mai mici salarii orare le primesc lucrătorii 
necalifi caţi (3,27 lei) , iar cele mai mari retribuţii le revin pre-
şedinţilor de companii (336,43 lei/ oră). Datele FedEE arată 
că cei care lucrează în companii sunt de 2,6 ori mai bine plă-
tiţi decît cei din fi rmele locale.

Potrivit unui alt clasament întocmit de FedEE, salariul 
minim legiferat în R. Moldova este cel mai mic salariu mi-
nim din Europa5. El este de 29 euro pe lună, în timp ce în 
Rusia ajunge pînă la 32 de euro, în Ucraina- 59 euro şi Româ-
nia-97 de euro pe lună. În aceste condiţii populaţia nu este 
motivată să lucreze acasă cu nişte salarii foarte mici, care nu 
le acoperă necesităţile de bază şi nu le asigură un trai decent. 
Forţa de muncă preferă să plece pe alte pieţi ale muncii. 

O altă tendinţă de pe piaţa muncii este existenţa unui 
segment semnifi cativ  a persoanelor ocupate în economia 
informală şi tenebră. Din motiv că oferta forţei de muncă 
depăşeşte cererea de forţă de muncă, mulţi indivizi ac-
ceptă să lucreze fără contract de muncă şi ca relaţia lor de 
muncă să nu fi e subiect al legislaţiei de muncă, de impo-
zitare a venitului. Totodată  ei renunţă la protecţia soci-
ală şi la anumite benefi cii (preaviz în caz de concediere, 
indemnizaţii în caz de concediere, concediu anual plătit, 
concediu medical).

Deşi recunoscută pînă acum ca cea mai „efi cientă” 
metodă de angajare în cîmpul muncii – relaţiile de cume-
trism şi cunoştinţele6 - se observă o tendinţă de mărire 
a numărului posturilor pentru care angajarea se face în 
baza unui concurs: se depune un CV, se merge la interviu 
şi se dau testări.
4 4 La întocmirea clasamentului a fost luat în calcul nivelul mediu al salariilor orare înregistrate 
la 1 februarie 2006.
5  Magazinul Economic „ECO”, nr 88, 09.08.2006
6  Potrivit datelor din cercetarea „Tinerii pe Piaţa Muncii” a BNS, 2005, la întrebarea despre 
modul cum a fost găsit locul actual de muncă fi ecare a treia persoană a răspuns că a apelat la 
prieteni, rude colegi.

Potenţialul demografi c al unei ţări este factorul care 
determină mărimea capitalului uman – viitoarea sursă de 
bunuri şi servicii. El infl uenţează direct bunăstarea naţiunii 
şi creşterea economică a ţării. Conform Biroului Naţional 
de Statistică, populaţia ţării, la 1 ianuarie 2006, reprezenta 
3395,6 mii persoane) fără Transnistria şi mun. Bender), din-
tre care în jur de 48,2% bărbaţi şi 51,8%7.. În anul 2005 popu-
laţia a înregistrat o scădere de 6,13%  faţă de 2004. După anii 
`90 se observă o tendinţă constantă de descreştere a popu-
laţiei. Moldova are cel mai scăzut nivel de urbanizare din 
Europa, în oraşe locuiesc doar 39% din totalul locuitorilor. 
Populaţia urbană este concentrată în oraşele mari (50% din 
populaţia urbană locuieşte în Chişinău), iar oraşele mici se 
depopulează în urma emigrării interne şi externe. 

TABELUL NR. 2

„Structura populaţiei pe mediu de trai”

Anii Total
Nr. populatiei In % fata de total

Urban Rural Urban Rural
1990 4361,6 2069,3 2292,3 47,4 53,1
1995 4347,9 2033 2314,9 46,8 52,6
1996 4334,4 2004,1 2330,3 46,2 53,2
1997 3657,3 1543,6 2113,7 42,2 53,8
1998 3655 1538,2 2116,8 42,1 57,9
1999 3649,3 1531,8 2117,5 42 58
2000 3643,5 1529,2 2114,3 42 58
2001 3634,5 1501,4 2133,1 41,3 58,3
2002 3627,2 1499,1 2127 41,4 58,6
2003 3617,7 1500,2 2118,6 41,4 58,6
2004 3606,8 1492,9 2113,9 41,4 58,6
2005 3386 1308,8 2077,2 38,7 61,3

Sursa: Anuarul statistic al Moldvei, 2005

Localităţile urbane mici şi rurale sunt cel mai grav 
afectate de sărăcie. În anul 2002, 63% din rezindenţii oraşe-
lor mici erau săraci faţă de 52% din rezidenţii rurali şi 26% 
din locuitorii oraşelor mari8. Această repartiţie după mediul 
de reşedinţă impune crearea de noi locuri de muncă în loca-
lităţile rurale şi oraşele mici, transformarea oraşelor mici în 
centre economice cu întreprinderi în industria prelucrătoa-
re. Aceste măsuri ar conduce la creşterea veniturilor lunare  
şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. 
7  http://www.statistica.md/statistics/dat/822/ro/Situatia_demografi ca_2005.pdf
8   “Recesiunea, Recuperarea şi Sărăcia în Republica Moldova”, Banca Mondială, 2006 
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TABELUL NR. 3

 “ Coefi cientul imbătrînirii populatiei”
(nr. de persoane de 60 de ani si peste la 100 de persoane)

1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

12,8 13,1 13,1 13,3 13,5 13,6 13,6 13,6 13,9 13,8 13,9
Sursa:Anuarul Statistic al Moldovei, 2005

Moldova se confruntă cu o criză 
demografi că, care va avea consecinţe 
grave pe viitor pentru piaţa muncii. Ea 
este cauzată de tranziţia demografi că 
globală ( scăderea fertilităţii în paralel 
cu scăderea nivelului de mortalitate 
infantilă), tranziţia economică, înrău-
tăţirea condiţiilor de viaţă şi emigrarea 
populaţiei. În ultimii 15 ani, coefi cien-
tul de îmbătrînire a populaţiei înregis-
trează o constantă creştere de la 12,8 în 
1990 pînă la 14 în 2005.

Datorită îmbătrînirii populaţiei 
va creşte presiunea fi scală asupra sala-
riaţilor, care vor trebui să întreţină un 
număr mai mare de persoane economic 
inactive.

Un alt factor demografi c, ce are 
implicaţii pentru piaţa muncii, este 
scăderea naturală a populaţiei. Acest 
proces e cauzat de scăderea ratei nata-

lităţii de la 17,7‰ în 1990 la 10,5‰ în 
2005 şi de creşterea ratei mortalităţii de 
la 9,7‰ în 1990 la 12,4‰ în 2005. Scă-
derea natalităţii este fi rească conform 
tendinţelor globale, dar creşterea mor-
talităţii prezintă o abatere de la ele.

Menţinerea acestor dinamici de-
mografi ce şi emigrarea în continuare a 
forţei de muncă va duce la micşorarea 
numărului populaţiei, evident şi a po-
tenţialei oferte de forţă de muncă. Pes-
te cîţiva ani Moldova s-ar putea trans-
forma dintr-un exportator de forţă de 
muncă în importator peste cîţiva ani. 
Potrivit previziunilor Institului Naţi-
onal de Economie şi Informaţii numă-
rul populaţiei între anii 2005-2020 va 
scădea cu 5,7-6,5%. Se prognozează că 
în anul 2020 R. Moldova va avea circa 
3190 mii de locuitori, dintre care 51,8 % 
femei şi 48,2 % bărbaţi. 

TABELUL NR. 4 

„Prognoza evoluţiei populaţiei în perioada 2005-2020”
2005 2010 2020 2020 
mii loc. % mii loc. % mii loc. % Faţă de 

2005, % 
Total 3385,5 100,0 3297,3 100,0 3189,8 100,0 94,1
inclusiv:

Masculin 1624,5 47,9 1583,2 48,0 1537,5 48,2 94,6
Feminin 1761,1 52,1 1714,1 52,0 1652,3 51,8 93,8

Mediul urban 1308,8 38,7 1277,2 38,7 1277,3 40,0 97,6
Mediul rural 2077,2 61,3 2026,2 61,3 1912,5 60,0 92,1

Structura populaţiei după vârstă:
0 – 4 ani 173,9 5,1 165,9 5,0 144,3 4,5 83,0
5 – 9 ani 227,9 6,7 166,5 5,0 152,6 4,8 67,0
10 – 14 ani 298,9 8,8 219,7 6,7 160,9 5,0 53,8
15 – 19 ani 342,8 10,1 291,5 8,8 153,6 5,2 47,7
20 – 24 ani 300,4 8,9 331,4 10,0 213,3 6,7 71,0
25 – 29 ani 273,7 8,1 291,5 8,8 282,9 8,9 103,4
30 – 34 ani 209,7 6,3 264,1 8,0 321,1 10,1 153,1
35 – 39 ani 220,1 6,5 201,4 6,3 281,9 8,8 128,1
40 – 44 ani 272,6 8,0 210,3 6,3 252,4 7,9 92,6
45 – 49 ani 252,3 7,4 254,4 7,6 189,6 5,9 74,9
50 – 54 ani 230,5 6,8 235,1 7,1 194,0 6,1 84,2
55 – 59 ani 110,4 3,3 210,4 6,3 224,5 7,0 203,3
60 – 69 ani 472,2 14,0 455,1 14,1 608,7 19,1 128,9

Sursa: INEI,  2005

Principalele schimbări vor in-
terveni în structura grupelor de vîrstă: 
se va reduce populaţia de vîrsta 0-19 
ani. Dacă în 2005 ea avea o pondere 
de 30,7%, apoi conform prognozelor, 
în anul 2020 ponderea persoanelor de 
0-19 ani va fi  de 19,5 %. Această dina-
mică va fi  rezultatul scăderi natalităţii. 
Pe fundalul micşorării populaţiei tine-
re, populaţia din grupa de vîrstă 20-60 
ani rămîne stabilă pînă la ponderea de 
61%.  Ponderea locuitorilor ce au pes-
te 60% va creşte de la 14% în anul 2005 
pînă la 19,1% în anul 2020. 
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CAPITOLUL 4. 

Caracteristicile, nivelul 
şi evoluţia cererii de muncă 

Cererea de muncă reprezintă ne-
voia de forţă de muncă a fi rmelor, între-
prinderilor şi altor agenţi economici, care 
recrutează, selecţionează, angajează şi 
integrează indivizii în cadrul activităţilor 
economice ce le desfăşoară la un anumit 
preţ al muncii, care pentru lucrători se 
materializează în salarii. Cererea de mun-
că se mai concretizează în diverse stimu-
lente ca  să activeze indivizii pentru a se 
ajunge la productivitatea aşteptată.

Cererea de muncă refl ectă volu-
mul şi structura angajaţilor pe profesii 
şi niveluri de califi care şi totodată re-
laţiile ce derivă din cele două. Ea este 
complexă, deoarece are aspecte calita-
tive, cantitative şi structurale.

Există mai mulţi factori care par-
ticipă la formarea cererii pe piaţa mun-
cii şi care apoi determină creşterea sau 
reducerea ei:

• Mărimea capitalului şi volumul 
investiţiilor care se fac în sfera 
productivă

• Nivelul înzestrării tehnice şi 
cu tehnologii informaţionale a 
întreprinderilor, care pot cauza  
substituirea factorului uman cu 
cel tehnic

• Preţul bunurilor care sunt pro-
duse cu utilizarea factorului 
uman şi volumul consumului 
acestora. Consumul produselor 
naţionale poate fi  multiplicator 
pentru producţia din ţară şi 
pentru numărul de locuri de 
muncă.

• Aşteptările antreprenorului cu 
privire la mersul afacerilor.
Reformele economice după 1990 

au adus cu sine privatizarea, restructu-
rarea multor întreprinderi, precum şi 
lichidarea celor nerentabile şi nepro-
fi tabile. Drept rezultat s-a redus nu-
mărul locurilor de muncă şi a crescut 
rata şomajului. Reformele economice 
au determinat scăderea motivării pen-
tru a munci ca urmare a unui salariu 

prost şi care de cele mai multe ori nu 
acoperă coşul de consum şi minimul  
de existenţă, utilizarea inefi cientă a 
potenţialului intelectual şi califi cativ al 
angajaţilor. 

Cererea de muncă 
refl ectată de datele 
statistice şi ale ANOFM

Datele tabelului nr. 5 refl ectă o 
evoluţie defavorabilă a cererii de mun-
că. Se observă o tendinţă constantă de 
reducere a populaţiei ocupate şi a nu-
mărului salariaţilor. Pe parcursul anu-
lui 2005 populaţia  economică a con-
stituit 41,9%  din toată populaţia ţării 
şi s-a redus cu 14% faţă de anul 2000. 
Majoritatea populaţiei economic active 
locuieşte în mediul rural, unde salariile 
sunt mai mici decît în oraşe şi rentabi-
litatea activităţilor economice este mai 
scăzută. 

TABELUL NR. 5
„Repartizarea populaţiei după participarea la activitatea economică”
 Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Populaţia totală 3639 3630 3622 3612 3603       3391,7
Populaţia economic activă 1655 1617 1615 1474 1433      1422,3
Populaţia ocupată în economie, total 1515 1499 1505 1356 1316       1318,7
Populaţia ocupată-salariată 951 899 892 868 860 830,6
Populaţia ocupată -nesalariată 564 600 613 488 455 488,1
Şomeri:      
-conform BIM 140 118 110 117 116 103,7
-înregistraţi la şfîrşitul anului 28,9 27,6 24 19,7 21 21,7
Rata şomajului       
-conform BIM, % 8,5 7,3 6,8 7,9 8,1 7,3
-înregistraţi, % 2,3 2,2 2,1 2 2 2
Populaţia economic inactivă în vîrstă 
de 15 ani şi mai mult 

              
- 1146 1177 1340 1411 2181,6

-din care persoane declarate plecate 
după hotare în migraţie de muncă 138 172 231 291 345 394,5

Sursa: Biroul naţional de Statistică

În anii 2000-2005 se inregistrea-
ză o scădere progresivă a persoanelor 
ocupate, ajungînd la nivelul de 12,9%. 
Ponderea salariaţilor în populaţia ocu-
pată era de 62,9% în anul 2005, cu o 
reducere de 12,6% comparativ cu 2000. 
Numărul populaţiei ocupate nesalaria-
te a crescut de la 37,2% la 39,1%. 

 După metodologia Biroului In-
ternaţional al   Muncii, rata şomajului 
in anul 2005 a înregistrat valoarea de 
6,4%, fi ind mai joasă decît cea din anul 
2004- 8,1%. Reducerea populaţiei ocu-
pate şi simultan diminuarea ratei şo-
majului pe parcursul anilor  nu poate 
avea loc doar în baza creşterii popula-
ţiei economice inactive. 

Se atestă o tendinţă clară de 
schimbare a angajării pe sectoare. Dacă 
în anul 2001 ponderea populaţiei ocu-
pate în agricultură era de 51 %, atunci 
în  2004- 40,5%. Această schimbare a 
fost cauzată de emigrarea intensă a for-
ţei de muncă din localităţile rurale, dar 
nu de realocarea forţei de muncă exce-
dentare din agricultură către industrie 
şi servicii. În anul 2004, ponderea an-
gajaţilor în industrie era 12,3 %, cu o 
creştere de doar 1,3% faţă de anul 2001. 
În schimb a crescut ponderea popula-
ţiei ocupate în servicii  de la 34,2% în 
anul 2001 la 41,7% în anul 2004. 
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TABELUL NR. 7
„Distribuţia populaţiei ocupate pe forme de proprietate şi în de-
pendenţă de formalizarea activităţii”
 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Forma de proprietate (% din total)       
Sectorul privat 69,9 71 71,6 68,8 68,1 69,6
Sectorul public 23 22,7 22,5 25,1 25,8 25,6
Formalizarea activităţii (% din total)       
Sectorul formal al economiei    75,6 77,9 77,6
Sectorul informal al economiei    14,5 12,8 12,1
Sectorul gospodării casnice    9,9 9,3 10,3

Sursa : Biroul Naţional de Statistică

 În anul 2005, conform repartiză-
rii după forma de proprietate, cea mai 
bună parte a salariaţilor, peste 69,6 la 
sută constituiau persoanele ocupate  în 
sectorul privat şi peste o pătrime- 26,7% 
- în sectorul public. Ponderea sectoru-
lui privat a predominat în agricultură 
( 98,1 %), în comerţ (94,2%), în activi-
tatea hotelieră (84,6%), în construcţii 
( 82,1%) şi în industria prelucrătoare 
(62,5%). 

Persoanele ocupate în sectorul 
formal constituiau 77,6% din total po-
pulaţiei ocupate în economie în anul 
2005. Sectorului informal  îi reveneau 
12,1% în anul 2005 , cu o reducere de 
2,4 puncte procentuale faţă de anul 
2003, iar sectorului gospodăriilor cas-
nice- peste 10,3%. În sectorul informal 
sunt ocupaţi mai mulţi bărbaţi (51,9%), 
în deosebi în mediul rural (73,8%). Co-
tele cele mai mari în ocuparea infor-
mală sunt specifi ce construcţiilor-57%, 
agriculturii-53,9% şi comerţului-40,4%. 
În gospodăriile casnice au predominat 
femeile (60,8%) şi persoanele din me-
diul rural (92,3%), în anul 2005. 

Cererea forţei de muncă nu re-

TABELUL NR. 6

„Repartizarea populaţiei ocupate pe tipuri de activitate economică”
1997 2001 2004

Mii 

persoanes

% Mii 

persoane

% Mii 

persoane

%

Total 1646 100,0 1499 100,0 1316 100,0

Agricultur 684 41,5 764 51,0 533 40,5

Industrie 191 11,6 165 11,0 162 12,3

Construcţii 52 3,2 43 2,9 52 4,0

Comerţ, hoteluri şi 
restaurante

276 16,8 164 11,0 179 13,6

Transporturi şi comunicaţii 72 4,4 64 4,3 73 5,5

Administrare publică: 
învăţămînt, sănătate şi 
asistenţă socială

290 17,6 241 16,0 245 18,6

Alte activităţi 81 4,9 58 3,8 72 5,5
Sursa: Biroul Naţional de Statistică

prezintă doar rata persoanelor ocu-
pate în economie, dar poate fi  refl ec-
tată şi de posturile vacante declarate 
de agenţii economici ofi ciilor forţei 
de muncă, informaţiei furnizate de 
presa periodică şi ziarele de publici-
tate, paginile de pe internet, ce publi-
că anunţuri de angajare şi CV-urile 
celor care sunt în căutarea unui loc 
de muncă. Un prilej de contact nemij-

locit între cererea şi oferta de forţă de 
muncă îl constituie Tîrgul locurilor 
de muncă, organizat de Agenţia Na-
ţională de Ocupare a Forţei de Mun-
că. Tîrgul locurilor de muncă dă posi-
bilitatea selectării rapide de personal 
pentru agenţii economici interesaţi, 
cît şi la găsirea rapidă a unui loc de 
muncă de către persoanele afl ate în 
căutarea lui.

Conform datelor Agenţiei Na-
ţionale de Ocupare a Forţei de Mun-
că privind oferta locurilor de muncă 
disponibile la agenţiile de ocupa-
re de  muncă teritoriale la data de 
30.08.2006 au fost înregistrate 8258 de 
locuri vacante de la 1226 agenţi eco-
nomici. Cea mai bună parte locurilor 
disponibile au fost oferite în mun. 
Chişinău- 3253 şi mun. Bălţi-  1804, 
ceea ce reprezintă împreună 61,25 % 
din numărul total a locurilor disponi-
bile in ţară. Raioanelor le revine doar 
3201 de locuri de muncă libere, ceea 
ce este mai puţin faţă de mun. Chişi-
nău. Din datele prezentate rezultă că 
distribuţia regională a oportunităţilor 
de ocupare este foarte inegală: singu-
ra  regiune în care oportunităţile de 
angajare există şi sunt în creştere este 
capitala. Astfel, cei care nu pot profi ta 
de oportunităţile limitate de ocupare 
în capitală fi e revin la agricultură, fi e 
părăsesc ţara în căutarea unui loc de 
muncă.

Pentru mai mult de jumătate 
din locurilor vacante ( 5099 sau 61,75 
din total) sunt solicitate  studii secun-
dare profesionale. Pe locul doi se afl ă 
profesiile pentru care nu sunt necesare 
nici un fel de studii. Ponderea acesto-
ra este de 22,87%. Studiile superioare 
sunt cerute doar pentru 790 de posturi 
vacante. 

TABELUL NR. 8 
 „ Structura locurilor de munca disponibile după studiile necesare 
si localităţi”

Studii
necesare

Mun. Chisinau Mun. Balti Raioane

Total
 

nr. locuri 
vac.
 

% faţă 
de total
 

nr. locuri 
vac.
 

% faţă de 
total
 

nr. locuri 
vac.
 

% faţă de 
total
 

Secund.
profesionale 1544 30,28 1601 31,4 1954 38,32 5099
Medii de 
specialitate 185 38,54 143 29,79 152 31,67 480
Superioare 385 48,73 4 0,51 401 50,76 790
Fara studii 1139 60,3 56 2,96 694 36,74 1889
Total 3253 - 1804 - 3201 - 8258

Sursa: www.anofm.md
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Specialităţile cu studii secunda-
re profesionale sunt solicitate in ace-
eaşi măsură in mun. Chisinau, mun. 
Balti si raioane, la fi ecare revenindu-le 
in jur şi peste 30%. Jumătate  (50,76%) 
din posturile vacante, pentru care sunt 
necesare studii superioare, au fost in-
registrate in raioane. Acestea sunt de 
obicei specialitatile de profesor, medic, 
inginer si uneori contabil.

In ultimii ani, agenţii economici 
solicită cusătorese (peste 400 locuri la 
fi ecare 6 luni), muncitori auxiliari în 
construcţii, tîmplari, tîmplari-dulgheri, 
sudori, şoferi, chelneri. Angajatorii 
mai au nevoie şi de paznici, mătură-
tori, taxatori, frizeri, bucătari. Cel mai 
puţin cerute sunt specialităţile ce nece-
sită studii superioare: contabil, farma-
cist şi manager. Agenţia Naţională de 
Ocupare a Forţei de Muncă nu are în 
oferta sa multe specialităţi din dome-
niul economiei şi jurisprundenţei, cele 
care cuprind în prezent 46% din totalul 
absolvenţilor (anul 2005). Informaţiile 
Agenţiei Naţională de Ocupare a For-
ţei de Muncă  nu pot oferi o imagine de 
ansamblu asupra cererii pe piaţa mun-
cii, deoarece mulţi agenţi economici 
nu declară în ce domenii au nevoie de 
specialişti şi nu respectă art.13 al Legii 
privind ocuparea forţei de muncă şi protec-
ţia socială a persoanelor afl ate în căutarea 
unui loc de muncă.

Analizînd datele din tabelul nr.9 
se observă că posturile vacante, decla-
rate la ANOFM Chişinău, sunt ocupate 
într-o proporţie mică. Mai puţin de ju-
mătate din cererile agenţilor economici 
sunt satisfăcute. Cea mai mare pon-
dere de ocupare a posturilor vacante 
(47,28%) s-a înregistrat în anul 2001, 
iar cea mai mică de  31,32% – în 2004. 
O explicaţie a acestei situaţii ar fi  fap-
tul că numărul celor care  apelează la  
ajutorul ofi ciilor de ocupare este mic. 

Acest lucru se datorează faptului că po-
pulaţia nu prea este informată despre 
existenţa ANOFM9, nu cunoaşte care 
sunt  serviciile pe care le acordă  aceas-
tă instituţie şi nici nu ştie noile modi-
fi cări ale Codului Muncii.  Majoritatea 
persoanelor cunosc că te poţi adresa 
agenţiilor de ocupare a forţei de mun-
că doar în cazul reducerii numărului 
de personal din unitate, încetării acti-
vităţii angajatorului ca persoană fi zică.  
Este  foarte mic numărul persoanelor 
care cunosc modifi cările legii, conform 
cărora  sunt  înregistraţi ca şomeri şi 
pot benefi cia de serviciile ANOFM şi 
persoanele care şi-au dat demisia. 

ANOFM acordă cursuri de in-
struire şi recalifi care pentru  urmă-
toarele profesii şi meserii în domeniul 
construcţiilor (zugrav, tencuitor, tîm-
plar), transport (lăcătuş ), industriei ( 
electrosudor, operator în sala cu caza-
ne etc.), medicinei (masor, instructor 
pentru gimnastică curativă, soră me-
dicală inferioară), agriculturei (apicul-
tor, pomicultor,  viticultor), deservirii  
populaţiei (croitor, cusător), comerţ ( 
vînzător, chelner-barman), alimentaţi-
ei publice ( bucătar-cofetar), evidenţei 
contabile (programul 1C, versiunea 
7.7 ), antreprenoriatului şi lucrului de 
birou (secretar-referent, secretar ofi -
ciu, operator la computer). Ele sunt 
într-adevăr cele mai solicitate profesii 
şi meserii pe piaţa muncii şi a căror 
insufi cienţă se simte.  Cu toate acestea 
doar 1,3% din totalul şomerilor au be-
nefi ciat de aceste servicii de instruire şi 
califi care. În aceste condiţii este natural 
să se înregistreze un defi cit de forţă de 
muncă în domeniile de mai sus.

9    Conform datelor din cercetarea “Tinerii pe piaţa muncii” 
a BNS, doar 2,6% din respondenţi  au apelat la serviciile 
ANOFM. 71,3% din persoanele care nu ştiau de existenţa 
ANOFM locuiau in localităţile rurale.

Şomajul

În pofi da reducerii populaţiei 
economic active şi a celei ocupate, rata 
şomajului ofi cial nu înregistrează creş-
teri semnifi cative. Şomajul are un nivel 
mai mic decît în majoritatea ţărilor eu-
ropene. La calcularea ratei somajului 
nu se ţine cont de persoanele trimise 
în concediu administrative pe termen 
lung, cei care lucrează cu program in-
complet şi de persoanele din mediul 
rural, care fac doar munci sezoniere şi 
primesc răsplata în natură. Începînd cu 
anul 2006, indicatorul rata şomajului 
va mai lua în calcul: 

- persoanele în concediu fără pla-
tă sau în şomaj tehnic, care nu 
au certitudinea că vor reveni la 
locul de muncă în 3 luni şi sunt 
gata să înceapă lucrul într-un 
timp scurt

- salariaţii sezonieri în perioada 
extra-sezon care nu sunt siguri 
că vor reveni la muncă în cel 
mult 6 luni şi nu primesc salariu 
în acest interval

- lucrătorii pe cont propriu în 
perioada extra-sezon care sunt 
disponibili să înceapă lucrul şi 
care care au căutat în mod activ 
un loc de muncă. 
Şomajul de astăzi este o consecin-

ţă a crizei economice din 1998-1999. Deşi 
din 2000 în R.Moldova se constată o creş-
tere a tuturor indicatorilor macroecono-
mici, rata şomajuliui urban din 2000 pînă 
în 2004 a înregistrat o scădere de doar 3,8 
puncte procentuale. După teoria econo-
mică, ar fi  fi resc ca în condiţiile creşterii 
economice să se diminueze rata şomaju-
lui urban. Deci creşterea economică nu 
este una puternică şi sănătoasă.

Se atestă diferenţe semnifi cative 
între rata şomajului din aşezările urbane 
şi cele rurale. Aparent ocuparea forţei 
de muncă în mediul rural este mai bună 
decît în cel urban. În anul 2005 rata şoma-
jului în oraşe a fost de 11,2%, iar ceea din 
localităţile rurale – 4,0%. În ciuda acestor 
date, rezidenţii rurali şi cei din oraşele 
mici sunt mai expuşi riscului de sărăcie 
decît cei din oraşele mari datorită veni-
turilor mici sau în natură. Lipsa locuri-
lor de muncă în alte activităţi decît cele 
agricole din sate determină depopularea 
localităţilor rurale şi migraţia populaţiei 
tinere. După informaţiile privind şome-
rii înegistraţi la agenţiile pentru ocupa-
rea forţei de muncă, în 2004, 54% o con-
stituiau locuitorii rurali, iar restul-46% 
locuitorii urbani.

TABELUL NR. 9

„Date privind locurile vacante şi ocuparea lor cu concursul  
Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă Chişinău”

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Numărul de locuri vacante 
gestionate de AOFM Chişinău

7535 6511 7549 8840 9878 7820

Numărul persoanelor plasate 
în cîmpul muncii cu concursul 
AOFM Chişinău

2957 3075 2861 3135 3094 3216

Ponderea de ocupare a 
posturilor vacante

39,24% 47.28% 37,90% 32,36% 31,32% 41,13%

Sursa: ANOFM Chişinău



9

Şomajul afectează în măsura 
cea mai mare bărbaţii. Între anii 1992-
2000, femeile au reprezentat categoria 
cea mai numeroasă (în medie 53,0%) în 
rîndul şomerilor, iar începînd cu anul 
2001 şomajul masculin devine predo-
minant. În 2005 rata şomajul masculin 
a atins valoarea de 8,7%, iar cel femi-
nin- 6,0%. Însă tinerii sunt cel mai grav 
afectaţi de şomaj. Rata şomajului în 
rîndul tinerilor (15-24 ani)  a înregis-
trat valoarea de 18,7% în 2005 şi este de 
peste 2,6 ori mai mare faţă de media pe 
ţară. Tinerii doar cu studii gimnaziale 
şi medii sunt cei mai vulnerabili faţă de 
şomaj. Nici cei cu studii secundar pro-
fesionale nu sunt mai avantajaţi.

Dacă în 2004 numărul tinerilor, 
care erau şomeri şi aveau doar studii 
medii generale sau liceale se ridica 
la 7143 persoane, apoi cel a tinerilor 
cu studii profesionale era puţin mai 
mare-7211. Tinerii cu studii superioare 
se confruntă şi ei cu probleme. Mulţi 
dintre ei nu îşi găsesc un serviciu după 
specialitate şi care le-ar împlini aştep-
tările. De aceea o parte preferă să emi-
greze în Occident sau Rusia 

Durata medie a şomajului este 
destul de îndelungată  şi a variat între 
22 şi 27 de luni între 2000-2005. Are loc 
o reducere a cotei şomajului de lun-
gă durată, de la 60,4% în 2000 pînă la 
48,9% în 2005. Şomajul de lungă durată 
determină pierderea abilităţilor şi cali-
tăţilor profesionale, provoacă creşterea 
persoanelor descurajate. 

 Inexistenţa opţiunii migraţiei 
ar fi  refl ectat o rată a şomajului mai 
înaltă şi cu o durată mult mai îndelun-
gată. Migraţia pare a fi  o soluţie foarte 
bună atît pentru locuitori, cît şi pentru 
guvernare, care nu trebuie să facă prea 
multe eforturi pentru a rezolva această 
problemă.

TABELUL NR. 10

„Indicatorii privind şomajul”
 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Numărul şomerilor (mii pers.) 140 118 110 117 116,7 103,7
Rata şomajului general % 8,5 7,3 6,8 7,9 8,1 7,3
Rata şomajului femenin % 7,2 5,9 5,5 6,4 6,3 6
Rata şomajului masculin % 9,7 8,7 8,1 9,6 10 8,7
Rata şomajului rural % 3,4 2,7 3 4,5 5 4
Rata şomajului urban % 15,7 13,8 12,1 12,2 11,9 11,2
Rata şomajului tineri 15-19 ani 17,4 19 15,3 22,2 25,2 21,2
Rata şomajului tineri 20-24 ani 14,8 14,5 15,1 16,1 17,1 17,7
Durata medie a şomajului(luni) 25 26 27 23 22 24
Ponderea şomerilor pe termen lung 60,4 58 59,6 48 44,8 48,9

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

TABELUL NR. 11

„Şomeri BIM pe grupe de vîrstă şi niveluri de instruire, 2004”

Niveluri de instruire

Grupa de vîrstă
Şomeri BIM 

Total
15-24 25-34 35-49 50 ani şi 

peste
Superior 2695 3179 5137 2497 13507
Mediu de specialitate 1681 3780 8713 3677 17851
Secundar profesional 7211 8161 17655 4393 37420
Liceal, mediu general 7143 6795 10319 2986 27244
Gimnazial 11270 3239 3757 1231 19497
Primar sau fără şcoală 0 0 0 0 0
Total 30839 25253 45581 14811 116483

Sursa: „Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova, 2005”, BNS

Analiza cerinţelor 
şi necesităţilor pieţii forţei 
de muncă în baza presei 
periodice

Cererea pieţii muncii, refl ectată de 
presa periodică, excluzînd ziarele de publi-
citate, este una foarte săracă şi structura 
ofertelor este puţin variată. Se observă o 
tendinţă de specializare a presei periodice 
în publicarea anunţurilor  pentru ocuparea 
posturilor  acordate de organizaţii şi pro-
iecte internaţionale (Banca Mondială, Ta-
cis, OSCE, PNUD, Unicef, USAID etc.) 
şi  companii străine. Cerinţele acestor in-
stituţii sunt foarte mari. Ele presupun 
pe lîngă studii superioare în domeniul 
economiei, fi nanţelor, ştiinţelor poli-
tice,  business şi administrare, ingine-
rie etc. în depedenţă de organizaţie şi 
proiect, posedarea la perfecţie a limbii 
engleze, o listă întreagă de cunoştinţe, 
capacităţi şi abilităţi. De obicei anunţu-
rile plasate  sunt in  limba engleză şi  
prezintă scopurile proiectului, respon-
sabilităţile, obiectivele pe care candi-
datul ar trebui să le realizeze.  În toate 

anunţurile este obligatorie o experienţă 
în domeniu de 3-5 ani şi ar reprezenta 
un avantaj o colaborare anterioară cu o 
organizaţie internaţională.  Concursul 
de angajare  se face in baza CV-ului, 
scrisorii de intenţie şi ulterior a inter-
viului. Numărul  locurilor, ca de altfel  
şi a celor care pot aplica pentru aces-
te posturi şi îndeplinesc cerinţele, este 
foarte redus şi  exclud absolvenţii din 
start datorită lipsei de experienţă. 

În ziarul economic „ ECO”, pe 
parcursul lunilor iunie-aprilie 2006, 
au fost publicate doar 4 anunţuri de 
angajare, inclusiv şi cel al ziarului 
pentru agenţi publicitari, ce apare în 
fi ecare număr. Un anunţ a fost pen-
tru postul de secretar la delegaţia Co-
misiei Europene în R. Moldova, altul 
era o ofertă a companiei internaţio-
nale Procter&Gambler pentru funcţia 
de key account manager, iar al treilea 
solicita o persoană pentru postul de 
director fi nanciar pentru compania de 
leasing MAIB-Leasing. Aceste anun-
ţuri pentru joburi însă sunt puţine, dat 
fi ind ca ziarul are doar un an şi ceva 
de existenţă pe piaţa mediatică, dar nu  
este exlus şi faptul că publicitatea în 
toate ziarele e o „raritate”. 

În lunile  iulie-iunie 2006, „ Jur-
nal de Chişinău” a publicat  14 anunţuri 
pentru ocuparea posturilor vacante 
în organizaţiile internaţionale, amba-
sadele Statelor Unite şi Marii Britanii, 
precum şi fi rmele străine ( multe din-
tre acestea au apărut de cîte 2 ori),  6 
anunţuri pentru agenţi economici lo-
cali.   Aceste oferte sunt rare şi unita-
re, de obicei. Situaţia privind cererea 
muncii refl ectată de cotidianul „Tim-
pul” se aseamănă foarte mult cu cea a 
„ Jurnalului de Chişinău”. Cea mai bună 
parte a  anunţurilor sunt aceleaşi. Dife-
renţa este că „Timpul” uneori are  puţin 
mai multe oferte pentru joburi vacante 
pentru organizaţiile internaţionale. 
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Numărul ofertelor pentru locuri 
vacante,  plasate în  fostul  ziar al Gu-
vernului  R. Moldova „Moldova suve-
rană”,  este mai mare decît în celelalte 
ziare. Motivul principal îl reprezintă 
faptul că guvernul, ministerele, de-
partamentele şi alte instituţii ale sta-
tului apelează la publicitatea făcută de 
această publicaţie. În lunile iulie-mai 
2006 ( 46 de numere), „Moldova suve-
rană”  a publicat 24  anunţuri  privind 
posturile libere din cadrul diverselor 
proiecte internaţionale în colaborare cu 
Guvernul R. Moldova, Ministerul Edu-
caţiei, Tineretului şi Sportului, Minis-
terul Sănătăţii şi Protecţiei sociale. Un 
anunţ propune, în medie, cîte 2-3 func-
ţii vacante. Posturile cele mai frecvente 
solicitate sunt cele de expert naţional 
în agricultură, educaţie, fi nanţe, admi-
nistrare etc., care deja au experienţă de 
lucru în domeniu şi vor contrbui la im-
plementarea şi realizarea obiectivelor 
proiectelor. În acest ziar au mai apărut 
şi anunţuri de concurs pentru suplini-
rea funcţiilor ştiinţifi ce şi funcţiilor de 
conducere vacante din cadrul institute-
lor de cercetare a Acadmiei de Ştiinţe 
a R. Moldova. Pentru fi ecare post se 
indică gradul ştiinţifi c necesar pentru 
ocuparea funcţiei şi domeniul în care 
ar trebui să aibă cunoştinţe aprofunda-
te. Numărul unităţilor solicitate de in-
stitutele de cercetare variază în medie 
între 20-35. Pentru suplinirea locurilor 
vacante din învăţămînt ( profesori, lec-
tor, conferenţiari universitari) au fost 
publicate 4 anunţuri. Numărul solici-
tărilor instituţiilor  şi agenţillor econo-
mici locali  pentru ocuparea posturilor  
a fost  14.  Ca şi în cazul anunţurilor 
publicate de organizaţiile internaţiona-
le condiţiile sunt exigente şi e necesară 
experienţă în domeniu. 

Oferta prezentă în  ziarul de pu-
blicitate „Makler”  pentru locurile de 
muncă libere nu diferă  mult de  cea 
a ANOFM. Majoritatea locurilor soli-
citate sunt cele de barmeni(48)10, vîn-
zători(57) chelneri (76), bucătari (68),  
frizeri (34), şoferi (67), cusătorese (58), 
paznici (68)-. Comparativ cu anunţuri-
le din presa periodică acestea nu con-
ţin cerinţele, ci oferă doar un număr de 
telefon.  Există şi companii mari care 
apelează la publicitatea din „Makler”, 
cum ar fi  Metro Cash&Carry( consul-
tant pentru vînzări),  Green-Hills Mar-
ket ( vînzători),  S. A. Carmez (zidari, 
tencuitori, tîmplari etc.), I.M „Efes Vi-
tanta Moldova Brewery” (1 post de 
economist), Agenţia de Pază „Justar” 
10  Numărul din paranteză se referă la numărul de anunţuri 
şi nu la cel al locurilor disponibile

(paznici) , F.A. Fashion S.R.L (cusă-
torese, tehnolog, mecanic, croitori), S. 
A. „Ionel” (cusătorese şi iau chiar şi 
ucenici), S. A. „Agromaşina”( electro-
gazosudor, lăcătuş, zugrav pe metal). 
Specialiştii in industria mobilei şi do-
meniul construcţiilor ( de la  tencuitori 
pînă la ingineri) la fel sunt foarte solici-
taţi. Dintre specialităţile  care presupun 
studii superioare se solicită:  contabilii 
–31, ingineri –5, manageri vînzări -27, 
farmacişti- 10, economişti - 4 , jurişti - 
2. Prin intermediul „Maklerului” diferi-
te fi rme recrutează tinere pentru prac-
ticarea prostituţiei şi care apoi sunt 
trafi cate, deşi cititorii sunt avertizaţi că 
redacţia  nu răspunde pentru veridici-
tatea anunţurilor publicate.

Ceva specifi c atît ziarelor de 
publicitate, cît şi presei periodice, este 
reclama de întimpinare din partea  so-
licitanţilor de locuri de muncă. Persoa-
nele anunţă serviciile, lucrările pe care 
le pot presta. 23 oferte de contabil,16 
oferte de dădace, o ofertă de servicii ju-
ridice sînt prezente in numărul 61 din 
07.07.2006 a „Makleru-lui”.  În „Makler” 
se poate găsi şi informaţia despre cur-
surile de instruire, de obţinere a unei 
califi cări, organizate de diferite fi rme 
contra plată.  Ziarul  „Makler” are şi  o 
pagină  pe internet (www.makler.md) 
, unde sunt publicate toate anunţurile 
după rubricile din ziar, nu doar pentru 
Chişinău, ci şi pentru oraşele Bălţi, Ti-
raspol şi Odesa. Dacă restul presei pe-
riodice lasă impresia că o piaţă a mun-
cii există doar în Chişinău, „Makler”-ul 
aminteşte că există locuri de muncă va-
cante şi în restul ţării. Desigur ca ofer-
ta acestora este mult mai mică şi mai 
puţin variată. 

Unii agenţi economici prefe-
ră să  apeleze la forme mai simple 
şi gratuite de anunţare a locurilor 
de muncă vacante, de exemplu  în-
treprinderea „Poşta Moldovei”  îşi 
plasează ofertele în incinta ofi ciilor 
postale, parcurile de troleibuze - în 
troleibuze, magazinele, cafenelele, 
barurile – în vitrine, fi rmele de con-
strucţii – pe gardurile ce împrejmu-
iesc şantierele.  Ar fi  bine venit ca să 
existe un loc anume rezervat pentru 
plasarea gratuită a anunţurilor de 
angajare, ca de ex. Parcul Central, în 
apropierea ofi ciilor de muncă sau în 
alte locuri publice, astfel încit persoa-
nele ce sunt în căutare să aibă acces 
uşor la informaţie. Acest lucruar fi  
în avantajul agenţilor economici, de-
oarece mai multe persoane ar afl a de 
ofertele lor.  

„Bursa muncii” 
de pe internet  

În ultimului ani a apărut şi 
a început să se dezvolte o „bursă  a 
muncii” pe internet. Numărul fi rme-
lor, care plasează locurile vacante pe 
portal-urile de acest profi l şi a celor 
care apelează la serviciile acestor site-
uri, este în continuă creştere, deoare-
ce numărul utilizatorilor de internet 
sporeşte şi site-urile devin din ce în 
ce mai populare. Totuşi  numărul ce-
lor care folosesc internetul pentru a 
recruta personal sau pentru a-şi găsi 
de lucru este încă destul de mic, de-
oarece  accesul la internet este scump 
şi încă reprezintă  un lux pentru unii 
agenţi economici şi cei care se afl ă în 
căutarea unui loc de muncă. În inter-
netul moldovenesc, paginile-web cu 
cererea şi oferta forţei de muncă pot 
fi  numărate pe degete, datorită lipsei 
de resurse fi nanciare destinate aces-
tui  gen de bursă a muncii. Site-urile 
publică ofertele fi rmelor ce îşi doresc 
să angajeze noi persoane, dar în ace-
laşi timp oferă posibilitatea de a afi -
şa propriul CV. Paginile de internet 
care editează anunţuri cu joburi sunt: 
www.joblist.md, www.moldovajob.
com, www.search4staff.com, www.
hr.md, www.rabota.md . Oferta site-
urilor este mai diversă decît  cea a 
presei periodice şi decît a ANOFM. 
Cei cu studii superioare îşi pot găsi 
mai uşor un serviciu utilizînd servici-
ile acordate de site-uri. La publicarea 
anunţurilor pe site-uri apelează com-
panii străine ca Compudava, băncile 
- Banca Naţională a Moldovei, Mo-
biasbanca. Totodată  se pot găsi so-
licitări şi pentru munci necalifi cate şi 
munci califi cate ( şoferi, paznici, spe-
cialişti în construcţii). Numărul aces-
tora este mult mai mic decît în  „Ma-
kler”. Avantajul anunţurilor publicate 
pe site-uri este faptul că pentru majo-
ritatea  posturilor se oferă o descriere 
a cunoştinţelor ce sunt necesare şi a 
condiţiilor ce trebuiesc îndeplinite. 
Uneori se specifi că şi salariul.  Toto-
dată poţi aplica online.

Joblist.md este cel mai popu-
lar site, căci deja are cîţiva ani buni 
de cînd funcţionează. Pe el fi rmele, ce 
îşi doresc un nou personal, pot  plasa 
locurile vacante gratuit, în cazul în 
care apar ca anunţuri simple. În anul 
2004,  de serviciile acestui site au be-
nefi ciat zilnic 800 de clienţi, dintre 
care ¾ au reprezentat fi rme. Cele mai 
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solicitate posturi sunt cele de ma-
nageri programatori /specialişti IT, 
web-designer, contabili, specialişti in 
marketing, specialişti PR, agenţi pen-
tru vînzari. În luna iulie 2006, zilnic, 
s-au postat în medie 7 anunţuri pen-
tru manageri, 5- pentru programa-
tori, specialişti IT, 2- pentru contabili. 
Salariile propuse online variază între 
100-300 $. Cele mai mari salarii sunt 
oferite programatorilor care pot ajun-
ge pînă la 550-650 $, dacă angajatorul 
este o companie străină. Pe site mai 
este publicată legislaţia cu privire la 
muncă, agenţiile de plasare în cîmpul 
muncii, oferte de cursuri de instruire, 
precum şi teste psihologice. Joblist.
md mai are şi un forum unde utili-
zatorii pot discuta subiecte ce ţin de 
piaţa muncii şi angajare. 

Moldovajob.com a fost lansat 
în anul 2000 şi anunţurile de angajare 
simple şi CV-urile sunt plasate gra-
tis. La fel ca şi pe joblist.md întietatea 
o deţin anunţurile pentru posturile 
de programatori, manageri, specia-
lişti în marketing a căror salarii pot 
varia între 200-350 $.  Sunt plasate şi 
propuneri  pentru munci necalifi cate 
pentru care se acorda cca 1000 de lei 
lunar.

Hr.md este un produs al  com-
panii de recrutare a personalului IDS 
Consulting S.R.L., lansat la începutul 
anului 2005. Prin intermediul site-
ului IDS Consulting acţionează ca 
operator pe piaţa forţei de muncă. 
Condiţiile de funcţionare a site-ul 
sunt puţin altfel decît al  celorlalte 
portaluri. Se garantează confi denţi-
alitatea CV-urilor şi acces la ele au  
doar companiile înscrise pe site. Pînă 
în a doua jumătate a lunii iulie au fost 
plasate pe pagina de internet 4484 
CV-uri, s-au înscris 635 companii, au 
fost postate 751 de oferte, dintre care 
în prezent sunt valabile 133. Cele mai 
multe oferte de joburi sunt din do-
meniul IT/Hardware/Software – 41 
posturi vacante,  managementului 
– 12, construcţiilor - 11 şi vînzări - 10. 
Cele mai puţine propuneri sunt pen-
tru cei din  domeniul jurisprudenţei, 
băncilor  şi asigurărilor, resurselor 
umane.  Ofertele simple sunt gratui-
te, iar oferta VIP costă 50 de lei. Com-
parativ cu celelalte 2 pagini de inter-
net, pe hr.md fl uxul de anunţuri noi 
e mult mai mic.

Search4staff.com este site-ul 
agenţiei de recrutare a cadrelor HR-
Consulting. Ea este pe această piaţă  
din 1995  şi se ocupă cu recrutarea 

cadrelor superioare şi cu experienţă, 
la cererea agenţilor economici. Pen-
tru serviciile acordate de  agenţie, 
fi rmele-benefi ciare trebuie să achite o 
taxă de 250 $, iar persoanele angajate 
cu concursul www.search4staff.com  
vor plăti 10-20% din salariul lunar 
timp de un an. Majoritatea clienţilor 
sunt fi rme străine sau cu capital mixt.  
Cele mai solicitate profesii  sunt cele 
din domeniul vînzărilor, în special, 
a produselor de consum –manager 
vînzări, key account manager, şef 
de reprezentanţă. Pe locul doi sunt 
solicitaţi specialiştii în marketing şi 
fi nanţe, iar pe locul 3- personal în ad-
ministraţie.  Salariile oferite acestora  
depind de profi lul companiei şi func-
ţia ocupată. 

Companie mică şi medie
• Middle management 

– 200-500 $
• Top management – 500-

800 $
Companie mare

• Middle management 
– 600- 1000 $

• Top management – 
1000- 2000 $

Cerinţele pe care trebuie să le 
îndeplinească o persoană ce îşi doreş-
te un astfel de salariu sunt experienţă 
de muncă în domeniu (minimum 2-3 
ani), studii superioare de specialitate, 
să fi e foarte motivat pentru postul re-
spectiv. Uneori sunt necesare studii 
sau stagieri făcute peste hotare. Mai 
sunt solicitate cunoştinţe foarte bune 
PC şi a limbilor străine. În ultimul 
timp se observă o tendinţă nu doar 
de a negocia salariul, dar şi pachetul 
social ce include asigurare socială, 
cursuri de limbi străine, sport- gratu-
ite, cadouri de sărbători. 

Rabota.md există în spaţiul in-
ternet din R. Moldova de puţin timp. 
Oferta acestuia este puţin mai săracă, 
dar în privinţa structurii propune-
rilor de locuri de muncă nu se dife-
renţiază mult de celelalte. În topul 
ofertelor de muncă se afl ă cele pentru 
programatori/specialişti IT, mana-
geri, specialişti în marketing şi recla-
mă. O diferenţă o constituie numărul 
mare de locuri vacante din domeniul 
hotelier şi restaurantelor, unde se ne-
cesită iarăşi barmeni, chelneri, bucă-
tari şi altele.

TABELUL NR.12

„Structura ofertelor de muncă 
de pe site-ul rabota.md”

Domeniul nr. de locuri vacante
IT specialişti/Programatori 340

Contabilitate/Bănci/Economie 77

Şoferi 17

Hotele/Restaurante 110

Inginerie 25

Marketing/Reclamă/PR 105

Medicină/ Farmacie 11

Manageri 270

Design 66

Lucru de birou 49

Comerţ 59

Producţie 30

Construcţii 28

Jurisprudenţă 11
 

 Ca şi celelalte portaluri oferă posibib-
litatea de a afi şa CV-ul, care este făcut 
public şi au acces la el toţi vizitatorii 
site-ului. Întietatea o deţin CV-urile 
plasate de specialiştii din contabilita-
te/ bănci/ economie, IT/programare, 
management.  Alături de ei se mai pla-
sează şi cei din jurisprudenţă, comerţ şi  
care fac un lucru de birou.
                                                         
TABELUL NR. 13

„Structura CV-urilor de pe 
portalul rabota.md”

Domeniul nr. de CV-uri
IT specialişti/Programatori 54

Contabilitate/Bănci/Economie 95

Şoferi 35

Hotele/Restaurante 12

Inginerie 16

Marketing/Reclamă/PR 20

Medicină/ Farmacie 14

Manageri 94

Design 20

Lucru de birou 54

Comerţ 34

Producţie 8

Construcţii 12

Jurisprudenţă 37
  

 Multe  fi rme îşi plasează anun-
ţurile pe 2-3 site-uri simultan. Cere-
rea de forţă de muncă este mai mică, 
dacă scădem anunţurile care au fost 
publicate pe mai multe pagini de in-
ternet concomitent. Deşi cele mai în-
trebate specialităţi sunt în domeniul 
managementului, programării/IT, 
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marketingului, contabilitaţii şi cere-
rea de pe piaţă, la moment, se afl ă 
intr-o creştere, ea rămâne a fi  mult 
mai mică ca oferta de muncă. Majori-
tatea din cei cca. 20 mii de absolvenţi 
anuali ai universităţilor (26 % din 
care sunt cei de la facultăţile cu pro-
fi l economic) au marea nesanşă de  a 
ajunge şomeri imediat după fi nisarea 
studiilor. 

 

Costul forţei 
de muncă 

Un factor important ce deter-
mină nivelul de motivaţie a muncii 
angajaţilor, calitatea lucrului şi evo-
luţia cererei de  forţă de muncă îl 
reprezintă remunerarea. Deşi între 
2000-2005 salaiul real a crescut de 2 
ori, salariile din Moldova continuă a 
fi extrem de mici comparativ cu ce-
lelalte ţări din Europa. În anul 2005 
salariul mediu pe economie a atins 
valoarea de 1318,7 lei, iar în ianua-
rie-august 2006 a constituit 1596,8 
lei, adică s-a mărit cu 29% faţă de pe-
rioada similară a anului precedent. 
În sfera bugetară, salariul mediu s-a 
ridicat la 1381,8 lei în trimestrul II a 
lui 2006, iar în sectorul real al eco-
nomiei-1712,2 lei faţă de 1485 lei în 
2005. Se atestă o păstrare a decalaje-
lor mari între remunerarea din sec-

torul privat şi cel bugetar. În 2005 
salariul mediu din sectorul public a 
constituit 75% din media naţională, 
iar cel din sectorul privat a fost cu 
13% mai mare decît media naţională. 
Se presupun că decalajele ar fi mult 
mai importante, dacă se ia în calcul 
pratica de  achitare a salariilor „în 
plic” în sectorul privat.

Nivelul înalt al salariului me-
diu pe economie e asigurat de sec-
toarul energetic, activităţile financia-
re, transporturi şi comunicaţii, unde 
venitul lunar al unui angajat poate 
ajunge pînă la 6000 de lei. Cele mai 
mici salarii se plătesc în agricultură 
(56,4% din media naţională), învăţă-
mînt (66,9%) şi sănătate (76%). Gru-
pul sectoarelor cu salarii sub media 
naţională oferă locuri de muncă 
pentru majoritatea angajaţilor- 55%. 
Ramurile, care plătesc salarii com-
parabile cu media naţională sunt in-
dustia prelucrătoare şi administraţia 
publică.

Majorarea salariilor în secto-
rul public au fost posibilă datorită 
creşterii veniturilor în baza taxelor 
colectate în urma importurilor ma-
sive, ce au determninat şi o balanţă 
comercială negativă. Nici în secto-
rul privat mărirea salariilor nu s-a 
datorat unei creşteri importante a 
productivităţii muncii. În urma pri-

mului mare val migraţionist foarte 
multe braţe de muncă au plecat peste 
hotare, iar firmele locale din sectorul 
au fost nevoite să motiveze cu salarii 
mai mari rămînerea acasă a specia-
liştilor calificaţi. Agenţii economici 
profitabili au mărit salariile în medie 
cu 25-50%. Această majorare a salari-
ilor nu va fi posibilă şi în anul acesta 
sau următori, in condiţiile în care s-
a înregistrat:  o recesiune industria-
lă de –7%  în primele cinci luni ale 
anului curent, stagnarea producţiei 
agricole, scăderea producţiei de vi-
nuri, carne, făină, diminuarea ex-
porturilor. „ Criza vinului” a afectat 
nu doar industria vinicolă, dar şi cea 
poligrafică, a sticlei şi cartonului. Ea 
nu doar a dus la scăderea producţiei 
de vin, dar şi  la dispariţia multor lo-
curi de muncă, o posibilă micşorare a 
salariilor şi lipsirea popualţiei rurale 
de veniturile obţinute din vinzarea 
strugurilor . „Criza energetică”  va 
avea, de asemenea, consecinţe nega-
tive pentru agenţii economici şi care 
va face imposibilă o majorare a sala-
riilor, dacă nu  va  avea loc o creştere 
importantă a productivităţii muncii 
şi a profiturilor. 

TABELUL NR. 14
„Salariul mediu lunar al unui angajat în procente faţă de media 
naţională în anii 2000-2005”
 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Agricultură, economia vînatului şi silvicultură 61.7 58.0 56.9 56.0 58.3 56.4
Pescuit 83.0 71.3 65.8 65.7 78.0 79.1
Industrie 167.5 152.0 144.8 142.6 136.2 133.8

- Industrie extractivă 141.6 141.1 145.7 133.6 144.9 154.4
- Industrie prelucrătoare 166.1 149.5 140.5 136.5 128.5 125.2
- Energie electrică şi termică, gaze şi apă 176.5 163.5 164.0 172.3 176.5 176.2

Construcţii 132.3 125.6 121.1 134.0 148.6 149.6
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul1 96.7 97.7 92.8 89.2 95.3 93.1
Hoteluri şi restaurante 87.7 89.1 82.5 92.9 88.4 87.2
Transporturi şi comunicaţii 155.7 158.3 152.5 163.2 161.9 162.5
Activităţi fi nanciare 576.9 419.1 370.5 328.5 295.1 261.6
Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii 135.8 133.9 128.6 127.2 125.3 126.7
Administraţie publică 126.9 136.5 142.9 117.9 109.2 103.3
Învăţământ 60.7 62.0 66.9 68.5 64.4 66.9
Sănătate şi asistenţă socială 56.4 57.9 63.4 65.0 76.6 76.7
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 72.5 71.9 73.0 75.4 72.7 60.3

Sursa:BNS
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CAPITOLUL 5. 

Implicaţiile  sistemului de învăţămînt asupra 
formării ofertei de muncă şi dezvoltării pieţii muncii 

Oferta agregată pe piaţa muncii se 
defi neşte ca totalitatea tuturor indivi-
zilor apţi de muncă şi care desfăşoară 
o activitate salarială. Oferta de muncă 
refl ectă posibilităţile de satisfacere a 
nevoii de forţă de muncă într-o econo-
mie. Permanent oferta globală de forţă 
de muncă o depăşeşte pe cererea de 
forţă de muncă, ceea ce se materiali-
zează în şomaj.

Oferta de muncă este determina-
tă de potenţialul demografi c al unei 
ţări, de coefi cientul de îmbătrînire, de 
pregătirea profesională a populaţiei. 
Sistemul de învăţămînt asigură piaţa 
muncii cu resursele umane necesare. 
El  formează tinerii pentru muncă şi 
viaţă,  le dezvoltă aptitudinile şi-i pre-
găteşte profesional şi moral. Datorită 
sistemului de învăţămînt o ţară poa-
te să realizeze paşi galopanţi pe calea 
progresului. Uneori însă învăţămîntul 
poate conduce la dezechilibre pe piaţa 
muncii, pregătind prea mulţi specia-
lişti într-un domeniu şi prea puţini în 
altele sau oferindu-i specialişti prost 
califi caţi şi insufi cient pregătiţi. Aşa s-a 
întimplat în ultimii zece ani în Repu-
blica Moldova. În prezent  se simt foar-
te bine aceste neconcordanţe pe piaţa 
muncii.

Deşi structura sistemului educaţi-
onal moldovenesc pare a fi  una bună şi 
care ar asigura economia naţională cu 
forţa de muncă, acesta nu funcţionea-
ză efi cient. Pentru a putea ieşi pe pia-
ţa muncii e nevoie de a trece prin mai 
multe trepte ale învăţămîntului şi nici 
nu poţi avea certitudinea că vei avea 
un serviciu bine plătit. Aderarea Mol-
dovei la Procesul de la Bologna in anul 
2005 au adus cu sine doar schimbări în 
sistemul de învăţămînt superior, tre-
cerea de la învăţămîntul universitar 
de 4 ani la 3 ani şi durata masteratului 
a crescut de la 1-1,5 ani la 2 ani.  Sco-
pul acestei reforme ar fi  de a da pieţii 
muncii specialişti într-un timp mai 
scurt. Fiindcă procesul de la Bologna 
are abia un an de la implementare nu 
se poate vorbi despre efi cienţa sau in-

efi cienţa acestuia. În tabelul de mai jos 
sunt prezentate tipurile de acte ce pot 
fi  obţinute la sfi rşitul fi ecărei trepte de 
învăţămînt. Absolvirea unui liceu sau 
a unei şcoli medii de cultură generală 
nu-ţi oferă nici o pregătire profesiona-
lă, doar îţi dă posibilitatea de a trece pe 
o altă treaptă educaţională şi de a ob-
ţine un certfi cat de absolvire a treptei 
a doua a învăţămîntului secundar ge-
neral. Studiile universitare  de 3 ani nu 
duc la o califi caţie avansată. 

A) Învăţămîntul secundar profesional 

TABELUL NR. 15
Treapta de învăţămînt Califi carea/Certifi catul
Gimnaziu Certifi cat de studii gimnaziale
Şcoala de cultură generală Atestat de studii medii de cultură generală
Liceu Diplomă de bacalaureat

Certifi cat de absolvire a liceului
Şcoli profesionale Certifi cat de califi care
Colegiu Diplomă de tehnician şi/ sau 

Diplomă de bacalaureat
Universitatea Diplomă de studii superioare
Studii post-universitare Diplomă de licenţă

Diplomă de magistru
Diplomă de doctor în ştiinţe
Diplomă de doctor habilitat

În ultimii 15 ani, în sistemul în-
văţămîntului secundar profesional au 
survenit mari schimbări, care s-au do-
vedit a fi  dramatice pentru piaţa mun-
cii. Insufi cienţă acută de lucrători cali-
fi caţi în industria uşoară, construcţii, 
agricultură  şi sfera serviciilor denotă 
dezastrul, ce a afectat sistemul învăţă-
mîntului secundar profesional  în pe-
rioada  de tranziţie. Numărul elevilor 
înmatriculaţi în şcolile profesionale şi 
de meserii a scăzut mai mult de 4 ori 
( fi g.2), de la 65 de mii în 1990 – la 15 
mii în 2005. 

                                                                                                        
Figura nr. 1

Sursa: Ministerul Educaţiei
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 În acelaşi timp s-a redus şi nu-
mărul specialităţilor propuse de şcolile 
profesionale şi de meserii, iar cu  circa 
39 % s-a micşorat numărul şcolilor. În 
prezent activează 70 de şcoli profesio-
nale. Aceste schimbări au fost cauzate 
de faptul că multe din şcolile profesio-
nale pregăteau specialişti pentru anu-
mite întreprinderi. O dată cu restructu-
rarea şi dispariţia acestora au dispărut 
şi şcolile profesionale.   

Sistemul secundar profesional  
şi-a pierdut prestigiul în anii tranziţi-
ei, are o imagine proastă în ţară. Tine-
rii preferă să aplice pentru admiterea 
la instituţiile de învăţămînt mediu 
de specialitate sau superior. Cu toate 
acestea, învăţămîntul profesional re-
prezintă o posibilitate reală de a ieşi 
într-un timp scurt pe piaţa muncii cu 
o profesie într-adevăr cerută. Plus la 
acestea, persoanele cu studii secundar 
profesionale sunt supuse unui risc mai 
mic de a deveni şomer decît cei care au 
studii secundare incomplete.

Şcolile profesionale par uneori 
că nu mai există în sistemul naţional 
de educaţie. Pînă la campania, lansa-
tă de Ministeru Educaţiei, la 21 iulie 
2006 „Obţine o specialitate – devin-o în-
dependent” nu  au avut parte de nici o 
publicitate, nu li s-a creat nici o imagi-
ne atractivă şi convingătoare. Chiar şi 
promovarea, ce li se face în publicaţia 
Abiturient  în fi ecare an, înainte de înce-
perea campaniei de admitere, este una 
foarte modestă, ocupînd vreo cîteva 
pagini de la sfîrşit, pe cînd publicitatea 
instituţilor superioare de învăţămînt 
ocupă  cîte douăzeci de pagini chiar de 
la pagina 1.

În publicaţia  „A study of the Mol-
dovan vocational education and training 
system and its relevance to labour market 
needs”  (anul 2004) sunt prezentate re-

FIGURA NR. 2
Evolutia numarului de scoli 
medii profesionale

Sursa: 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului

zultatele unor interviuri/sondaje reali-
zate cu reprezentanţi a 20 de companii, 
de mărimi diferite şi regiuni diferite 
ale ţării. Acestea se referă la sistemul 
secundar profesional şi pregătirea pe 
care o oferă. Potrivit studiului, atitudi-
nea companiilor faţă de învăţămîntul 
profesional este una  fi e ignorantă, fi e 
negativă. Unele companii chiar au fost 
surprinse să afl e că mai există şcoli pro-
fesionale. Întreprinderile accentuează 
faptul că trebuie să organizeze trai-
ninguri şi cursuri pentru angajaţii lor- 
absolvenţi ai şcolilor profesionale sau 
şomeri, ce au urmat cursuri la agenţiile 
pentru ocuparea forţei de muncă, de-
oarece le lipsesc anumite deprinderi 
de muncă şi competenţe. Motivele din 
care reiese că instruirea profesională 
oferită nu corespunde cerinţelor anga-
torilor sunt următoarele:

1. califi cările oferite sunt prea în-
guste

2.  tinerii absolvenţi au instruire 
practică incompletă sau proastă, 
fi indcă atelierele sunt dotate cu 
tehnică şi echipament învechit şi 
uzat moral.

3. şcolile profesionale nu cunosc 
prea bine procesul de muncă şi 
nici ultimele schimbări, nece-
sităţile şi cerinţele de pe piaţa 
muncii

4. antreprenorii solicită ca angaja-
ţii să mai posede capacităţi de  
comunicare, de lucru în echipă, 
de a  soluţiona probleme, de a 
lua decizii şi de a învăţa conti-
nuu. În şcolile profesionale şi 
de meserii nu se pune accent pe 
dezvoltarea acestor abilităţi.

         Trainingurile de instruire, organi-
zate de întreprinderi, sunt considerate 
de acestea ca inconviniente, deoarece 
cer investiţii de bani, timp şi resurse 
umane, produc cheltuieli neplanifi cate. 
Deseori pentru instruirea profesională 
sunt cheltuiţi bani de 2 or: o dată de 
stat şi a doua oară de angajator. Dacă 
întreprinderile ar fi  implicate în pro-
cesul de instruire profesională, dacă 
li s-ar permite să organizeze cursuri 
în cadrul întreprinderii, s-ar rezolva 
problema banilor cheltuiţi de 2 ori şi 
a necorespunderii cu cerinţele de pe 
piaţa muncii. Anteprenorii susţin că 
obţinerea unei licenţe pentru organi-
zarea cursurilor şi trainingurilor e di-
fi cilă.  Cauzele  sunt birocraţia şi barie-
rele impuse de Ministerul Educaţiei. În 
plus, întreprinderile nu sunt implicate 
în procesul decizional privind pregăti-
rea cadrelor califi cate. Autorităţile nu 

ţin cont de părerea şi viitoarea cerere a 
angajatorilor. 

Numărul şcolilor profesionale, 
ce colaborează cu întreprinderile, este 
mic. Unele şcoli polivante şi de mese-
rii, cum ar fi  cazul şcolii nr. 3 şi nr. 5 
din Bălţi sau a celei din Cărpineni, au 
găsit căi de  a cîştiga bani  din mun-
ca elevilor, ca apoi să acopere cheltu-
ielile de întreţinere sau de procurare 
a echipamentului. Şcoala polivalentă 
din Cărpineni a participat la un proiect 
TACIS privind reformarea sistemului 
secundar profesional. Participarea la 
proiect a contribuit la cunoaşterea noi-
lor condiţii de pe piaţa muncii. În alte 2 
şcoli din raioanele Nisporeni şi Leova 
este implementat un proiect fi nanţat 
de Cooperarea Austriacă pentru Euro-
pa de Est. Proiectul încearcă să reducă 
sărăcia prin îmbunătăţirea abilităţilor 
absolvenţilor şcolilor, ca ei  apoi să-şi 
poată dezvolta afaceri durabile baza-
te şi centrate în jurul gospodăriilor de 
familie existente. Cauzele ce au stat la 
baza proiectului au fost:

 şcolile profesionale pregătesc 
specialişti de profi luri înguste

 cunoştinţele primite nu cores-
pund sufi cient necesităţilor 
şi posbilităţilor gospodăriilor 
ţărăneşti.

Lansarea proiectului a fost fă-
cută în aprilie 2005, iar la fi nele lui de-
cembrie 2006 se va încheia. Acest pro-
iect şi-a propus ca scopuri:

o formarea profesorilor de agri-
cultură, horticultură, mecani-
că, de dezvoltare a businessu-
lui şi marketing

o  investiţii în infrastructura şcolii
o adaptarea programului şcolar 

la necesităţile prezente şi vii-
toare ale regiunii

o încurajarea cooperării cu par-
tenerii din regiune şi căutării a 
posibilităţilor de fi nanţare

    Constatarea /Concluzia nr. 1
   Specialităţi de profi luri înguste şi cu 
o pregătire slabă

 Sistemul secundar profesional 
pregăteşte tinerii în domenii prea în-
guste, cu cunoştinţe insufi ciente şi fără 
a căpăta competenţele necesare. O ca-
uză ar fi  că şcolile profesionale oferă 
pe lîngă cunoştinţe, abilităţile, ce ţin 
de viitoarea profesie, şi cunoştinţe de 
cultură generală. Disciplinele de cultu-
ră generală au o pondere mare în cur-
ricumulul acestor şcoli. Astfel şcolile 
profesionale devin foarte teoritizate. 
Se simte o puternică preferinţă pentru 
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teorie în defavoarea trainingurilor şi a 
practicii. De fapt şcolile profesionale 
sunt concepute pentru persoanele ce au 
mai mult abilităţi practice decît teoreti-
ce. Programul şcolar nu este adaptat la 
necesităţile şi realităţile pieţii muncii. 
Şcolilor le mai lipsesc ateliere moderne 
în care să fi e instruiţi elevii.

Multe din ocupaţiile învăţate în 
şcolile profesionale ar putea servi ca o 
bază bună pentru deschiderea sau dez-
voltarea unei afaceri. Şcolile de meserii 
şi polivalente conţin în programul lor 
doar un curs scurt „ Bazele activităţii 
de antreprenor”. El a fost introdus în 
curriculum în anul 1998 şi nu a fost ni-
ciodată modifi cat. Acest curs deja nu 
mai corespunde realităţilor şi nu dez-
voltă capacităţile şi abilităţile de între-
prinzător. 

Recomandarea nr. 1       
1. Schimbarea programului şcolar 
Noul program şcolar ar trebui să 
pună accent pe:

 Partea practică a procesului de 
instruire. Ponderea trainingu-
rilor practice ar trebui să creas-
că la 50% sau mai mult şi s-o 
depăşească pe cea a cursurilor 
teoretice. 

 Asigurarea elevilor cu abilită-
ţile, competenţele de muncă şi 
capacităţile cerute pe piaţa for-
ţei de muncă.

       Ar fi  bine ca şcolile profesionale să 
aibă libertatea de a adapta programul 
şcolar la realităţile şi necesităţile prezen-
te şi viitoare ale localităţii şi regiunii. 
     Învăţămîntul profesional ar fi  bine să 
funcţioneze după modelul „sistemului 
dual” din Germania, care pune mai mult 
accent pe latura practică a profesiei şi  
experienţă, obţinerea simultană a cunoş-
tinţelor practice şi teoretice. Acest lucru 
se realizează prin cursuri teoretice, ce  se 
ţin  de 2-3 ori pe săptămînă şi practica  
într-o întreprindere ce durează cîteva 
ore timp de 3 zile pe săptămînă. Elevii şi 
întreprinderea incheie un  contract, care 
stabilesc condiţiile efectuării practicii, 
timpul, durata etc. Întreprinderea este 
cea care oferă califi cativul pentru instru-
irea practică a elevului şi nu şcoala.

 2. Dezvoltarea abilităţilor şi capa-
cităţilor de antreprenor

  Rolul şcolilor profesionale şi al ce-
lor de meserii în dezvoltarea  abilităţi-
lor de antreprenor ar creşte dacă:

  În programul şcolar s-ar intro-
duce discipline ce ţin de busi-
ness şi dezvoltarea lor

 Unele şcoli profesionale ar 
prelua locul incubatoarelor de 
afaceri, totodată oferind servi-
cii şi facilităţi antreprenorilor 
locali

 Şcolile ar avea profesori com-
petenţi şi bine pregătiţi.

3. Investiţii în şcolile profesionale
 Toate schimbările au nevoie de bani. 

Întii de toate banii sunt necesari pentru 
îmbunătăţirea bazei materiale a învă-
ţămîntului profesional, modernizarea 
echipamentului şi extinderea atelierelor 
şcolare, pentru a se putea realiza instru-
irea practică a elevilor. De aceste inves-
tiţii vor benefi cia şi şomerii ce urmează 
cursurile de instruire oferite de şcolile 
profesionale. Formarea profesorilor va 
presupune la fel nişte investiţii.

Constatarea/ Concluzia nr. 2
Lipsa colaborării dintre şcolile profe-
sionale şi întreprinderi

În sistemul socialist şcolile  profesi-
onale furnizau resurse umane marilor 
întreprinderi de stat. Multe au dispă-
rut şi nu au supraveţuit procesului de 
privatizare. O dată cu ele, au dispărut 
şi unele şcoli profesionale, dar nu toa-
te. Ele însă au pierdut legăturile cu în-
treprinderile şi nu mai cunosc necesi-
tăţile şi cerinţele lor.  Unele şcolile sunt 
situate în apropierea întreprinderilor 
noi restructurate şi private ( Chişinău, 
Bălţi, Orhei, Cahul). Ele au păstrat rela-
ţiile de colaborare şi le dezvoltă. Şcolile 
acestea şi-au ajustat cursurile la nevoi-
le acestor companii, cunosc situaţia de 
pe piaţa muncii. Totodată ele încearcă 
să răspundă  şi la cererea întreprinderi-
lor private. Mult mai rău stau însă cele 
din localităţile rurale şi raioane, unde 
există puţine întreprinderi şi nu coope-
rează cu ele. Rezultatele cercetării „A 
study of the Moldovan vocational educati-
on and treining system and its relevance 
to labour market needs” susţin că între-
prinderile sunt nevoite să reinstruiască 
absolvenţii şcolilor profesionale.

Recomandarea nr. 2
Implicarea antreprenorilor în dez-
voltarea standardelor şi realizarea 
părţii practice a     instruirii 

Pentru a îndeplini aşteptările şi ce-
rinţele angajatorilor trebuie ca aceştia 
să fi e implicaţi direct în stabilirea stan-
dardelor educaţionale. Programul şco-
lar poate fi  elaborat în conformitate cu 
necesităţile şi cerinţele pieţii, dacă există 
o colaborare strînsă şi productivă între 

şcolile profesionale şi întreprinderi. 
Şcolile trebuie să dezvolte contacte cu 
antreprenorii şi sistematic să afl e de ce 
angajaţi au nevoie, care sunt cerinţele 
pentru elevii lor, cum se descurcă absol-
venţii şcolii, etc. Ele ar realiza o analiză 
a pieţii locale şi necesităţile pieţii, le-ar 
putea trece în programul şcolar  la dife-
rite discipline. În plus companiile ar tre-
bui să ofere locuri pentru practica elevi-
lor, în baza unui contract încheiat între 
şcoală şi angajator. Practica ar putea să 
dureze citeva ore, de 3 ori pe săptămî-
nă, ca elevii să aibă şi cursuri practice. 
Ministerul Educaţiei poate semna un 
acord cu Ministerul Economie, care ar 
incuraja şi ar sprijini acest lucru. 

Constatarea/ Concluzia nr. 3
Şcolile profesionale rurale

Şcolile rurale se confruntă cu mai 
multe probleme decît cele din oraş. Ele 
sunt depedente de fi nanţarea oferită de 
stat. Atelierele şcolare sunt înzestrate cu 
utilaje vechi sau duc lipsă de el. Fiindcă în 
sate este slab dezvoltat businessul, exis-
tenţa şcolilor profesionale pare fără rost. 

Recomandarea nr. 3
Prioritate şcolilor rurale şi dezvol-
tarea acestora
Şcolile profesionale ar putea con-

tribui la reducerea sărăciei şi îmbunătă-
ţirea condiţiilor de viaţă în zonele rura-
le. După privatizarea pămîntului mulţi 
s-au ales cu pămînt, dar fără  a avea 
cunoştinţele şi educaţia necesară pentru 
a transforma  gospodăria într-o afacere 
profi tabilă. În aceste condiţii mulţi au 
preferat să plece peste hotare, deoerece 
nu-şi puteau asigura minimul necesar. 
Proprietarii de pămînt rămaşi acasă 
ar putea să lucreze pentru desfacerea 
produselor agro-alimentare pe piaţa in-
ternă şi chiar pe cea externă, dacă  vor 
îndeplini condiţiile de calitate şi statul 
va sprijini agricultorii. Pentru realizarea 
acestui obiectiv e nevoie ca  tinerii din 
sate să fi e educaţi şi instruiţi în direcţia 
obţinerei abilităţilor pentru deschiderea 
şi dezvoltarea unei microîntreprinderi. 
Desigur că nu toţi absolvenţii îşi vor 
deschide propria afacere, dar dacă din-
tr-o promoţie 2-3 o vor face, va fi  un pas 
înainte. Ceilalţi elevi se vor alege însă 
cu cunoştinţe de mecanică, agricultu-
ră, horticulutură şi altele, pe care le vor 
aplica în cadrul acestor întreprinderi 
agricole. Şcolile profesionale ar putea 
oferi şi cursuri de frizeri, cusători, bucă-
tari etc., ce ţin de sfera serviciilor şi vor 
contribui la dezvoltarea serviciilor din 
localităţilele rurale.
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B) Învăţămîntul universitar 
La începutul anilor `90 a avut 

loc o creştere numerică a instituţiilor 
superioare de învăţămînt. Unele au 
caracter de nişă ( Academia de Poliţie 
„Ştefan cel Mare”, Academia de Studii 
Economice din Republica Moldova, 
Universitatea Tehnică), altele au du-
blat serviciile altor instituţii cu tradiţie 
universitară. Apariţia mai multor insti-
tuţii, ce prestează servicii educaţiona-
le superioare, ar fi  trebuit să însemne 
servicii mai calitative şi mai diverse, 
datorită concurenţei, dar nu a fost aşa. 
Astfel se explică dispariţia pe parcurs a 
unora. Chiar dacă  tot mai mulţi tineri 
se înscriu la facultate, numărul institu-
ţiilor de învăţămînt superior a scăzut 
de la 47 în 2000 – la 30 în anul 2005. 
Numărul instituţiilor de stat a crescut 
doar de la 14 (2001) la 16 în anul 2005.

TABELUL NR. 16
„Evoluţia numărului 
instituţiilor de învăţămînt 
superior”

Anul 
academic

Instituţii 
de stat

 
Instituţii
private Total

2005/6 16 14 30
2004/5 16 20 36
2003/4 15 26 41
2002/3 14 28 42
2001/2 14 31 45
2000/1 ? ? 47

Sursa: www.almamater.md

Pe parcursul ultimelor 9 ani, nu-
mărul studenţilor a crescut cu  45,12 %, 
de la 65 mii persoane în anul 1997 -  la 
peste 119 mii în 2005 ( tabelul nr. 17 ). 
                                                                   

 TABELUL NR. 17
„ Evoluţia numărului de studenţi în instituţiile superioare”

Anul academic
Numărul de studenti
In institutiile de stat  in institutiile private Total

2005/6 98 462 21 065 119 527
2004/5 93 418 23 795 117 213
2003/4 80 892 24 250 104 029
2002/3 73 203 23 836 95 039
2001/2 63 541 22 873 86 414
2000/1 59 428 19 654 79 082
1999/2000 60 465 16 847 77 312
1998/1999 59 235 13 494 72 729
1997/1998 56 137 9 458 65 595

Sursa: Departamentul de Statistică

S-a mărit şi numărul studenţilor, 
care îşi fac studiile în bază de contract 
cu aceleaşi ritmuri. Ponderea studen-
ţilor care achitau taxe pentru studii în 
anul academic 2004/5 a fost  în institu-
ţiile de stat de 75 %. Ea a crescut faţă 
de anul 1997/8 cu 48%( fi gura nr. 3). Pe 
parcursul anilor s-au majorat şi taxele 
pentru studii. Astăzi cele mai costisi-
toare taxe se achită la:  Universitatea de 
Medicină şi Farmacie, ASEM şi ULIM. 
Cei mai mulţi bani pentru contractul de 
studii se plătesc pentru cele mai între-
bate specialităţi- economie şi drept.  El 
variînd între 7000-5000 de lei. Acestea 
au ajuns la nivelul taxelor de studii su-
perioare din România şi chiar din une-
le ţări din Occident, unde taxa pentru 
un an academic e in jur de 400-500 de 
euro. O întrebare ar fi  dacă universită-
ţile locale le-au ajuns din urmă şi la ca-

pitolul calitate. În Republica Moldova 
nu există un top al celor universităţilor, 
ce ar refl ecta în acelaşi timp şi calitatea 
studiilor.

  Mărirea continuă  a numărului 
tinerilor care urmează studii universi-
tare e determinat de faptul că accesibil-
tatea de a pătrunde în mediul universi-
tar este din ce în ce mai mare.  Dacă ai 
posibilităţi fi nanciare ca să achiţi taxă 
şi dorinţa de urma o facultate, poţi de-
veni foarte uşor student. Capacitata-
tea de autofi nanţare şi motivaţia de a 
urma o facultate sunt unicele condiţii 
pentru  fi  admis la o instituţie superi-
oară. Limitări de vîrstă practic nu exis-
tă. Universităţile au devenit importan-
te receptoare ale transferurilor valuta-
re a migranţilor moldoveni. Societatea 
consideră că studiile superioare sunt 
o investiţie rentabilă, care pot asigura 
un alt statut social şi o viaţă mai bună. 
Studiile superioare nu mai sunt de eli-
tă, ci au devenit un fenomen de masă. 
Este greu de apreciat care este ponde-
rea celor ce îşi doresc studii calitative 
sau al celor  ce îşi doresc doar o diplo-
mă, ce ar demonstra o specializare la 
„modă”.  

                                                                 
Scăderea continuă şi stabilă a 

numărului de elevi din şcolile pro-
fesionale şi creşterea numărului stu-
denţilor se datorează lipsei unei poli-
tici comune a Ministerului Educaţiei 
şi a celui a Economiei spre orientarea 
tinerilor în direcţia cerinţelor pieţii 
muncii, neinformării tinerilor despre 
avantajul şi dezavantajul fi ecărui sis-

FIGURA NR. 3

Sursa: Anuarul Statistic al Moldovei, 2005
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tem educaţional, inexistenţei unui plan 
dur de înmatriculare la universităţi. Un 
alt motiv ar fi  mentalitatea populaţiei, 
care îşi visează odraslele mari bancheri 
şi avocaţi, nu acceptă faptul că copii-
lor le lipsesc capacităţile şi aptitudinile 
necesare de a fi nisa liceul şi de a urma 
o facultate. Unii părinţi preferă să piar-
dă bani în toată maşinăria universitară 
şi ca copiii lor să-şi irosească timpul. 
După consum, studiilor superioare le 
revine o pondere mare din remitenţele 
transmise de cei de peste hotare. Popu-
laţia ar trebui să conştientizeze faptul 
că copiii trebuie să facă ceva pe măsura 
posibilităţilor şi capacităţilor şi să înce-
teze să mai viseze la ceva prestigios.

Deşi disporţiile dintre absolvenţilor 
şcolilor profesionale şi celor a universită-
ţilor şi neconcordanţa dintre ceea ce oferă 
sistemul de învăţămînt şi piaţa muncii au 
apărut de mai mulţi ani,  Guvernul a 
hotărît de abia anul acesta să contro-
lezeze această situaţie.  La 15 aprilie 
2006 Guvernul a aprobat Hotărîrea 434 
„Cu privire la planurile unice de în-
matriculare în anul 2006 a studenţilor 
şi elevilor în instituţiile de învăţămînt 
superior (ciclu I), mediu de specialitate 
şi secundar profesional”. Hotărîrea a 
stabilit numărul studenţilor cu fi nan-
ţare bugetară şi cu taxă pentru toate 
facultăţile, atît la instituţiile superioare 
publice, cît şi la cele private. Drept ur-
mare  s-au redus cotele de înmatricula-
re pentru locurile la  facultăţile „presti-
gioase”: economie,drept, limbi moder-
ne, relaţii internaţionale, în favoarea 
specialităţilor cu profi l pedagogic şi 
tehnic. Scopul hotărîrii este să asigure 
un anumit echilibru, să stimuleze can-
didaţii la admitere să opteze pentru 
anumite specialităţi de care are nevoie 
piaţa muncii. Conform datelor din pla-
nurile de înmatriculare publicate pe 
site-ul ofi cial al Ministerul Educaţiei 
în tabelele nr. 18 şi 19 sunt prezenta-
te numărul de locuri pentru facultăţile 
de la economie şi drept. Numărul total 
de locuri oferite de instituţiile de stat 
la economie este de 2889, iar la drept 
–1055 locuri.

Instituţiile private au putut anul 
acesta să admită la economie 1180 de 
persoane, iar la drept - 435 de persoane. 

Per ansamblu rezultă  că pentru 
economie au fost acordate 4063 , iar pen-
tru drept- 1492. Numărul celor admişi la 
aceste facultăţi a scăzut cu circa 50-65 % 
faţă de anii precedenţi. Reducerea numă-
rului de locuri pentru aceste specialităţi 

a stîrnit multe dezbateri şi nemulţumiri 
în rîndul abiturienţilor, părinţilor şi a ad-
ministraţiei universităţilor de stat, cît şi 
private. A fost supusă criticii, în special, 
plafonarea numărului de studenţi pen-
tru universităţile private.

În 2006  Universitatea Tehnică a 
oferit 6200 de locuri11, dar după o săp-
tămînă de la inceperea admiterii au fost 
depuse doar 2005 cereri, adică nici  pen-
tru o jumătate din locurile disponibile. 
La fi nele primului tur de admitere UTM 
mai propunea încă 1567 de locuri, din-
tre care 12-bugetare. La unele facultăţi şi 
instituţii a fost mare bătălie, de exemplu 
la ASEM. Acolo, pentru toate facultăţile 
cu frecvenţă la zi au fost depuse 3158 de 
cereri pentru 1903 (total fi nanţare bu-
get şi contract) prevăzute de planul de 
înmatriculare. Aproape 40%  dintre cei 

11  www.almamater.md

TABELUL NR.18 

„Numărul de locuri la facultăţile cu profi l economic şi juridic 
la instituţiile de stat pentru admiterea 2006”

 ASEM USM Comrat UST Cahul Taraclia Bălţi IRIM1 Total

Contabilitate 222 45 23  20 20 72  400

Marketing şi logistică 235 30 30 20     313

Business şi administrare 414 120 38 20 60  107  757

Finanţe si bănci 437 151 60  60  135  841

Economie mondială şi REI 97 40      25 162

Achizitii          

Merceologie şi Comerţ 86        84

Economie Generală 73        70

Turism 214  24 20    256

Total economie         

       

2883

Drept 135 522 60 20 60  130 130 1057
Sursa: Ministerul Educaţiei  şi Tineretului

TABELUL NR. 19 

„Numărul de locuri la facultăţile cu profi l economic şi juridic 
la instituţiile private pentru admitarea 2006”
 ULIM UCCM2 Nistrean3 Persp.4 IMI5 IUC6 ATIC7 Slavona8 Total

Contabilitate 60 75 30 10 30  20 40 265

Marketing şi logistică 10 25  20 20   10 85

Business şi administrare 20 55  10 30 15     20 20 150

Finanţe şi bănci 40 65  15 40  20 25 205

Economie mondială si REI  20 20   20   10 70

Achiziţii  40       40

Merceologie şi Comerţ  100   20    120

Economie Generală     20 10   30

Turism 35 50  25 35  10 40 195

Total economie 185 430 30 80 215 25 70 145 1180

Drept 140 35 70 50 20 20  100 435
Sursa: Ministerul Educaţiei şi Tineretului

care au depus actele nu au fost admişi. 
La alte facultăţi nici nu a existat concurs, 
ca de ex. la facultăţile de matematică, 
arheologie de la USM, unde au fost  ad-
mişi şi cu nota 6. În urma concursului e 
admitere repetat au rămas libere circa 
1900 locuri la instituţiile de învăţămînt 
superior, dintre care 180 cu fi nanţare de 
la buget. Totalurile admiterii au arătat că 
cel mai puţin solicitate au fost locurile de 
la instituţiile cu profi l pedagogic, în spe-
cial, universităţile din Bălţi, Comrat, Ca-
hul şi Taraclia. După datele prealabile de 
la 1 august 2006, la facultate s-au înscris 
7650 persoane la buget şi 19.500 la locu-
rile în bază de contract. În acelaşi timp 
Ministerul Educaţiei nu a făcut publice 
rezultatele privind admiterea în şcolile 
profesionale şi astfel nu pot fi  analizate 
rezultatele deciziilor luate anul acesta de 
către Guvern. 
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Constatarea/Concluzia nr.1 
Studiile superioare cu o accesibilitate 
prea pare 

În prezent oricine poate deveni 
student dacă  are dorinţă şi posibilităţi 
fi nanciare. Concursul la facultatea nu e 
selectiv pentru cei care achită taxe. Nu 
contează dacă ai diplomă de BAC  sau  
ce medie ai avut în treapta superioară a 
învăţămîntului secundar. În condiţiile, 
în care  aproape toţi fac liceu sau şcoa-
lă medie, este fi resc ca apoi să urmeze 
o facultate. Problema este că mulţi din 
cei care sunt admişi la liceu nu fac faţă 
cerinţelor şi sunt tot „ trecuţi” dintr-un 
semestru în altul, ca in fi nal  să dea cu „ 
succes” BAC-ul  şi să ajungă  la facultate. 
Ei absolvesc universitate cam în acelaşi 
mod ca liceul. 

Recomandarea nr. 1 
1. Concurs dur de admitere atît la liceu, 
cît şi la facultate 

Admiterea la liceu să se facă pe 
baza unui concurs dur  ca să  fi e selectaţi 
într-adevăr doar elevii capabili şi care se 
descurcă bine. În aşa fel restul elevilor 
neadmişi la liceu s-ar orienta spre şcolile 
profesionale şi de meserii. O altă soluţie 
pentru a micşora accesibilitatea în siste-
mul superior de învăţămînt ar fi  să nu se 
mai permită admiterea la facultate a celor 
fără diplomă de BAC. În plus,  obţinerea 
diplomei de BAC să fi e posibilă doar pen-
tru cei ce fac liceul, ca peste hotare.

Ar fi  bine să se reintroducă exa-
menele de admitere la facultate, fi indcă  
adesea rezultatele de la BAC nu cores-
pund realităţii şi sunt subiective. Într-
un interviu acordat agenţiei Basa-Press, 
şeful direcţiei examinare şi evaluare din 
cadrul Ministerului Educaţiei, a declarat 
că doar 30% dintre studenţii care au sus-
ţinut examemele de BAC promovează 
prima sesiune la instituţiile superioare 
de învăţămînt.

2. „Aplicarea” examtriculărilor
Deşi regulamentul universităţilor 

prevede exmatricularea pentru nereuşi-
tă academică, deseori aceasta pare că nu 
există. Utilizarea acestia ar da roade, căci 
exmatricularea studenţilor restanţieri 
chiar de la prima sesiune şi inexistenţa  
posibilităţii de a repeta un an academic 
cu plătirea din nou a contractului de 
studii ar reduce numărul absolvenţilor 
de facultate şi i-ar determina pe aceştea 
să-şi aleagă o nouă profesie, fără a irosi 
timpul şi banii. Bineînţeles că studenţii 
ar  fi  motivaţi să depună un efort mai 
mare pentru a învăţa şi s-ar îmbunătăţi 
calitatea studiilor.

Constatarea/ Concluzia nr. 2
Lipsa analizei capitalului uman şi pieţii 
muncii

Neconcordanţa dintre ceea ce 
pregăteşte sistemul de învăţămînt şi ce-
rinţele pieţii muncii se datorează lipsei 
unei analize sistematice a tuturor infor-
maţiilor ce ţin de piaţa muncii şi sistemul 
de pregătire profesională. Există date 
statistice privind numărul de absolvenţi 
a fi ecărei trepte din învăţămînt, însă nu 
există informaţie despre costurile de 
instruire pentru fi ecare treaptă, despre 
calitatea serviciilor educaţionale oferite 
de fi ecare instituţie. Aceste informaţii 
sunt necesare pentra a avea o imagine de 
ansamblu despre efi cienţa fi ecarui tip de 
învăţămînt. 

Instruirea din oricare tip de în-
văţămînt nu asigură tinerii cu abilităţi-
le, deprinderile şi capacităţile necesare 
pentru încadrarea în cîmpul muncii. Se 
simte necesitatea existenţei unui studiu 
privind cerinţele care le au companiile 
pentru angajaţi. 

Informaţiile privind piaţa muncii 
sunt doar generale. Ele nu refl ectă  mo-
bilitatea pe piaţa forţei de muncă, con-
diţiile care o stimulează, productivitatea 
muncii, dependenţa dintre nivelul sala-
riilor şi productivitatea muncii, nivelul 
salariilor şi migraţia forţei de muncă etc. 

Recomnadarea nr. 2
Promovarea unui sistem naţional de 
analiză şi prognoză a pieţii muncii şi 
implicarea întreprinderilor în acest pro-
ces

Ministerul Educaţiei  şi Ministerul 
Economiei  ar trebui să colaboreze între 
ele, dar şi cu agenţii economici pentru a 
cunoaşte cu adevărat necesităţile pieţii 
muncii şi pentru a racorda programele 
de învăţămînt acestora. În studiul „Tine-
rii pe piaţa muncii”, BNS foloseşte doar 
următoarea clasifi care a domeniilor de 
activitate economică:

- agricultură, economia vînatului, 
silvicultură şi pescuit

- industrie
- constucţii
- comerţ, hoteluri şi restaurante
- transporturi şi comunicaţii
- administraţie publică, învăţă-

mînt, sănătate şi asistenţă publică
- alte activităţi
Această clasifi care nu permite ob-

servarea obiectivă a unor date statistice 
aparte, spre exemplu, pentru absolvenţii 
ai facultăţii de drept, limbi străine sau 
oricare altă facultate. Biroul Naţional de 
Statistică nu furnizează informaţii detali-

ate care să demonstreze situaţia reală de 
pe fi ecare facultate. Pentru a se realiza 
analiza pieţii forţei de muncă ar trebui să 
se determine şi să prognozeze:

 Tendinţele demografi ce şi pro-
cesele de natură socială, politică, 
economică  care le vor infl uenţa

 Numărul tinerilor care vor intra 
în următorii 2, 5, 10 ani pe piaţa 
muncii

 Numărul persoanelor care vor 
urma diferite trepte ale sistemu-
lui educaţional

 Capacităţile de absorbţie a pieţii 
muncii a absolvenţilor a diver-
selor instituţii 

 Condiţiile economice de care de-
pind celelalte previziuni de mai 
sus

Constatarea/Concluzia nr. 3
Disproporţii mari între numărul studen-
ţilor de la facultăţile de drept, economie 
şi restul facultăţilor 

Tabelul nr. 20  arată situaţia în-
matriculării la aceste facultăţile drept, 
economie faţă de medicină şi facultăţi cu 
profi l real-tehnic în perioada 2002-2004. 
Raportul dintre medici şi economişti este 
de  peste 10 ori. În fi ecare an numărul 
viitorilor ingineri, informaticieni, teh-
nologi, tehnicieni sau altor specialişti în 
ştiinţe exacte este de peste 2 ori mai mic 
ca numărul celor de la facultăţi cu profi l 
juridic şi economic. Numărul absolven-
ţilor din domeniul economiei şi jurispru-
denţiei este tot atît de mare. În anul 2005, 
el a constituit 46 la sută din numărul to-
tal de absolvenţi. 

TABELUL NR. 20

„ Numărul studenţilor înmatricu-
laţi la facultate după profi l între 
anii 2002-2004”

Profi lul facultăţii 2002 2003 2004

Real/Tehnic 6507 6901 7401

Economic 6702 7975 8793

Juridic 5841 5298 4953

Medicină(inclusiv farmacie) 556 632 779
Sursa: 
Anuarul Statistic al Moldovei, 2005

În astfel de condiţii, piaţa muncii 
se confruntă cu probleme destul de gra-
ve: pe de o parte insufi cienţă de specia-
lişti în medicină, pedagogie, inginerie, 
programare/ IT şi pe de altă parte prea 
mulţi specialişti în drept şi economie.

Recomandarea nr. 3
Planuri anuale privind locurile  de la 
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profi lurile din liceu şi oferite de univer-
sităţi în baza cerinţelor pieţii muncii

 Una din cauzele acestor dispro-
porţii ar fi  că cei mai mulţi absolvenţi ai 
liceelor au făcut profi l umanist.  Nu exis-
tă o statistică care ar arată cîţi  urmează 
profi lul umanist şi real. De obicei, într-
un liceu cu  3 clase de-a 12-a  2 sunt la 
profi lul umanist şi 1- la profi lul real. Ca 
abiturenţii să se poată orienta spre alte 
facultăţi decît cele de economie, drept, 
limbi străine, care ţin de profi lul uma-
nist, Ministerul Educaţiei ar putea să ela-
boreze un plan cu numărul de locuri la 
liceu pe profi le. Este de dorit ca numărul 
de locuri de la profi lul real să fi e de 2 ori 
mai mare ca la profi lul umanist, deoare-
ce fără cunoştinţe solide în ştiinţele reale 
şi ale naturii nu te poţi îndrepta spre spe-
cialităţile inginereşti, tehnice, din dome-
niul informaticii, medicină etc.

Ministerul Educaţiei ar trebui să 
elaboreze anual un plan pentru oferta 
de locuri pe specialităţi, pentru a se evita 
„disproporţiile” create pînă acum.  Acest 
plan trebuie să ia în considerare întîi de 
toate necesităţile pieţii muncii şi perspec-
tivele de dezvoltare a acesteia. 

Concluzia/ Constatarea nr. 4
Instituţii private de învăţămînt superi-
or  care  dublează rolul altor  instituţii 

Majoritatea universităţilor priva-
te apărute după anii `90  au în principiu 
aceleaşi facultăţi ca şi  cele cu tradiţie. 
Adesea acestea nu aduc nici „un element 
de noutate” în domeniul serviciilor edu-
caţionale ( la aceste universităţi predau 
aceaşi profesori ca la şi cele de stat, pro-
gramul nu este foarte diferit). Ele stau 
prost şi la capitolul calitate. Instituţiile 
private, ca şi cele de stat, devin receptoa-
re ale remitenţelor, prin oferirea posibi-
lităţii de a  urma o facultate „prestigioa-
să”. Unele instituţii private ar trebui să 
aibă caracter de nişă, dar ele au specia-
lităţi economice şi în jurisprudenţă.  De 
exemplu, Academia de Transporturi, 
Informatică şi Comunicaţii pregăteşte 
şi specialişti în contabilitate, business şi 
administrare,  fi nanţe şi bănci. 

Recomandarea nr. 4
Instituţii private cu servicii educaţiona-
le calitative şi inovative

Ministerul Educaţiei ar trebui să 
acorde licenţă doar universităţilor priva-
te care vor pregăti specialişti în domenii 
noi,  în condiţii bune  şi cu profesori înalt 
califi caţi. Numărul studenţilor  în dome-
niile „ suprasolicitate” s-ar micşora şi  
economia s-ar alege cu forţă de muncă 
califi cată şi specializată în domenii noi. 

Migraţiunea internaţională a 
forţei de muncă a devenit un fenomen 
foarte răspîndit şi normal pentru eco-
nomia mondială. Republica Moldova 
participă la procesul de mişcare inter-
naţională a forţei de muncă de la de-
clararea independenţei, dar migraţia, 
ca fenomen social, a început să ia un 
caracter de masă după un an-doi de la 
criza economică din 1998.  Apropierea 
geografi că de pieţele muncii relativ 
mai profi tabile din Rusia şi Europa de 
Vest, densitatea mare a populaţiei din 
Moldova au creat condiţii pentru mi-
graţia unui număr mare de moldoveni. 
Cu circa 20% din resursele de muncă 
afl ate peste hotare, ţara noastră se afl ă 
pe una din primele poziţii ale ţări-
lor dependente de remitenţe. Factorii 
principali care au determinat migraţia 
au fost: veniturile mici şi necesităţile 
fi nanciare mari pentru consumul cu-
rent, care asigură un minim de existen-
ţă, lipsa locurilor de muncă, şomajul, 
sărăcia din ţară. Pentru cei tineri un 
rol hotărîtor pentru migrare este lipsa 
strictului necesar pentru începerea vie-
ţii de familie.12 Plecarea peste hotare a 
devenit cea mai profi tabilă afacere şi 
un lucru în care merită într-adevăr să 
investeşti bani datorită costurilor sale 
12 „Transferuri de bani de la cetăţenii Republicii Moldova, 
afl aţi peste hotare la muncă”, 2005, CBS Axa

CAPITOLUL 6. 

Infl uenţa migraţiei 
asupra pieţii muncii

relativ mici, după opinia migranţilor.

Conform studiului „Migraţia de 
muncă şi remitenţele în Republica Mol-
dova”,  Alianţa pentru Microfi nanţare, 
în anul 2003 au fost plecaţi la muncă 
peste hotare cu scopul de a munci şi 
genera venituri cca. 265-285 mii cete-
ţeni moldoveni. Conform unor cerce-
tări realizate de Organizaţia Internţi-
onală pentru Migraţiune numărul lor 
s-a ridicat la 600 mii persoane în 2004. 
Un alt raport „Labour Migration in Eu-
rope: special focus on the Republic of 
Moldova”, 2003, afi rmă  că potrivit sur-
selor neofi ciale numărul migranţilor ar 
varia între 600.000-1.000.000 persoane. 
Tot acelaşi studiu arată următoarele 
tendinţe ale migranţilor moldoveni în 
Europa:

- Cercetările cehe au estimat că 
sunt vreo 2.000 de lucrători mol-
doveni. În acelaşi timp SIS susţi-
ne că nu mai puţin de 40.000 de 
cetăţeni ai Moldovei sunt anga-
jaţi în Republica Cehă

-  Potrivit autorităţilor germane, 
în această ţară muncesc în jur de 
31.400 persoane

- În timp de 2 ani mai mult de 10 
mii moldoveni au fost deportaţi 
din Portugalia, Spania, Turcia şi 
Israel

TABELUL NR. 21

„Evoluţia procesului de migraţie”
 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Persoane plecate în alte ţări la 
lucru sau în căutare de lucru,mii 138 172 231 291 345 394,5
Persoane plecate în alte ţări la 
lucru sau în căutare de lucru,% din 
populaţia inactivă 12,5 14,6 19,1 21,1 23,8 26,6
Persoane plecate în alte ţări la 
lucru sau în căutare de lucru, % 
din resursele de muncă 6,6 8,2 11,3 14,8 17,6 20,1

Sursa: Ancheta Forţei de Muncă a BNS
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- Serviciul Federal pentru Vize şi 
Migraţie din Stuttgart afi rmă că 
în spaţiul Schengen sunt peste 
55.000 de lucrători  migranţi din 
Republica Moldova. Mulţi din ei 
stau în ţară ilegal avînd vize ex-
pirate.

Aceste date nu sunt complete, deoare-
ce sunt foarte mulţi cetăţeni care pleacă 
ilegal şi  nu sunt declaraţi autorităţile. 

  Datele statistice furnizate de Bi-
roul Naţional de Statistică spun că în 
2005 numărul persoanelor plecate în 
alte ţări la lucru sau în căutare de lu-
cru a numărat peste 394,5 mii persoa-
ne, ceea a reprezentat 26,6% din totalul 
populaţiei inactive de peste 15 ani şi 
peste. Comparativ cu 2000 numărul lor 
a crescut cu 69,96%. Studiul realizat de 
CBS-AXA, 2005, constată că contigen-
tul migrant al ţării în 2005 a constituit 
cca. 571 mii persoane. 

Direcţiile prioritare de emigrare 
sunt Rusia, unde pleacă 58% din to-
talul migranţilor, Italia-18,9%, Portu-
galia-5%, Grecia- 2,7%13.  Bărbaţii se 
îndreaptă spre ţările CSI (Rusia, Ucrai-
na ) şi  unele ţări din Europa de Vest 
(Portugalia, Germania). Migranţii de 
sex feminin predomină în Italia, Spa-
nia, Turcia, Grecia şi Cipru. Acest fapt 
e cauzat de specifi cul pieţii muncii, po-
litica migratorie a acestor ţări. Femei-
le sunt ocupate în sistemul de îngriji-
re socială şi menaj casnic, iar bărbaţii 
sunt angajaţi la construcţii, reparaţii ( 
Rusia-60,2%, Portugalia-40,6%).

Avantajele migraţiei forţei 
de muncă

Potrivit datelor FMI rata medie 
de rentabilitate a exportului de măr-
furi constituie 20%, a serviciilor-50%, 
iar a forţei de muncă-substanţial mai 
ridicată14. Veniturile obţinute în urma 
emigrării măresc rezervele valutare 
ale statului şi  pot contribui la creşte-
rea economică a ţării, deşi nu au sporit 
simţitor numărul iniţiativelor antre-
prenoriale şi numărul investiţilor, ce 
duc la  creşterea productivităţii. Con-
form datelor Băncii Naţionale volumul 
banilor transferaţi la fi nele anului 2005 
au atins nivelul 683,25 mln $ SUA.   Po-
trivit  unor informaţii  ale  Ministerului 
Economie şi Comerţului  din luna mar-
tie a anului 2006, remitenţele au con-
stituit circa 800 mln. $ SUA şi au ajuns 
13  „Transferuri de bani de la cetăţenii Republicii Moldova, 
afl aţi peste hotare la muncă”, 2005, CBS Axa
14  Boris Ghencea, Igor Gudumac, „Migraţia de muncă şi 
remitenţele în Republica Moldova”, 2004, Alianţa pentru 
pentru Microfi nanţare

la 30 % din valoarea Produsului Intern 
Brut al R. Moldova. FMI a constatat că 
există semnale care arată că modelul 
actual de creştere economică se apro-
pie de limită15.

Chiar dacă  remitenţele sunt con-
sumate, ele au un impact pozitiv asu-
pra economiei prin efectul de multipli-
care monetară. Datorită creşterii cererii 
pentru anumite produse şi servicii (de 
ex. construcţiile), sporeşte numărul în-
treprinderilor ce oferă serviciile respec-
tive şi profi tul lor. Creşterea PIB-ului 
din 2000 pînă în prezent are la baza sa 
volumul în continuă creştere a remin-
tenţelor. Statul şi-a mărit veniturile din 
taxele aplicate mărfurilor importate şi 
care sunt cumpărate cu banii trimişi de 
cei de peste hotare. În anul 2005, creş-
terea considerabilă a PIB (3,2%) a fost 
asigurată de impozitele nete pe produ-
se şi import, în special din contul im-
pozitelor asupra mărfurilor importate.

Transferurile băneşti au contribu-
it simţitor la reducerea incidenţei şi 
profunzimii sărăciei prin creşterea ve-
niturilor recipienţilor şi diversifi carea 
surselor de venituri. În anii 2000-2002, 
sărăcia a scăzut de la 71% pînă la sub 
49% din populaţie. Rata sărăciei a re-
venit practic la nivelul existent anterior 
crizei din Rusia16. Familiile cu membri 
peste hotare la muncă rezistă mai bine 
şocurilor economice- infl aţie, devalori-
zarea monedei, crize economice etc. 

Exportul forţei de muncă poate 
soluţiona rapid problemele ce ţin de 
ocupare şi şomaj. Statul nu mai chel-
tuie bani pentru reinstruirea şi recalifi -
carea şomerilor, acordarea indemniza-
ţiilor de şomer. 

Dezavantajele migraţiei 
forţei de muncă

Migraţia forţei de muncă generea-
ză probleme sociale grave. În urma 
intensifi cării procesului de emigrare  a 
populaţiei din Republica Moldova se 
destramă numeroase familii, în special 
cele tinere, scade rata natalităţii, creşte 
numărul copiilor născuţi în afara că-
sătoriilor, apare un „gol” educaţional 
şi emoţional în viaţa copiilor datorită 
lipsei temporare a părinţilor şi multe 
persoane devin victime a trafi cului cu 
fi inţe umane. 

15 “Raportul personalului FMI privind consultările pe 
marginea Articolului din 2006 şi vizînd solicitarea unui nou 
program cu durata de trei ani în cadrul Mecanismului de Fi-
nanţare pentru Relansarea Sărăciei şi Creştere Economică”, 
aprilie 2006
16 “Recesiunea, Recuperarea şi Sărăcia în Moldova”; Banca 
Mondială, 2006

Migraţia profesorilor, medici-
lor, altor lucrători medicali, inginerilor 
moldoveni reprezintă o „scurgere de 
creiere”, chiar dacă cea mai bună parte 
a acestora nu lucrează după califi carea 
iniţială. Ei îşi pierd abilităţile profesio-
nale şi capacităţile pe parcurs. Aşteptă-
rile că migranţii moldoveni vor reveni 
cu noi cunoştinţe şi experienţă de mun-
că este nejustifi cată. Acest lucru este 
valabil şi pentru un alt şir de profesii. 
După un studiu recent al OECD, mi-
granţii moldoveni au nivelul cel mai 
înalt de califi care şi cele mai înalte 
capacităţi profesionale în comparaţie 
cu alte ţări ale Europei de Est şi ţările 
CSI17. 37 la sută din diaspora moldove-
nilor sunt „de o califi care extrem de în-
altă”. La nivel  regional, doar migranţii 
din Rusia, Azerbaidjan, Tadjikistan şi 
Uzbekistan au o califi care mai înaltă. 

După datele furnizate de studiul 
realizat de către Alianţa pentru Micro-
fi nanţare, 50,6% din migranţi aveau 
studii tehnice sau speciale, 25,7% -su-
perioare, o pondere de 22,9 au cel puţin 
studii medii.  Deci nivelul de instruire 
al celor care pleacă este superior ce-
lor rămaşi acasă. Statul nu este lipsit  
doar de forţă de muncă, dar şi de efec-
tul „multiplicator” rezultat din capa-
cităţile şi aptitudinele specialiştilor 
emigraţi, care ar fi  pregătit alte persoa-
ne. Totodată emigrarea se soldează cu 
o slăbire a potenţialului de cercetare, 
deoarece pleacă peste hotare şi mulţi 
oameni de ştiinţă. Migraţia pentru Re-
publica Moldova inseamnă cheltuieli 
ale statului cauzate de instruirea, cali-
fi carea forţei de muncă şi fără a avea o 
fi nalitate pentru stat.

Un alt efect  economic negativ este 
creşterea nejustifi cată de mare a pre-
ţurilor la acele produse şi servicii, care 
sunt solicitate cel mai mult de familii-
le înstărite a migranţilor.  Rata infl aţiei 
continuă rămîne a fi  de 2 cifre. În anul 
2005, rata infl aţiei medie anuală a con-
stituit 11,9%, în comparaţie cu 12,4% în 
2004. În ultimii ani preţurile la aparta-
mente au crescut  proporţional cu tran-
sferurile de bani de peste hotare, de 3-5 
ori faţă de 1999. Şanşele familiilor fără 
membri ce lucrează în străinătate de a 
cumpăra sau construi locuinţe au deve-
nit foarte mici. Acelaşi lucru se întîmplă 
şi cu preţurile la alte produse. Familiile 
nereceptoare de remitenţe devin tot mai 
sărace şi vulnerabile faţă de crizele eco-
nomice. Deci remitenţele au tendinţa de 
mări inegalitatea veniturilor. 
17  “ Moldova. Oportunităţi pentru o creştere economică”, 
Banca Mondială, 2005
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FIGURA NR 5

 „Repartiţia migranţilor în funcţie de studii (în % din eşantion)”

Sursa: „Migraţia de muncă şi remitenţele în Republica Moldova”, AMM

Creşterea volumului de remiten-
ţe diminuează presiunea de a lansa 
reforme pentru dezvoltarea producţiei 
şi exportului de produse. În condiţiile  
transferurilor masive de valută  Repu-
blica Moldova este mai puţin depen-
dentă de mijloacele fi nanciare colectate 
prin taxele fi scale şi impozite, deoarece 
are loc o majorare a încasărilor a ta-
xelor cărora sunt supuse importurile. 
În 2005 impozitele asupra mărfurilor 
importate au constituit 67,5% din volu-
mul total al impozitelor.  Statul se aco-
modează noi situaţii şi nu întreprinde 
nimic pentru a majora exporturile, de 
a stimula activităţile antreprenoriale şi 
productive şi de ameliora mediul de 
afaceri. Importurile s-au mărit  de 2,8 
ori mai mult decît exporturile în anul 
2005. Rata de creştere a importurilor 
(+ 31%) a depăşit-o esenţial pe cea a 
exporturilor (+11%) şi, prin urmare, 
soldul negativ al balanţei comerciale s-a 
majorat de 1,6 ori.

Mai multe studii internaţionale au 
constat că în familiile puternic depen-
dente de remitenţe se creează o cultură 
a dependenţei. Membrii familiilor recep-
toare de remitenţe nu fac eforturi mari 
pentru a-şi mări veniturile şi din alte 
surse. Ei se mulţumesc să aştepte lunar 
transferurile de bani din străinătate.

În termenii riscurilor politicii ex-
terne, migraţia forţei de muncă are un 
impact negativ asupra relaţiilor din-

tre ţările din care se migrează şi cele 
de destinaţie. Majoritatea migranţilor 
moldoveni stau în ţările de destinaţie  
în condiţii de ilegale, avînd vize ex-
pirate sau neavînd permis de muncă. 
Luînd în considerare numărul mare de 
moldoveni în Italia, Portugalia, Grecia, 
Germania şi alte ţări europene se poate 
presupune că ei nu sunt bine primiţi 
şi nici respectaţi de către localnici, în 
special cei neangajaţi şi şomeri. În plus 
creşte criminalitatea, trafi cul cu dro-
guri şi fi inţe umane.Toţi aceşti factori 
afectează grav imaginea Republicii 
Moldova şi a locuitorilor săi. 

Constatarea/ Concluzia nr. 1 
Lipsa oportunităţilor pentru dezvol-
tare profesională şi socială
         Printre cauzele principale ce de-
termină migraţia se numără şi calitatea 
vieţii, inexistenţa unor posibilităţi de  
dezvoltare profesională şi realizarea 
propiilor idei. Experienţa ţărilor din 
Europa de Sud şi Centrală a demon-
strat că ratele migraţiunii pot fi  micşo-
rate pe baza diferenţelor între venituri, 
chiar dacă se crede că în patrie calitatea 
vieţii nu se va îmbunătăţi simţitor.

Recomandarea nr. 1
1. Crearea de stimulente pentru în-
toarcerea 

Moldovenii sunt foarte ataşaţi 
de patria lor. Conform studiului asu-

pra transferurilor valutare din străină-
tate realizat de CBS AxA migraţiunile 
moldovenilor sunt de scurtă durată sau 
sezoniere. În cadrul cercetării, aproa-
pe 60% din cei intervievaţi au spus că 
după ce vor cîştiga destui bani pentru 
bunăstare vor reveni acasă.  Doar 14,5 
la sută au declarat că se gîndesc să se 
stabilească cu traiul peste hotare. Deci 
statul trebuie să asigure încadrarea 
specialiştilor defi citari pe piaţa muncii 
din RM ( lucrători medicali, pedagogi, 
constructorii etc.) în sectorul privat, 
unde ar putea obţine venituri mai înal-
te.  În acest scop e necesară cooperarea  
şi susţinerea  întreprinderilor  ce oferă 
locuri pentru aceşti specialişti. 

2. Asigurarea reintegrării 
socio-profesionale a migranţilor 

Organizaţiile guvernamentale 
ar putea realiza acest proiect prin cre-
area unor centre de reabilitare a forţei 
de muncă. Ele ar trebui să acorde servi-
cii de instuire şi reactualizare a cunoş-
tinţelor şi abilităţilor profesionale în 
conformitate cu cerinţele actuale de pe 
piaţa muncii din R. Moldova. 

3. Încurajarea lansării propriilor 
afaceri

Cei mai mulţi „gastarbateri” 
moldoveni fac peste hotare o adeva-
răta şcoală a relaţiilor de piaţă şi de 
business. Ei cîştigă noi cunoştinţe, o 
viziune nouă asupra capitalismului 
şi experienţă.  Eliminarea birocraţiei, 
simplifi carea procedurilor formale de 
a deschide o întreprindere, consultan-
ţă şi informaţii privind acest proces, 
acordarea de credite avantajoase de că-
tre bănci şi instituţiile pentru microfi -
nanţare pot să convingă şi să motiveze 
pe ei să investească banii într-un mod 
productiv. 

Aceleaşi stimulente pentru in-
vestirea în afaceri ar reduce şi motivele 
emigrării. 

Constatarea/Concluzia nr. 2
Foarte puţine contracte de muncă bi-
laterale
         Deşi Moldova are mai înalt nivel 
al migraţiuni a forţei de muncă în regi-
une, ea are cele mai puţine acorduri bi-
laterale de muncă semnate. Ea are doar 
4 acorduri semnate cu Rusia, Belarus, 
Ucraina şi Italia. În tabelul de mai jos 
este prezentată situaţia în regiune. 
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Majoritatea moldovenilor emigrează 
ilegal. Ei nu benefi ciază de drepturi de-
pline şi protecţia ţării de destinaţie. Mi-
granţii ilegali sunt cei mai vulnerabili 
şi desigur că veniturile pe care le capă-
tă sunt mai mici decît a celor legali. În 
plus mai apare şi pericolul trafi cului de 
fi inţe umane. Republica Moldova este 
cea mai afectată ţară din Europa de 
Sud-Est de acest fenomen. 

Recomandarea nr. 2
Încercări noi de a  încheia acorduri bi-
laterale de muncă cu condiţii noi
         Acordurile bilaterale de muncă vor  
reduce riscul migranţilor nedocumen-
taţi,  le vor asigura cîştiguri mai mari, 
drepturi şi protecţie din partea ţării în 
care se lucrează. Ele vor duce şi la mă-
rirea veniturilor statului şi o monitori-
zare mai bună a remitenţelor. Totodată 
se vor creea stimulente pentru reîn-
toarcerea acasă după încheierea ter-
menulului de şedere. După aprecierea 
Băncii Mondiale, Republica Moldova a 
fost foarte activă în semnarea de acor-
duri bilatere, însă această activitate nu 
s-a soldat cu rezultatele aşteptate. R. 
Moldova trebuie să schimbe condiţiile 
acestora acorduri şi să  dea garanţii ţă-
rilor de destinaţie, că moldovenii  vor 
respecta condiţiile şi se vor întoarce 
acasă în timpul stabilit. 

Constatarea/ Concluzia nr. 3

TABELUL NR. 22
„Acorduri bilaterale de muncă a ţărilor din Europa Centrală, 
de Est şi din CSI”
Ţara Europa 

Centrală şi 
de Est

CSI UE15+ 
Elveţia, 
Scandinavia

Total

Moldova 0 3 1 4
Europa Centrală şi de Est
Cehia 4 2 5 11
Ungaria 3 0 8 11
Polonia 2 3 9 14
Slovacia 3 2 5 10
Turcia 0 0 6 6
CSI
Armenia 0 2 0 2
Azerbaidjan 1 2 0 3
Belarus 3 6 0 9
Georgia 1 1 0 2
Kazahstan 0 4 0 4
Kîrgîzstan 1 2 0 3
Rusia 2 7 0 9
Tadjikistan 0 2 0 2
Ucraina 6 3 2 11

Sursa: „ Moldova: Oportunităţi pentru o creştere economică accelerată”, Banca Mondială, 2005

Transferuri valutare masive din străi-
nătate prin canale neofi ciale

O bună parte a veniturilor trimi-
se de emigranţi ajung în ţară prin ca-
nale neofi ciale. Volumul remitenţelor 
intrate în Moldova depăşesc cu mult 
fl uxul înregistrat prin canale formale şi 
prezentat în datele ofi ciale. Transferu-
rile prin sistemul bancar şi transferuri 
rapide sunt ultilizate mai mult de către 
migranţii din ţările Europei de Vest. 
După studiul CBS Axa reiese că doar 
34,4% din migranţi transferă cel mai 
des prin căi formale. Restul migranţi-
lor preferă să transmită bani acasă pe 
căi informale- prin cunoştinţe, rude, 
curieri, însoţitori de tren sau preferă să 
aducă banii personal. 

Recomandarea nr. 3
Majorarea fl uxului de remitenţe intra-
te în ţară prin sistemul fi nanciar-ban-
car

Datele din cercetările efectuate 
refl ectă că potenţialul pieţei servicii-
lor de transfer de mijloace fi nanciare  
private nu este pe deplin folosit şi că 
serviciile pot fi  diversifi cate şi îmbună-
tăţite. În acest scop este necesar:

- minimizarea costurilor transferu-
rilor prin intermediul băncilor.  

- simplifi carea procedurilor de 
transmitere a banilor prin mijloa-
cele ofi ciale

- asigurarea unui acces mai bun la 

serviciile fi nanciar-bancare prin 
dezvoltarea infrastructurii reţele-
lor fi nanciar-bancare      

- crearea unor noi produse fi nanci-
are pentru familiile migranţilor, 
luîndu-se în considerare nevoile 
de consum a acestora

Constatarea/Concluzia nr. 4
O bună parte a remitenţelor  sunt ori-
entate spre consum

  În topul utilizării  remitenţe-
lor  se plasează cheltuielile pentru ali-
mentaţie şi vestimentaţie (43,1% din 
respondenţi), achitarea serviciilor co-
munale (18,2%)18. Pe celalalte poziţii 
se afl ă cheltuielile ce ţin de procurarea 
unor bunuri pentru casă (17,2%, în afa-
ră de aparate electrocasnice), reparaţia 
imobilului (15,3%), achitarea studiilor 
(12,8%). Ponderea economiilor este 
mică, economiilor  „la ciorap” le revin 
8,5%, iar depozitelor bancare- 1,6%.

Din totalul migranţilor intervie-
vaţi 36,6% au spus că au reuşit să acu-
muleze un anumit capital. Intenţiile de 
utilizare rămîn a fi  aceleaşi ca şi a direc-
ţiilor de utilizare a banilor trimişi acasă. 
Pe primul loc se plasează cheltuieli ce se 
referă la consumul curent, urmează in-
vestiţiile în casă şi pentru consum spe-
cial ( studii, sănătate, etc). Cea mai mică 
pondere revine investiţiilor în business.

Recomandarea nr. 4
Direcţionarea unei pondere mai mari 
din remitenţe spre investiţii produc-
tive

Acest obiectiv poate fi  atins prin 
crearea unor centre neguvernamentale 
şi private. Ele trebuie să fi e specializate 
în acordarea consultanţei şi serviciilor 
pentru familiile şi migranţi în proble-
ma utilizării raţionale şi productive a 
transferurilor valutare de peste hotare 
. Statul ar trebui să stimuleze  prin faci-
lităţi fi scale, simplifi carea procedurilor 
formale de constituire a întreprinderi-
lor, dezvoltarea întreprinderilor  micro 
şi mici cu implicarea activă a migranţi-
lor şi folosirea acumulărilor de capital. 
Pentru încurajarea activităţilor  antre-
prenoriale şi productive trebuie să fi e 
limitat  importul bunurilor de consum 
curent, ce pot fi  fabricate şi în ţară, iar 
importurile de echipament şi tehno-
logii moderne trebuie susţinut. O altă 
modalitate de folosire productiva a re-
mitenţelor sunt stimularea investiţiilor 
pentru proiecte comunitare, la care ar 
participa atît agenţii economici, cît şi 
familiile migranţilor.
18  „Transferuri de bani de la cetăţenii Republicii Moldova, 
afl aţi peste hotare”, CBS AXA, 2005 
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• Dezvoltarea mediului de afaceri 
şi micului business

1. să fi e diminuate şi chiar suspen-
date impozitele în primii 2 ani  de 
la constituirea întreprinderelor 
mici şi mijlocii 

2. să fi e simplifi cată procedura de 
înfi inţare a întreprinderelor mici 
şi mijlocii 

3. reducerea obstacolelor adminis-
trative care impiediecă derula-
rea/mersul afacerilor

4. micşorarea  mulţimii sarcinilor 
fi scale împovărătoare, care fac 
mulţi agenţi economici să-şi des-
făşoare activitatea în economia 
informală

5. lichidarea unora dintre instituţiile 
de control fi scal 

6. acordarea de credite avantajoase  
şi cu dobînzi mai reduse între-
prinderilor din economia reală şi 
pentru investitorii străini

7. condiţiile de acordare a creditelor 
atît pentru investitorii străine, cît 
şi locali, să fi e mult mai simple şi 
uşoare

8. să fi e asigurate condiţii de con-
curenţă loială  şi competivitate 
pentru toate întreprinderile

9. protejarea producătorilor autoh-
toni prin diverse politici tarifare 
şi vamale

10. deschiderea unui incubator de 
afaceri şi pe lingă Universitatea 
Tehnică , care ar incuraja realiza-
rea unor idei de afaceri în sfera 
productivă şi care nu s-ar limita 
doar la marketing, publicitate 
şi vînzări ca în cazul celor de la 
ASEM

11. practicarea asigurărilor de risc în 
afaceri şi comerţ 

12. tarife vamale mici pentru impor-
turile de tehnologii informaţio-
nale, industriale şi altele necesare 
atît în sfera productivă , cît şi cea 
a cercetărilor

13. stimularea  întreprinderilor pen-

CAPITOLUL 7. 

Politici pentru ocuparea 
forţei de muncă 

tru utilizarea de noi metode de 
producţie, invenţii, brevete

14. facilitarea formării marilor gos-
podării ţărăneşti prin colaborarea 
mai multor familii şi specializarea 
acestora în prelucrarea şi păstra-
rea producţiei agricole

15.  acordarea  de credite avantajoase 
investitorilor, care creează între-
prinderi în zonele rurale, în care  
ponderea populaţiei neocupate în 
virstă aptă de muncă este mare

16. subsidii fi rmelor care angajează 
absolvenţi sau şomeri

17. dezvoltarea şi promovarea 
programelor de instruire antre-
prenorială în sistemul secundar 
profesional, mediu de specialitate 
şi superior

• Reducerea numărului de şomeri
1. încurajarea părăsirii anticipate a 

slujbei şi căutarea din timp a unui 
alt post de muncă

2. adaptarea rapidă a forţei de 
muncă la schimbările din eco-
nomie. Aceasta înseamnă o mai 
bună  pregătire în anii de formare 
profesională, o permanentă re-
califi care şi reciclare a nivelului 
profesional.

3. sprijinirea externalizării unor ac-
tivităţi, a subcontractării muncii 
la domiciliu şi a altor forme posi-
bile de ocupare

4. diversifi carea serviciilor de con-
sultanţă şi consiliere a şomerilor 

5. dezvoltarea serviciilor private de 
plasament 

6. sporirea efi cienţei şi gradului de 
cuprindere a programelor de ori-
entare profesională

7.   mărirea numărului lucrărilor pu-
blice şi implicarea cît mai multor 
şomeri şi categorii speciale la exe-
cutarea lor 

•    Flexibilizarea pieţii muncii
1. modernizarea legislaţiei muncii, 

care să conţină contracte de mun-
că mai fl exibile

2. sporirea numărului locurilor cu 
timpul de lucru parţial şi cu o du-
rată de timp redusă. Aşa s-ar  asi-
gura încadrarea în cîmpul muncii  
a unor  categorii mai speciale de 
persoane, precum  femeile cu co-
pii mici, studenţii sau persoanele 
cu disabilităţi

3. extinderea contractelor de muncă 
cu o durată determinată şi redusă 

4. dezvoltarea învăţămîntului elec-
tronic pentru toţi cetăţenii

5. asigurarea unui învăţămînt mul-
tidisciplinar şi cu aplicaţii practi-
ce.

6. orientarea populaţiei spre obţi-
nerea a 2 sau chiar 3 specialităţi 
într-un timp cît mai scurt şi pro-
movarea învăţării  pe tot parcur-
sul vieţii 

7. subsidii  pentru fi rmele private 
care organizează cursuri de califi -
care pentru şomeri 

8. organizarea de către guvern a 
unor structuri instituţionale des-
tinate organizării de cursuri de 
califi care 

•    Încurajarea şi sprijinirea mobi-
lităţii forţei de  muncă

1.   mărirea  indemnizaţiei unice de in-
stalare, care acum este în valoarea 
de 3 salarii medii pe economie pe 
anul precedent

2.   asigurarea cu locuinţă a persoane-
lor ce  lucrează într-o altă localita-
te şi micşorarea chiriei  locuinţei 
pentru prima jumătate a anului

3.   direcţionarea eforturilor diploma-
tice spre încheierea acordurilor 
bilaterale de muncă cu alte state 
europene

4.    promovarea angajării ofi ciale pes-
te hotarele ţării

• Remunerarea şi crearea de sti-
mulente

1. salariul minimal să acopere în cea 
mai bună parte nevoile de bază, 
iar diferenţa dintre salariul   mi-
nimal şi cel mediu să fi e mică 

2. formarea salariului în funcţie de 
performaţe, rezultate, calităţi, abi-
lităţi ale forţei de muncă

3. salariile să refl ecte într-adevăr 
costul forţei de muncă şi cheltu-
iele de instruire, recalifi care şi 
reconversie

4. raportul dintre salariu-pensie şi 
salariu- ajutor de şomaj să încu-
rajeze pe de o parte rămînerea 
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pe piaţa muncii, dar totodată să 
asigure un minim de acoperire a 
nevoilor primare

5. elaborarea şi aplicarea unor siste-
me de evaluare a perfomanţelor 
profesionale

6. asigurarea angajaţilor cu condiţii 
decente şi plăcute de muncă

•    Agenţia Naţională de Ocupare 
a Forţei de  muncă

1.   dezvoltarea şi promovarea  în mij-
loacele mass-media a serviciilor, 
astfel încît cît mai multe persoa-
ne, ce sunt în   căutarea  unui loc 
de muncă, să se bucure de spriji-
nul ANOFM şi să capete un post 
de lucru.

2. încurajarea agenţilor economici 
să  declare locurile vacante 

3. elaborarea unui sistem informaţi-
onal al pieţei muncii şi la care să 
aibă acces un număr cît mai mare 
de utilizatori

4. colaborarea cu patronii pentru a 
racorda programele de reinstruire 
la schimbările pieţii muncii

5. participarea activă a angajaţilor 
la realizarea politicilor pe piaţa 
muncii 

6. extinderea serviciilor ANOFM

•   Susţinerea familiei 
1. dezvoltarea antreprenoriatului 

care ar presta servicii pentru în-
grijirea copiilor sau a membrilor 
de familie bolnavi sau în vîrstă

2. mărirea investiţiilor publice pen-
tru dezvoltarea educaţiei preşco-
lare,  asigurării calităţii 

3. promovarea reintrării pe piaţa 
muncii a femeilor, ce au fost în 
concediu de maternitate, organi-
zarea unor cursuri de reinstruire 
şi „reimprospătare”

4. îmbunătăţirea parteneriatului 
dintre sindicate, patronate şi lu-
crători şi soluţionarea împreună a 
problemelor cu care se confruntă 
familia şi luarea unor măsuri care 
ar face ca locurile de  muncă să 
devină „prietenii familiei”
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