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1. Transformările pe piaţa muncii, caracteristicile perioadei de tranziţie

Piaţa forţei de muncă  are un specific naţional, care este determinat nu numai de variaţiile
cererii şi ofertei forţei de muncă, ci şi de reglementări legale, structura economiei naţionale, sistemul
de educaţie şi formare profesională. Schimbările tehnologice au consecinţe asupra ocupării şi structurii
calificative a forţei de muncă.

Transformările în economia naţională în perioada de tranziţie: privatizarea întreprinderilor de
stat, reorganizarea lor, privatizarea pământului au condus la schimbarea raporturilor de muncă bazate
pe existenţa proprietăţii private şi la necesitatea creării unui nou cadru legislaţiv instituţional.

Procesul dat de adaptare la noile valori care se dovedeşte a fi mai lung şi mai complicat decât
s-a sperat la începutul anilor 90, creează discordanţe în echilibrul pieţei forţei de muncă. Pe fondalul
înrăutăţirii tuturor parametrilor calităţii vieţii s-a înrăutăţit situaţia pe piaţa muncii a păturilor
dezavantajate ale populaţiei. Printre ele pot fi enumerate următoarele categorii: persoane cu handicap
fizic şi mintal, persoane în vârstă prepensionară, femeile care au la întreţinere copii mici, tineretul,
şomerii aflaţi în şomaj de lungă durată. Categoriile respective în condiţiile lipsei locurilor de muncă
practic nu sunt solicitate de către agenţii economici.

Constituirea pieţei forţei de muncă este una din sarcinile cele mai dificile din motivul că pe
lângă crearea bazei organizatorico–instituţionale şi a mecanismului de funcţionare a acesteia, ea
prevede modificarea comportamentului economic al indivizilor, independent de statutul social-
economic  al acestora.

La acest compartiment s-au întreprins un şir de măsuri:
-     s-a adoptat Legea privind utilizarea forţei de muncă (nr. 878-XII din 21 ianuarie 1992), care a
stabilit formele juridice, economice şi organizatorice în domeniul ocupării forţei de muncă;
- s-a aprobat mecanismul de realizare a Legii nr. 878-XII din 21 ianuarie 1992 printre care pot fi

menţionate următoarele:
- Regulamentul Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă (Hotărârea Guvernului nr. 582

din 5.09.1992);

- Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de înregistrare şi acordare a ajutorului de şomaj şi
social şomerilor şi membrilor familiilor lor (Hotărârea Guvernului nr. 690 din 23.10.1992);
- Regulamentul cu privire la calificarea şi recalificarea şomerilor (Hotărârea Guvernului nr. 690 din
23.10.1992);

- Regulamentul privind organizarea lucrărilor publice remunerate (Hotărârea Guvernului nr. 582 din
5.09.1992);

- Regulamentul cu privire la utilizarea forţei de muncă în condiţiile disponibilizării în masă a
angajaţilor (Hotărârea Guvernului nr. 173 din 10.03.1995);
- s-au adoptat începând cu 1994  programe naţionale şi locale de ocupare a forţei de muncă şi
protecţie socială a şomerilor;
- s-au ratificat cele mai importante Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii în domeniul
ocupării forţei de muncă : nr. 88 cu privire la Serviciul de stat de angajare (Legea nr. 593-XIII din
26.09.1995 ), nr. 122 privind politica de ocupare a forţei de muncă (Legea nr. 593-XIII din
26.09.1995), nr. 111 privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării profesiei
(Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995); nr. 117 privind obiectivele şi normele de bază ale politicii sociale
(Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995); nr. 144 privind consultările tripartite (normele internaţionale a
muncii) (Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995), nr. 181 cu privire la agenţiile private de ocupare a forţei
de muncă (Legea nr.482-XV din 28.09.2001), nr.142 privind orientarea profesională şi valorificarea
resurselor umane (Legea nr. 480-XV din  2001) ş. a.

Pe parcursul anilor 1992 - 2000 actele normative adoptate în permanenţă au fost modificate şi
completate datorită schimbărilor social-economice. Fiind o primă reglementare a fenomenului
şomajului, Legea nr. 878-XII din 21.01.1992 nu a cuprins întreaga amploare şi complexitate a
problematicii. Unele situaţii şi probleme s-au reglementat prin acte distincte, care au încercat să
întregească cadrul juridic al pieţei muncii.
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Astfel au fost aprobate Hotărârea Guvernului “Despre aprobarea unor regulamente privind
modul şi condiţiile de finanţare a agenţilor economici pentru crearea locurilor noi de muncă în scopul
angajării şomerilor” (nr. 976 din 25.09.2000), Hotărârea Guvernului “Cu privire la susţinerea
financiară a şomerilor pentru organizarea activităţii de  antreprenoriat” (nr. 152 din 23.02.2001).
Luând în consideraţie nealocarea resurselor financiare şi imperfecţiunii sistemului de finanţare a
politicilor pe piaţa forţei de muncă, implementarea hotărârilor susmenţionate nu a fost posibilă.

Întru îmbunătăţirea situaţiei pe piaţa muncii a fost aprobată Hotărârea Guvernului cu privire la
eficientizarea ocupării forţei de muncă în Republica Moldova nr. 637 din 12 iulie 2001 care prevede
întreprinderea anumitor măsuri de către ministere, departamente şi anume:

începând cu anul 2002 în planurile de dezvoltare a ramurilor şi teritoriilor se vor prevedea
măsuri concrete de creare a locurilor de muncă şi de pregătire profesională a forţei de muncă;

întru combaterea şomajului latent şi de utilizare a muncii salariaţilor cu regim redus;
elaborarea Strategiei ocupării forţei de muncă în Republica Moldova;
perfecţionarea cadrului legislativ – instituţional al pieţei muncii;
elaborarea propunerilor de ajustare a învăţământului superior şi secundar profesional la

cerinţele pieţei muncii;
activizarea şi modernizarea activităţii Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă;
alocarea de către Casa Naţională de Asigurări Sociale începând cu 2002 a mijloacelor

financiare  suplimentare pentru finanţarea unei politici active pe piaţa muncii şi pentru crearea
sistemului informativ republican al pieţei muncii;

organizarea instruirii profesionale continue a  personalului Serviciului de stat pentru utilizarea
forţei de muncă.

În scopul elaborării şi realizării politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă şi protecţiei
sociale în caz de şomaj a fost adoptată Legea cu privire la Fondul de şomaj al Republicii Moldova (nr.
714-XV din 6.12.2001). Fondul de şomaj este un serviciu public cu personalitate juridică şi se creează
cu scopul elaborării şi realizării politici în domeniul forţei de muncă,  inclusiv protecţiei sociale a
şomerilor şi plasării lor în câmpul muncii. Fondul este parte componentă a bugetului asigurărilor
sociale de stat care se administează la nivel naţional şi activează în subordinea Casei Naţionale de
Asigurări Sociale şi se constituie în principal din:
- contribuţii obligatorii lunare raportate la fondul de salarii de la persoanele fizice şi juridice, care

angajează personal;
- contribuţii obligatorii raportate la salariul de bază lunar calculat, plătite de salariaţii persoanelor

fizice şi juridice;
- mijloace prevăzute în bugetul de stat pentru protecţia socială a şomerilor.

Cotele de asigurare socială se stabilesc anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Întru organizarea şi administrarea eficientă a pieţei muncii şi promovării politicilor pe piaţa

forţei de muncă  pe parcursul anului 2001 a fost elaborat proiectul legii privind ocuparea forţei de
muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, care este înaintat
Guvernului spre examinare. Proiectul dat a fost avizat de către ministerele, departamentele  interesate,
patronat şi sindicate, autorităţile administraţiei publice locale.

Proiectul dat va contribui la dezvoltarea dialogului social pe piaţa muncii, va reorganiza şi
atribui un rol mai important Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă, va promova politicile
active pe piaţa muncii, care vor genera preocupări active pentru căutarea unui loc de muncă.

Situaţia în domeniul ocupării rămâne neadecvată cerinţelor economiei de piaţă. Este
accentuată necesitatea unei noi concepţii privind ocuparea forţei de muncă în condiţiile democratizării
societăţii, varietăţii formelor de proprietate şi a strategiei ocupării forţei de muncă, care să stea la baza
noilor politici a ocupării forţei de muncă şi protecţiei sociale.
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2. Ocuparea forţei de muncă

Situaţia ocupării forţei de muncă este rezultatul politicilor economice şi sociale şi a
mecanismelor instituţionale. Acestea sunt diferite în ţări care au acelaşi nivel de dezvoltare. Desigur,
din cele expuse, rezultă că pentru a evita o creştere nedorită a şomajului şi o deteriorare a ocupării
forţei de muncă este necesară o îmbunătăţire a politicilor şi a instituţiilor implicate, care este dificil de
realizat în scurt timp.

Una din explicaţiile care se aduc în sprijinul ideii existenţei unor diferenţe în privinţa
rezultatelor politicilor în domeniul ocupării forţei de muncă o constituie particularităţile din evoluţia
demografică, mecanismele economice, presiunea ofertei forţei de muncă. Pentru Republica Moldova
pot fi evidenţiate următoarele cauze principale: reducerea locurilor de muncă şi  intensificarea
migraţiei forţei de muncă (internă şi externă), necorespunderea ofertei forţei de muncă cu cererea
forţei de muncă, ocuparea supraestimată a forţei de muncă, sporirea participării femeii la viata
economică şi socială, funcţionalitatea sezonieră a pieţei muncii din sectorul agricol ş.a. În sinteză,
analiza datelor referitoare la evoluţia participării populaţiei la activitatea economică relevă o tendinţă
generală de sporire a resurselor de muncă – populaţia în vârstă de muncă şi populaţia activă – deci o
creştere a ofertei forţei de muncă, luând în consideraţie majorarea censului de pensionare. În funcţie de
nivelul de dezvoltare economică, intensitatea presiunii  ofertei se nuanţează, fiind aparent mai mare în
ţările cu un venit ridicat pe cap de locuitor.

Promovarea reformelor în Republica Moldova a condiţionat schimbări în sfera ocupării forţei
de muncă: micşorarea numărului populaţiei ocupate; repartizarea angajaţilor pe forme de proprietate;
menţinerea salariaţilor în concedii forţate; ocuparea incompletă în sectorul agrar; ocuparea forţei de
muncă în sectorul neformal.

Ocuparea forţei de muncă constituie problema primordială în asigurarea echilibrului
macroeconomic şi a stabilităţii social-politice, este un factor principal al dezvoltării durabile a
societăţii.

 În conformitate cu cercetarea statistică – ancheta forţei de muncă, care este efectuată începând
cu trimestrul IV 1998, de către Departamentul Statistică şi Sociologie, metodă practicată de aproape de
toate ţările cu economie de piaţă, populaţia activă din punct de vedere economic cuprinde toate
persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în timpul
perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii. Ancheta propriu-zisă este unicul
instrument prin care se poate măsura complexitatea şi interacţiunea fenomenelor de pe piaţa forţei de
muncă. Dările de seamă legate de forţa de muncă de la întreprinderi nu analizează decât un segment al
populaţiei ocupate (salariaţii), în timp ce lucrătorii pe cont propriu, patronii, cei care îşi ajută familia
într-o activitate economică rămân în afara sferei de cercetare statistică. Un alt exemplu este şomajul,
care deşi înregistrat prin canale oficiale, nu poate fi evaluat la adevărata lui dimensiune. Ocuparea
incompletă (subocuparea) este un alt aspect de mare importanţă pentru caracteristica pieţei forţei de
muncă.

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care desfăşoară o activitate
economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră în perioada de referinţă (o
săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. În
definirea populaţiei ocupate s-a adoptat criteriul standard “de cel puţin o oră” recomandat de BIM în
scopul asigurării comparabilităţii datelor la nivel internaţional, precum şi din următoarele
considerente:

- cuprinderea activităţilor desfăşurate în timp redus, ocazionale sau sezoniere;
- definirea şomajului ca lipsă totală a muncii;
- evaluarea dimensiunilor subocupării forţei de muncă.

În afara persoanelor aflate la lucru, care au un loc de muncă şi care în cursul săptămânii de
referinţă au lucrat ca salariaţi, ca lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali neremuneraţi, se
consideră persoane ocupate:
- persoanele absente de la locul de lucru în cursul săptămânii de referinţă care îşi păstrează legătura

formală cu locul de muncă, motivele de absenţă putând fi: concediul de odihnă, de boală, de
maternitate (în limita unei perioade prevăzute de legislaţie), fără plată, de studii, pentru
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incapacitate temporară de muncă, conflict de muncă sau gravă, cursuri de perfecţionare sau
profesionale, suspendarea temporară a lucrului datorită condiţiilor meteorologice, conjuncturi
economice nefavorabile, penurie de materii prime sau energetice, incidenţelor termice;

- persoanele care, temporar sau pe o durată  nedefinită, nu sunt remunerate, dar cărora nu li s-a
desfăcut contractul de muncă;

- persoanele care au un loc de muncă (un regim de lucru complet sau parţial), aflate în căutarea altui
loc de muncă;

- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o  muncă oarecare, plătită sau
aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau
beneficiau de pensie, erau înscrise la oficiile forţei de muncă, primind sau nu ajutor de şomaj;

- lucrători familiali neremuneraţi, inclusiv cei temporar absenţi în cursul săptămânii de referinţă;
- membrii forţelor armate (cadre active şi militarii în termen).

Tabelul 1

Distribuţia populaţiei de 15 ani şi peste după participarea la activitatea economică

Populaţie
de 15 ani
şi peste

1999 2000 2001

trimestrul IV

% Persoane
ocupate

Şomeri
BIM

Persoane
inactive

Persoane
ocupate

Şomeri
BIM

Persoane

inactive

Persoane
ocupate

Şomeri
BIM

Persoane

inactive

Total

Masculin

Feminin

Urban

Rural

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

54,5

57,6

51,8

48,3

59,2

6,8

8,8

5,1

11,4

3,4

38,7

33,6

43,1

40,3

37,4

54,8

57,7

52,2

48,6

59,4

5,1

6,2

4,1

9,0

2,1

40,1

36,1

43,7

42,3

38,5

40,3

41,5

39,1

38,6

41,5

7,2

8,6

5,8

13,0

3,1

46,5

49,9

55,1

48,4

55,4
Sursa: Departamentul Statistică şi  Sociologie

Conform datelor oficiale în anul 2000 populaţia economic activă a fost de 1655 mii persoane
şi s-a redus cu 164 mii persoane faţă de anul 1998. De asemenea s-a redus populaţia ocupată în
economie  cu 127 mii persoane. Rata globală de activitate (proporţia populaţiei active în totalul
populaţiei) a fost de 45,4% fiind superioară la bărbaţi 47,4%, comparativ cu femeile - 43,5% şi mediul
urban - 45,3% faţă de mediul rural 45,4%.

Tabelul 2

Repartizarea populaţiei după participarea la activitatea economică
                                                                                                                                                     mii

persoane
Indicatori 1997 1998 1999 2000 2001

trim.IV

Total populaţie, din care 3654 3652 3646 3639 3630

Populaţie economic activă* 1671 1809 1682 1655 1578

Populaţie ocupată în economie,
total, din care:

femei

1646

856

1642

854

1495

756

1515

767

1464

741

Populaţie economic inactivă 1983 1843 1964 1992 2057

Şomeri conform BIM - 167 187 140 114

Şomeri înregistraţi oficial 25 34 35 35 27,6

Rata şomajului conform BIM - 9,2 11,1 8,5 7,2

Rata şomajului înregistrat 1,5 1,9 2,1 2,1 2,0
* Populaţia economic activă începând cu anul 1998 a fost calculată reieşind din numărul şomerilor conform criteriilor BIM.
Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie



8

 Ponderea populaţiei ocupate în economie în populaţia economic activă în  anul 2000 a
constituit 91,5 %, iar în anul 2001 s-a majorat, fiind de 92,8%.

Repartizarea populaţiei ocupate pe forme de proprietate în dinamică se prezintă astfel:

Tabelul 3

Dinamica populaţiei ocupate pe forme de proprietate

Indicatorii Anii

mii persoane în % faţă de total
1998 1999 2000 2001

tr.IV

1998 1999 2000 2001

tr.IV

Populaţie ocupată în economie, total
din care pe forme de proprietate

publică
privată
mixtă (publică şi privată) fără
participare străină
mixtă

1642

424

1086

114

18

1495

382

999

93

21

1515

387

1036

75

16

1500

351

1055

100,0

25,8

66,1

7,0

1,1

100,0

25,6

66,8

6,2

1,4

100,0

25,5

68,4

4,7

1,4

100,0

23,4

70,3

Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie

Populaţia ocupată a fost în anul 2001 de 1499 mii persoane, deţinând o pondere de 40,3% în
populaţia de 15 ani şi peste şi fiind în scădere faţă de anul 1999. Populaţia ocupată în localităţile rurale
deţine o pondere absolută faţă de populaţia urbană, ceea ce rezultă un grad înalt de subocupare
neestimat, datorită caracterului sezonier de muncă. În repartiţia pe grupe de vârstă cea mai înaltă
pondere (73,8%) o deţin persoanele din grupa de vârstă de 35-49 ani. Persoanele în vârstă de 65 ani şi
peste  au constituit 4,7 % din total. După nivelul de studii au predominat persoanele cu studii de
specialitate –26,5%, urmate de cele cu studii medii generale - 22,3%. Persoanele cu studii superioare
au constituit 13,9% din totalul populaţiei ocupate. Proporţia femeilor cu studii superioare în rândul
persoanelor ocupate cu studii superioare continue să fie mai mare decât a bărbaţilor – 54,3%.

Repartiţia pe forme de proprietate evidenţiază că 70,3% din totalul persoanelor ocupate au
activat în sectorul privat. Preponderent în acest sector au fost persoanele de sex masculin (51,7%) şi
cele din localităţile săteşti (70,8%). Sectorul privat prevalează în comerţ (89,2%), în activitatea
hotelieră (77,1%), construcţii (73,1%).

Structura populaţiei după statutul profesional relevă că numărul salariaţilor constituie peste 2/3
din total, menţinându-se la nivelul trimestrului IV 2000 – 62,0%. Lucrătorii pe cont propriu şi
lucrătorii familiali neremuneraţi au constituit 38,1%, fiind în uşoară scădere faţă de trimestrul IV 2000
– 37,3%.

În distribuţia după activităţile economiei naţionale predomină persoanele ocupate în
agricultură (49,0%), urmate de cele din industrie (11,8%).

Sectoarele noi ale economiei, bazate pe iniţiativa privată încă nu dispun de capacităţi
suficiente pentru a absorbi forţa de muncă liberă. Conform datelor Registrului Naţional
Interadministrativ al Republicii Moldova pe teritoriu Republicii Moldova în perioada ianuarie –
noiembrie 2001 au fost înregistraţi 5666 agenţi economici nou creaţi, lichidaţi - 1798, creşterea
absolută constituind 3868 unităţi. În numărul total al agenţilor economici nou creaţi în perioada de
referinţă întreprinderile cu dreptul de persoană juridică reprezintă 60%, întreprinderile cu dreptul de
persoană fizică - 33%,iar instituţiile necomerciale - 7%. Forma predominantă constituie cea privată -
93%.

Odată cu implementarea reformelor în economie în ultima perioadă se înregistrează o tendinţă
de reducere a numărului persoanelor aflate în concedii la iniţiativa administraţiei.
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Tabelul 4
Dinamica concediilor acordate la iniţiativa administraţiei

Nr.
d/o

Denumirea indicatorului                                            Anii

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 Persoane cărora li s-au acordat

concedii la iniţiativa
administraţiei

220,3 224,0 197,8 171,3 146,4 139,1 99,8 83,3

2. Salariaţi angajaţi cu program
zilnic sau săptămânal redus de
muncă.

34,4 43,5 35,5 34,8 41,0 27,9 22,4 20,3

  Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie

La persoanele aflate în concedii la iniţiativa administraţiei scade activitatea economică, scad
competenţele profesionale, care neapărat influenţează asupra productivităţii muncii şi creşterii
economice.  Neîntreprinderea măsurilor în lichidarea acestui fenomen are un impact negativ asupra
economiei naţionale.

Tranziţia la economia de piaţă este însoţită de extinderea fenomenului economiei subterane,
activităţile şi veniturile nu se supun normelor în vigoare. Sectorul subteran generează perturbaţii în
sistemul economic şi cel social printre care se enumără şi deformarea indicatorilor macroeconomici
(PIB, rata şomajului, veniturile şi cheltuielile populaţiei, calitatea vieţii ş. a).

                                                                                                                                    Tabelul 5
PIB pe cap de locuitor

Indicatorii 1998 1999 2000
PIB mil. lei (preţuri curente) 9,122.1 12,321.6 15,980.0
Modificarea anuală a PIB real, % -6,5 -3,4 1,9
Populaţia, excluzând Transnistria, mii 3,648.3 3,645.3 3,636.5
Rata medie de schimb, lei/ $ 5,38 10,51 12,43
PIB pe cap de locuitor, $ 464,8 321,6 353,5
Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie

Cu toate că unii indicatori macroeconomici s-au îmbunătăţit în anul 2000, venitul pe cap de
locuitor continuă să fie cel mai jos din Europa. Tendinţele negative ai anilor precedenţi în evaluarea
indicatorilor macroeconomici s-au răsfrânt respectiv şi asupra bunăstării populaţiei. În anul 1999 circa
3 mln. persoane sau 69% faţă de numărul total al populaţiei avea venitul mediu lunar până la 90 lei
(7,8 $ SUA), pe când bugetul minim de consum a constituit 661,8 lei.

Salariile  reprezintă baza materială pentru asigurarea circuitului economic. Deci, odată cu
creşterea ori reducerea salariilor creşte ori reduce capacitatea de cumpărare a populaţiei ce stimulează
sau destimulează activitatea economică. Pe de altă parte salariile reduse limitează posibilitatea de a
economisi, ce este baza investiţiilor în economie. Aceasta înseamnă posibilităţi limitate de creare a
noilor locuri de muncă şi lărgirea activităţilor de afaceri. Nivelul jos al salariilor se reflectă negativ
asupra dezvoltării economice, din considerentele: în primul rând, nu asigură  reproducţia
corespunzătoare a forţei de muncă, nu asigură reproducţia corespunzătoare a forţei de muncă, nu
asigură cel puţin necesităţile fiziologice, nevorbind de investiţii în capitalul uman. În al doilea rând,
salariul reprezentând funcţia de stimulator al creşterii activităţii economice reprezintă baza materială
pentru asigurarea circuitului economic.

Transformările economice implică redistribuirea forţei de muncă între diferite sectoare ale
activităţii umane, inclusiv dispariţia unor tipuri de activităţi şi apariţia altor noi, redistribuirea între
ramuri etc.
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Tabelul 6
Repartizarea populaţiei pe tipuri de activităţi economice

1998 1999 2000 1998 1999 2000
mii persoane în % faţă de total

Total 1642 1495 1515 100,0 100,0 100,0
Agricultura, economia vânatului şi
silvicultura

749 730 770 45,5 48,8 50,8

Pescuit 1 1 0,1 0,1

Industrie
Exploatarea carierelor
Industria prelucrătoare

182
4

155

160
3

135

166 11,0
0,2
9,4

10,7
0,2
9,0

10,9

Energie electrică, gaze şi apă 23 22 1,4 1,5
Construcţii 58 44 44 3,5 2,9 2,9
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
repararea autovehiculelor,
motocicletelor, a bunurilor casnice şi
personale

190 135 147 11,6 9,0 9,7

Hoteluri şi restaurante 18 15 18 1,1 1,0 1,2

Transporturi depozitare şi comunicaţii 77 70 64 4,7 4,7 4,2

Activităţi financiare 10 10 8 0,6 0,7 0,5

Tranzacţii imobiliare 37 35 2,3 2,3

Administraţia publică şi apărare
asistenţă socială obligatorie

52 49 3,2 3,3

Învăţământ 148 137 101 9,0 9,2 6,6

Sănătate şi asistenţă socială 88 80 74 5,3 5,4 4,9

Alte activităţi de servicii colective,
sociale şi personale

32 29 15 2,0 1,9 9,8

Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie
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3. Particularităţile şomajului

Şomajul, fiind un fenomen multidimensional, se află la limita dintre economic şi social,
exercitând un impact puternic atât asupra persoanei, cât şi asupra societăţii în întregime. Pierderea
locului de muncă înseamnă pierdere de venit şi de statut social al persoanei respective, cu consecinţe
nefaste la nivel familial: adâncimea sărăciei, reducerea nivelului de trai şi a  posibilităţilor de educare a
copiilor, înrăutăţirea stării sănătăţii şi apariţia stresurilor, etc.

Conform normelor internaţionale rata şi durata şomajului fac parte din grupul de indicatori, ce
caracterizează nesiguranţa ocupării şi a venitului.

Luând în consideraţie caracterul deschis al economiei Republicii Moldova, din ultimii ani, a
devenit necesară comparatibilitatea internaţională a tuturor indicatorilor socio-economici. Vizavi de
resursele de muncă, mai sunt unele discordanţe. Conform definiţiei dată de legislaţia în vigoare, se
consideră şomeri “cetăţenii apţi pentru muncă, care nu au un loc de muncă corespunzător, un venit
legal şi sunt înregistraţi la oficiile forţei de muncă, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul, ca
persoane în căutarea unui loc de muncă”. Formularea respectivă nu corespunde normelor
internaţionale şi metodologiei de calculare a OIM şi conduce la o imagine deformată a statisticii
şomajului. Cauza e lipsa sistemului informativ al pieţei muncii.

Se consideră şomeri în sens BIM persoanele de la 15 ani, care în cursul perioadei de
referinţă: nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri, sunt în
căutarea unui loc de muncă utilizând  în ultimele săptămâni diferite metode pentru a-l găsi şi sunt
disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă. Definiţia
OIM a şomerului, care a fost adaptată la condiţiile Republicii Moldova, nu corespunde normelor
internaţionale. În Republica Moldova cele mai răspândite forme de şomaj pot fi enumerate: fricţional,
datorită lipsei informaţiei privind oportunităţile de a găsi un loc de muncă, care necesită o îmbunătăţire
radicală în activitatea Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă, structural, care determină
scăderea ocupării în unele ramuri, pentru Republica Moldova este industria, şi care impune măsuri
legate de calificarea şi recalificarea, creşterea mobilităţii forţei de muncă,  ciclic, determinat de
scăderea cererii şi impune măsuri de stimulare a sectorului de întreprinderi mici, de creare a locurilor
de muncă, măsuri sociale, etc. Schimbările din economia naţională a condus la o evoluţie diferenţiată a
şomajului din punct de vedere teritorial. Din numărul total al şomerilor înregistraţi pe parcursul anului
2001 (circa 60 mii ), ponderea cea mai mare a constituit-o şomerii din municipiul Chişinău – 8,6 mii
(14,5%), în judeţul Ungheni-7,8 mii (13,1%),  în judeţul Bălţi –7,6 mii (12,8%), judeţul Orhei –5,3 mii
(8,9%) ş.a. Actualmente nu se calculează rata şomajului real conform metodologiei BIM în aspect
teritorial.

Tabelul 7
Dinamica şomajului înregistrat  în aspect teritorial

                                                    persoane
1999 2000 2001

total femei total femei total femei
Chişinău (municipiu) 11946 7039 8817 4957 8602 4502
UTAG 2837 1426 1800 906 2576 1560
Bălţi 8017 4787 5834 3211 7633 4046
Cahul 4147 2277 4064 2327 4458 2051
Chişinău (judeţ) 6347 3090 5719 2576 6598 2471
Edineţ 4466 2273 3217 1663 4237 1737
Lăpuşna 3672 1823 2944 1069 3685 997
Orhei 4267 2511 4344 2140 5318 2162
Soroca 4431 2421 4820 2702 4608 1850
Taraclia - - 820 387 796 357
Tighina 3087 1689 2657 1237 3211 1309
Ungheni 4617 2454 5812 2653 7783 3874
Total 57834 31790     50848 25828 59505 26916
Sursa: Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă
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Conform datelor statistice numărul şomerilor înregistraţi la oficiile forţei de muncă pe
parcursul anului 2001 a constituit 59,5 mii persoane, din care 45,2 % femei (cu 1,1 mii şomeri mai
mult faţă de perioada respectivă a anului 2000).

Din totalul şomerilor înregistraţi la oficiile forţei de muncă în anul 2001 au lucrat în profesii
de muncitori 54,5%, în posturi de funcţionari - 17,0 %, iar 28,5 la sută constituie persoanele care nu
deţin o profesie.

Persoanele care deţin o profesie (meserie) şi continuă dezvoltarea se adaptează mai uşor la
noile condiţii ale economiei de piaţă cu noile exigenţe tehnologice, se reintegrează mai uşor în câmpul
muncii. Pe parcursul anilor 1998-2001 o pondere mare o deţin persoanele cu studii secundare
profesionale şi secundare generale.

 O problemă majoră constituie şomajul în rândul tineretului în vârstă de 16-24 ani şi a
persoanelor cu vârstă cuprinsă intre 30-44 ani care se menţine la un nivel înalt pe parcursul ultimilor
ani.

Tabelul 8
Dinamica şomajului înregistrat conform vârstei, nivelului de studii

mii persoane
TOTAL FEMEI

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001
Şomeri înregistraţi pe parcursul
anului - total 63,3 57,8 50,8 59,5 26,5 31,8 25,8 26,9
din total au lucrat în:
profesii de muncitori 35,8 32,1 27,3 32,4 15,5 27,3 11,8 12,4
în posturi de funcţionari 12,5 13,6 9,9 10,1 8,0 9,4 6,4 6,4
fără profesii 15,0 12,1 13,4 16,9 8,2 6,9 7,6 8,1
din total, conform: vârstei
16-24 ani 20,3 16,6 16,6 17,7 9,6 9,6 9,6 9,9
25-29 ani 7,8 7,0 8,7 10,1 3,2 3,6 3,1 3,9
30-44 ani 24,6 23,3 18,7 22,6 9,7 12,8 9,0 9,2
45-64 ani 10,5 10,9 8,8 9,1 4,1 5,8 4,1 3,9
conform: nivelului de studii
superioare 4,3 5,2 3,7 4,3 2,3 3,1 2,1 2,4
superioare de scurtă durată 8,6 9,1 6,8 7,1 4,9 6,2 4,4 4,3
secundare profesionale 16,3 14,2 13,6 17,8 4,9 6,3 5,5 5,9
secundare generale 34,1 29,3 26,7 30,2 14,3 16,2 13,8 14,3
 Sursa: Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă

Problematica ocupării şi şomajului în localităţile rurale necesită o abordare aparte, datorită
caracterului sezonier al agriculturii şi nivelului jos de dezvoltare a infrastructurii.

Din numărul persoanelor ce au apelat la serviciile oficiilor forţei de muncă în anul 2001,
locuitorii rurali au constituit 41,2 % sau cu 17,7 % mai mult decât au fost înregistraţi în anul 1998.

Numărul şomerilor definiţi conform BIM pe parcursul anilor 1998 – 2001 a variat de la 213
mii la 114 mii.
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Tabelul 9
Evoluţia şomajului real conform BIM în Republica Moldova

Nr.
d/o

Indicatorii 1998 1999 2000 2001

total masc fem total masc fem total masc fem total masc fem

1. Numărul şomerilor
conform BIM, mii
persoane

280,
0

- - 187,
0

113,
5

73,6 140,
0

80,5 59,5 114,
0

68,2 45,8

2. Rata şomajului, % 12,8 - - 11,1 13,3 8,9 8,5 9,7 7,2 7,3 8,6 5,8
3. Numărul şomerilor în

localităţile urbane, mii
persoane

- - - 134,
4

- - 107,
5

- - 85,8 - -

4. Rata şomajului, % - - - 19,1 - - 15,7 - - 13,0 - -
5. Numărul şomerilor în

localităţile rurale, mii
persoane

- - - 52,8 - - 32,5 - - 28,2 - -

6. Rata şomajului, % - - - 5,4 - - 3,4 - - 3,1 - -

Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie

Conform anchetei forţei de muncă pe anul 2000 repartizarea şomerilor după motivele care i-ar
determina să refuze un loc de muncă evidenţiază că cei mai mulţi dintre şomeri (42,5%) au invocat
mai multe motive. Ponderea celor care au declarat un singur motiv constituie  două cincimi din totalul
şomerilor. Motivul principal (49,0%) care iar determina să refuze un loc de muncă ar fi câştigurile
mici. Numai 17,3% din şomeri n-au indicat nici un motiv de a refuza un loc de muncă. Mai mult de
jumătate au declarat că au accepta un loc de muncă în orice condiţii, iar fiecare două persoane din
cinci au căutat loc de muncă ca salariat. Dintre şomerii care ar dori să se angajeze ca salariat
majoritatea (61,0%) au căutat un loc de muncă doar cu program complet.

Tabelul 10
Distribuţia persoanelor după metoda folosită pentru a căuta un loc de muncă

Nr. d/o Metoda folosită Ponderea în numărul total de
şomeri BIM, %

1. Total 100,0
2. Înscriere la oficiul forţei de muncă 4,8
3. Demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu 3.1
4. Înscrierea la agenţiile private de ocupare a forţei de muncă 4,4
5. Publicare de anunţuri 1,2
6. Răspunsuri la anunţuri 4,0
7. Contactarea directă a patronilor 7,3
8. Apel la prieteni, rude colegi, sindicate 69,6
9. Altă metodă 5,6

Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie

Pe parcursul trimestrului IV 2001 rata şomajului a constituit 7,2%, fiind mai scăzută în
comparaţie cu anul 2000. În aspect de medii, rata şomajului la oraş (13,0 %) depăşeşte rata şomajului
la sat (3,1%). Şomerii cu experienţă în muncă au constituit 77,8%, numărul lor fiind în creştere faţă de
trimestrul corespunzător al anului precedent (75,0%) şi în scădere faţă de trimestrul IV 1999 (81,7%).

Continue să fie mic numărul persoanelor  ce solicită asistenţa oficiilor forţei de muncă în
raport cu persoanele ce se eliberează de la serviciu. Spre exemplu, în economia naţională pe parcursul
anului precedent s-au eliberat circa 160 mii persoane, însă la oficiile forţei de muncă s-au adresat 59,5
mii persoane sau 37,2 la sută.

Printre factorii importanţi care influenţează asupra dimensiunii şi structurii ocupării forţei de
muncă şi şomajului pot fi enumeraţi: dependenţa puternică de starea şi mecanismele de funcţionare a
economiei; scăderea esenţială a capacităţii de investire la nivel naţional, teritorial, de unitate
economică; inflaţia care are caracter permanent, ş. a.
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Tabelul 11
Volumul investiţiilor în capitalul fix

Nr.
d/o

Unitatea de
măsură

1999 2000 2001

1. Volumul investiţiilor în capitalul fix
(fără mijloacele populaţiei)

mild. lei 1,5 1,7 1,6*

2. În procent faţă de anul precedent în
preţuri comparabile

% 78 85 98

* Date preliminare. Ministerul Economiei. Materiale analitice.
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4. Politicile implementate pe piaţa muncii

Un rol important pe piaţa forţei de muncă îi revine Serviciului de stat pentru utilizarea forţei
de muncă, care la nivel naţional este repartizat de către Departamentul pentru Utilizarea Forţei de
Muncă şi la nivel teritorial de către oficiile forţei de muncă judeţene, municipal şi unitate teritorial
administrativă Găgăuzia. Instrumentul de bază în realizarea politicilor pe piaţa forţei de   muncă o
constituie oficiile forţei de muncă.

În scopul ocupării forţei de muncă pe piaţa forţei de muncă se promovează următoarele
măsuri:

prestarea serviciilor de informare şi mediere la angajarea în câmpul muncii a persoanelor
afectate de şomaj;

orientarea profesională a populaţiei adulte;
organizarea pregătirii profesionale a şomerilor;
organizarea lucrărilor publice remunerate;
crearea rezervelor locurilor de muncă pentru categoriile dezavantajate social pe piaţa muncii;
susţinerea materială în perioada de şomaj.
Prestarea serviciilor de mediere la angajarea în câmpul muncii se realizează având la bază

conlucrarea oficiilor forţei de muncă cu agenţii economici şi autorităţile administraţiei publice locale.
Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă  li se acordă asistenţă privind situaţia pe piaţa

muncii, privind locurile de muncă libere, condiţiile privind ocuparea locurilor de muncă declarate
oficiilor forţei de muncă. Pe parcursul anului 2001 au solicitat serviciile respective circa 60 mii
persoane, fiind soluţionate pozitiv cererile a circa 24 mii persoane (40%), indicele fiind în creştere faţă
de anul 1999 cu 3 mii persoane.

Întru eficientizarea serviciilor de angajare se introduc noi modalităţi de lucru cu agenţii
economici, spre exemplu organizarea târgurilor locurilor de muncă, organizarea seminarelor tematice,
vizitarea lor cu regularitate etc. În anul 2001 au fost depistate circa 40 mii locuri de muncă libere, mai
mult cu 14 mii locuri faţă de anul 1999.

Orientarea profesională a populaţiei adulte se realizează într-un  sistem din care face parte
sistemul de învăţământ şi Serviciul de stat pentru utilizarea forţei de muncă. Legislaţia naţională în
domeniul orientării profesionale şi susţinerii psihologice a populaţiei este în mare măsură ajustată la
cerinţele OIM, în special la Convenţia nr. 142 privind orientarea profesională şi pregătirea
profesională în domeniul valorificării resurselor umane.

Compartimentul dat constituie direcţiile de bază ale politicii active în domeniul valorificării
resurselor umane, utilizării forţei de muncă, formării unei coeziuni durabile între învăţământ,
pregătirea profesională continuă şi piaţa muncii.

În anul 2001 au beneficiat de consultaţii în orientarea profesională circa 19 mii persoane, din
care circa 12 mii sau 62,7% sunt femei, circa 16 mii sau 81,7% - tineri de la 16 până la 29 ani, 10,4
mii sau 55,1% - persoane fără pregătire profesională anterioară. Serviciul forţei de muncă întreprinde
acţiuni de dezvoltare a serviciilor prestate în acest sens. O asemenea acţiune poate fi considerată
implementarea programului inovaţional “Clubul muncii”, care este un program de suport
informaţional, asistenţă psihologică şi consultanţă cu scopul fortificării încrederii în sine şi
intensificării căutării locurilor de muncă. În anul 2001 de către oficiile forţei de muncă au fost
desfăşurate 68 şedinţe de trening, la care au participat 745 persoane, din care s-au plasat în câmpul
muncii 23%, s-au înmatriculat la cursuri de pregătire profesională 25%, iar 25% doresc să se înscrie la
cursuri.

Cele mai importante probleme şi dificultăţi în domeniu sunt condiţionate de faptul că în
republică lipseşte o concepţie, o sistemă  şi o politică unică de coordonare a factorilor implicaţi în
procesul gestionării resurselor umane, orientării profesionale, susţinerii psihologice şi pregătirii
profesionale a populaţiei, fapt ce creează o fisură între educaţie, învăţământ şi piaţa forţei de muncă.

O altă măsură activă pe piaţa forţei de muncă implementată de către Serviciul respectiv
constituie organizarea pregătirii profesionale a şomerilor.
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Structura sistemului de formare profesională continuă include: învăţământul secundar general,
învăţământul secundar profesional, învăţământul profesional pentru adulţi şi perfecţionarea şi
recalificarea cadrelor. Oportunitatea creării sistemului de învăţământ continuu reiese din necesitatea
ajustării permanente a cunoştinţelor profesionale în dependenţă de schimbările în economia naţională.

În sistemul Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă organizarea pregătirii
profesionale se efectuează prin intermediul a 3 centre zonale: mun. Chişinău, Bălţi, Cahul.

Pregătirea profesională a şomerilor se desfăşoară în instituţiile de învăţământ secundar
profesional (şcoli polivalente, şcoli de meserii), în centre şi combinate de instruire prin cursuri, în
instituţiile medii de specialitate şi superior, organizaţii nonguvernamentale, instituţii particulare.

Serviciul colaborează cu circa 70 unităţi de învăţământ, inclusiv în Chişinău – 20, Bălţi – 10,
Cahul – 6, Soroca – 4 etc, în circa 50 meserii (profesii).

Majoritatea instituţiilor de învăţământ printre care: Centrul de instruire “Inmacom- Didactic”,
”Şcoala orăşenească de profesii “Insula speranţelor”, Şcoala Profesională Polivalentă nr. 7 din
Chişinău, Şcoala Profesională Polivalentă nr. 1, nr. 3, nr. 5 din Bălţi, ŞPP Căuşeni posedă laboratoare
şi cabinete dotate cu utilaj şi tehnică necesară pentru însuşirea meseriilor. Programele de studii sunt
alcătuite în conformitate cu cerinţele caracteristicilor de calificare, normelor metodologice. Cadrele
didactice au calificare înaltă, lucrează sistematic asupra perfecţionării nivelului pedagogic, întreprind
activităţi de elaborare a manualelor şi îndrumarelor metodice. Instituţiile colaborează cu o reţea de
unităţi economice unde îşi petrec practica elevii cursurilor şi ulterior sunt angajaţi absolvenţii în
câmpul muncii.

Planurile de învăţământ şi programele de studii se elaborează de instituţiile de învăţământ şi
sunt aprobate de Ministerul Învăţământului şi coordonate cu Departamentul pentru Utilizarea Forţei de
Muncă.

Pe parcursul anului 2001 au fost instruiţi 5,3 mii şomeri. Accentul a fost pus pe pregătirea
profesională a şomerilor la meseriile (profesiile) ce le-ar permite şomerilor după absolvirea cursurilor
să desfăşoare activităţi de antreprenoriat, să exercite ocupaţii pe cont propriu sau la meserii din
domeniu meşteşugăritului popular şi deservirii sociale.

În scopul propagării în masă a meşteşugăritului popular şi artizanatului din rândurile şomerilor
la Centrul didactic creat de Uniunea meşterilor populari din Republica Moldova au fost instruite 98
persoane în profesiile: ţesutul covoarelor, împletitul cu andrele, broderie artistică, croşetarea,
ceramica. Asemenea exemple pot fi aduse în  continuare care este divers şi este organizat în diverse
localităţi ale republicii: judeţul Lăpuşna, judeţul Chişinău, judeţul Cahul ş.a.

Tabelul 12
Pregătire profesională a şomerilor

2000 2001
Nr. d/o total femei total femei

1. Înmatriculaţi la cursuri 6383 4590 3467 2407
2. Au absolvit cursurile 5253 3801 5325 3715
3. Au fost instruiţi pentru prima dată 3635 2577 4039 2777
4. Recalificaţi 1497 1117 1151 816
5. Au urmat cursuri de perfecţionare 121 107 135 122
6. Au fost plasaţi în câmpul muncii 2009 1446 2142 1470

Sursa: Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă

 După absolvirea cursurilor circa 40% din şomerii care au urmat cursurile de pregătire
profesională sunt angajaţi în câmpul muncii cu concursul Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de
muncă. Sunt necesare studii permanente a cererii şi ofertei forţei de muncă cu scopul de a eficientiza
organizarea pregătirii profesionale a şomerilor.
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Tabelul 13

Numărul şomerilor calificaţi şi meseriile însuşite

2000 2001
Nr. d/o Denumirea profesiei Şomeri

instruiţi
% Şomeri

instruiţi
%

Meserii ce ţin de domeniul deservirii
sociale

1. Croitor cusător 765 15 898 16,9
2. Operator 665 13 488 9,2
3. Frizer 639 12 680 12,8
4. Bucătar cofetar 449 9 566 10,6
5. Teleradiomaistru 34 0,6 63 1,2
6. Vînzător 187 4 102 1,9
7. Chelner barmen 247 5 184 3,5
8. Contabil 755 14 498 9,4
9. Secretar în oficiu 406 8 473 8,9

Meserii din domeniul construcţiilor
10. Electrogazosudor 218 4,2 219 4,1

11. Tâmplar - lemnar 84 1,6 54 1,0
12. Zugrav tencuitor 128 2,4 229 4,3
13. Placator plăci 76 1,4 98 1,8
14. Zidar pietrar 2 0,03 - -
15. Lăcătuş - instalator tehnica sanitară 6 0,1 8 0,2

Meserii din domeniul transportului
16. Lăcătuş auto 765 14,7 837 15,7
17. Însoţitor de vagoane 8 0,2 3 0.05

Meserii din domeniul
meşteşugăritului popular

18. Creastarea în lemn 4 0,08 18 0,3
19. Croşetari - - 81 1,5
20. Împletit în lozie şi paie 16 0,3 15 0,3

Total instruiţi 5253 100,0 5325 100,0
Sursa: Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă

Întru reducerea şomajului între persoanele care nu au o calificare, precum şi cele aflate în
şomaj de lungă durată se organizează lucrări publice remunerate. Lucrările publice se consideră
lucrări de asanare ecologică a mediului înconjurător, rezervaţiilor naturale, înverzire şi amenajare a
teritoriilor, lucrări auxiliare în construcţii, a obiectelor de menire social-culturală (instituţiilor
preşcolare, terenurilor sportive, caselor pentru bătrâni şi invalizi, ş.a ), alte lucrări de caracter temporar
de interes public. Lucrările date sunt organizate în bază de contract de către autorităţile administraţiei
publice locale la propunerea şi cu participarea oficiilor forţei de muncă. Pe parcursul anului 2001 au
fost elaborate şi aprobate către 1 decembrie 2001 programe teritoriale (la nivel de judeţ, municipiu,
UTAG) de dezvoltare a lucrărilor publice pentru anul 2002. Conform programelor date la circa 181
agenţi economici vor fi antrenaţi  2,4 mii şomeri. Pe parcursul anului 2002 de asemenea vor fi
organizate lucrări publice în comun cu Departamentul Statistică şi Sociologie la desfăşurarea
recensământului populaţiei, unde vor fi antrenaţi circa 11 mii persoane cu studii superioare.

Una din practicile ce se aplică pe piaţa forţei de muncă pentru diminuarea impactului
şomajului este crearea rezervelor locurilor de muncă pentru categoriile dezavantajate social pe piaţa
muncii. Conform legislaţiei în vigoare privind utilizarea forţei de muncă autorităţile administraţiei
publice locale stabilesc pentru toate unităţile economice, aflate în teritoriul din subordine, cote în
vederea creării locurilor de muncă specializate pentru invalizi în limită de cel puţin 5 procente din
numărul total al unităţilor respective, creează rezerve de locuri de muncă pentru persoane sub 16 ani.
Practica respectivă în condiţiile de tranziţie la economia de piaţă când majoritatea agenţilor economici
au început să întâmpine dificultăţi financiare, de lipsă a pieţelor de desfacere, când o bună parte din
salariaţi erau trimişi în concedii la iniţiativa administraţiei, iar altă parte erau disponibilizaţi  se
implementează cu mari dificultăţi. Spre exemplu pe parcursul anului 2001 au fost stabilite 3,3 mii
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cote, inclusiv pentru tineret – 2,1 mii, invalizi - 0,7 mii. Mecanismul respectiv este necesar de a-l
înlocui cu unul de stimulare a angajării categoriilor date.

Una din politicile pe piaţa forţei de muncă de protecţie socială a şomerilor este susţinerea
materială în perioada de şomaj.

În condiţiile Legii privind utilizarea forţei de muncă nr. 878-XII din 21.01.1992 sunt
îndreptăţiţi să primească ajutor de şomaj următoarele categorii de persoane: cele care au devenit
şomeri în rezultatul disponibilizării (reducere de personal, reorganizarea sau lichidarea întreprinderii),
expirării termenului determinat al contractului de muncă, eliberării din propria iniţiativă din motive
întemeiate (starea sănătăţii nu-i permite să continue lucrul, unul dintre soţi a fost transferat în altă
localitate, întreprinderea şi-a transferat sediul în altă localitate, a îngrijit de un membru al familiei -
invalid de grupa I sau de copii invalizi (în vârstă de până la 16 ani), de o persoană în vârstă înaintată
(75 ani şi mai mult). De asemenea beneficiază de dreptul la ajutor de şomaj unele categorii de
persoane care nu au contribuit la formarea Fondului de şomaj: absolvenţii instituţiilor de învăţământ,
persoanele trecute în rezervă din serviciul militar sau de alternativă, persoanele eliberate din instituţiile
de detenţie şi din instituţiile de reabilitare socială, femeile care şi-au încetat activitate de muncă pentru
îngrijirea copiilor până la împlinirea vârstei de 14 ani.

Persoanele disponibilizate precum şi cele care au devenit şomere după expirarea termenului
contractului de muncă pentru a beneficia de ajutor de şomaj e necesar să aibă vechime în muncă
remunerată de cel puţin 6 luni din ultimele 12 luni premărgătoare datelor de înregistrare la oficiul
forţei de muncă.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ, persoanele trecute în rezervă din serviciul militar sau
de alternativă trebuie să se înregistreze la oficiul forţei de muncă în termen de 6 luni de la data
absolvirii, trecerii în rezervă.

Şomerii dobândesc dreptul începând cu a 8 zi de la data înregistrării lor la oficiul forţei de
muncă, iar unele categorii nu mai devreme de expirarea:

a 3 luni calendaristice de la data concedierii – persoanele disponibilizate;

a 60 zile după absolvire - absolvenţii instituţiilor de învăţământ;
a 30 zile de la data trecerii în rezervă – persoanele trecute în rezervă din serviciul militar sau

de alternativă.
Durata de primire a ajutorului de şomaj este de cel mult 9 luni calendaristice, iar pentru

persoanele care pentru prima dată sunt în căutarea unui loc de muncă - de cel mult 6 luni
calendaristice.

Ajutorul de şomaj se acordă în următoarele mărimi:
- 27 lei – absolvenţilor liceelor şi şcolilor de cultură generală, instituţiilor de învăţământ secundar

profesional, persoanelor eliberate din instituţiile de detenţie şi de reabilitare;
- 36 lei – absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior, femeilor care şi-au încetat activitatea  în

câmpul muncii pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 14 ani, persoanele trecute în rezervă din
serviciul militar sau de alternativă, persoanelor cărora le-a fost stabilită invaliditatea de grupa III,
anterior fiind de grupa a II;

- 50, 55, 55 procente din salariul mediu în economia naţională pe anul precedent - celorlalte
categorii de persoane, acre au vechime în muncă de până la 10 ani, de la 10 la 15 ani, şi respectiv
de cel puţin 15 ani.

 Mărimea ajutorului de şomaj diminuează cu 15% la fiecare 3 luni ale perioadei de plată, cu
excepţia perioadei de trecere a unui curs de pregătire profesională şi de participare la lucrări publice
remunerate.

Şomerilor care întreţin 1-2 copii până la vârsta de 16 ani, mărimea ajutorului de şomaj creşte
cu 10%, iar celor care întreţin 3 şi mai mulţi de vârsta dată – cu 20%.

Aspecte specifice ale problemei şomajului prin prisma  surselor alternative de informare

Pentru a contribui la soluţionarea problemei complexe de ameliorare a situaţiei ocupaţionale în
republică, s-au studiat unele aspecte mai puţin cunoscute ale şomajului, referitor la viziunile proprii ale
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şomerilor privind situaţia în care se află şi comportamentul lor respectiv, opiniile experţilor autohtoni
în domeniul ocupării forţei de muncă ş.a.

 Cu scopul de a elucida problemele şi necesităţile şomerilor (deoarece orice reuşită sau
nereuşită a politicii ocupaţionale are un impact direct asupra lor), Departamentul pentru Utilizarea
Forţei de Muncă în comun cu Institutul de Relaţii Economice al Academiei de Ştiinţe a Republicii
Moldova a iniţiat studiul sociologic prin sondaj direct şi anonim “Impactul neocupării asupra
personalităţii şi comportamentului şomerilor”.

Pe parcursul cercetării au fost chestionaţi şomeri din unsprezece oficii forţei de muncă (OFM):
mun. Chişinău, 9 judeţe şi UTAG. Alegerea respondenţilor a fost efectuată în dependenţă de câteva
variabile - sex, mediu de trai, vârstă, durata şomajului, beneficierea de indemnizaţie.

 Eşantionul celor anchetaţi (592 persoane) a constituit 25% din numărul persoanelor
înregistrate pe parcursul lunii precedente anchetării, fiind respectată proporţionalitatea reprezentanţei
diferitor grupuri de şomeri în totalul lor.

Astfel, din efectivul comun de respondenţi, 342 persoane au fost femei  (57,8%) şi 250 -
bărbaţi (42,2%); din total - 175 persoane sunt locuitori rurali (29,6%), iar 475 persoane (70,4%) -
locuitori urbani. După vârstă, 34% din cei investigaţi aveau până la 29 ani, 33% erau între 30 şi 39 ani,
26,8% - între 40-49 ani, iar 6,4% erau trecuţi de 50 ani. Cele menţionate demonstrează faptul, că în
sondaj au fost prezenţi şomeri din diverse grupuri socio-demografice şi că eşantionul selectat, cât şi
sondajul în general, sunt reprezentative.

Faptul că anchetarea s-a petrecut anonim ne dă convingerea că opiniile individuale, deşi
întrucâtva subiective, au fost cât se poate de sincere şi concluziile generale, constituite din ele, sunt
reprezentative şi  oglindesc o realitate imparţială şi obiectivă.

Prima întrebare adresată celor chestionaţi a fost “De cât timp sunteţi fără lucru?”

  Tabelul 14
De cât timp sunteţi fără lucru? (% din total)

până la 6 luni 6-12 luni peste 12 luni
Media pe republică 30 34 36
     m.Chişinău 33 38 29
     j.Chişinău 25 40 35
     j.Bălţi 45 21 34
     j.Cahul 10 18 72
     j.Edineţ 43 27 30
     j.Lăpuşna 24 34 42
    j.Orhei 22 38 40
    j.Soroca 35 35 30
    j.Tighina 33 37 30
    j.Ungheni 22 33 45
    UTAG 20 50 30

Din totalul de chestionaţi pe Republica Moldova , 30% sunt fără lucru până la 6 luni, 34% -
între 6 şi 12 luni (şomaj durabil), iar 36% - deja peste 1 an de zile (şomaj cronic).

În teritorii, şomajul durabil se prezintă astfel:
- sub media pe Republica Moldova - j.Bălţi (21%), j.Cahul (18%), j.Edineţ (27%);
- la medie - j.Lăpuşna, j.Soroca, j.Ungheni, j.Tighina (33-38%);
- peste medie - j.Chişinău (40%), UTAG (50%).

Situaţia şomajului cronic este următoarea:
- sub medie - j.Edineţ, j.Soroca, j.Tighina, UTAG (cca 30%);
- la medie - j.Chişinău (35%), j.Bălţi (34%);
- peste medie - j.Lăpuşna, j.Orhei, j.Ungheni (cca 40%);
- cel mai grav - j.Cahul (73%).

Concluzia e că durata şomajului este foarte mare atât în ansamblu pe Republica Moldova, cât
şi în teritorii. Aparent, este evident un comportament pasiv, de aşteptare îndelungată în şomaj.
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Răspunsurile la întrebarea “Din ce cauză sunteţi fără lucru?” ne permit să vedem, dacă acest
comportament are cauze obiective, sau el este condiţionat doar de personalitatea şomerului (graficul
2).

Deci, în fond, prevalează motive obiective, condiţionate de criza economică din ţară (poziţiile
2,3,4,5 în graficul 1), cât şi cauza salariului mic (poziţia 8), deoarece asigurarea minimului de trai este
tot mai scumpă şi precară.

La bărbaţi prevalează cauzele de necorespundere profesională şi concedii intermitente, iar în
toate celelalte cazuri majoritatea revine femeilor. Raportul dat denotă o adaptabilitate profesională mai
mare la femei, dar şi o exigenţă sporită faţă de condiţiile de muncă, datorată în mare parte sarcinii
sociale mai mari, suportate de sexul feminin.

                             Graficul 1
                    Cauzele aflării în şomaj1
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Neocuparea condiţionată de cauze subiective este caracteristică şi tinerilor sub 30 de ani, mai
ales prevalează în această grupă de vârstă necorespunderea profesională. La persoanele trecute de 30
ani întâietatea o deţin cauzele obiective. Deci, persoanele tinere sunt mai solicitate, dar au multe
pretenţii, deoarece şi posibilităţile lor de mobilitate sunt mai mari. Anume mobilitatea redusă (mai ales
acea profesională) diminuează şansele de angajare la şomerii trecuţi de 30 ani, deşi ei nu au atâtea
pretenţii faţă de caracterul muncii.

Răspunsurile la întrebarea “A câta oară sunteţi fără lucru în ultimii cinci ani?” s-au repartizat
în modul următor:  prima dată - 70,8%;  de 2-3 ori - 21,3%;  4 şi mai mult - 7,9%.

Această repartiţie descoperă 2 momente esenţiale:
1) dispariţia unor locuri de muncă ca rezultat al crizei  economice;
2) gradul mare de inadaptare a ofertei la cererea de muncă pe piaţă.

Situaţia de şomaj a catalizat apariţia (acutizarea) unor momente negative în viaţa persoanelor
afectate şi celor apropiaţi lor: 71% din respondenţi au arătat că s-a înrăutăţit situaţia materială; 29% au
indicat apariţia tensiunilor în familie; 20% comunică că a apărut starea de depresie; la căte 16% s-a
înrăutăţit starea sănătăţii şi a apărut izolarea socială.

În acelaşi timp, majoritatea şomerilor (75%) consideră că starea lor actuală îi obligă să ducă o
intensă activitate de căutare a unui loc de muncă, această motivaţie consolidându-se odată cu creşterea

                                                          
1 Aici şi în continuare, situaţia când procentajul sumei totale a variantelor de răspuns depăşeşte 100%, se datoreşte faptului,
că unii şomeri au evidenţiat mai multe variante de răspuns.
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duratei şomajului. Doar fiecare al patrulea şomer consideră, că starea de şomer oferă o sursă
acceptabilă de venit (în toate grupele de vârstă opinia dată fiind preponderent susţinută de către femei).

Este semnificativ faptul, că şi într-o situaţie atât de complicată în care se află şomerii,
aproximativ jumătate din ei nu şi-au pierdut speranţa într-un viitor mai bun (tabelul 15).

Optimiştii predomină la ambele sexe în mediul urban şi sunt minoritari la ambele sexe în cel
rural, fapt condiţionat şi de posibilităţile inferioare de plasare/ reprofilare în acest mediu. Astfel, dacă
în mun.Chişinău privesc viitorul optimist 62% din respondenţi, apoi în j.Lăpuşna, j.Soroca, j.Orhei,
j.Tighina, j.Edineţ o opinie pesimistă au exprimat mai mult de jumătate din cei chestionaţi, iar în
UTAG - tocmai 83%.

Tabelul 15
Opinia şomerilor privind viitorul, % din total

Mediu de trai Optimişti Pesimişti
sex % sex %

-  urban femei 23 femei 18
bărbaţi 15 bărbaţi 14

-  rural femei 7 femei 10
bărbaţi 5 bărbaţi 8

Total pe republică 50 50

Optimiştii predomină şi în grupa de vârstă până la 29 ani (de 2 ori) - dat fiind receptivitatea şi
mobilitatea ridicate în această perioadă a vieţii. În celelalte grupe de vârstă predomină pesimiştii.

Sunt semnificative şi răspunsurile celor anchetaţi la întrebarea “Cu ce scop căutaţi un
serviciu?”, la care fiecare 4 din 5 şomeri (81%) au optat pentru surse de existenţă, 25% - pentru
necesitatea de a munci, iar 11% - pentru necesitatea de a comunica (graficul 2). Situaţia economică din
ţară reflectă necesitatea unui loc de muncă ca sursă de existenţă. Indiferent de obiectivul angajării,
motivaţia spre angajare e mai mare la femei.

Scopul obţinerii surselor de venit prevalează în toate unităţile administrativ-teritoriale, supuse
studiului şi în toate grupurile de vârstă. Considerăm că faptul citat demonstrează motivaţia mare de
găsire a mijloacelor de subzistenţă la persoanele neocupate, ceea ce face să ne găndim, că dacă aceste
surse nu vor fi găsite în economia formală, le va oferi cea  subterană, sau, şi mai dramatic, acea
criminală.

Soluţia ar putea fi atât crearea noilor locuri de muncă prin stimularea creşterii economice, cât
şi crearea condiţiilor de legalizare a economiei neformale (dat fiind faptul că, conform unor estimări,
în 1999 cota ei constituia circa 60% din economia naţională, asigurând circa 30% din locurile de
muncă şi 40-45% din veniturile populaţiei).

Motivaţia accentuată de a munci o denotă şi acel fapt, că numai 15% din totalul respondenţilor
au afirmat că nu ar mai lucra deloc, dacă ar avea surse alternative de existenţă, alţi 40% ar lucra ca
salariaţi, iar 45% ar deschide o afacere proprie. Menţionăm şi câteva momente specifice:
- ponderea celor ce nu ar lucra deloc este mai mare în ansamblu pe judeţe (în mediu 18%), iar în

mun.Chişinău constituie doar 11,6%, adică este de 1,5 ori mai mică. Putem explica aceasta în mare
parte prin existenţa în mediul rural şi a altor surse de existenţă, principala fiind pământul, de care
locuitorii urbani sunt în majoritatea cazurilor lipsiţi;

- atât la locuitorii urbani, cât şi la cei rurali, în această categorie predomină femeile, cunoscută fiind
sarcina lor socială mai mare;

- dorinţa de a lucra ca salariat angajat predomină la vărsta de 30-39 ani, din ei - la cei indemnizaţi;
- pentru afacere proprie optează preponderent persoanele sub 30 de ani, neindemnizate;
- la general, un comportament destul de activ este evident, el fiind predominant la şomerii tineri şi

cei neindemnizaţi.
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Graficul 2.
Obiectivul dorinţei de angajare

Şomerii anchetaţi au anumite pretenţii şi faţă de mărimea salariului scontat de la o eventuală

angajare, fapt ce-l denotă răspunsurile la întrebarea “La ce salariu minim v-aţi angaja?”. La 100-150
lei s-ar angaja doar 1,5% în mediu pe Republica Moldova, doar 0,5% - în mun.Chişinău şi nici o
persoană în judeţele Lăpuşna, Orhei, Chişinău şi UTAG. Cu un salariu de 151-200 lei s-ar angaja 4,6%
din respondenţi, iar la 200-400 lei - 21%. Majoritatea persoanelor vizate (73%) sunt de acord doar cu
un salariu care depăşeşte 400 lei lunar.

Aceste pretenţii ale şomerilor faţă de salariu sunt lesne de înţeles şi, după părerea noastră, nu
sunt deloc exagerate, dacă avem în vedere că pentru a. 2000  costul coşului minim de consum în
republică constituia circa 1000 lei lunar pentru o persoană.

E natural să credem, că pentru satisfacerea necesităţilor de existenţă majoritatea şomerilor sunt
într-o permanentă căutare a unui loc de muncă şi pentru a realiza această dorinţă ei dispun de două
modalităţi de a se angaja de sine stătător sau prin intermediul oficiului forţei de muncă. Preferinţele au
fost determinate prin răspunsul la întrebarea “Cum e mai uşor să găseşti de lucru?”

O parte considerabilă din şomeri (46%) susţine că este mai uşor să găseşti de lucru în mod
individual (prin mass-media, cunoscuţi etc.). Această părere prevalează în mun.Chişinău (55%), j Bălţi
-60-%, j.Ungheni - 63%, UTAG - 67%. Restul (54%) consideră că apelarea la serviciile OFM este mai
eficientă. Adepţii acestei opinii sunt majoritari în aproape toate judeţele republicii, dar mai ales în
j.Chişinău - 75% şi j.Cahul - 83%.

Deoarece în localităţile rurale posibilităţile de autoangajare/plasare sunt mai reduse, şomerii
din acest mediu preferă oficiul forţei de muncă în proporţie de 2:1, pe când cei urbani de 1:1.

Persoanele sub 30 ani se bizuie mai mult pe forţele proprii, cei trecuţi de această vârstă - pe
serviciile oficiului forţei de muncă.

Datele menţionate denotă importanţa destul de mare a oficiului forţei de muncă pentru
persoanele neocupate, dar e necesară ameliorarea activităţii serviciilor de plasare referitor la tineri.

Comportamentul activ şi nivelul de mobilitate destul de mare (atât teritorial, cât şi profesional)
îl denotă şi predispoziţia majorităţii şomerilor de a merge la importante sacrificii personale pentru a
obţine o muncă .
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Tabelul 16
        Ce aţi schimba pentru a găsi de lucru?

În mediu pe republică
%

Preponderent în localităţi

- profesia 51,7
j.Soroca- 73%,  j. Edineţ – 60%, Bălţi-
58%,

- localitatea 19,3 j. Edineţ- 48%, j. Soroca-30%
- ţara 39,5 j.Chişinău-55%, UTAG-57%

Practic fiecare al doilea şomer, în mediu pe republică, manifestă predispoziţia spre mobilitate
profesională. Faptul că de două ori mai multe persoane sunt gata să părăsească ţara, decât să
muncească în altă localitate din Republica Moldova, denotă scepticismul şomerilor privind
posibilităţile de câştig în republică, ca efect al declinului economic general.

Anchetarea a dovedit că majoritatea şomerilor nu se bizuie doar  pe ajutorul de şomaj, ci au
încercat să obţină şi alte surse de existenţă prin diverse activităţi. În ansamblu pe eşantion, comerţul
mărunt l-au practicat 27% din respondenţi, servicii individuale prestau 25%, iar 42% au experienţa
lucrărilor ocazionale. Doar 5% din respondenţi au declarat că nu au practicat nimic şi nu beneficiază
de surse alternative de venit.

Antrenarea în astfel de îndeletniciri demonstrează o dată în plus că şomerii sunt un potenţial
enorm de resurse umane nevalorificate, care în marea lor majoritate ştiu să-şi câştige existenţa, având
nevoie de susţinere şi îndrumare.

Necesităţile de susţinere le ilustrează şi răspunsurile la întrebarea, dacă s-ar fi adresat şomerii
la oficiul forţei de muncă, neexistînd ajutorul de şomaj. Numai 28% au răspuns negativ. Acest fapt
demonstrează că popularitatea oficiului se compune nu numai din indemnizaţie, dar şi (sau mai ales)
din alte servicii acordate şomerilor.

Conform aprecierilor şomerilor, oficiile forţei de muncă sunt în special  solicitate în j.Tighina
- 93%, j.Soroca - 90%, j.Lăpuşna - 84%. După ele urmează oficiile j.Orhei şi mun.Chişinău (respectiv
68% şi 54% de cazuri, media pe Republica Moldova fiind de 44%). În j.Ungheni, j.Lăpuşna, j.Tighina,
UTAG  sunt rezerve de ameliorare a activităţii, lucrul în aceste oficii fiind apreciat de către şomeri ca
neeficient respectiv între 15 şi 37 cazuri la sută (media pe republică fiind de 9%).

La efectuarea sondajului ne-a bucurat faptul că şomerii manifestă un înalt grad de
cooperativitate în ce priveşte determinarea priorităţilor politicii de angajare (reangajare) în muncă a
persoanelor neocupate. Astfel, graficul 4 arată doleanţele şomerilor privind politica de ocupare (în
ordinea importanţei, indicată de ei).

Graficul 3.
Opiniile şomerilor  privind priorităţile politicii de ocupare,

în mediu pe Republica Moldova în procente
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Sugestiile şomerilor pentru oficiul forţei de muncă referitor la ameliorarea raportului ocupare-
neocupare reflectă un comportament activ orientat la 2 din 3 persoane intervievate şi doar la 1 din 3
persoane vedem orientarea prioritară spre indemnizaţie. Deci, în general, pe ajutorul de şomaj nu se
mizează prea mult. Considerăm că prevalarea unei sau altei atitudini este în mare parte meritul
personalului oficiilor respective, care prin  activitatea lor pot orienta şomerii activ, pozitiv sau invers.
În acest sens, menţionăm activitatea oficiilor forţei de muncă din j.Bălţi şi j.Tighina, pe când cele din j.
Ungheni şi j. Lăpuşna mai au rezerve în activitatea lor.

În acelaşi timp, întrebarea referitor la sugestiile şomerilor presupunea şi o variantă de răspuns
personală, care, credem, a fost puţin luată în consideraţie (doar în 26 de anchete, din ele 24 - în
mun.Chişinău). Din punctul nostru de vedere, această variantă merită atenţie, ca o opinie proprie,
neinfluenţată a şomerului. Din propunerile constructive menţionăm:
- organizarea şi dirijarea emigrării în căutare de muncă;
- perfecţionarea deservirii informaţionale;
- acordarea de mici credite din contul Fondului de şomaj;
- plătirea la timp a indemnizaţiilor etc.

Informaţia obţinută  din studiul sociologic denotă existenţa unui comportament activ destul de
pronunţat la persoanele neocupate intervievate. În acelaşi timp, politica vis-a-vis de piaţa forţei de
muncă, după cum au demonstrat-o datele din capitolul I al cercetării noastre, rămâne preponderent
pasivă. Concluzia se cere de la sine: e necesar de a fortifica componenta activă a politicii ocupaţionale.

Să vedem, în continuare, dacă concluzia noastră corespunde cu cea a experţilor autohtoni în
domeniul ocupării forţei de muncă referitor la realităţile şomajului şi a politicii de ocupare în
Republica Moldova.

Concluzii privind sondajul sociologic al experţilor autohtoni în domeniul ocupării forţei de
muncă

 Pentru acest sondaj a fost elaborat un chestionar, care include 7 întrebări, grupate în 2 blocuri:
- starea actuală şi perspectivele proporţiilor şomajului în Republica Moldova;
- politica ocupării actuală şi de perspectivă.

Scopul sondajului a fost aprecierea de către experţii din republică (reprezentând diverse
ramuri de activitate) a problemei date, cât şi sintetizarea, în baza opiniilor lor individuale, a unei opinii
generale privind priorităţile politicii ocupaţionale.

Prin experţi am considerat persoane care: au studii superioare; au vârsta trecută de 35 de ani;
se ocupă de problemele utilizării forţei de muncă o perioadă de cel puţin 5 ani.

Experţii (70 la număr) au fost selectaţi din câteva eşantioane:
-     personalul  Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă  – 40 persoane;
- personalul sistemului alternativ de plasare în câmpul  muncii – 10 persoane;

- reprezentanţii instituţiilor de cercetare ştiinţifică – 10 persoane;
- personalul cu funcţii de decizie de la unităţile economice – 10 persoane.

În sondaj considerăm original faptul, că în baza unor opinii particulare, întrucâtva subiective,
am încercat să sintetizăm una generală obiectivă (determinată anume de diversitatea sferelor de
activitate şi a profilului instructiv al experţilor), vizând evoluţia şomajului şi a politicii de ocupare în
Republica Moldova.

Prima impresie din sondaj a fost unanimitatea experţilor în ce priveşte starea actuală a
şomajului. Nici una din 70 de persoane nu a calificat-o ca suportabilă (adică ca o rata naturală2 - sub

                                                          
2           Rata naturală a şomajului denotă  fluctuaţia normală a forţei de muncă. În ţările dezvoltate o rată naturală a şomajului egală cu 5-
6% se consideră a fi compatibilă cu ocuparea deplină, care nu este lipsă de şomaj, ci utilizarea eficientă a circa 95% din populaţia activă,
celelalte fiind în diverse tipuri de şomaj, cu excepţia celui ciclic.

Existenţa unei rate naturale a şomajului este nu numai un fenomen inevitabil, dar şi unul suportabil, fiind compatibil cu
menţinerea unei situaţii social – economice normale. El este, într-o oarecare măsură, un fenomen pozitiv, generat în mare parte de
progresul social, structural şi tehnic, care cere un nou nivel de pregătire şi organizare a mâinii de lucru.
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10%). Fiecare al cincilea expert a considerat şomajul autohton existent drept alarmant (12% - 15% din
populaţia economic activă), dintre aceştea 85% fiind economişti, adică persoane cu cea mai
corespunzătoare pregătire în domeniu. Circa 80 la sută din experţi au calificat şomajul deja ca critic,
adică cu o rată de peste 15% (din ei 36% - economişti). Aproximativ acelaşi număr de experţi (73%)
au apreciat că proporţiile şomajului vor creşte (50% - economişti) şi numai 4% - că el se va micşora;
20 la sută cred că şomajul va ramâne le acelaşi nivel.

Doi respondenţi au o opinie aparte referitor la perspectivele şomajului în ţară: ei au dorit să
evidenţieze că proporţiile lui vor diminua dacă va fi creştere economică.

Este interesant că şi din acei care consideră starea actuală a şomajului ca alarmantă, doar 8%
cred că el va diminua, iar  92% - că el va creşte.

 Din experţii care califică şomajul prezent ca critic, 85% cred că el va creşte şi pe viitor, din ei
cei mai pesimişti sunt cercetătorii ştiinţifici. Alţi experţi - 12% - cred că el va rămâne la acelaşi nivel.

Atât în mediul rural, cât şi în cel urban, viitorul e privit cu neâncredere, fiind mare ponderea
celor care consideră că şomajul este deja critic şi că el va continua să crească (circa 75% şi 85%
respectiv în ambele cazuri).

Deşi pledează aproape unanim pentru primatul politicii active de ocupare (96%), experţii
apreciază diferit ordinea priorităţii măsurilor acestei politici: 1) stimularea creării noilor locuri de
muncă – 32,7%; 2) dezvoltarea micului business – 18,0%; 3) dirijarea pregătirii profesionale – 15,1%;
4) dirijarea şi controlul migraţiei – 13,2%; 5) pensionarea anticipată – 6,8%; 6)subvenţionarea a
pregătirii profesionale şi ocupării - 6,8%; 7)  – extinderea pregătirii poliprofesionale – 5,4%; 8) –
extinderea ocupării temporare – 0,5%;9) – alte variante – 1,5%.

Din aceste aprecieri rezultă următoarele concluzii:
- circa 33% din experţi văd ieşirea prioritară din criză (şi şomaj) în  relansarea economiei prin

stimularea creării noilor locuri de muncă;
- celelalte măsuri urmează la o distanţă considerabilă – 18% şi mai puţin;
- importanţă mare se acordă dezvoltării micului bussines şi dirijării pregătirii profesionale (locul 2-

3);

- aproape unanim ocuparea temporară, în varianta noastră naţională, este o risipă de resurse umane;
- au fost propuse şi unele căi de destindere a şomajului, nespecificate în  chestionar şi anume:

optimizarea legislaţiei şi creşterea obligativităţii de respectare a ei; flexibilizarea politicii fiscale şi
creditare; determinarea priorităţilor strategice pe termen lung a economiei naţionale;stimularea
creării locurilor de muncă în infrastructură şi arealul rural; creşterea responsabilităţii statului
pentru                 monitorizarea pieţei muncii ş.a.

Un alt aspect al sondajului experţilor a fost aprecierea necesităţilor persoanelor date în studii
suplimentare, aceasta deoarece de ei, în  mare parte, depinde reuşita realizării politicii de ocupare. În
ordinea importanţei sunt necesare studii în: a) practică internaţională în domeniu – 26%; b) drept –
21%;             c) chestiuni concrete de serviciu – 20%;d) economie – 15%; e) psihologie – 14%; f) alte
domenii – 4%.

Generalizând datele obţinute prin sondaj, putem constata că, în opinia experţilor autohtoni în
domeniu, fenomenul şomajului în Republica Moldova a atins proporţii critice şi  dacă nu vor fi luate
masuri corespunzatoare pentru eficientizarea utilizării forţei de muncă, dimensiunea lui în republică se
va lărgi şi pe viitor.

Concluzii şi recomandări privind politica naţională de ocupare

 Generalizând informaţia obţinută prin cercetarea complexă efectuată, menţionăm concluziile
rezultate, semnificative şi specifice, care au putut fi elucidate doar prin metodologia şi anchetarea dată.
Astfel:

- sunt foarte puternice manifestările şomajului durabil şi cronic, care au la bază atât cauze obiective
(în 60 la sută din cazuri) - de declin economic general, soldat cu dispariţia a numeroaselor locuri

                                                                                                                                                                                    
Însă nu e real a transpune ratele de şomaj natural din ţările cu economii dezvoltate în condiţiile ţărilor în tranziţie, inclusiv a

ţării noastre. Deoarece economiile respective trec prin puternice crize structurale, aici este destul de înalt nivelul şomajului de structură, şi
deci o rată naturală, admisibilă şi suportabilă a şomajului este mai mare.
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de muncă, cât şi cauze subiective - care ţin în special de preferinţele şomerilor (30 la sută), dar şi
de inadaptarea ofertei de muncă la cererea pe piaţă (8 la sută);

- starea de neocupare are un puternic impact destructiv atât la nivel de individ (în circa 52 la sută
din cazuri), cât şi a familiei şomerului (90% din total), dar poate duce şi la fenomene asociale (2
cazuri din sută);

- situaţia creată precarizează aşteptările de viitor ale şomerilor, astfel raportul de pesimişti-optimişti
în acest aspect este de 1:1, pesimiştii predominând în mediul rural şi la persoanele trecute de 30
ani, ca efect al şanselor întrucâtva reduse de plasare în aceste grupuri;

- decepţia într-un viitor favorabil în arealul economic actual din Republicii Moldova face ca şomerii
intervievaţi, pentru a găsi de lucru, să prefere părăsirea ţării de 2 ori mai des decât a localităţii.
Aproximativ fiecare al doilea din ei manifestă o predispoziţie de a-şi schimba profesia în caz de
necesitate. Datele menţionate denotă un nivel ridicat de mobilitate  profesională şi  teritorială   a
persoanelor în căutare de muncă;

- odată cu creşterea duratei şomajului se intensifică şi comportamentul activ, de reintegrare în
muncă al şomerilor;

- acest comportament are ca scop prioritar obţinerea surselor de subzistenţă, dat fiind costul ridicat
al coşului minim de consum. Alte scopuri - necesitatea de muncă şi de comunicare - rămân în
minoritate;

- comportamentul activ predomină în mediul urban, deoarece aici şomerii contează puţin pe sursele
de subzistenţă alternative, ca bunăoară pământul şi gospodăria auxiliară, de care pot profita
şomerii din arealul rural;

- motivaţia de a munci este destul de puternică în general, deoarece doar 15% din şomeri nu ar lucra
dacă ar avea surse alternative de existenţă; 40% ar lucra ca angajaţi (preponderent persoane
trecute de 30 ani), iar circa 45% s-ar avânta în afaceri pe cont propriu (preponderent cei care au
vârsta sub 30 de ani);

- comportamentul activ este mai pronunţat la persoanele neindemnizate;
- în acelaşi timp, dorinţa de a munci nu este un scop în sine, ci unul condiţionat de retribuirea

muncii scontată, două treimi din respondenţi neacceptând un salariu sub 400 lei (în condiţiile când
bugetul minim de consum constituie circa 1000 lei lunar de persoană);

- comportamentul activ este evident şi din faptul, că doar 5 la sută din şomeri nu au întreprins
activităţi de obţinere a surselor alternative de existenţă, restul 95% practicând diverse
îndeletniciri;

- necătând la o activitate de autosusţinere atât de intensă, medierea oficiilor forţei de muncă  destul
de solicitată, raportul de plasare prin oficiile forţei de muncă sau de sine stătător fiind 1:1 în
localităţile urbane şi de 2:1 - în cele rurale (deoarece în arealul rural posibilităţile de plasare sunt
mai puţine). Persoanele sub 30 ani preferă autoangajarea, cele trecute de 30 ani - serviciile
oficiilor respective;

- activitatea oficiilor este satisfăcătoare în 90 % de opinii ale respondenţilor;
- nivelul înalt al asistenţei prestate de oficii o demonstrează şi opinia a 3/4 din şomeri, care s-ar

adresa la serviciile de plasare chiar şi în lipsa indemnizaţiei de şomaj;
- 96% din experţii autohtoni în domeniul ocupării forţei de muncă pledează pentru primatul politicii

active de ocupare.

- în acelaşi timp, mijloacele fondului de şomaj sunt repartizate între măsurile active şi pasive în
raport de 1: 3 .

Rezultatele cercetărilor noastre denotă, că pe piaţa muncii din Republica Moldova realitatea
este de aşa natură, când un comportament preponderent activ al majorităţii şomerilor şi o necesitate
imperioasă de locuri de muncă, vin în contradicţie cu caracterul preponderent pasiv al politicii actuale
de ocupare, ceea ce ne face să considerăm necesare şi oportune acţiunile de perfecţionare a acestei
politici.

Eficienţa finală a politicii de ocupare depinde atât de reuşita programelor elaborate şi serviciile
acordate, cât şi de randamentul  utilizării resurselor financiare, mai ales în condiţiile când una din
limitele principale ale politicii date în Republica Moldova este anume insuficienţa acestor mijloace.
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Un moment important vizează sursele de formare ale Fondului de şomaj. În prezent baza
financiară pentru formarea mijloacelor acestui Fond o constituie contribuţiile obligatorii ale
angajatorilor, nefiind introduse asigurările obligatorii în caz de şomaj ale salariaţilor.

Astfel, răspunderea pentru apariţia situaţiei de şomaj este suportată doar de patroni.
Considerăm o astfel de abordare neadecvată, deoarece apariţia şomajului poate fi cauzată şi de
acţiunile şomerului (incompatibilitate profesională, refuzul reprofilării etc.), dar şi a statului (de ex.
colapsul economiei în perioada de tranziţie şi impactul lui asupra proporţiilor ocupării). După părerea
noastră, mecanismul de formare a Fondului de şomaj trebuie să reflecte aceste realităţi. În acest
context, propunem ca la formarea lui să  fie alocate mijloace simultan din câteva surse - stat, patroni şi
lucrători, însă nu în proporţie egală:
- defalcările obligatorii ale patronilor - 5% de la fondul de salarizare;
- defalcările obligatorii ale lucrătorilor - 1% de la salariul fiecăruia;
- subvenţii de la bugetul de stat pentru măsuri ale politicii de ocupare.

Statul trebuie să acopere integral cheltuielile pentru indemnizaţii acordate persoanelor în
căutare de muncă, care până la apariţia situaţiei date nu au contribuit prin impozite de la venit la
formarea mijloacelor Fondului de şomaj. Aceasta se referă la persoanele ieşite pentru prima dată pe
piaţa muncii (absolvenţii de toate nivelurile intraţi direct în şomaj), persoane după o perioadă de
întrerupere îndelungată (în special femei), militari trecuţi în rezervă. Valoarea acestei indemnizaţii e
necesar să ia în consideraţie atât minimul de existenţă, cât şi necesitatea de motivare a unui
comportament activ, orientat spre angajare, din partea şomerului. De asemenea statul ar trebui să
acopere şi cheltuielile pentru indemnizarea persoanelor care nu au un stagiu suficient de asigurare
contra şomajului.

În aplicarea unui astfel de mecanism de formare a Fondului de şomaj vedem următoarele
avantaje:

- partajul adecvat al răspunderii pentru apariţia riscului de şomaj;
- sporirea considerabilă a mijloacelor acestui Fond va permite creşterea ajutorului de şomaj

(conform recomandărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii el trebuie să constituie 50-75% de
la salariul anterior şi să garanteze un minim de existenţă);

- menţinerea unui nivel acceptabil al consumului chiar şi în situaţia de recesiune economică ar
permite susţinerea unui nivel suficient al cererii agregate, prin aceasta  stimulând creşterea
economică şi fiind un factor de stabilizare macroeconomică;

- stimularea schimbărilor structurale în perioada de tranziţie,  deoarece indemnizaţii vor primi
lucrătorii din sferele  nerentabile care cândva erau  dotate de stat, iar acum recurg la  eliberări de
personal;

- stabilirea relaţiilor civilizate angajat-patron etc.
Din analiza direcţiilor de utilizare a mijloacelor Fondului de şomaj este evident că în prezent

politica economică de ocupare în Republica Moldova are o orientare preponderent pasivă. În literatura
de specialitate opiniile privind care politică trebuie să prevaleze nu sunt univoce. Există păreri că în
perioada de criză politica pasivă este preferenţială. Din punctul nostru de vedere, promovarea unei
asemenea politici nu va contribui la creşterea economică şi va susţine comportamentul pasiv al
şomerilor.

Necesitatea predominării unei politici active am încercat să o demonstrăm prin rezultatele
investigaţiilor efectuate. Un argument elocvent în acest sens sunt şi rezultatele sondajului “Impactul
neocupării asupra personalităţii şi comportamentului şomerului şi eficienţa lucrului oficiilor forţei de
muncă”. Astfel, necesitatea unei politici active eficiente este confirmată de realitatea stării de şomaj:
majoritatea şomerilor solicită o angajare imediată, au încercat să obţină de lucru prin toate mijloacele
posibile, de obicei au practica unei ocupări aferente şi de la oficiile forţei de muncă aşteaptă nu o
indemnizare mai mare, ci cât mai multe locuri de muncă.

 După cum atestă şi practica altor ţări, inclusiv a celor în tranziţie, în ele prioritate se acordă
politicii active pe piaţa muncii. Iar dintre toate măsurile active orientate la optimizarea utilizării forţei
de muncă şi, eventual, la destinderea problemei şomajului, cea mai eficientă este crearea noilor locuri
de muncă.
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În ultimele decenii în plan mondial se conturează câteva direcţii generale care conduc la
creştere economică şi la creare de noi locuri de muncă. La ele, considerăm, e necesar să se alinieze şi
ţara noastră pentru a putea depăşi impasul economic actual.
 Una din şansele de a merge spre această realitate este integrarea în societatea informaţională
şi utilizarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicare (TIC). Însă crearea unei
societăţi informaţionale nu poate fi obţinută decât prin promovarea unei politici statale adecvate.
Considerăm că unele căi de atingere a acestui scop ar fi: informatizarea intensivă să devină un obiectiv
primordial în strategia de dezvoltare a ţării; implementarea unei reţele ramificate de acces public la
TIC; familiarizarea generaţiei în creştere de la vârstă timpurie cu TIC etc.

Implementarea pe scară largă a tehnologiilor de vârf ar avea numeroase efecte pozitive, de
durată atât în planul creşterii economice, cât şi în cel ulterior de  creştere a ocupării. Dar vedem şi
unele avantaje imediate, care le poate avea acest proces pentru şomeri în vederea găsirii unei muncii şi
unele căi de implementare a TIC pentru necesităţile lor:
a) acordarea serviciilor de obţinere a abilităţilor necesare ca  utilizator al sistemului TIC;
b) familiarizarea cu mecanismul de căutare a locurilor de  muncă libere prin sistemul TIC;
c) dezvoltarea unei reţele TIC special orientate în cadrul Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de

muncă şi dotarea acestuia cu echipament respectiv, precum  şi pregătirea corespunzătoare a
personalului său; ş.a.

Una din căile principale în atingerea obiectivului de creare a locurilor noi de muncă
considerăm contribuţia la creştere economică prin dezvoltarea privilegiată şi susţinerea micului
bussines, deoarece experienţa internaţională demonstrează faptul că întreprinderile micro, mici şi
mijlocii (IMMM) posedă o serie de priorităţi faţă de cele mari:  crează rapid noi locuri de muncă;
absorb mai eficient forţa de muncă disponibilizată, inclusiv cea necalificată şi din grupele de risc; sunt
flexibile privind adaptarea la condiţiile incerte ale pieţei concurenţiale etc.

Pe parcursul ultimilor ani procesul de creare a IMMM s-a dezvoltat rapid şi în Republica
Moldova. În prezent ele constituie circa 90% din numărul total al întreprinderilor înregistrate, din ele
aproximativ 50% ţin de sfera comerţului. Dezvoltarea ulterioară de proporţii a micului business în ţara
noastră este limitată de adaptarea nesatisfăcătoare a legislaţiei actuale în domeniu la necesităţile lui şi
considerăm necesară perfecţionarea ei în următoarele direcţii:
- simplificarea procedurii de înregistrare prin reducerea timpului şi plăţilor necesare.  În SUA

înregistrarea firmei durează 1 zi şi costă 5–10 dolari;
- deoarece 50–80% de IMMM falimentează din cauza impozitelor mari, ar fi necesare facilităţi

fiscale pentru perioada de  maturizare (3 – 4 ani);

- adaptarea politicii creditare la necesităţile IMMM ( creditare de lungă durată, scăderea dobânzilor
la credite şi a sumei garanţiilor etc.);

- prin mecanisme creditar - fiscale ar fi posibilă schimbarea accentului de activitate a businessului
de la cea comercială la  cea productivă sau spre orice alt domeniu considerat     prioritar pentru
ţară.

În afară de contribuţia la creşterea economică şi respectivă a ocupării în viitor, susţinem că la
noi în ţară micul business ar putea deveni un areal de angajare în muncă a şomerilor şi în perspectivă
mai apropiată, prin două căi: angajarea forţei de muncă noi parţial din rândul şomerilor şi oferirea
şanselor pentru şomeri de a deveni liber antreprenori, prin creditare avantajoasă.

O modalitate de obţinere a surselor financiare pentru start, utilizată reuşit în alte ţări3, este
alocarea ajutorului de şomaj sub formă capitalizată pentru perioada maximă de indemnizare. La noi
ea nu a fost practicată, o limită fiind inexistenţa suportului legal şi a mijloacelor financiare, deoarece
această metodă presupune că suma capitalizată ar fi suficientă pentru demararea unei mici afaceri.

Necătând la studiile şi experienţa deja obţinute, majoritatea şomerilor nu sunt persoanele cele
mai abile pentru a organiza şi a dirija o antrepriză (altfel ei nu ar fi şomeri). Astfel, devine necesară
acordarea ajutorului în obţinerea unei instruiri speciale suplimentare, prin diverse modalităţi:
                                                          

3 O răspândire largă a obţinut această practică în M. Britanie, SUA, Polonia, Ungaria, Cenia ş.a. Spre exemplu în
Franţa, în 1992 pe baza mijloacelor ajutoarelor de şomaj au fost organizate 50 mii de firme proprii, preponderent în sfera
serviciilor. Pe calea micului business în Franţa între anii 1983 – 1997 au devenit liberi întreprinzători 33% de şomeri (vezi
5, p.15, p.34).
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- cursuri de instruire de scurtă durată (contabilitate, management, finanţe, drept);
- cooperarea cu centrele de consultanţă în afaceri (oferă atât  consultanţă iniţială, cât şi în perioada

de maturizare a afacerii), crearea “Asociaţiilor antreprenoriale ale potenţialilor şomeri” (este o
măsură de prevenire a şomajului prin instruirea persoanelor care abea sunt ameninţate de lipsa
ocupării);

- organizarea “Incubatoarelor de afaceri”4, după tipul “club de antreprenori” cu diverse stagii de
formare şi de activitate antreprenorială. Membrii clubului pot beneficia de participare o perioadă
până la 3 ani, care este de obicei suficientă pentru dotarea în domeniu şi pot profita de instruire
specială privind antreprenoriatul. În această metodă un moment pozitiv valoros este acela că în
Incubatoare are loc maturizarea noilor antreprenori şi prin instruire reciprocă, prin partaj de
experienţă.

Măsurile enumerate mai sus sunt orientate la relansarea creşterii economice, la sporirea
gradului de ocupare şi reducerea respectivă a şomajului la nivel naţional şi se referă la o politică de
strategie a statului pe termen lung. Dar să vedem ce se poate face în perspectiva imediată de angajare a
şomerilor?

 În acest sens, o măsură ce s-a dovedit eficientă în alte ţări5 este crearea locurilor de muncă noi
prin subvenţionarea ocupării şomerilor. O altă modalitate de creare a locurilor de muncă pentru
şomeri şunt şi formele temporare de utilizare a forţei de muncă prin organizarea lucrărilor publice
remunerate. Considerăm, că însăşi principiile de organizare a acestor lucrări, aplicate la noi, necesită
unele modificări: spectru mai variat al locurilor de muncă propuse; extindere a acestor lucrări şi în alte
sfere, inclusiv în cea a muncii intelectuale, sociale, ecologie etc.; remunerare decentă, deoarece plata
pentru muncă este  preferabilă ajutorului de şomaj; condiţionarea alocării ajutorului de şomaj cu
participarea la lucrările publice remunerate.

Deoarece şomerii, conform cercetărilor noastre, manifestă o mobilitate potenţială ridicată -
atât profesională, cât şi teritorială - considerăm că o părghie de acţiune asupra destinderii problemei
şomajului în republică ar fi angajarea solicitanţilor la locurile de muncă deja existente în alte ţări, ceea
ce presupune luarea sub control a migraţiei externe în căutare de muncă a cetăţenilor Republicii
Moldova, cu beneficii atât pentru cei ocupaţi acolo (asigurarea protecţiei), cât şi pentru ţara noastră.
Pentru a favoriza ajustarea optimă a ofertei naţionale de muncă cu cererea părţii primitoare ar fi
oportună deschiderea agenţiilor de plasare în ţările respective pentru cetăţenii noştri, astfel  ei
profitând de asistenţă în imediata lor apropiere (aşa soluţii practică Iordania, Pakistan, Filipine).

Măsuri ca favorizarea creşterii economice, care ar mări gradul  general de ocupare al forţei de
muncă sau crearea locurilor de muncă special pentru şomeri, ar contribui la diminuarea şomajului
ciclic, prin lărgirea cererii efective de muncă. Însă restructurarea şi modernizarea acutizează situaţia
şomajului structural, de inadaptare a ofertei de muncă cu exigenţele cererii. În acest sens, un rol
important revine pregătirii profesionale a  şomerilor.

În ţările dezvoltate pregătirea profesională a persoanelor adulte, cum sunt şomerii, este
considerată o măsură pe cât de eficientă, pe atât şi de costisitoare, deaceea ea nu se propune tuturor şi
nu de la începutul perioadei de şomaj. În acest sens, de o atenţie deosebită trebuie să beneficieze
şomerii grupelor de risc – tineri fără pregătire profesională, femei după întrerupere îndelungată,
şomeri în vârstă, dar mai ales cei de durată. Pentru ceilalţi şansa de frecventare a cursurilor de instruire
se va acorda atinci când au fost epuizate toate celelalte posibilităţi de plasare. Ar fi bine ca aceste
cursuri să aibă o adresabilitate concretă, care ar face cât mai reală angajarea la terminarea lor.

În acest context, ni se pare oportună studierea necesităţilor de specialişti ale economiei şi
pregătirea în profesii necesare, după posibilităţi - pentru/şi la locuri de muncă concret existente. În
acest caz considerăm că poate fi utilizat mecanismul subvenţionării directe şi a pregătirii profesionale.

O direcţie demnă de atenţie ni se pare şi dezvoltarea, încă din şcoală, a spiritului
antreprenorial la viitoarea forţă de muncă care, în perspectivă de durată, ar preveni şomajul tinerilor
şi ar contribui la creşterea economică.

                                                          
4 În SUA în 1980 erau cca 10 Incubatoare de afaceri, în 1994 – cca 500. Datorită lor au fost create cca 82 mii noi locuri de
muncă. (vezi 25, p.157).

5 Eficienţa acestor măsuri o denotă experienţa M.Britanii, unde în primii ani după criza din 1980-1982 locurile de muncă
subvenţionate constituiau 27% din toate cele nou create (vezi 5, p.14).
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O şansă de a evita şomajul este şi pregătirea poliprofesională, atât a studenţilor
învăţământului superior, cât şi a celui profesional-tehnic, fapt care ar mări mobilitatea lor profesională.
Pentru instruirea şomerilor considerăm că aceasta ar fi o soluţie prea costisitoare. Însă ea poate fi
acceptată pentru lucrătorii unităţilor economice, făcându-i mai puţin receptivi la disponibilizări din
cauza necorespunderii profesionale. Aceasta ar fi posibil prin promovarea unei politici de “instruire
continuă” atât în cadrul firmei, cât şi la instituţii specializate, în câştig fiind ambele părţi: angajatul –
prin creşterea venitului său pentru o muncă mai calificată, firma – prin beneficii mai mari rezultate din
această muncă.

O măsură activă de prevenire a şomajului şi de ajustare a cererii de muncă cu oferta este
informarea privind piaţa muncii. În acest context, e necesar un efort suplimentar în dezvoltarea
relaţiilor de cooperare între agenţii economici şi oficiile forţei de muncă, cât şi colectarea şi prestarea
către şomeri a informaţiei despre locurile de muncă libere.  Ca direcţii de acţiune considerăm
oportune:

- gestionarea mai eficientă a fondului de locuri de muncă existente;
- conlucrarea mai eficientă cu agenţii economici în vederea selectării şi plasării în câmpul  muncii a

persoanelor din rândul   şomerilor;
- oferirea bazei de date a locurilor de muncă vacante şomerilor;
- oferirea bazei de date a şomerilor agenţilor economici pentru selecţionarea personalului necesar;
- familiarizarea şomerilor cu legislaţia în vigoare, ce oferă unele facilităţi persoanelor care încep o

activitate, ş.a
În special menţionăm, că la realizarea obiectivului de sporire a gradului de informare pe piaţa

muncii privind accesul la locurile de muncă libere, pe lângă agenţiile de stat de ocupare a forţei de
muncă e necesar să participe şi agenţiile private de ocupare, care deja activează în Republica
Moldova.

Paralel cu accentuarea politicii active pe piaţa muncii considerăm necesară şi perfecţionarea
spectrului măsurilor de politică pasivă, inclusiv perfecţionarea mecanismului de  acordare a
mijloacelor de sibzistenţă şomerilor în perioada căutării locului de muncă, în următoarele direcţii:
- corelarea mărimii ajutorului de şomaj cu dimensiunea minimului de existenţă, stagiul de muncă şi

de asigurare contra şomajului, cât şi cu salariul anterior;
- e bine gândit mecanismul de diminuare treptată a   indemnizaţiei cu scopul de a stimula angajarea,

însă el va începe să lucreze numai după corelarea indemnizaţiei cu valoarea minimului de
existenţă;

- acordarea ajutorului de şomaj parţial (până la valoarea  minimului de existenţă) dacă şomerul a
găsit o angajare  parţială, ce nu asigură acest minim;

- atribuirea statutului de şomer persoanelor ocupate la unităţile  economice timp incomplet (mai
puţin de 18 ore săptămânal) şi  acordarea ajutorului de şomaj respectiv până la valoarea
minimului de existenţă;

- creşterea răspunderii şomerului pentru obţinerea indemnizării  pe căi ilicite, prin obligativitatea de
a rambursa sumele    primite;

- acordarea unei alocaţii de sprijin în cazul când perioada de plată a expirat, iar de lucru nu s-a găsit
– practică aplicată în   majoritatea ţărilor. Alocaţia trebuie să fie mai mică decât   ajutorul de
şomaj propriu-zis (racordat la minimul de   existenţă), pentru a stimula comportamentul activ al
şomerilor.

Dacă elaborarea politicii economice de ocupare este, în mare măsură, o prerogativă a statului,
atunci în munca de promovare şi implementare a ei e greu de supraapreciat rolul unei astfel de
instituţii ca Serviciul de stat pentru utilizarea forţei de muncă. Un element important, în acest aspect,
este reformarea Serviciului dat în Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, administrată
de către un Consiliu reprezentat de partenerii sociali. Considerăm că asemenea agenţii trebuie  create
şi la nivel teritorial.

Important este de a crea condiţii optime realizării acestei munci, o problemă de prim ordin
fiind cea a cadrelor. În acest context vedem oportună :
- corelarea raportului autohton de specialişti:  şomeri de circa 1: 486 cu media pe ţările OCDE de 1:

64;
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- conform cercetărilor noastre, colaboratorii Serviciului de stat pentru utilizarea forţei de muncă
necesită  obţinerea unor studii noi, în domenii moderne – sociologie,    psihologie, drept, limbi
moderne, tehnologii informaţionale     etc.

În acelaşi timp, modernizarea activităţii Serviciului respectiv o vedem şi în rolul pe care e
chemată să-l joace această structură instituţională în adaptarea permanentă a activităţii sale la
necesităţile reale de lucru cu şomerii :
- servicii de preconcediere, mediere, informare şi consiliere profesională;
- consultanţă şi asistenţă în iniţierea unei afaceri pe cont propriu;
- servicii de orientare şi formare profesională;
- susţinerea psihologică a şomerilor în scopul fortificării încrederii în sine şi formării unei poziţii

active privind plasarea în câmpul muncii;

- valorificarea capacităţilor deja existente ale şomerilor şi pregătirea/reprofilarea lor în specialităţi
cerute pe piaţa forţei de muncă ş.a.
Perfecţionarea activităţii Serviciului sperăm că va duce la creşterea gradului de adresabilitate la el

a persoanelor în căutare de lucru, proces caracteristic pieţei muncii internaţionale. În prezent, la noi,
datorită indemnizaţiei joase şi posibilităţilor reduse de plasare în muncă, adresabilitatea la oficiile
forţei de muncă este destul de scăzută.

 Luând în consideraţie toate cele menţionate mai sus, considerăm că în Republica Moldova
trebuie promovat şi diversificat un complex de măsuri în cadrul politicii de ocupare, multitudinea şi
interferenţa cărora vor constitui un mecanism real şi viabil de reducere a şomajului.

Analiza prin sondaje sociologice a confirmat că inactivitatea impusă este risipă de resurse
umane şi are efecte distructive atât asupra personalităţii şomerului, cât şi a familiei sale şi, prin
consecinţă, asupra societăţii în întregime. Reieşind din aceste considerente, perfecţionarea legislaţiei în
vigoare în vederea ameliorării situaţiei ocupaţionale în ţară şi eficientizarea   asistenţei, prestate
şomerilor, sunt probleme de primă importanţă şi necesită o abordare urgentă şi minuţioasă. Astfel de
sondaje, ca cele petrecute de noi, permit studierea aprofundată a numeroaselor particularităţi ale
fenomenului şomaj, care sunt problematic sau chiar imposibil de elucidat prin alte metode.

Finanţarea politicilor pe piaţa forţei de muncă

Cheltuielile pentru implementarea politicilor pe piaţa forţei de muncă sunt suportate din
Fondul de şomaj, parte integrantă a bugetului asigurărilor sociale de stat. Actualmente din acest fond
se acoperă cheltuielile de şomaj pentru persoanele asigurate şi neasigurate de riscul şomajului, ceea ce
contravine Legii privind sistemului public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8.07.1999.

Mecanismul de finanţare este intransparent şi rigid. În perioada anilor 1995- 2000 sistemul de
protecţie socială a şomerilor a fost puternic afectat din motivul datoriilor persistente şi transferurilor de
mijloace băneşti la un nivel extrem de scăzut, având un impact negativ asupra promovării şi
implementării politicilor active pe piaţa muncii.

Întru îmbunătăţirea sistemului de finanţare la 6 decembrie 2001 a fost adoptată Legea cu
privire la Fondul de şomaj, care include stabilirea unei cote Fondului de şomaj, în totalul contribuţiilor
sociale, fapt ce va garanta transferarea stabilă a surselor în Fondul de şomaj.

Potrivit Legii privind sistemului public de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8.07.1999
persoanele afectate de şomaj au dreptul numai de ajutor de şomaj nu şi de alte măsuri active care ar
conduce la reintegrarea lor în câmpul muncii. Iar persoanele care nu au contribuit la formarea fondului
nu au dreptul la măsurile de protecţie socială.

Actualmente urmează a fi introduse modificări şi completări în Legea privind sistemul public
de asigurări sociale nr. 489-XIV din 8.07.1999 privind eligibilitatea tipurilor prestaţiilor de şomaj, de
care urmează să beneficieze persoana asigurată de riscul şomajului. În acest scop au fost elaborate şi se
află în examinare proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii privind sistemul  public de
asigurări sociale.

O altă problemă care urmează a fi soluţionată este stabilirea surselor de finanţare  pentru
persoanele neasigurate contra riscului şomajului şi tipurile de prestaţii de care vor beneficia. Problema
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dată va fi soluţionată odată cu adoptarea proiectului de lege cu privire la ocuparea forţei de muncă şi
protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Volumul cheltuielilor legate de protecţia socială a şomerilor reprezintă o pondere care se
estimează la circa 0,14% din PIB. Acest indice pe parcursul ultimilor ani se menţine la un nivel foarte
scăzut în comparaţie cu alte ţări europene. Sporirea mărimii medii a cheltuielilor pentru un şomer se
datorează majorării cuantumului ajutorului de şomaj, care a constituit în mediu 53,25 lei în anul 1995
şi a atins nivelul mediu de 133,38 lei în 2001. Pentru luna decembrie mărimea ajutorului de şomaj s-a
estimat la 128,41 lei ceea ce constituie circa 13,0 % din coşul minim de consum pentru perioada
similară.

Tabelul 17
Cheltuieli de şomaj în PIB

Nr.
d/0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

1. Cheltuieli totale, mii lei 8574,5 10431,6 11982,7 14790.3 20939,2 22638,8 27401,9
2. PIB, mil lei 6480 7798 8917 9122 12321 15980 19019
3. % cheltuieli de şomaj în PIB 0,13 0,13 0,13 0,16 0,17 0,14 0,14
4. Numărul total de şomeri 45365 46333 49518 63296 57834 50848 59505
5. Prestaţia totală medie lei / şomer 189,0 225,1 242,0 233,7 362,1 445,2 460,5

Sursa: Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă

Din tabelul prezentat se constată că pe parcursul anilor 1997-2001 se păstrează tendinţa de
menţinere a structurii cheltuielilor  cu ponderea sporită a cheltuielilor pentru măsurile pasive de
protecţie socială a şomerilor, care depăşesc 50%, exceptând cheltuielile de întreţinere. În anul 2001 au
fost îndreptăţite să primească ajutoare de şomaj 16066 persoane, indemnizaţii de incapacitate
temporară de muncă - 485 persoane, indemnizaţii de maternitate şi naştere - 138 persoane,
indemnizaţii de înmormântare - 29 persoane.

Tabelul 18
Nivelul şi structura cheltuielilor Fondului de şomaj în anii 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001

Total cheltuieli, mii lei
%

11982,7
100,0

14790,3
100,0

20939,3
100,0

22638,8
100,0

27401,9
100,0

Acordarea ajutorului de şomaj,
indemnizaţiilor, mii lei
%

6377,5

53,23

8615,4

58,25

12540,4

59,89

14631,8

64,63

10169,8

37,11
Indemnizaţie unică pentru persoanele din
detenţie, mii lei
%

- - - 1,4

0,01

81,5

0,3
Plata contribuţiilor în alte fonduri de
asigurare, mii lei
%

- - - 8218,0

29,99

5657,0

13,35
Cheltuieli poştale, bancare, mii lei
%

135,7
1,13

119,0
0,80

14,7
0,26

137,2
0,61

103,0
0,38

Pregătirea profesională a şomerilor, mii lei
%

2800,7
23,36

3424,6
23,15

4126,2
19,71

736,1
16,50

2864,0
10,45

Crearea locurilor de muncă şi organizarea
lucrărilor publice, mii lei
%

0,7

0,01

2,7

0,02

2,0

0,01

1,4

0,01

5,0

0,02
Întreţinerea sistemului informativ şi
informarea privind piaţa forţei de muncă,
mii lei
%

0,8

0,01

0,6

0,01

- 1,2

0,01

649,8

2,37
Cheltuieli pentru întreţinerea Serviciului de
stat pentru utilizarea forţei de muncă, mii lei
%

2667,3

22,26

2628,0

17,77

4216,0

20,13

4129,0

18,24

5310,7

19,38
Sursa: Departamentul pentru Utilizarea Forţei de Muncă
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Necătând la faptul că pe parcursului anilor 2000 - 2001 au fost adoptate unele acte normative
privind stimularea ocupării forţei de muncă, activităţile respective pe parcursul anului 2001 nu s-au
desfăşurat datorită nealocării mijloacelor financiare pentru aceste scopuri. Pentru anul 2002  sunt
preconizate mijloace pentru susţinerea financiară a agenţilor economici pentru crearea locurilor de
muncă în scopul angajării şomerilor şi a şomerilor pentru organizarea activităţii de antreprenoriat.

Conform Hotărârii Guvernului “Despre aprobarea unor regulamente privind modul şi
condiţiile de finanţare a agenţilor economici pentru crearea locurilor de muncă în scopul angajării
şomerilor” nr. 976 din 25.09.2000, vor fi finanţate proiectele agenţilor economici care vor conduce la
crearea locurilor de muncă în industrie sau prestarea serviciilor de producţie, reparaţie şi construcţie,
deservirea socială şi turism. Prioritare vor fi considerate proiectele care prevăd crearea locurilor de
muncă la întreprinderile din sectorul micului business, în localităţile rurale.

Volumul mijloacelor alocate pentru realizarea proiectului se determină luându-se în calcul
necesităţile argumentate de fonduri fixe li mijloace circulante, de care va fi nevoie la producerea
mărfurilor (prestarea serviciilor), în caz de creare a locurilor de muncă şi diferă în funcţie de:
- gradul de utilizarea a forţei de muncă, nivelul şomajului şi durata lui în teritoriul respectiv;
- necesitatea practicării genului respectiv de activitate în teritoriul respectiv;
- respectarea termenelor de depunere a cotizaţiilor pentru asigurarea socială şi de achitare cu
bugetul;

- posibilitatea reală de rambursare a mijloacelor, precum şi de posibilitatea financiară a persoanei
juridice - garantul acesteia.

Finanţarea cheltuielilor din Fondul de şomaj în vederea creării locurilor noi de muncă în
scopul angajării şomerilor se poate întemeia pe o bază rambursabilă sau nerambursabilă în funcţie de
categoria şomerilor.

Finanţarea nerambursabilă poate fi efectuată în scopul creării locurilor noi de muncă şi
garantării angajării în câmpul muncii în termenele stabilite pentru următoarele categorii de şomeri,
înregistraţi la oficiile forţei de muncă: invalizi, tineret până la 18 ani, care nu deţin o profesie(meserie),
persoane aflate în şomaj de lungă durată, persoane eliberate din locurile de detenţie.

Resursele financiare sub formă de finanţare rambursabilă vor fi alocate cu stabilirea
termenelor de rambursare şi plata pentru utilizarea lor în mărime de 50% din taxa scontului stabilit de
către bancă la data încheierii contractului cu agentul economic, pentru următoarele categorii de şomeri
înregistraţi la oficiile forţei de muncă: absolvenţi ai învăţământului superior şi secundar profesional,
persoane de vârstă prepensionară, femei, cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului, persoane
care au îngrijit de un membru al familiei –invalid de grupa I sau copiii invalizi (în vârstă de până la 16
ani), o persoană în vârstă înaintată (75 ani şi mai mult).

  Conform Hotărârii Guvernului “Cu privire la susţinerea financiară a şomerilor pentru
organizarea activităţii de antreprenoriat” nr. 152 din 23.02.2001 şomerilor li se va acorda sprijin
financiar în formă de împrumut rambursabil pentru o perioadă de 12 luni. Mărimea împrumutului este
până la 5 mii lei. Împrumutul se va acorda la prezentarea planului de afaceri argumentat din punct de
vedere economic.

Reglementările legislaţiv instituţionale nu au dus la performanţe substanţiale în domeniul
funcţionării pieţei muncii. Degradarea funcţiei şi capacităţii productive a economiei, reducerea
investiţiilor sunt elemente care deformează în continuu funcţionarea pieţei muncii. Aceasta stimulează
migraţia internă şi externă a forţei de muncă.

Dezvoltarea pieţei muncii în Republica Moldova

În scopul promovării politicilor active pe piaţa muncii se întreprind măsuri întru cooperarea
internaţională.

Pe parcursul anului 2001 a fost semnat un Contract de colaborare între Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale şi Consiliul Naţional Suedez pentru Piaţa Muncii cu scopul realizării proiectului
“Dezvoltarea pieţei muncii în Republica Moldova”, finanţat de către Agenţia Suedeză pentru
Dezvoltare Internaţională (SIDA).
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Obiectivul proiectului constă în funcţionarea mai bună a pieţei muncii şi creşterea capacităţii
de angajare prin introducerea politicilor active pe piaţa muncii. Pentru atingerea lui se vor întreprinde
următoarele:

vor fi create două oficii forţei de muncă model în judeţele Bălţi şi Cahul, care vor fi dotate  cu
echipament tehnic, unde vor fi introduse noi metode de lucru;

se va crea sistemul informaţional al pieţei muncii în judeţele respective. În acest context se
întreprind măsuri şi la nivel republican pentru a crea un sistem informaţional unde organele Serviciului
de stat pentru utilizarea forţei de muncă vor fi unite în reţea unică;

introducerea unor noi metode privind contractele cu şomerii şi patronii;
instruirea personalului implicat în realizarea proiectului respectiv;

vizite de studiu în Suedia cu scopul familiarizării cu experienţa Consiliului Naţional Suedez
pentru Piaţa Muncii.

Proiectul derulează începând cu septembrie 2001 şi va dura până la finele semestrului I anul
2003.

Printre activităţile care au derulat pot fi menţionate:
s-a efectuat o analiză amplă a activităţii Oficiilor forţei de muncă din judeţele Bălţi şi Cahul, s-

au determinat necesităţile, care urmează să fie dezvoltate până la finele proiectului. S-au apreciat
necesităţile de instruire, component important al proiectului;

s-a efectuat o vizită de studiu în Suedia, grupul fiind reprezentat de persoane cu funcţii de
răspundere din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, oficiile forţei de muncă ale judeţelor Bălţi şi
Cahul, conducători ai autorităţilor publice locale din judeţele respective;

s-a desfăşurat seminarul instructiv “Politicile pieţei muncii implementate pe piaţa muncii din
Suedia”, la care au participat colaboratori ai oficiilor forţei de muncă  pilot, precum şi directorii
celorlalte  oficii forţei de muncă din republică;

s-a propus în scopul îmbunătăţirii proiectul legii cu privire la ocuparea forţei de muncă şi
protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă elaborat .

Pentru noi experienţa suedeză în administrarea pieţei muncii serveşte drept model în
activitate.Vizita de studiu în Suedia organizată de Consiliul Naţional Suedez al Pieţei Muncii (AMS)
în cadrul proiectului “Dezvoltarea pieţei muncii în Republica Moldova”  s-a axat pe următoarele
domenii de activitate:

politicile active pe piaţa muncii ca parte componentă a politicilor economice;
organizarea Administraţiei Naţionale Suedeze pentru Piaţa Muncii;
serviciile publice de muncă cu accent pe concepţia autodeservirii şi serviciilor Internet;
sistemele de prognozare şi monitorizare în cadrul Administraţiei Naţionale Suedeze pentru

Piaţa Muncii;
cooperarea cu patronii şi sindicatele şi serviciile oferite patronilor;
situaţia pe piaţa muncii în Suedia, diverse programe de promovare a muncii.
 Cu scopul comparatibilităţii şi pentru a înţelege nivelul de organizare a pieţei muncii prezint

unele date caracteristice privind populaţia, organizarea administrativ teritorială ş.a. Populaţia Suediei
constituie – 8,8 mln cetăţeni din care 4,3 mln - populaţia economică activă, inclusiv circa 3,9 mln
cetăţeni sunt asiguraţi cu locuri de muncă. Densitatea populaţiei – 20 oameni la km/2. Suedia este
divizată din punct de vedere administrativ-teritorial în 21 comitate. Structura organizaţională a
Serviciului pentru utilizarea forţei de muncă  are 4 nivele :I nivel - Ministerul Industriei, Muncii  şi
Comunicaţiilor; II nivel - Consiliul Naţional Suedez pentru Piaţa Muncii; III nivel - Consiliul Muncii
de comitat - 21 consilii; IV nivel – Oficiile forţei de muncă - 418 oficii.

Numărul de personal ocupat cu problemele ocupării forţei de muncă constituie peste 11,5 mii
persoane. Bugetul Fondului de şomaj pentru anul 2001 este 60,0 mlrd. crone suedeze sau circa 5,5
mlrd $ SUA. Mărimea ajutorului de şomaj este de la 30 până la 70$ SUA pe zi şi se acordă pentru o
perioadă de până la 300 zile.

 Politica pe piaţa muncii este o parte componentă a politicii economice ale statului.
Obiectivele actuale fiind :
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1) reducerea şomajului deschis cu 4% până în anul 2004 faţă de nivelul anului 1997 ( rata
şomajului –8,0%);

2) crearea posibillităţilor până în anul 2004 de ocupare pentru 80 % din forţa de muncă activă
(tendinţe-ocupare deplină a persoanelor ce doresc să lucreze).

Obiectivele pe piaţa muncii nu se schimbă în fiecare an, se schimbă doar punerea accentelor
spre exemplu: referiri asupra procesului de angajare: găsirea competenţelor şi a-l pregăti pe şomer
pentru a fi competitiv  pe piaţa muncii prin  susţinere în căutarea unui loc de muncă, prin instruire;
dezvoltarea activităţii oficiilor forţei de muncă şi implementarea programelor şi beneficiilor de şomaj;
programe de reabilitare.

Consiliul Naţional al Pieţei Muncii este responsabil faţă de Guvern de implementarea
programelor pe piaţa muncii. De asemenea direcţionează consiliile de muncă la nivel de comitate,
distribuie resursele şi monitorizează eficienţa activităţii întregului sistem.

Consiliul de Comitat este responsabil de coordonarea activităţii date în teritoriul său concret.
Consiliile de comitat includ comitete ale oficiilor forţei de muncă, care au sarcina de a adapta politica
generală la condiţiile concrete a teritoriului. În Comitetele de muncă intră reprezentanţi ai Consiliului
de Comitat,  Oficiului Forţei de Muncă, sindicatelor şi patronatului.

Oficiul Forţei de Muncă este un instrument important în administrarea pieţei muncii, care
asigură eficienţa politicilor promovate.

Pentru a înţelege rolul Consiliului de Muncă în administrarea pieţei muncii, pe parcursul
vizitei  au fost vizitate: Ministerul Industriei, Muncii  şi Comunicaţiilor, Consiliul Naţional al Pieţii
Muncii în Stockholm, Municipalitatea din Stockholm, Consiliul de Comitat Sodermanland,
Guvernatorul regiunii cu sediul în Nioshoping, 4 oficii forţei de muncă (Elskilstuna, Nioshoping,
Strangnas, Sodertalje), 3 instituţii de învăţământ (Lernia, Centru municipal de instruire privind
utilizarea calculatorului, Universitatea Maldaren), 2 agenţi economici (Fabrica de îngheţată, fabrica de
paste făinoase “Cereale”), Federaţia  sindicatelor , Confederaţia Întreprinderilor. În total pe parcursul
vizitei de studiu am avut întâlniri cu peste 50 persoane din diferite instituţii.

S-a asistat la o şedinţă de lucru a Comitetului de muncă pe lângă Oficiul Forţei de Muncă din
Elkilstuna.

Luând în consideraţie că una din activităţile de bază ale proiectului este crearea  a 2 oficii
forţei de muncă pilot în Republica Moldova  s-a studiat detaliat practica activităţii Consiliului de
muncă în comitatul  Sodermanland. Comitatul Sodermanland are 260 mii locuitori, 160 mii (16-64
ani), din care 120 mii populaţie economic activă. La nivel de comitat piaţa  muncii este administrată de
către Consiliul de Muncă,  care activează pe principii de tripartism.

Structura Consiliului include 9 oficii forţei de muncă, numărul de angajaţi ai căruia constituie
290 persoane. Oficiile forţei de muncă includ în componenţa sa de la 4 la 75 persoane. Numărul
angajaţilor se stabileşte în dependenţă de câţiva factori ca:   numărul populaţiei totale, numărul
populaţiei cu handicap, numărul populaţiei afectate de şomaj, etc.

În Oficiile forţei de muncă s-a făcut cunoştinţă cu modul de organizare a lucrului cu
persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi agenţii economici. Dealtfel  obiectivul de bază a
fiecărui Oficiu este de a asigura servicii calitative persoanelor ce caută un loc de muncă  şi patronilor –
găsirea resurselor umane potrivite.

Colaborarea cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se efectuează prin:
serviciul de autoservire care în principiu este bazat pe accesul la sistemul informaţional unic

(informaţie din toată ţara), care include baza locurilor de muncă libere a agenţilor economici,
condiţiilor de muncă, cerinţelor patronilor faţă de solicitanţii locurilor de muncă, formulare, broşuri,
pliante, diverse informaţii ce au caracter de suport informaţional şi care contribuie ca persoana să
devină mult mai competitivă pe piaţa muncii, literatură în domeniu. Este un serviciu dotat cu tehnică şi
mobilier adecvat, la dispoziţia fiecărei persoane stă un calculator.  Circa 50% din persoanele ce se
adresează la oficiu se deservesc de sine stătător;

serviciul de căutare a unui loc de muncă prin intermediul Internetului. La serviciul respectiv
persoanele pot căuta de lucru şi  de la domiciliu;

serviciul de ocupare, care se realizează prin încheierea unui  plan individual de acţiuni cu
şomerul, care trebuie să fie îndeplinit 100% într-o perioadă de 3 luni. Planul de acţiuni prevede acţiuni
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privind găsirea unui loc de muncă potrivit, antrenarea persoanei în programele implementate de către
Oficiu, rezultatul final fiind angajarea în câmpul muncii a persoanei;

serviciul de orientare care acordă consultaţii de genul: pregătirea pentru Interviu, instruire, şi e
bazat pe grupuri de persoane aflaţi în şomaj pe termen lung.

serviciu de reabilitare, care sunt create aproape în fiecare Comitat şi este destinat lucrului cu
persoanele cu handicap fizic şi mintal.

Direcţiile de colaborare cu patronii se face în baza unui acord verbal şi constă în :
punerea la dispoziţie de către Oficiu a solicitanţilor locurilor de muncă oferite de către patroni

prin intermediul sistemului informativ ( e-mail, fax). Se realizează prin trimiterea CV agentului
economic şi informaţia inversă de la agentul economic. Selectarea se face conform cerinţelor agentului
economic;

întâlniri directe în cadrul oficiului cu solicitanţii (Târguri ale locurilor de muncă),
accesul la baza de date a oficiului  şi promovarea întreprinderii;
acces la programe de subvenţionare, instruire şi practică.
Direcţiile de colaborare a Oficiului cu instituţiile de învăţământ:
procurarea de către Oficiu a serviciilor (programelor concrete) de pregătire profesională

(instruirea şomerilor în cadrul instituţiilor);
alocaţie şomerului ce doreşte să studieze;
antrenarea specialiştilor (ore speciale) din oficiu în cadrul instituţiei;
programe de practică.
Despre experienţa Suediei în domeniul ocupării forţei de muncă directorii oficiilor forţei de

muncă şi şefii secţiilor plasare în câmpul muncii au fost familizarizaţi la seminarul desfăşurat la 12-14
noiembrie 2001, acţiune în cadrul proiectului. Asemenea seminare vor mai continua în cadrul
proiectului, care vor îmbunătăţi performanţa personalului implicat în administrarea pieţei muncii, în
lucrul cu agenţii economici şi şomerii.
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5. Migraţia internă şi externă

Migraţia de muncă reprezintă una din problemele actuale în dezvoltarea economică a
Republicii Moldova. În condiţiile actuale, paralel cu migraţia spre ţările din fosta Uniune Sovietică a
luat amploare migraţia spre ţările din vest. Mişcarea migratorie a populaţiei din republică are o
tendinţă de creştere şi de cucerire a noilor spaţii, în care un rol tot mai mare îl are migraţia de durată
scurtă şi mijlocie, de comerţ, de afaceri, de muncă şi de studii. Toate acestea conduc la mobilitatea
forţei de muncă, asocierea ei la comunitatea mondială, sporirea potenţialului de muncă şi intelectual,
dezvoltarea capacităţilor şi cunoştinţelor şi aplicarea lor în practică la reîntoarcerea lor în ţară.

În condiţiile scăderii nivelului de trai sporeşte volumul persoanelor care pleacă legal din ţară.
În anul 1999 au emigrat din Republica Moldova cu 1535 persoane mai mult decât în anul 1998. Datele
oficiale ne arată că mai multe persoane au plecat în Germania, Israel, SUA, Canada şi alte ţări.

Tabelul 19
Emigranţi conform ţărilor de destinaţie

persoane
1997 1998 1999 2000

Plecaţi din Republica Moldova 5503 4783 6318
din aceştea în:
Australia
Bulgaria
Canada
Germania
Grecia
Israel
Polonia
România
S.U.A.
alte ţări

8
42
61

2419
3

1193
13
28

1314
422

6
45
32

1406
2

784
6

15
1350
1137

21
19

100
1258

2
1338

12
26

1241
2301

Sursa: Departamentul Analize Statistice şi Sociologice

Luând în consideraţie salariile mici în învăţământ, sănătate, în domeniul de cercetări ştiinţifice
în ultima perioadă pleacă din aceste domenii spre altele mai plătite. În perioada 1990-1999 au emigrat
415 cercetători ştiinţifici de la Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova în Germania, SUA, Franţa,
Israel, Italia, Canada, România ş.a.

Este dificil de estimat numărul persoanelor ce au plecat ilegal peste hotare cu scopul angajării
în câmpul muncii. Problema respectivă este evidenţiată şi în mas media de peste hotare. Pot fi
enumerate circa 20 ţări unde activează cetăţenii Republicii Moldova (Federaţia Rusă, Israel, Grecia,
Cipru, Cehia, Turcia, România, Germania, Portugalia, ş.a). Migranţii activează în principal în
domeniile: construcţiilor, social (îngrijirea bătrânilor, copiilor, menagere ş.a,). În acest domeniu sunt
necesare efectuarea unor studii suplimentare, inclusiv care să aprecieze impactul social - economic al
emigrărilor ce se referă la muncă.

O problemă aparte în acest context pentru Republica Moldova este traficul de fiinţe umane.
Acest fenomen afectează în mare parte persoanele tinere, în deosebi din localităţile rurale, care provin
din familii vulnerabile, unde sărăcia a atins un nivel înalt.

Întru reducerea fenomenului traficului de fiinţe umane Guvernul Republicii Moldova a
aprobat Planul naţional de acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane (Hotărîrea nr. 1219 din
9.11.2001). Întru realizarea Planului respectiv se întreprind măsuri de prevenire a traficului, de
asistenţă privind reintegrarea socială a victimelor, de perfecţionare a legislaţiei privind promovarea
stimulării ocupării forţei de muncă şi creării locurilor de muncă.

Se întreprind măsuri întru sporirea gradului de informare a populaţiei privind piaţa de muncă
republicană şi locală a forţei de muncă în cadrul oficiilor forţei de muncă şi în mas-media.
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Ministerul în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie realizează în comun
proiectul “Procesul de reintegrare a victimelor traficului de femei prin intermediul programului de
profesionalizare: Republica Moldova”.

Conform activităţilor proiectului victimelor li se acordă asistenţă informaţională privind
situaţia pe piaţa forţei de muncă, posibilităţile reale de integrare, măsurile de protecţie socială active şi
pasive, susţinere psihologică în scopul fortificării încrederii în sine, instruirii privind tehnicile de
căutare a unui loc de muncă, de prezentare la interviu cu agentul economic. În scopul sporirii
competitivităţii pe piaţa muncii a persoanelor respective se organizează cursuri de pregătire
profesională în profesii cerute pe piaţa muncii.

Problema traficului de fiinţe umane având un caracter pronunţat gender, în acţiunile de
prevenire şi asistare sunt implicate structurile ministerului abilitate cu atribuţii de promovare a
perspectivei şanselor egale în societate şi în familie. În cadrul Ministerului a fost creat Departamentul
oportunităţi egale şi politici familiale, de asemenea au fost delegate responsabilităţi suplimentare
Departamentului asistenţă socială, creându-se posibilităţi reale atât la nivel naţional, cât şi la cel local
în rezolvarea mai multor probleme în acest aspect.

Sunt necesare eforturi comune la nivel internaţional întru combaterea acestui fenomen.
În conformitate cu datele Ministerului Afacerilor Externe în anul 1999 în Republica Moldova

au imigrat 1517 persoane. Din numărul total de imigranţi, bărbaţii  constituie 71,7%.

Tabelul 20
Caracteristica socio-demografică a imigranţilor

persoane
1997 1998 1999 2000

Numărul imigranţilor, total, persoane 1624 1558 1517 1320
din care:
bărbaţi
femei
copii până la 16 ani
pensionari

1013
611
55
126

1016
542
26
65

1988
429
49
59

1006
314
24
33

Motivul stabilirii cu traiul
imigraţia familială
la studii
la muncă
alte motive

747
745
126
6

498
866
188
6

364
824
327
6

288
707
291
34

Nivelul de studii al imigranţilor
superioare
medii speciale
medii generale
medii incomplete
primare sau fără studii

271
188
1035
84
46

292
133
1046
40
47

314
135
1006
21
41

326
134
816
23
21

Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie

Se întreprind măsuri privind reglementarea migrării de muncă a cetăţenilor republicii. Pe
parcursul anilor 1998-2001 au fost  încheiate:

Memorandumul privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă între Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi Comitetul de Migraţiune al Guvernului Moscovei,
semnat la Moscova la 20 septembrie 2001;

Memorandumul de înţelegere pentru cooperare între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al
Republicii Moldova şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale al Republicii Italiene, semnat la 17
noiembrie 2000, în baza căruia în prezent se negociază două proiecte cu privire la instruirea
profesională, certificarea şi angajarea ulterioară în regiunile Emilia-Romagna şi Lombardia în
Republica Italiană a sudorilor şi constructorilor din Republica Moldova;

Contractul de colaborarea între Agenţia Angajării peste Hotare din Republica Moldova şi
Societatea Comercială SC CARMA SRL, România, cu privire la angajarea cusătoreselor şi
taximetriştilor, semnat la Chişinău la 23 august 2001;
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Contractul de colaborarea între Agenţia Angajării peste Hotare şi Fabrica “Vyroba Odevu
Cvicov”, Cehia, cu privire la angajarea cusătoreselor, semnat la Chişinău la 10 septembrie 2001;

 au fost negociate proiectele acordurilor interguvernamentale între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernele Republicii Cehe şi României.

În baza acordurilor bilaterale interguvernamentale referitoare la angajarea provizorie a
lucrătorilor migranţi ai părţilor contractante, încheiate cu Federaţia Rusă, Ucraina şi Bielarus pe
parcursul anilor 1998-2001 au fost angajaţi în Federaţia Rusă – circa 38 mii persoane,  în Ucraina-
circa 600 persoane, în Bielarus – 40 persoane.

Pe parcursul anilor 1998 – semestru I 2001 efectivul cetăţenilor din republică angajaţi de sine
stătător în teritoriul altor state este mai mare în Republica Cehă, mai puţin în România, Republica
Polonă şi Elenă.

În conformitate cu datele Ministerului Muncii şi Securităţii Sociale a Republicii Elene pe
parcursul anului 2001 în această ţară au fost înregistraţi 2783 cetăţeni ai Republicii Moldova, iar în
Republica Portugheză 24 mii cetăţeni ai Republicii Moldova.

Tabelul 21
Indicii cu privire la emigrarea legală a forţei de muncă

persoane
1998 1999 2000 2001

Contracte individuale de muncă înregistrate la
Serviciul de stat Migraţiune
inclusiv în:
Cehia
Italia
Israel
Portugalia
Rusia

336

-
-

334
-
2

494

15
35

439
2
3

775

5
8

759
2
1

1228*

-
5

1280
2
1

Au fost angajaţi peste hotare în baza acordurilor
interguvernamentale
inclusiv în:
Federaţia Rusă
Ucraina
Republica Bielarus

10607

10469
130

8

8714

8619
85
10

12056

11925
114

17

8123**

7853
265

5
S-au angajat peste hotare de sine stătător conform
legislaţiei naţionale a statelor angajatoare,
inclusiv în:
Republica Cehă
Republica Elenă
Republica Polonă
România
Bulgaria

2187

2074
31
67
15

-

1553

1438
43
49
22

1

1601

1446
40
88
27

-

1669**

1522
-

59
88

-

Sursa: Serviciul de Stat Migraţiune.* indicii pe perioada de 10 luni 2001. ** - I semestru 2001.

Din 1173 contracte individuale de muncă înregistrate 1117 au fost în domeniul construcţiilor
(95%).
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