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Introducere

Cu aproape 20 de ani în urmă Republica Moldova a pornit pe o nouă cale de dezvoltare, 
bazată pe constituirea unui stat independent şi suveran, precum şi pe crearea unei economii 
de  piaţă  funcţională.  Procesul  dat  s-a  dovedit  a  fi  extrem  de  anevoios,  generând  diverse 
probleme  atât  de  ordin  economic  şi  social,  cât  şi  de  ordin  politic.  Printre  toate  aceste 
probleme, cea mai majoră poate fi considerată conflictul armat dintre raioanele din stânga 
Nistrului şi autorităţile de la Chişinău, care a curmat mai multe vieţi omeneşti din ambele 
părţi, cauza fiind intenţiile de separatism ale raioanelor din estul republicii. Locuitorii acestei 
regiuni  au  dat  dovadă  de  o  împotrivire  înverşunată  procesului  de  transformări  sociale, 
economice şi politice pe care a pornit tânărul stat independent şi suveran Republica Moldova, 
fiind  în  continuare  devotaţi  idealurilor  şi  ordinii  sociale  şi  economice  din  fosta  Uniune 
Sovietică.

Timp de aproape 20 de ani raioanele din stânga Nistrului, fiind consecvenţi în promovarea 
ideii separatismului, îşi constituie treptat şi metodic statul lor. Cu toate că formaţiunea lor 
statală  nu  este  recunoscută  de  nici  un  subiect  al  comunităţii  internaţionale,  regiunea 
transnistreană şi-a creat deja moneda proprie, legislaţia proprie, propriile instituţii ale puterii 
de stat  etc.  care nu nici  nu se supun autorităţilor de la Chişinău,  nici  nu colaborează cu 
acestea. 

Pe parcursul acestei perioade de timp au fost întreprinse mai multe încercări de întregire a 
republicii, iar procesul de negocieri între „părţile beligerante” durează continuu. Însă careva 
rezultate nu se observă. Procesul de constituire a statului independent Transnistria continuă 
şi până în ziua de azi. 

Cu toate acestea, ideea integrării raioanelor din stânga Nistrului cu Republica Moldova se află 
permanent pe ordinea de zi.  Or,  în integrare sunt  interesate  ambele părţi.  Pe de o parte 
Republica Moldova doreşte să aibă o ţară întregită şi să aducă la un bun sfârşit procesul de 
rezolvare  a  conflictului  transnistrean,  iar  pe  de  altă  parte  şi  Transnistria  doreşte  să-şi 
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legalizeze existenţa sa, care le va asigura o dezvoltare normală şi durabilă, fapt ce poate avea 
loc doar în condiţiile unei Republici Moldova integrate.

În mare parte, problema rezolvării conflictului transnistrean se rezumă la voinţa politică ale 
autorităţilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Cu toate acestea, în afară de voinţa politică, 
procesul de întregire a ţării presupune şi realizarea anumitor premise, fără de care această 
întregire fie nu va avea loc, fie va avea loc cu costuri  enorme. Se are în vedere unificarea 
cadrului legislativ, a cadrului instituţional, precum şi a altor componente care asigură mersul 
normal al vieţii economice, sociale şi politice ale unei viitoare republici întregite.   

O astfel de premisă importantă ar fi şi integrarea pieţei muncii din Republica Moldova cu cea 
din raioanele din stânga Nistrului. 

Evident,  Republica  Moldova  împreună cu raioanele  din  stânga  Nistrului,  având un trecut 
istoric comun destul  de îndelungat, ar trebui să manifeste mai multe trăsături  comune în 
toate domeniile vieţii economice şi sociale, inclusiv şi în domeniul ocupării forţei de muncă. 
Iar, similitudinile existente în evoluţia proceselor de pe piaţa muncii din Republica Moldova şi 
din raionale din stânga Nistrului, atât din perioada construcţiei socialiste, cât şi în perioada 
contemporană pot contribui realmente la o integrare mai lesne şi mai puţin costisitoare a 
pieţei muncii.

Existenţa unor posibile similitudini în evoluţia potenţialului uman, în procesul de constituire 
a pieţei muncii, în structura ocupaţională de ambele maluri ale Nistrului vor fi analizate în 
cele  ce  urmează.  De  asemenea,  articolul  îşi  propune  formularea  unor  posibile  scenarii, 
recomandări sau soluţii care ar conduce la integrarea pieţei muncii de pe întreg teritoriu al 
Republicii Moldova. 

Republica Moldova – Transnistria. Evoluţii contemporane pe piaţa muncii

Unul din scopurile de bază ale tranziţiei la economia de piaţă care se desfăşoară în Republica 
Moldova, reprezintă, în primul rând, crearea şi consolidarea unui nou mecanism economic 
bazat  pe  raporturile  de  piaţă,  capabil  să  asigure,  în  perspectivă,  o  dezvoltare  economică 
durabilă, precum şi o creştere continuă a calităţii vieţii populaţiei. În acest context, formarea 
unei  pieţe  a  muncii  funcţionale  reprezintă  una  din  condiţiile  principale  care  va  asigura 
succesul reformelor preconizate. Or, piaţa muncii, ca o piaţă derivată, trebuie să reflecte pe 
deplin succesele sau insuccesele înregistrate de evoluţia economiei naţionale. 

Actualmente, se poate considera, că raporturile de muncă din republică au loc pe o piaţă a 
muncii în formare. Această piaţă include în sine atât elemente şi mecanisme moştenite de la 
economia socialistă, cât şi elemente noi, specifice unei economii de piaţă modernă. În acest 
context trebuie menţionat faptul că în ultimii ani procesul de formare a pieţei  muncii din 
Republica Moldova a evoluat destul de vertiginos. Astfel, a fost lansat noul „Cod al muncii” 
adecvat condiţiilor unei economii de piaţă, s-a modernizat esenţial serviciul de stat de plasare 
în câmpul muncii şi protecţie a şomerilor, care pe an ce trece îşi diversifică gama serviciilor 



prestate populaţiei, legislaţia cu privire la salarizare a devenit mult mai aproape de principiile 
liberale de piaţă, s-a perfecţionat şi cadrul instituţional al pieţei muncii, iar sistemul statistic 
de monitorizare a proceselor de pe piaţa muncii a devenit specific condiţiilor economice de 
piaţă. În ceea ce privesc elementele socialiste din sfera raporturilor de muncă, acestea treptat 
dispar, menţinându-se doar la organizaţiile din sfera bugetară, precum şi la întreprinderile cu 
capital de stat. Se au în vedere, în special, acele stereotipuri utilizate în gestiunea resurselor 
umane legate de mentalitatea „veche” a angajatorilor, dar şi a lucrătorilor. 

Statutul de piaţă a muncii în formare generează o serie de dezechilibre care se manifestă prin 
descreşterea continuă a principalilor indicatori ocupaţionali, menţinerea şomajului la un nivel 
relativ  jos,  utilizarea ineficientă a forţei  de muncă,  însoţită  de descreşterea productivităţii 
muncii şi, prin consecinţă, de reducerea substanţială a salariilor reale ale lucrătorilor. Pe de 
altă parte, o mare parte a populaţiei apte de muncă nu este prezentă pe piaţa muncii din 
Republica Moldova din considerentul salariilor extrem de mici, precum şi a întârzierilor plăţii 
lor. Aceste persoane preferă fie emigrarea peste hotare în căutarea unui loc de muncă mai 
bine remunerat, fie o activitate la negru, care, de asemenea, le poate asigura un venit mai 
mare decât un loc de muncă oficial.

Iar în condiţiile actuale de criză economică globală funcţionalitatea imperfectă a pieţei muncii 
a scos în evidenţă şi alte lacune ale ei. Astfel, majoritatea întreprinderilor mari, în mare parte 
cu capital de stat, pentru a evita eventualele conflicte sociale, nu au recurs la reduceri în masă 
a personalului. S-au preferat forme de subocupare (concedii administrative, regim redus de 
lucru)  sau  forme  latente  de  şomaj,  însoţite  de  datorii  salariale.  Şomajul  latent  care  nu 
reprezintă un fenomen caracteristic pentru economiile moderne de piaţă, pentru Republica 
Moldova, la moment, a devenit o problemă majoră.

O situaţie aproape similară se observă şi în raioanele din stânga Nistrului. În virtutea unor 
factori obiectivi şi subiectivi, precum dispoziţiile nostalgice ale majorităţii populaţiei faţă de 
vechiul sistem economic, reformele legate de tranziţia la economia de piaţă au demarat mult 
mai  târziu  decât  în  partea  dreaptă  a  Nistrului.  Din  acest  considerent  piaţa  muncii  din 
Transnistria care,  în prezent este şi  ea în proces  de formare,  conţine mai multe elemente 
specifice unei economii socialiste comparativ cu Republica Moldova. Acest fapt se manifestă 
printr-o pondere mare a ocupării forţei de muncă în sfera bugetară sau în întreprinderile cu 
capital  de  stat,  precum  şi  prin  promovarea  unei  politici  de  pe  piaţa  muncii  bazată  pe  o 
„ocupare deplină”,  nespecifică  economiei  de piaţă.  În acest  context,  poate  fi  menţionat  şi 
faptul,  că în raioanele din stânga Nistrului dezvoltarea antreprenoriatului şi a businessului 
mic şi mijlociu lasă mult de dorit, iar reformele din agricultură nici nu au început. Situaţia 
dată, asemenea situaţiei din raioanele din dreapta Nistrului conduce la o descreştere continuă 
a numărului populaţiei ocupate şi la o creştere continuă a populaţiei inactive în vârstă aptă de 
muncă, adică la o utilizare ineficientă a potenţialului uman.  

Analizând evoluţia economiei Republica Moldova din ultimii ani (cu excepţia anului 2009), se 
observă că aceasta  a marcat  o ameliorare relativă a  situaţiei  după mai  mulţi  ani  de criză 
practic  în  toate  domeniile  ale  vieţii  social-umane.  Într-adevăr,  pe  parcursul  ultimilor  ani, 



principalii indicatori macroeconomici au marcat o creştere economică durabilă şi o stabilizare 
relativă macroeconomică, iar indicatorii sociali, respectiv, o îmbunătăţire modestă a situaţiei 
în domeniile sferei sociale. Pe fundalul acestor schimbări spre bine a vieţii social-economice 
din republică, evoluţiile de pe piaţa muncii din Republica Moldova înregistrează o reducere 
continuă a principalilor indicatori ocupaţionali, ceea ce nicidecum nu se leagă cu creşterile 
înregistrate în principalele ramuri ale economiei reale.

Ancheta Forţei de Muncă, realizată de Biroul Naţional de Statistică atestă o reducere, atât a 
numărului populaţiei economic active şi a celei ocupate, cât şi a numărului şomerilor. Astfel, 
din 2001 până în 2008, numărul populaţiei economic active s-a redus de la 1616,8 mii până la 
1302,8 mii persoane, iar numărul populaţiei ocupate şi al salariaţilor s-a redus, respectiv, de la 
1499,0 mii şi 899,1 până la 1251 mii şi 850,6 mii persoane. Tendinţa de reducere a principalilor 
indicatori  ai  pieţei  muncii  persistă  şi  în  2009.  Trebuie  menţionat  faptul,  că  odată  cu 
descreşterea  indicatorilor  ocupării  forţei  de  muncă  se  reduce  şi  nivelul  şomajului.  Astfel, 
numărul şomerilor calculaţi conform metodologiei BIM s-a redus din 2001 până în 2008 de la 
117,7 mii până la 51,7 mii persoane, în timp ce numărul şomerilor înregistraţi  la oficiile de 
muncă la sfârşitul anului s-a redus de la 27,6 mii până la 23,2 mii persoane [1]. 

O evoluţie similară a situaţiei social-economice se observă şi în regiunea de est a Republicii 
Moldova.  Şi  aici,  în ultimii  ani,  au fost observate succese aparente atât  în sectorul real  al 
economiei  cât  şi  în  sfera  socială,  pe  fundalul  cărora  diminuarea  continuă  a  nivelului  de 
ocupare  persistă.  Astfel,  din 2001  până  în 2008,  numărul  populaţiei  economic active şi  al 
populaţiei ocupate s-a diminuat de la 203,7 mii şi, respectiv, 202,0 mii persoane până la circa 
141 mii şi 143 mii persoane. Iar în primele luni ale anului 2009, an bântuit de criză economică 
globală numărul populaţiei ocupate s-a cifrat la 131,1 mii persoane, fiind în descreştere cu 7% 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent [2].

Trebuie remarcat faptul că şi nivelul şomajului în regiunea transnistreană este destul de mic 
cifrându-se la 1836 persoane la 1.01.2009. Totodată, efectele prezentei crizei economice care se 
desfăşoară şi pe malul stâng al Nistrului a generat o creştere a şomajului timp de 9 luni până 
la 7497 persoane [2].

Cu regret,  posibilităţile Serviciului de Stat de Statistică al Transnistriei nu permit calcularea 
numărului real al populaţiei economic active şi al şomerilor, în conformitate cu recomandările 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, iar numărul populaţiei ocupate este identificat cu cel al 
salariaţilor1.  Cu toate  acestea,  datele  statistice  ale  Transnistriei  indică  asupra  unui  număr 
semnificativ  al  populaţiei  economic  inactive,  inclusiv  în  vârsta  aptă  de  muncă.  În  2006 
numărul populaţiei economic inactive în vârstă aptă de muncă a fost de 173,7 mii de persoane, 
fiind în creştere cu 5,2 mii de persoane comparativ cu anul precedent. 

În pofida unor condiţii mai favorabile în debutul perioadei de tranziţie, datorită faptului că o 
parte importantă a potenţialului industrial al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti se 
1 Identificarea populaţiei ocupate cu cea a numărului salariaţilor este, de asemenea o moştenire a sistemului 
economic socialist, potrivit căruia în economie nu pot exista persoane autoocupate, sau ocupate informal. 



afla anume în această regiune, lipsa reformelor de piaţă sau realizarea lor cu întârziere au 
condus la reducerea semnificativă a competitivităţii  producţiei  fabricate şi,  prin urmare, la 
scăderea  productivităţii şi a ocupării. Iar aspiraţiile nostalgice sistemului economic vechi în 
promovarea  reformelor  economice,  dar  nu  în  ultimul  rând,  şi  statutul  incert  al  regiunii 
transnistrene au determinat, în prezent, constituirea unei „economii de supravieţuire” care a 
şi condus atât la reducerea indicatorilor ocupaţionali, cât şi la menţinerea durabilă a unui sold 
migrator negativ esenţial în regiune.

Cu toate că situaţia economică din Republica Moldova este relativ mai bună decât cea din 
regiunea  transnistreană,  anumite  elemente  ale  ei  ca:  dezvoltarea,  în  mare  parte,  a  unei 
agriculturi  ineficiente,  de  „supravieţuire”,  bazată  pe  ocupare  informală  şi  autoconsum, 
competitivitatea joasă a întreprinderilor cu capital majoritar de stat2, deseori, impun ideea de 
a califica şi economia Republicii Moldova în calitate de „economie de supravieţuire” 

Prin urmare,  se poate afirma că,  în ciuda deosebirilor de filozofie a politicilor economice, 
inclusiv  şi  a  celor  de  pe  piaţa  muncii,  promovate  de  Republica  Moldova  şi  Transnistria, 
problemele cu care se confruntă acestea sunt similare. Iar soluţiile propuse pentru depăşirea 
acestora  pot fi  identice,  contribuind în acelaşi  timp şi  la  procesul  de integrare  a  pieţelor 
muncii din ambele regiuni.

După cum s-a mai menţionat, principala problemă din domeniul ocupării atât din Republica 
Moldova cât şi din regiunea transnistreană este procesul anevoios de formare a pieţei muncii, 
iar  aceasta  presupune,  în primul  rând,  crearea  elementelor  ei  definitorii,  şi  anume cadrul 
instituţional-legislativ adecvat unei economii de piaţă moderne; cererea de muncă; oferta de 
muncă; sistemul de protecţie socială pe piaţa muncii; noul mecanism de stabilire a salariului 
pe piaţa muncii la nivel naţional sau pe un segment al acesteia. Este vorba, în special, despre 
schimbarea comportamentului economic al indivizilor, a rolurilor lor pe care aceştia trebuie 
să le joace în cadrul noilor raporturi economice, indiferent de statutul lor social-economic şi 
ocupaţional, în care ei se vor prezenta pe piaţa muncii, adică, atât în calitate de purtători ai 
ofertei de muncă (angajaţi), cât şi în calitate de purtători ai cererii de muncă (angajatori). Or, 
o piaţă modernă a muncii presupune un comportament al angajaţilor şi angajatorilor, adecvat 
mediului  concurenţial,  care  se  bazează,  în  primul  rând,  pe responsabilitate  personală,  un 
comportament care va conduce, în mod inevitabil, la sporirea productivităţii şi calităţii vieţii 
active de muncă de muncă. În acest context, este vorba şi despre adaptarea managementului 
întreprinderilor la noile exigenţe ale economiei de piaţă.

Totodată,  o  importanţă  destul  de  mare  în  constituirea  noilor  raporturi  de  muncă  are  şi 
formarea unui  nou mecanism de determinare a  salariului  de echilibru,  care constituie  un 
factor determinant în comportamentul actorilor sociali de pe piaţa muncii. Or, salariile joase 
pot deveni nu numai unul din factorii determinanţi ai instabilităţii social-economice, dar şi a 
celei politice din republică.

2 Cel mai expresiv exemplu pentru această afirmare ar fi fabrica de tractoare „Tracom”.



Republica Moldova – Transnistria. Dezvoltarea potenţialului uman

Vorbind despre formarea ofertei de muncă, trebuie menţionat faptul că ea este condiţionată, 
în primul rând, de procesele şi fenomenele demografice care au avut loc anterior. În mod 
firesc,  evoluţia  numărului  populaţiei,  inclusiv  a  resurselor de muncă,  este  determinată,  în 
mare măsură, de numărul de naşteri şi decese. Fiecare generaţie trebuie să parcurgă perioadă 
de viaţă îndelungată, o instruire profesională etc., până să atingă vârsta aptă de muncă şi să 
intre în viaţa activă de muncă, ceea ce confirmă încă o dată caracterul complex, îndelungat şi 
costisitor  al  procesului  de formare a  ofertei  de muncă.  Din acest  considerent,  potenţialul 
uman existent necesită o valorificare cât mai eficientă şi mai deplină.

Tranziţia  la  economia  de  piaţă  a  avut  o  influenţă  extrem  de  negativă  asupra  proceselor 
demografice  atât  pentru  Republica  Moldova,  cât  şi  pentru  regiunea  transnistreană.  La  1 
ianuarie 2009, populaţia Republicii Moldova constituia 3567 mii de persoane, diminuându-se 
în comparaţie cu anul 1990 cu aproximativ 80 de mii de persoane [3]. Reducerea numărului 
populaţiei a fost influenţată atât de mişcarea naturală, cât şi de cea migratoare a populaţiei.

Astfel,  pe parcursul anilor de tranziţie economică se observă o creştere a mortalităţii  şi  o 
descreştere  a  natalităţii  ceea  ce  a  determinat  menţinerea  unui  spor  natural  al  populaţiei 
negativ o perioadă mai îndelungată. 

Diminuarea sporului natural al populaţiei în anii 90 este privită adesea ca una din expresiile 
cele  mai  grave  ale  efectelor  sociale  ale  tranziţiei.  Cu  toate  acestea,  înrăutăţirea  situaţiei 
demografice este determinată şi de un şir de factori care acţionează de mai mult timp decât 
actuala tranziţie la economie de piaţă.

Astfel,  dinamica  contemporană  a  proceselor  demografice  din  Republica  Moldova  a  fost 
determinată atât de industrializarea activă a ţării şi de politica demografică promovată în anii 
80 ai secolului trecut, cât şi de dificultăţile de astăzi - nivelul mic al veniturilor, migraţia în 
masă  a  populaţiei  apte  de  muncă  în  căutarea  unui  loc  de  muncă,  ceea  ce  conduce  la 
îmbătrânirea  populaţiei,  la  creşterea  presiunii  demografice  şi,  ca  urmare,  posibil,  la 
depopulare. 

De menţionat că în anul 2008 rata natalităţii în Republica Moldova s-a diminuat semnificativ 
în comparaţie cu anii precedenţi şi a constituit 10,9 promile (în 1990 rata natalităţii a fost de 
17,7 promile). 

În  ceea  ce  priveşte  dinamica  mortalităţii,  ea  este  legată  în  mare  parte  de  perspectivele 
dezvoltării  economice  ale  ţarii.  În  2008  mortalitatea  a  constituit  11,8  promile.  Reducerea 
nivelului de trai al populaţiei, agravarea situaţiei în domeniul asistenţei medicale, stările de 
stres  în  societate  au  provocat  înrăutăţirea  indicatorilor  mortalităţii.  Nivelul  înalt  al 
mortalităţii este determinat şi de valoarea socială redusă a vieţii omului din anii precedenţi, 
de dezinteresul persoanei pentru propria sănătate, de alimentaţia dezechilibrată, răspândirea 
alcoolismului, precum şi de situaţia nesatisfăcătoare a mediului.



Tendinţe ale reducerii potenţialului uman determinate de înrăutăţirea situaţiei demografice 
se observă şi  în raioanele din stânga Nistrului.  Totodată,  situaţia demografică  din această 
regiune poate fi calificată ca mult mai complicată. Astfel, declinul populaţiei doar în perioada 
anilor 2001 şi 2009, s-a cifrat de la 642,5 mii până la 527,5 mii de persoane sau cu 21,8%, în 
timp ce natalitatea şi mortalitatea în anul 2008 au înregistrat, respectiv, nivelurile de 9,2 şi 
15,2 promile, ceea ce determină un spor natural negativ de -6,1 promile. Comparativ cu anul 
1990, creşterea ratei de mortalitate aproape s-a dublat – de la 8,3 până la15,3 promile [2]. 

Cauzele înrăutăţirii situaţiei demografice din regiunea transnistreană sunt practic similare cu 
cele din Republica Moldova, fiind completate încă cu incertitudinea populaţiei cu privire la 
viitorul statut al Transnistriei, şi, respectiv, perspectivele viitoarelor generaţii transnistrene. 

Formarea potenţialului uman este influenţată şi de procesele migratorii care au avut loc în 
trecut, în prezent şi, posibil, în viitor.

Anterior, modelul migraţiei din Republica Moldova şi din raioanele din stânga Nistrului se 
caracteriza prin două fluxuri ale populaţiei. Primul reprezenta intrările populaţiei vorbitoare 
de limbă rusă, în vârstă de 25-45 de ani preponderent în localităţile urbane ale republicii, fiind 
determinate de necesitatea acută a întreprinderilor, care se construiau în acea perioadă, de 
forţă  de  muncă  înalt  calificată.  Celălalt  flux  reprezenta  ieşirile,  în  principal,  a  populaţiei 
rurale, în vârstă de 15-29 de ani, condiţionate de aspiraţia acestei categorii de tineri de a-şi 
făuri o viaţă mai bună, de a obţine o meserie de calificare înaltă peste hotarele republicii, 
unde  existau  mult  mai  multe  oportunităţi.  Pe  lângă  aceste  două  fluxuri  regiunea 
transnistreană  se  mai  caracteriza  şi  printr-un  flux  puternic  de  intrare  a  foştilor  ofiţeri  ai 
armatei sovietice ieşiţi la pensie împreună cu familiile lor, fapt care ca condus în următorii ani 
la o îmbătrânire excesivă a populaţiei.

În  anii  90  modelul  migraţiei  s-a  schimbat  radical.  Liberalizarea  societăţii,  evenimentele 
politice care au avut loc, înrăutăţirea bruscă a situaţiei materiale a populaţiei din republică, 
conflictul  armat  din  regiunea  transnistreană  -  toate  acestea  au  influenţat  fundamental 
mişcarea migraţională a populaţiei. Pe parcursul ultimilor ani în republică au fost înregistrate 
doar solduri migraţionale negative. În principal, populaţia migrează în scopul obţinerii unor 
venituri mai mari şi a unui nivel de trai mai bun. De asemenea, un alt fenomen marcant care 
ia amploare în ultimii ani în Republica Moldova este migraţia internaţională de muncă. În 
2008  migraţia  internaţională  de  muncă  în  Republica  Moldova  a  constituit  circa  310  mii 
persoane [1].

Procesele migratorii au un impact negativ asupra evoluţiei potenţialului uman din Republica 
Moldova. Printre cele mai notabile fenomene negative ale migraţiunii  poate fi  considerată 
migraţia  specialiştilor  de  calificare  înaltă  („exodul  creierilor”)  şi  traficul  de  fiinţe  umane. 
Migraţiunea internaţională a forţei  de muncă de o calificare înaltă evocă clar o pierdere a 
capitalului  intelectual.  Persoanele calificate,  nerelalizându-se în republică,  din cauza lipsei 
unui  loc  de  muncă  atractiv,  pleacă  definitiv  sau  temporar  peste  hotare.  De  asemenea, 



pierderea de capital uman este prezentă şi în cazul plecării tinerilor la studii peste hotare care 
nu  se  mai  întorc.  Trebuie  de  menţionat  faptul  că  pleacă  cei  mai  buni.  Astfel,  Republica 
Moldova se transformă treptat într-un de furnizor de forţă de muncă calificată pentru alte ţări 
în detrimentul său.

Pentru regiunea transnistreană amploarea proceselor migratorii actuale este şi mai mare. Unii 
specialişti  consideră  că  soldul  migrator  negat  din  Transnistria  a  căpătat  dimensiuni 
catastrofale [3  p.18].  Populaţia  din această zonă,  în special  cea tânără şi  în vârstă aptă de 
muncă, pleacă definitiv în căutarea unei vieţi mai bune. De asemenea, se constată că circa o 
treime  din  populaţia  aptă  de  muncă  din  Transnistria  lucrează  în  afara  regiunii  date. 
Specialiştii numesc următoarele cauze principale ale emigrării forţei de muncă din regiunea 
transnistreană: stagnarea îndelungată a economiei transnistrene; salariile mici; de standardele 
mici de viaţă; reducerea continuă a numărului de locuri de muncă; incertitudinea statutului 
politico-juridic  al  republicii.  Pe  parcursul  ultimilor  ani,  republica  a  fost  părăsită  de 
aproximativ  200  mii  de  oameni  sau  aproape  un  sfert  din  populaţie,  majoritatea  cărora 
constituie cel mai activ grup de cetăţeni (25-40 ani) din punct de vedere economic. Tinerii 
părăsesc Transnistria predominant în mod ireversibil [3 p.20].

Procesele demografice şi migratorii din Republica Moldova şi din regiunea transnistreană au 
condiţionat nu numai reducerea populaţiei, dar şi înteţirea procesului de îmbătrânire, care în 
mod inevitabil  conduce  la  compromiterea  procesului  de  dezvoltare  a  potenţialului  uman. 
Analizând structura pe vârste a populaţiei din Republica Moldova şi din raioanele din stânga 
Nistrului, se observă, că regiunea transnistreană se caracterizează printr-o structură de vârste 
a populaţiei mult mai defavorabilă. Astfel, dacă ponderea populaţiei în vârsta aptă de muncă 
din  Republica  Moldova  în 2007 reprezintă  62,2  % din totalul  populaţiei,  acelaşi  indicator 
pentru  Transnistria  se  cifrează  la  nivelul  de  51,5%  din  totalul  populaţiei.  În  acelaşi  timp 
ponderea persoanelor peste vârsta aptă de muncă în Republica Moldova a înregistrat 19,1% iar 
în Transnistria acest indicator a atins nivelul de 27,5% din totalul populaţiei [1, 2]. 

Astfel,  situaţia demografică atât din Republica  Moldova cât şi  din regiunea transnistreană 
poate  fi  considerată  drept  una  critică,  răsfrângându-se negativ  asupra  potenţialului  uman 
disponibil  şi  asupra  evoluţiei  proceselor  de  pe  piaţa  muncii  din  republică  şi  diminuând 
esenţial şansele unei dezvoltări durabile a republicii. 

Prin urmare, se poate constata faptul că şi în domeniul formării ofertei de muncă nu există 
deosebiri  esenţiale  între  regiunile  de  pe  ambele  maluri  ale  râului  Nistru,  deci,  şi  politica 
orientată spre soluţionarea acestor probleme poate fi de asemenea similară.

Republica Moldova – Transnistria. Structura ocupaţională a pieţei muncii



Reformele  economice  legate  de  tranziţia  la  economia  de  piaţă,  în  special,  procesele  de 
privatizare şi de restructurare a întreprinderilor au influenţat semnificativ atât nivelul cât şi 
structura ocupării forţei de muncă pe ambele maluri ale Nistrului. Într-adevăr pe parcursul 
anilor de tranziţie, în special, din 2001 până în 2008, nivelul ocupării s-a redus, respectiv, de la 
1499 mii persoane până la 1251 mii persoane în Republica Moldova, şi de la 202 mii persoane 
până la 141 mii persoane în regiunea transnistreană (în 1990 populaţia ocupată în regiunea 
transnistreană constituia circa 273 mii persoane). Destul de remarcabil este şi faptul că din 
aceste 141 mii persoane doar 70 mii activează în sectorul real al economiei [3 p. 20].

În prezent, ocuparea forţei de muncă atât din Republica Moldova cât şi din regiunea de est 
poate fi calificată ca ineficientă, fiind condiţionată, în mare parte, de caracterul rigid al pieţei 
muncii.  Rigiditatea  pieţei  muncii  se  manifestă  prin  astfel  de  fenomene  ca:  staţionarea 
întreprinderilor cu capital de stat şi, respectiv, concediile administrative forţate; nivel mic al 
salariilor generat de productivitatea muncii joasă; întârzieri salariale; lipsa unor perspective în 
ceea ce se numeşte creşterea calităţii vieţii active de muncă. Chiar şi nivelul mic al şomajului 
observat pe ambele maluri  ale Nistrului poate fi  considerat drept un element al rigidităţii 
pieţei muncii. Cu alte cuvinte sunt prezente elemente ale unei economii de „supravieţuire”.

Cu toate acestea, evoluţiile economiilor din Republica Moldova şi din regiunea transnistreană 
au generat şi anumite modificări ale structurii ocupaţionale în funcţie de vârstă, sex, mediu, 
domeniu de activitate etc. Astfel, reducerea ratei de ocupare a fost determinată de o reducere 
mai puternică a ocupării feminine comparativ cu cea masculină şi a înregistrat în 2008 nivelul 
de 42,5%. Ratele de ocupare feminină şi masculină au marcat, respectiv nivelurile de 40,5% şi 
44,8%.

Modificări semnificative se observă şi în structura populaţiei ocupate în funcţie de vârstă. Se 
are în vedere procesul de îmbătrânire continuă a potenţialului uman din republică din ultimii 
ani. Într-adevăr, în majoritatea întreprinderilor mari dar şi în domeniile din sfera bugetară 
vârsta  medie  a  personalului  este  apropiată  de  cea  de  pensionare.  Totodată  încercările 
persoanelor  tinere,  în  special,  cele  cu  studii  medii  profesionale,  de  a  se  angaja  în 
întreprinderile  date,  deseori,  sunt  nerezultative  din  mai  multe  considerente,  şi  anume: 
patronii nu sunt dispuşi să angajeze persoane fără experienţă în domeniu; persoanele tinere 
nu acceptă salariile propuse de întreprinderile şi organizaţiile respective,  iar persoanele de 
vârstă pensionară nu se grăbesc să se pensioneze oferind locul lor de muncă tinerilor. Analiza 
distribuţiei  populaţiei  ocupate  în  funcţie  de vârstă  arată  că  ponderea  populaţiei  tinere  în 
totalul populaţiei ocupate a cunoscut o scădere bruscă începând cu sfârşitul anilor 90 pentru 
a atinge nivelul de 9,9% în 2008. 

În ceea ce privesc modificările structurale ale ocupării în funcţie de mediu, acestea sunt legate 
de procesul de depopulare a localităţilor rurale. Lipsa oportunităţilor de angajare, precum şi 
atractivitatea  practic  nulă  a  locurilor  de  muncă  disponibile  din  localităţile  rurale  impune 
populaţia economic activă din mediul  rural  să ia calea emigrării  spre mediul  urban sau a 
plecării peste hotare în vederea găsirii unui loc de muncă mai atractiv şi mai bine plătit care 



le-ar asigura un venit necesar pentru întreţinerea sa şi a familiei sale. Depopularea localităţilor 
rurale este  determinată  şi  de faptul  că  majoritatea tinerilor  plecaţi  la  studii  în localităţile 
urbane refuză de a se mai întoarce după absolvirea studiilor în satul de baştină pentru a-şi 
continua activitatea de muncă. Un factor al neatractivităţii localităţilor rurale îl reprezintă şi 
spectrul  îngust  al  ocupaţiilor  şi  meseriilor  solicitate  în  mediul  rural.  O altă  cauză  este  şi 
infrastructura socială degradată şi subdezvoltată din mediul rural, care inevitabil, determină 
pentru  populaţia  rurală  o  calitate  a  vieţii  net  inferioară  celei  din  mediul  urban.  Datele 
Anchetei Forţei de Muncă atestă o reducere puternică a ponderii populaţiei ocupate în mediul 
rural în totalul populaţiei ocupate din republică de la 61,67% în 2001 până la 55,3% în 2008 pe 
fundalul descreşterii ratei de ocupare.

Analizând  distribuirea  forţei  de  muncă  ocupată  pe  domenii  de  activitate,  se  observă  o 
reducere  semnificativă  a  ponderii  populaţiei  ocupate  în  ramurile  care  nu  pot  asigura  o 
productivitate  a  muncii  ridicată,  şi,  prin  urmare,  venituri  salariale  mari,  precum  ar  fi 
agricultura.  Astfel,  dacă până în anul 2002, aproape o jumătate din populaţia ocupată din 
republică  activa  în  sectorul  agrar,  pe  parcursul  ultimilor  ani,  ponderea  populaţiei  active 
ocupate în agricultură s-a redus.  În 2008 ea a constituit  circa 31,1% din totalul  populaţiei 
ocupate, majorându-se, în acelaşi timp, ponderea populaţiei ocupate în sfera serviciilor.

Structura  ocupaţională  din regiunea  transnistreană,  a  suferit  şi  ea  anumite modificări.  Cu 
toate acestea,  din  start,  trebuie  menţionat  faptul  că  din momentul  demarării  tranziţiei  la 
economia de piaţă, regiunea transnistreană se caracteriza printr-o structură ocupaţională mai 
favorabilă  decât  cea  de  pe  malul  drept  al  Nistrului  datorită  faptului  că  majoritatea 
întreprinderilor  industriale  erau  concentrate  anume în  acea  zonă.  Din  acest  considerent, 
ponderea celor ocupaţi în ramurile industriale care asigură o productivitate mai mare este 
pronunţat  mai  mare,  decât  ponderea  celor  ocupaţi  în  agricultură.  Totodată  tendinţele 
observate în modificarea structurii  ocupaţionale în funcţie de domeniu de activitate pot fi 
considerate  similare  celor  de pe  malul  drept  al  Nistrului.   Astfel,  pe fundalul  descreşterii 
nivelului ocupării se observă o creştere durabilă a celor ocupaţi în sfera serviciilor – de la 50% 
în 2001 până la 60% în 2006, o oscilaţie nesemnificativă a ponderii celor ocupaţi în industrie 
în jurul nivelului de 28% şi o reducere puternică a celor ocupaţi în agricultură – de la 17% în 
2001 până la 7% în 2006 [2]. 

În acelaşi context, trebuie menţionat faptul, că specificul ocupării din regiunea transnistreană 
se  caracterizează  şi  printr-o  pondere  extrem  de  mare  a  celor  ocupaţi  în  sectorul  public. 
Aceştia pot fi reprezentaţi fie de armata mare de funcţionari publici, lucrători ai organelor de 
forţă  sau  lucrători  din  sfera  bugetară  (medici,  pedagogi  etc.),  fie  de  numărul  mare  al 
lucrătorilor de la întreprinderile cu capital de stat, graţie faptului că procesele de privatizare 
din zonă se desfăşoară cu mari întârzieri şi dificultăţi.

Concluzii 



Analiza  situaţiei  de  pe  piaţa  muncii  din  Republica  Moldova  şi  din  raioanele  din  stânga 
Nistrului induce la ideea că diferenţe mari în evoluţia acestora nu sunt. Ambele sunt pieţe 
considerate  în  proces  de  formare,  care  se  caracterizează  printr-o  diminuare  continuă  a 
indicatorilor ocupaţionali, în ambele regiuni se observă o îmbătrânire a potenţialului uman, 
iar structura ocupaţională se caracterizează printr-o concentrare a forţei de muncă în sfera 
serviciilor.

În acest context,  se poate constata că şi eforturi  mari în ceea ce priveşte integrarea pieţei 
muncii din regiunea transnistreană cu cea din Republica Moldova nu sunt necesare. Reieşind 
din faptul  că ambele pieţe  sunt în plin proces  de dezvoltare,  reorganizându-şi  permanent 
cadrul instituţional-legislativ, fiind orientate, totodată, spre unele şi aceleaşi valori ale pieţei 
muncii  din  Uniunea  Europeană,  însăşi  procesele  de  integrare  europeană  demarate  în 
Republica Moldova vor rezolva mai multe probleme. 

De asemenea, pornind de la faptul că piaţa muncii este o piaţă derivată, însăşi însănătoşirea 
economiei de pe ambele maluri ale Nistrului va contribui realmente la îmbunătăţirea situaţiei 
din domeniul ocupării prin crearea noilor locuri de muncă productive, care asigură şi condiţii 
de muncă decente şi un salariu decent.

Cu  toate  acestea,  procesul  de  integrare  a  pieţelor  muncii  din  Republica  Moldova  şi 
Transnistria, se preconizează a fi complicat şi, posibil, de lungă durată. Dificultatea acestui 
proces este determinat, în primul rând, de lipsa încrederii reciproce dintre locuitorii de pe 
ambele maluri ale Nistrului, ca urmare a cultivării pe parcursul mai multor ani pe teritoriul 
Transnistriei  a  imaginii  false de duşman în persoana Republicii  Moldova.  Pentru a depăşi 
neîncrederea şi tensiunea psihologică este nevoie de timp şi răbdare, precum şi de dorinţa 
cetăţenilor de pe ambele maluri ale Nistrului de a realiza integrarea pieţelor muncii. Însă şi 
această problemă pare a fi rezolvabilă. Reieşind din faptul că în prezent circa 240 mii persoane 
[3  p.  24]  din  regiunea  transnistreană  deţin  cetăţenia  Republicii  Moldova  şansele  unei 
preconizate integrări devin mai mari.  

În  afara  factorilor  politici  şi  psihologici,  însuşi  procesul  de  integrare  a  pieţelor  muncii 
Moldovei şi Transnistriei presupune următoarele:
- Ajustarea treptată a bazei instituţionale şi legislative a pieţei  muncii din Transnistria şi 

Moldova la standardele europene, precum şi consolidarea în continuare a raporturilor de 
piaţă în domeniul muncii  în ambele regiuni,  astfel încât atât cadrul legislativ cât şi cel 
instituţional pentru ambele maluri ale Nistrului să fie identic; 

- Implementarea în regiunea transnistreană, a Anchetei Forţei de Muncă, care constituie un 
instrument statistic necesar pentru monitorizarea proceselor pe piaţa muncii. Or, Ancheta 
Forţei de Muncă relevă un tablou mai complet al proceselor care au loc pe piaţa muncii, 
necesarar pentru elaborarea politicilor eficiente de ocupare, ceea ce nu se poate spune 
afirma despre statistica şomajului înregistrat;

- Ajustarea treptată a principiilor şi abordărilor politicilor de ocupare a forţei de muncă în 
scopul asigurării unui mecanism unic de funcţionare a pieţei muncii în ambele regiuni.



Bibliografie
1 “Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj”, - Chişinău, Biroul Naţional de 

Statistică, 2009.
2 Социально-экономическое развитие Приднестровской  Молдавской  Республики, 

2005, 2008, 2009 www.economy-pmr.org
3 Vladimir Fomenco „Situaţia demografică în Transnistria în perioada nerezolvării 

conflictului”,- din culegerea Moldova-Transnistria. Eforturi comune pentru un viitor 
prosper. Aspecte sociale, Chişinău, 2009.

4 Dorin Vaculovschi „Problemele pieţei muncii în Moldova – Transnistria” - din culegerea 
Moldova-Transnistria. Eforturi comune pentru un viitor prosper. Aspecte sociale, Chişinău, 
2009.

http://www.economy-pmr.org/

