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Raport cu privire la situaţia pe piaţa muncii 

pentru anul 2015 

 
Prezentul raport relatează situaţia pe piaţa muncii pentru anul 2015, aducînd în prim plan 

indicatorii prioritari ai pieței forței de muncă pe grupe de vârstă și categorii de populație,  precum şi 

măsurile de ocupare şi protecţie socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, urmărindu-

se realizarea unui echilibru între cererea și oferta forței de muncă, realizate de către agenţiile pentru 

ocuparea forţei de muncă în scopul funcționării unei piețe a muncii competitive. 

Informaţia este elaborată în baza datelor cercetării statistice asupra gospodăriilor casnice - 

Ancheta Forţei de muncă, realizată de către Biroul Naţional de Statistică şi Raportului Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.  

 

I. Ocuparea și șomajul  
 

Populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii ) a constituit 1265,6 mii persoane, 

fiind în creștere cu 2,7% (33,2 mii) față de anul 2014. Structura populaţiei active s-a modificat 

comparativ cu anul 2014, după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate s-a micșorat  de la 96,5% la 

95,8%, iar ponderea şomerilor a crescut de la 3,5% la 4,2%.   

Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic active nu s-au 

înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,5%) a depăşit ușor ponderea femeilor (49,5%), iar ponderea 

persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea din mediul urban: respectiv 

53,1% şi 46,9%. 

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 42,4%, înregistrînd o creștere de 

1,2 p.p. față de anul 2014 (41,2%). Acest indicator a atins valori mai înalte în rândul populației 

masculine – 45,1%, în comparaţie cu cea feminină – 39,9%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat 

următoarele valori: 44,9% în mediul urban şi 40,4% în mediul rural. În categoria de vârstă, rata de 

activitate pentru 15-29 ani a avut valoarea de 30,9%, 15-64 ani – 46,9%.  

Populaţia ocupată a constituit 1203,6 mii persoane, crescând cu 18,7 mii faţă de 2014 (+1,6%). 

Ca şi în cazul populaţiei economic active, nu au fost înregistrate disparităţi pe sexe (50,2% femei şi 

49,8% bărbaţi) şi în repartiţia pe medii de reședință (53,9% mediul rural şi 46,1% mediul urban). 

          Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste a fost de 40,3%, înregistrând o creștere 

nesemnificativă față de anul 2014 (+0,7 p.p.). Rata de ocupare la bărbaţi (42,3%) a fost mai înaltă în 

comparaţie cu femeile (38,4%). În distribuţia pe medii de reşedinţă acest indicator a avut valoarea 

42,0% în mediul urban şi 38,9% în mediul rural. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 

56/61 ani) a fost de 47,0%, a populaţiei în vârstă de 15-64 ani – 44,5% şi în categoria de vârstă 15-29 

ani acest indicator a înregistrat valoarea de 27,9%. 

 

Evoluţia ratei de activitate şi de ocupare în anii  2011-2015, % 
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                               Sursa BNS 

 

         Din distribuţia ocupării după activităţile din economia naţională
 
rezultă că în sectorul agricol au 

activat 381,9 mii persoane (31,7% din totalul persoanelor ocupate). Faţă de 2014 numărul populaţiei 

ocupate în agricultură a crescut cu 20,8 mii, sau cu 5,8%.  
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         În activităţile non-agricole au fost ocupate 821,7 mii persoane, fiind practic la nivelul anului 2014 

(-0,3%). Ponderea persoanelor ocupate în industrie, ca și în anul precedent, a constituit 12,3%, iar 

în construcţii, respectiv, 5,4% (5,6% în 2014). Faţă de nivelul anului trecut numărul persoanelor 

ocupate în industrie a crescut cu 1,4%, iar în construcţii s-a micșorat cu 1,7%. În sectorul servicii au 

activat 50,5% din totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind în descreștere față de anul 2014 

(51,6%). 

          În repartizarea după forme de proprietate 73,5% din populaţie a fost ocupată în sectorul privat și 

26,5% - în sectorul public.  

În sectorul informal au lucrat 15,6% din totalul persoanelor ocupate în economie. 

Numărul persoanelor sub-ocupate a fost de 74,8 mii, ceea ce reprezintă 6,2% din totalul 

persoanelor ocupate. Numărul persoanelor din această categorie a scăzut cu 6,6% (cu 5,3 mii) în 

comparaţie cu 2014. 

Numărul şomerilor, estimat conform metodologiei BIM a fost de 62,1 mii, fiind cu 14,5 mii 

mai mare faţă de 2014. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 63,4% din total şomeri, la 

fel şi persoanele din mediul urban – 61,7%. 

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de țară a înregistrat 

valoarea de 4,9%, fiind mai mare faţă de 2014 (3,9%). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 6,2%, la 

femei, respectiv, 3,6%. Disparităţi semnificative a înregistrat rata şomajului în mediul urban – 6,4%, 

faţă de mediul rural – 3,5%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 12,8%. În 

categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 9,7%. 

 

Evoluția ratei de sub-ocupare și de șomaj în anii 2011-2015, % 
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Sursa: BNS 

 

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a constituit 1721,7 mii persoane, sau 57,6% din totalul 

populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, fiind cu 34,5 mii persoane mai mică față de 2014 (-1,27 p.p.).  

Persoanele descurajate în a-şi găsi un loc de lucru dorit au constituit circa 10,7 mii (13,8 mii în 

2014). Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare 

de lucru a fost conform estimărilor de circa 325,4 mii persoane (341,9 mii 2014). Din numărul celor 

declaraţi plecaţi, 64,8% o constituie bărbații. Ponderea persoanelor plecate din localităţile rurale a fost 

de 68,8%. 

         Conform raportului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe parcursul anului 

2015, numărul șomerilor înregistrați la agențiile teritoriale s-a  majorat, constituind  50612 persoane 

sau cu 20% mai mult comparativ cu anul 2014. În rezultatul profilării se atestă o pondere scăzută (24%) 

a persoanelor pregătite şi motivate de a se plasa în câmpul muncii, celelalte categorii necesitând  măsuri  

suplimentare  de  stimulare  a  ocupării, inclusiv de motivare pentru angajarea în câmpul muncii. 

 

Şomeri înregistraţi și plasați după nivelul de profilare, persoane 
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                                Sursa ANOFM 
         În numărul total al șomerilor înregistrați a prevalat numărul bărbaților, care a constituit 26111 

persoane (51,6%). 

            Pe parcursul ultimilor ani se menține calitatea redusă a forţei de muncă, persoanele fără 

calificare înregistrate la agenţiile teritoriale reprezentând o pondere de cca 61% din numărul total de 

şomeri înregistraţi. 

  

Structura şomerilor înregistraţi după vârstă și nivel de studii,% 

 
                                  Sursa ANOFM 

 

           Pe medii de rezidență, ponderea șomajului a fost mai ridicată în rândul populației din mediul 

rural, reieșind din lipsa oportunităţilor de angajare în acest sector. La finele anului 2015 numărul 

locurilor de muncă vacante în mediul rural constituia 11% din numărul total al locurilor de muncă 

vacante, iar numărul şomerilor din mediul respectiv era de 70%.  

  În perioada de referință se atestă o creștere cu 2,5% a numărului de şomeri plasaţi în câmpul 

muncii comparativ cu anul 2014, constituind 16,8 mii persoane, iar ponderea şomerilor plasaţi în 

câmpul muncii în raport cu numărul total de şomeri înregistraţi (33%)  a fost mai mică comparativ cu 

anul precedent (38%). 

 

Statistica locurilor de muncă vacante înregistrate, a şomerilor înregistraţi şi plasaţi 

(2010 – 2015) 

 
                      Sursa ANOFM 

 

Analiza şomerilor înregistraţi după provenienţa (domeniul în care au activat înainte de a 

deveni şomer) arată, că 4,7 mii persoane (9,3%) provin din industrie; 4,3 mii persoane (8,6%) provin 

din agricultura; 3,9 mii persoane (7,7%) provin din comerţ cu ridicata şi amănuntul; 3,7 mii persoane 

(7,4%) provin din alte activităţi de servicii colective și 23,4 mii persoane (46,4%) sunt pentru prima 

dată în căutarea unui loc de muncă. 
Motivele aflării în şomaj a şomerilor înregistraţi la agenţii demonstrează că cea mai mare parte 

- 20,6 mii persoane, sau 40,8%, constituie persoanele demisionate; 3,9 mii persoane, sau 7,7% 
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alcătuiesc persoanele, la care le-a încetat contractul individual de muncă în circumstanţe ce nu depind 

de voinţa părţilor; 2,5 mii persoane sau 5,1% constituie persoanele concediate. 

Din numărul total de şomeri înregistraţi, 16780 persoane sau 33,1%, au fost plasaţi în câmpul 

muncii pe parcursul anului 2015, se atestă o descreștere de 5,1% a șomerilor plasați în cîmpul muncii, 

comparativ cu anul 2014.  
Pe parcursul anului 2015 s-a conlucrat cu circa 6 mii agenţi economici şi au fost înregistrate în 

banca de date a Agenţiei Naţionale 42,3 mii locuri de muncă vacante, constituind o creştere faţă de 

anul 2014, trendul ascendent menţinându-se și pe parcursul ultimilor ani, datorită comunicării mai 

eficiente cu angajatorii. 
Din numărul total de locuri de muncă vacante înregistrate, majoritatea covârșitoare au fost 

locurile de muncă oferite muncitorilor – 72,3% și 27,7%  erau destinate pentru funcţionari. 

Majoritatea locurilor vacante 24484 de locuri sau 57,8%, proveneau din sectorul privat; 10857 

de locuri sau 25,6% – din sectorul public, iar 7004 de locuri sau 16,5% din alte tipuri de proprietate.  

 

II. Măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă 
 

            Medierea muncii este veriga prioritară în activitatea agențiilor, care conduce la atingerea 

obiectivului principal: creșterea gradului de ocupare a populației. În scopul încadrării sau reîncadrării în 

muncă a persoanelor rămase fără un loc de muncă, pe parcursul anului 2015, 30,3 mii persoane au 

beneficiat de servicii de mediere a muncii cu 5,0 mii mai mult comparativ cu 2014, inclusiv 25,9 mii au 

fost cu statut de șomer din care 65% au fost plasați în cîmpul muncii. 

         În perioada respectivă au fost acordate servicii de informare şi consiliere profesională pentru 

96,3 mii persoane, din care: 46% au constituit femeile, 33% – persoane cu vârsta cuprinsă între 16-29 

ani, 1,6% – persoane cu dizabilități. Din numărul total de beneficiari de servicii de informare și 

consiliere 65,4 mii persoane au fost cu statut de şomer. Din ei: 49% au constituit femeile, 30% – tineri 

cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani. În rezultatul măsurilor întreprinse au fost plasați în câmpul muncii 

22% (din 65,4 mii).   

În perioada de referinţă au absolvit cursuri cca 3 mii persoane sau cu 3,2% mai mult 

comparativ cu anul 2014, tendința de creștere menținându-se pe parcursul ultimilor ani. În anul 2015 

numărul absolvenţilor plasaţi în câmpul muncii a scăzut cu 9,8% faţă de anul 2014 şi a constituit cca 

2,3 mii persoane, sau 76,6% din numărul total de absolvenţi. 

 

            Statistica șomerilor plasaţi în câmpul muncii după absolvirea cursurilor, 

persoane 

 
                                             Sursa ANOFM 

 
            Pe parcursul anului agenţiile teritoriale au încheiat contracte cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea lucrărilor publice cu 388 autorităţi ale administrației publice locale, cu 6% mai mult 

comparativ cu anul 2014. La lucrări  publice au fost antrenați cca 1,8 mii  șomeri (cu cca 10% mai mult 

comparativ cu anul 2014), din care 33% au constituit femeile, 87% – locuitori rurali şi 3% – persoane 

cu dizabilităţi.  Şomerii au fost antrenaţi în principal la servicii publice, efectuând lucrări ce ţin de 

reparaţia obiectelor de menire social-culturală, salubrizare, ecologizare și amenajarea teritoriilor.  

            Au beneficiat de ajutor de şomaj cca 5,2 persoane sau 10% din numărul total de şomeri 

înregistraţi pe parcursul anului, constituind o descreştere cu 2% faţă de anul 2014. Din numărul total al 

beneficiarilor de ajutor de șomaj - 2610 (50,4%) a constituit numărul femeilor. Locuitori rurali au 

beneficiat de indemnizaţii de şomaj în proporţie de 57,6%.  
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În contextul realizării măsurilor pasive  de protecţie socială a şomerilor se înscrie şi acordarea 

alocaţiei pentru integrare şi reintegrare profesională. Numărul beneficiarilor de alocaţii pentru 

integrare şi reintegrare profesională a constituit cca 3 mii persoane. Ponderea maximă din numărul total 

de beneficiari de alocaţii le revine persoanelor cărora le-a expirat perioada de îngrijire a copilului – 

82%, fiind urmate de categoria persoanelor ce nu s-au angajat în câmpul muncii dupa eliberarea din 

detenţie. 

 

 III. Categoria persoanelor vulnerabile din Republica Moldova 
 

 Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrate cu statut de şomeri 877 persoane cu dizabilităţi 

(sau cu cca 30% mai mult comparativ cu anul 2014). Ponderea femeilor a constituit 39%. Au fost 

susţinute la plasarea în câmpul muncii 300 persoane sau cca 34% din numărul total al persoanelor 

cu dizabilităţi înregistrate. În scopul facilitării integrării pe piaţa muncii, au urmat cursuri de 

formare profesională 77 persoane cu dizabilităţi, din care  au fost plasate în câmpul muncii 48 de 

persoane Ponderea plasării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi a crescut semnificativ în 

ultimii ani. 

   Șomajul în rândul tinerilor rămâne a fi un fenomen caracteristic economiilor de piaţă, iar 

combaterea efectelor sale depinde şi de prestarea serviciilor calitative pe piaţa muncii. Tinerii, 

neavând vechime în muncă întâmpină dificultăți la angajarea în câmpul muncii. Pe parcursul anului 

2015, agențiile teritoriale au înregistrat cu statut de șomer cca 16,3 mii de persoane tinere (16-29 

ani), ceea ce constituie cca 32% din numărul total de șomeri înregistrați. Din ei, au fost plasați în 

câmpul muncii cca 6,1 mii persoane( 37%). Au absolvit cursuri de formare profesională cca 2,1 mii 

tineri (70% din numărul total de absolvenți) din care au fost plasați în câmpul muncii 78%. Cei mai 

mulți tineri (82%) au urmat cursuri de calificare, obținând o profesie solicitată pe piața muncii.  

 O altă categorie de persoane defavorizate o constituie persoanele eliberate din detenţie, care 

necesită măsuri suplimentare de integrare pe piaţa muncii, angajatorii nefiind disponibili să 

angajeze astfel de persoane. Pe parcursul anului 2015, au fost înregistrate de către agențiile 

teritoriale 226 persoane eliberate din detenţie/instituţie de reabilitare socială (11% - femei), din care 

au fost plasate în câmpul muncii 42 persoane (19%). Au absolvit cursuri de formare profesională 

16 persoane. 

  Întâmpină dificultăţi la integrarea în câmpul muncii şi populaţia de etnie romă. În perioada de 

referinţă au fost înregistrate cca 1,1 mii persoane de etnie romă, din care 675(60%) au constituit 

femeile. Au fost plasate în câmpul muncii 70 persoane, din care 60% au constituit femeile.  

 Pe parcursul anului 2015 la agenţiile teritoriale au fost înregistrate 2605 cetățeni ai Republicii 

Moldova reîntorși de peste hotare (cu 43% mai multe persoane comparativ cu anul 2014), care au 

beneficiat integral de servicii de ocupare şi protecţie în caz de şomaj. Ponderea femeilor a constituit 

23%. În rezultatul măsurilor întreprinse de către agenţiile teritoriale au fost plasate în câmpul 

muncii 26%, au absolvit cursuri de formare profesională 4%. 
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