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Prefata
Acest raport este un obiectiv concretizat al proiectului Analizele Pieţelor Muncii în regiunea Mării
Negre, iniţiat şi finanţat de către Fundaţia Europeană pentru Instruire (FEI), pentru a colecta informaţie
statistică şi a analiza pieţele forţei de muncă în şase ţări din regiunea Mării Negre (Armenia,
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina).
Proiectul FEI se va derula în două etape: (i) elaborarea rapoartelor naţionale în 2008, (ii) elaborarea
analizei regionale şi a comparaţiei între ţările participante la proiect în 2009. La prima etapă a
proiectului a fost elaborat un plan metodologic comun, necesar pentru elaborarea tuturor rapoartelor
de ţară, inclusiv colectarea datelor statistice comparabile, a informaţiei calitative relevante, precum şi
analiza acestora. Rapoartele de ţară reprezintă un exerciţiu de analiză critică preliminară care va sta
la baza unei analize mai vaste la nivel regional. La etapa a doua se va efectua analiza comparativă a
pieţei muncii din perspectiva regiunii Mării Negre pe baza aspectelor identificate în rapoartele de ţară.
Centrul Analitic Independent Expert-Grup a fost angajat de FEI pentru elaborarea studiului de ţară
pentru Republica Moldova. Acest raport a fost elaborat de Expert-Grup cu participarea următorilor
autori: Ana Popa, Alex Oprunenco şi Valeriu Prohniţchi. Proiectul raportului a fost ulterior comentat de
echipa de experţi ai FEI (Jesús Alquézar, Ummuhan Bardak, Siria Taurelli şi Agnieszka MajcherTeleon) precum şi de către un expert extern, Dr. Constantin Zaman.
Echipa de autori aduce sincere mulţumiri Biroului Naţional de Statistică, în particular d-lui Vladimir
Ganţa pentru ajutorul acordat şi cooperarea excelentă în procesul de colectare a datelor statistice
necesare. Autorii sunt singurii responsabili de interpretarea economică a statisticii forţei de muncă.
Un atelier de lucru naţional a fost organizat la data de 24 noiembrie 2008 la Chişinău în cadrul căruia
versiunea preliminară a raportului a fost prezentată şi discutată cu principalii actori naţionali. Raportul
a fost finalizat imediat după atelierul de lucru, iar versiunea finală a acestuia include comentariile şi
recomandările venite din partea actorilor importanţi în timpul şi după atelierul de lucru.
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Sumar executiv
Cu suportul financiar al donatorilor străini şi cu suportul tehnic al oficiilor naţionale de statistică din alte
ţări, Republica Moldova a pus la punct un sistem destul de avansat al statisticii forţei de muncă,
sistem care acoperă multe aspecte ale pieţei forţei de muncă şi oferă posibilitatea dezagregării datelor
statistice. Marea majoritate a datelor statistice provin din Ancheta Forţei de Muncă. Acest sistem ar
putea fi îmbunătăţit în viitor prin producerea regulată a unor indicatori regionali privind piaţa forţei de
muncă, prin sporirea nivelului de analiză a fenomenelor ce au loc pe piaţa de muncă (în contrast cu
simpla descriere a acestor fenomene, aşa cum o face Biroul Naţional de Statistică la momentul
actual), printr-o flexibilitate mai mare faţă de necesităţile utilizatorilor de date statistice şi prin
asigurarea unui grad înalt de compatibilitate şi comparabilitate a datelor din Ancheta Forţei de Muncă
cu datele provenite din alte surse (rapoartele financiare obţinute de la entităţile înregistrate, Sondajele
Bugetelor Gospodăriilor Casnice). Pentru a realiza aceste deziderate, BNS are nevoie de
suplimentarea resurselor umane, financiare şi tehnologice, precum şi de îmbunătăţirea colaborării cu
alte autorităţi publice, în special pentru a avea acces la registrele publice. Aceste eforturi ar trebui
susţinute şi de alte instituţii, în special de către Ministerul Economiei şi Comerţului prin Agenţia
Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă care trebuie să-şi schimbe radical sistemul de date statistice
aferente politicii ocupaţionale.
La rândul său, statistica demografică necesită îmbunătăţiri, iar BNS trebuie să efectueze o analiză
detaliată a datelor demografice şi să realizeze previziuni demografice. Înseşi datele statistice existente
sunt suficiente pentru a califica aspectul critic al situaţiei demografice a Republicii Moldova, precum şi
perspectivele sumbre în domeniu. În perioada 1989-2004, populaţia Republica Moldova a scăzut cu
7,5%, dacă ne referim doar la populaţia de pe malul drept al Nistrului. Conform estimărilor regionale,
populaţia regiunii transnistrene a scăzut cu 23%. În perioada 1998-2007, populaţia stabilă a Republicii
Moldova a scăzut cu 2,3%. În aceeaşi perioadă, populaţia aptă de muncă (15-64 ani) a crescut cu
8,6%.
În contextul declinului demografic general, evident că această creştere este un fenomen temporar
cauzat de numărul mare de copii născuţi în perioada 1970-1980, care au intrat în rândul populaţiei
apte de muncă în ultimul deceniu. Impactul lor asupra pieţei forţei de muncă nu este proporţional cu
procentul acestora în totalul populaţiei, deoarece multe persoane în vârsta aptă de muncă nu sunt
prezente pe piaţa naţională a forţei de muncă, fie pentru că sunt plecate la muncă peste hotare, fie că
depind de remitenţele transferate de rude.
O tendinţă mult mai relevantă pentru perspectivele pieţei muncii este reducerea populaţiei cu vârsta
de sub 15 ani, care în perioada 1998–2007 a scăzut cu 33%. Acesta constituie cel mai abrupt declin al
numărului copiilor în rândul statelor Europei Centrale şi de Est. Principalul motiv care a cauzat declinul
demografic în Republica Moldova este rata înaltă de mortalitate (12‰), inclusiv mortalitatea infantilă,
agravată de scăderea fertilităţii femeilor şi îmbătrânirea populaţiei. Modelul tradiţional al familiei se
schimbă, după cum ne arată şi numărul în creştere al copiilor născuţi în afara căsătoriei, majorarea
vârstei medii la prima căsătorie precum şi creşterea bruscă a ratei divorţului, inclusiv în mediul rural,
unde în trecut prevalau atitudinile mai conservative faţă de valorile familiei. Această realitate nu poate
fi modificată într-o perioadă scurtă de timp prin aplicarea anumitor politici.
Migraţia intensă a forţei de muncă subminează şi mai mult perspectivele demografice ale ţării.
Conform diferitelor estimări, populaţia Republicii Moldova s-ar putea diminua cu 18-35% până în anul
2050. Însă ar putea apărea probleme mult mai devreme, având în vedere faptul că în perioada 20092013 se vor pensiona personale născute între anii 1948-1952, care reprezintă un grup de două ori mai
numeros decât cel precedent şi cel care urmează. În acest context, declinul demografic asociat cu
îmbătrânirea populaţiei vor crea implicaţii negative asupra bugetului asigurărilor sociale, precum şi
pentru sistemul de sănătate şi protecţie socială. Pentru a le menţine viabile şi pentru a nu majora
povara fiscală asupra angajaţilor actuali, scopul principal al politicii ar trebui să fie majorarea ratei de
ocupare.
Rata ocupării în Republica Moldova s-a diminuat pe durata perioadei de observaţii 1999-2007, ritmul
scăderii fiind cel mai înalt din Europa. În prezent, rata de ocupare a forţei de muncă constituie 47,1%
din totalul populaţiei cu vârstă aptă de muncă, fiind cea mai mică din Europa. Rata de ocupare a forţei
de muncă a scăzut în toate segmentele de vârstă (cu excepţia intervalului 55-64 ani) şi a afectat în
egală măsură locuitorii din mediul urban şi rural, bărbaţi şi femei. Ca o consecinţă a creşterii
economice concentrate în oraşe, rata de ocupare a forţei de muncă în mediul urban este mult mai
mare decât cea din mediul rural, invwersând practic situaţia din perioada tranziţiei timpurii.
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Pe parcursul ultimului deceniu, inactivitatea economică a degenerat într-o caracteristică specifică
societăţii moldoveneşti. Numărul total al persoanelor inactive din punct de vedere economic a crescut
cu 34% în perioada 1999-2007, iar cota acestora s-a majorat de la 38,7% până la 55,2% din totalul
populaţiei cu vârsta de peste 15 ani. În linii mari, creşterea numărului populaţiei inactive a fost
determinată de creşterea cu 15% a numărului studenţilor în universităţi şi cu 17% a numărului
pensionarilor. În acelaşi timp, numărul emigranţilor s-a majorat cu 45%, aducând contribuţia cea mai
importantă la creşterea numărului populaţiei inactive. Cu o rată înaltă de inactivitate pe piaţa forţei de
muncă autohtone, rata mică de ocupare este complementată şi de o rată mică a şomajului (5,1%,
printre cele mai mici din Europa). Populaţia tânără se confruntă cu o rată mai mare a şomajului, dar
durata acestuia este mai scurtă decât în cazul şomerilor mai în vârstă.
Există, desigur, mai mulţi factori care au determinat această situaţie, însă emigraţia forţei de muncă
pare să fie cel mai puternic dintre aceştia. Este remarcabil faptul că probabilitatea de angajare creşte
odată cu nivelul studiilor finalizate. Pentru mulţi proaspeţi absolvenţi ai instituţiilor superioare de
învăţământ, primul loc de muncă obţinut se înscrie în categoria slujbelor ce pot fi suplinite cu acelaşi
succes de către persoane care deţin studii medii. Deţinerea mai multor servicii concomitent nu este o
practică frecvent întâlnită în Republica Moldova. Marea majoritate a cazurilor de acest gen (70%) sunt
întâlnite în mediul rural unde oamenii combină activitatea lor de bază cu angajarea neformală în
activităţi agricole de subzistenţă. Mulţi dintre cei ocupaţi în sectorul informal în zonele rurale sunt
subocupaţi şi ar dori să lucreze mai mult pentru o remunerare mai bună. În mediul urban, fenomenul
deţinerii mai multor locuri de muncă este mai complicat şi implică mai multe categorii socioprofesionale, dar din cauza lipsei de date statistice nu a fost posibilă efectuarea unei analize detaliate.
Distribuţia angajaţilor în diferite sectoare de activitate s-a schimbat dramatic în ultimii 10 ani.
Agricultura nu mai constituie principalul sector de angajare, fiind înlocuit de sectorul serviciilor care
deţine o cotă de 48,4% din totalul populaţiei ocupate în 2007. Un număr total de 340 mii persoane au
părăsit sectorul agricol în perioada 1999-2007, dintre care mulţi s-au orientat fie către sectoarele de
comerţ sau construcţii, fie că au emigrat. Însă, reducerea forţei de muncă ocupate în sectorul agricol
nu a diminuat esenţial producţia acestui sector, având în vedere surplusul iniţial al forţei de muncă. De
asemenea, unele entităţi agricole au fost capabile să se orienteze spre creşterea culturilor ce permit
substituirea forţei de muncă cu tehnologii mai performante, în timp ce altele încearcă să compenseze
migrarea forţei de muncă prin angajări de scurtă durată pentru efectuarea muncilor agricole critice (de
exemplu, prin angajarea copiilor de vârstă şcolară pentru colectarea strugurilor şi legumelor).
Cota sectorului industrial în totalul angajării a rămas practic neschimbată în ultimul deceniu, în timp ce
cota populaţiei ocupate în sectorul construcţiilor a crescut de la 3% în 1998 până la 6% în 2007. Se
atestă practic o corelaţie perfectă între creşterea cotei de angajare şi creşterea producţiei în sectorul
de construcţii şi prestare de servicii. O creştere medie cu 1% a ratei ocupării în sectorul construcţiilor
în perioada 2001-2007 este asociată cu o creştere de 2,5% a valorii adăugate a acestui sector, în timp
ce în sectorul serviciilor aceasta se asociază cu o creştere de 6,6% a valorii adăugate.
Numărul total de angajaţi în administraţia publică a crescut de la 30,8 mii în 1996 până la 57,6 mii în
2007, ceea ce reprezintă o creştere firească pentru un nou stat independent care trebuie să-şi pună la
punct structura administraţiei publice. Ocuparea în întreprinderile publice s-a contractat cu 24% în
perioada 2000-2007. Acesta nu este doar rezultatul privatizării, ci şi al faptului că mulţi angajaţi au
părăsit locurile de muncă remunerate necorespunzător, din sectorul public. De asemenea, s-a
observat o scădere impresionantă a ocupării forţei de muncă în sectorul serviciilor publice în prima
decadă a tranziției, unde numărul angajaților s-a redus cu 20% în perioada 1995-1999. În 2007,
numărul angajaţilor din sectorul public era de aproximativ 26,4% din totalul angajaţilor din Republica
Moldova, inclusiv 4,6% în administraţia publică şi 21,8% în întreprinderile şi serviciile publice.
Sectorul educaţional are un rol esenţial în procesul de instruire a forţei de muncă în conformitate cu
necesităţile reale ale economiei. Analizele au arătat că sectorul educaţional moldovenesc nu a fost
capabil să ţină pasul cu necesităţile crescânde ale economiei, aflate în proces de diversificare. Deşi
numărul de persoane cu studii superioare a crescut în perioada 2000–2006 comparativ cu cel al
persoanelor cu educaţie vocaţională şi post-secundară non-terţiară (colegii), rata de încadrare în
domeniul educaţiei superioare în Moldova rămâne destul de mică în comparaţie cu alte state din
regiune, iar structura domeniilor de studii preferate este departe de necesităţile reale ale economiei.
Majorarea numărului absolvenţilor de studii superioare în Republica Moldova nu a contribuit
deocamdată la avansarea competitivităţii ţării şi la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoştinţe.
Ponderea persoanelor care lucrează în industrii cu nivel mediu/înalt de tehnologizare a scăzut în anii
2001-2006, acest indicator fiind mult mai redus decât în marea majoritate a statelor europene. Nici
studenţii nu s-au adaptat condiţiilor şi necesităţilor noi ale economiei, dar nici economia nu a fost
capabilă să absoarbă absolvenţii care de multe ori nu deţin abilităţile necesare. Din anul 2006,
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Guvernul a început să stabilească limite pentru înmatricularea în instituţiile de învăţământ pe bază de
contract pentru a orienta potenţialii studenţi de la specialităţi tradiţionale (economie, drept, ştiinţe
politice, limbi străine), la specialităţi tehnice şi pentru a stimula înrolarea în învăţământul vocaţional.
Însă, numărul studenţilor admişi în 2006 şi 2007 în şcolile profesionale şi în colegii nu s-a schimbat, în
timp ce numărul studenţilor înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ superior a scăzut cu 31% în 2007
faţă de anul 2005.
Şcolile vocaţionale sunt neatractive pentru că nu oferă cunoştinţele şi abilităţile necesare
absolvenţilor, iar condiţiile de studii şi de trai sunt sub aşteptările studenţilor şi părinţilor acestora. Nu
mai sunt propuse specialităţi noi, în mare parte din cauza cererii mici pentru astfel de servicii
educaţionale precum şi din cauza interesului scăzut de cooperare din partea sectorului privat. Este
sugestiv faptul că în Republica Moldova există numai două şcoli vocaţionale private. Cheltuielile
publice pentru educaţie în Republica Moldova sunt mici, iar structura acestora în cadrul sectorului este
departe de a fi optimă. Cheltuielile sectorului privat, inclusiv cele informale, au compensat într-o
anumită măsură lipsa fondurilor publice la toate nivelele educaţionale. Dar creşterea cheltuielilor
private pentru educaţie şi diminuarea criteriilor de admitere pe bază de contract a studenţilor au
transformat multe din instituţiile din sectorul educaţional în entităţi comerciale care atrag din ce în ce
mai puţină atenţie la calitatea serviciilor prestate. Calitatea educaţiei vocaţionale şi a celei superioare
s-a deteriorat cel mai mult, având şi cele mai negative consecinţe asupra pieţei muncii. În multe şcoli
vocaţionale, unele părţi din curriculum sunt vechi de peste un deceniu, nu mai corespunde
necesităţilor actuale ale pieţei forţei de muncă.
Studiul a arătat că pentru absolvenţii cu studii superioare este relativ simplu să se angajeze la primul
loc de muncă, deşi marea majoritate a angajărilor se fac în alte domenii decât cele studiate în
facultate. Pentru găsirea primului serviciu, marea majoritate a absolvenţilor apelează la contactele
personale şi mai puţin la metode formale de căutare şi angajare la locul de muncă. În marea
majoritate a cazurilor contractele sunt semnate pe un termen scurt, în special cele din sectorul public.
De fapt, sectorul public este utilizat de mulţi tineri specialişti în calitate de rampă de lansare către
servicii mai bine plătite din sectorul privat, după acumularea experienţei de muncă de 2-3 ani în
sectorul public. Principala problemă ce afectează tranziţia de la şcoală la procesul de muncă o
constituie lipsa de experienţă practică şi lipsa de încredere a angajatorilor faţă de sistemul educaţional
autohton.
În pofida acestor probleme, tinerii continuă să plătească pentru obţinerea studiilor în Republica
Moldova. După cum arată un studiu recent, un an suplimentar susţinut în sistemul educaţional
autohton aduce o majorare cu 9,5% a salariului, păstrând restul factorilor neschimbaţi. Educaţia oferă
salarii mai mari şi diminuează riscurile de sărăcie, dar acesată legătură nu se menţine la nivelele
inferioare ale procesului educaţional. Nu se atestă o diferenţă semnificativă a nivelului de sărăcie între
grupurile cu studii primare sau secundare incomplete şi cei care nu au studii. Aceasta se întâmplă
deoarece în sistemul de educaţie primar sau secundar incomplet nu sunt însuşite abilităţi suplimentare
relevante, ceea ce echilibrează şansele de angajare ale absolvenţilor instituţiilor respective cu şansele
persoanelor care nu au studii.
De asemenea, există o diferenţă semnificativă între salariile din diferite sectoare de activitate dacă se
ţine cont de nivelul studiilor finalizate. În sectorul de construcţii, care manifestă cea mai robustă
creştere în ultimii ani, precum şi în sectorul de transport şi comunicaţii, salariile sunt cele mai mari, în
timp ce în sectorul educaţional şi de sănătate, unde personalul cu competenţe profesionale avansate
este de o importanţă crucială, salariile sunt mult mai scăzute decât salariul mediu pe ţară. Tocmai
aceste discrepanţe au provocat şi menţin un exod continuu al cadrelor din cele două sectoare.
Un alt fapt evident în Republica Moldova este că salariile femeilor sunt mult mai mici comparativ cu
cele ale bărbaţilor în toate sectoarele economiei, indiferent de procentul femeilor angajate în sectorul
respectiv. Există şi alte tipuri de discriminare a femeilor, printre care accesul limitat la instruire şi
posibilităţile limitate de avansare, care în ansamblu determină salarii mult mai mici pentru acestea.
Situaţia macroeconomică şi socială au conexiuni directe cu piaţa forţei de muncă. După obţinerea
independenţei în 1991, Republica Moldova a intrat într-o perioadă de tranziţie economică care încă nu
s-a încheiat şi care s-a dovedit cea mai dificilă şi mai lungă din lista ţărilor aflate în tranziţie. În anul
2007, producţia totală a constituit doar 52% din nivelul celei specifice anului 1990. Dacă Republica
Moldova va reuşi să menţină un nivel de creştere a PIB-ului de 5,5% într-o perspectivă de lungă
durată, nivelul PIB-ului care a precedat perioadai de tranziţie ar putea fi recuperat abia în perioada
2015-2020.
Una dintre principalele cauze ce se află în spatele performanţelor economice scăzute ale Republicii
Moldova în perioada incipientă a tranziţiei sunt investiţiile mici de capital, precum şi schimbările
structurale lente. Cu excepţia unui singur episod de creştere în 1998, investiţiile în capital fix au scăzut
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în termeni reali până în 2000. Marea majoritate a investiţiilor s-au făcut în sectoare ce angajează
relativ puţină forţă de muncă, în timp ce sectoarele intensive în forţă de muncă au beneficiat de
investiţii mici (în 2000, aproape 3,4% din totalul investiţiilor efectuate reveneau sectorului agricol, care
la acel moment angaja mai bine de 50% din totalul forţei de muncă).
Moldova a fost codaşă şi în atragerea investiţiilor străine directe (ISD). Situaţia a început să se
îmbunătăţească în 2005: ISD au crescut de la 88 milioane USD în 2004 la 459 milioane USD în 2007
(reprezentând 3,4% şi, respectiv, 10,4% din PIB). Lipsa forţei de muncă calificată este o constrângere
importantă în vederea atragerii investiţiilor. De asemenea, Republica Moldova a reuşit să atingă un
nivel rezonabil al diversificării pieţelor de export şi import, precum şi o diversificare a structurii pe
produs a exporturilor sale, care nu mai sunt concentrate în jurul mărfurilor tradiţionale cu un nivel
redus de prelucrare. Însă, creşterea capacităţilor de producţie internă este devansată de creşterea
cererii interne. O consecinţă firească a unei asemenea creşteri economice nebalansate este
accelerarea deficitului comercial, compensat într-o oarecare măsură de fluxul de remitenţe şi de valută
străină provenite de la investitorii străini şi organizaţiile internaţionale.
Subsectoarele economice au răspuns în mod diferit la schimbarea realităţilor politice şi economice ale
perioadei de tranziţie. Agricultura a suferit cea mai lungă recesiune care este încă departe de a fi
încheiată - valoarea producţiei totale în 2007 echivala doar 67% din nivelul producţiei obţinute în 1994
şi 1997. Către anul 2002, sectorul industrial a reuşit să restabilească nivelul anterior tranziţiei, dar
creşterea a fost întreruptă după ce în anul 2006, Federaţia Rusă a impus embargoul privind
importurile din Republica Moldova. Industria a răspuns la acest şoc printr-o scădere nesemnificativă a
locurilor de muncă, o scădere limitată la ramura de producţie a băuturilor alcoolice. Această ramură şia revenit din recesiunea de doi ani în primul semestru al anului 2008.
În perioada iniţială a tranziţiei, sectorul construcţiilor a suferit cea mai puternică recesiune economică
şi cea mai drastică reducere a locurilor de muncă: în anul 2000 volumul total al lucrărilor de
construcţie şi asamblare constituiau doar 36% din nivelul anului 1994, în timp ce numărul de locuri de
muncă oferite de acest sector s-a redus de la 91 mii, până la 44 mii. În anii 2003-2007, companiile din
acest sector au recuperat nivelul de producţie anterior tranziţiei, răspunzând unei cereri care a crescut
rapid, dar care s-a limitat la arii geografice destul de restrânse. Nivelul producţiei acestui sector a
crescut în termeni reali de 2,6 ori, în timp ce rata ocupării a crescut cu 65%. Cât priveşte sectorul
serviciilor, în perioada 2000-2007 acesta a manifestat cea mai puternică relansare, demonstrată prin
creşterea de 2,3 ori a comerţului cu amănuntul şi cu 87% a volumului serviciilor prestate populaţiei.
Dar creşterea cu numai 13% a numărului de locuri de muncă în acest sector poate fi calificată ca fiind
foarte modestă.
Structura economiei moldoveneşti s-a schimbat radical pe parcursul ultimului deceniu. În 1995,
agricultura constituia 29,3% din totalul valorii adăugate per economie, industria - 25%, construcţiile 3,5%, în timp ce serviciile – 28,7%. În 2007, sectorul agricol a contribuit cu mai puţin de 13% (inclusiv
din cauza secetei catastrofale), industria - 15%, construcţiile – 4,2% şi serviciile - 51%.
Schimbările în structura producţiei sunt reflectate în mare măsură şi în schimbările ocupării forţei de
muncă. Populaţia abandonează activităţile agricole, fie în favoarea celor din comerţ şi construcţii, fie în
favoarea emigraţiei. Comerţul şi construcţiile sunt două opţiuni evidente pentru migrarea intersectorială a populaţiei apte de muncă, deoarece în acestea practic nu este nevoie de respecializare
sau instruire sofisticată. De asemenea, se atestă un reflux mare de cadre din sectorul public spre cel
privat, condiţionat în mare parte de salariile mici pe care sectorul public le oferă. Deosebit de puternic
se manifestă migrarea tinerilor specialişti din sectorul public către cel privat. Deşi nu oferă salarii
competitive, angajatorii din sectorul bugetar impun mai puţine rigori privind experienţa de muncă. În
aceste condiţii, mulţi proaspeţi absolvenţi sunt angajaţi în acest sector ca specialişti de calificare
medie, iar după 2-3 ani de acumulare a experienţei de muncă o bună parte migrează către sectorul
privat, unde angajatorii înaintează condiţia existenţei acesteia.
Angajarea informală este un fenomen larg răspândit în Moldova, reprezentând aproximativ 1/3 din
totalul persoanelor ocupate, în marea lor majoritate - în agricultură. Un procent semnificativ al
angajării neformale (32,3% în 2007) se atestă în sectorul oficial al economiei (adică în întreprinderi
oficial înregistrate). De asemenea, un număr mare de persoane (în jur de 40 mii) sunt implicate în
activităţi informale desfăşurate pe baza patentei de întreprinzător, permise spre utilizare pentru
activităţi economice care aduc profituri mici şi care nu necesită raportare financiară, în marea lor
majoritate reprezentând comerţul cu amănuntul în locuri specializate (pieţe). Există mai multe motive
care determină ocuparea informală sau în sectorul informal. Pentru multe persoane din mediul rural,
unde nu există alte oportunităţi de muncă, ocupaţiile informale în agricultură constituie de multe ori
singura modalitate disponibilă de a supravieţuii din punct de vedere economic. Pentru alţii, angajarea
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informală reprezintă o sursă adiţională de venit, iar mulţi preferă să se angajeze „la negru” ca o
modalitate de evaziune fiscală.
Migraţia internă a forţei de muncă este o trăsătură importantă în actualul proces de dezvoltare a
Republicii Moldova. În general migrarea se manifestă de-a lungul a două axe: sate-municipii şi oraşemunicipii, principalii poli de atracţie fiind Chişinău, Bălţi şi Cahul. Principalul motiv pentru părăsirea
satelor şi oraşelor mici este lipsa oportunităţilor economice şi ocupaţionale, condiţiile de viaţă precare
şi subdezvoltarea serviciilor publice. Însă, migraţia externă continuă să aibă cel mai mare impact
asupra pieţei naţionale a forţei de muncă. Potrivit Anchetei Forţei de Muncă, implementată de BNS,
numărul emigranţilor din Republica Moldova a crescut de la 99300 în 1999, la 394500 în 2005. Alte
estimări credibile reflectă aproximativ aceleaşi dimensiuni ale fenomenului emigrării forţei de muncă.
Marea majoritate a emigranţilor sunt concentraţi pe segmentul de vârstă 20-49 ani (87% din numărul
total al emigranţilor). Bărbaţii sunt predominanţi printre emigranţii actuali, însă datele statistice arată
că femeile şi bărbaţii deţin practic aceleaşi cote în rândurile potenţialilor emigranţi.
Unele date indică tendinţe importante în structura emigraţiei, în particular faptul că emigranţii tineri şi
cu studii superioare tind tot mai mult să se stabilească definitiv peste hotare. Schimbări importante se
profilează şi în portretul potenţialilor emigranţi, adică al celor care îşi planifică să părăsească Moldova
în viitor. Tot mai mulţi dintre potenţialii emigranţi sunt femei, cu educaţie bună, provenind din mediul
urban şi planificând să se stabilească permanent peste hotare. Aceasta ridică întrebări importante
privind calitatea educaţiei şi interdependenţa dintre sistemul de învăţământ şi piaţa muncii.
Apărută iniţial ca o strategie de supravieţuire în condiţiile dificile ale tranziţiei economice, emigraţia
tinde acum să devină o alegere raţională definitivă, întrucât potenţialii emigranţi nu vor doar să
supravieţuiască, ci pur şi simplu să trăiască mai bine. Din acest motiv, emigranţii reveniţi acasă nu
devin „agenţi ai schimbării”. În general este răspândită concepţia conform căreia emigranţii autohtoni
se vor întoarce acasă cu capital şi abilităţi noi şi vor deveni promotori ai unei culturi noi de business şi
de muncă, ceea ce va contribui la modernizarea economiei Republicii Moldova. Din păcate, acest
lucru nu s-a întâmplat deocamdată pe o scară largă. Principala cauză este faptul că emigranţii
moldoveni de obicei se angajează în activităţi ce necesită un nivel scăzut de abilităţi, cu salarii mici şi,
respectiv, cu mai puţine remitenţe trimise acasă. Reveniţi acasă după ce peste hotare au fost angajaţi
„la negru”, emigranţii nu fac dovada unor abilităţi mai avansate, care le-ar permite eventual să se
angajeze în sectoare mai competitive, şi ca urmare se găsesc într-o situaţie similară celei dinaintea
plecării. Motivele fundamentale pentru emigrare rămân sărăcia şi lipsa posibilităţilor de angajare la
locuri de muncă bine plătite în Republica Moldova. Acestea sunt doar motivele pentru emigrare, dar
există, de asemenea, şi obstacole în calea reîntoarcerii acasă.
Toate acestea ridică următoarea problemă: cum ar putea Republica Moldova să devină un loc atractiv
pentru viaţă şi muncă? Autorităţile au elaborat o mulţime de legi, strategii şi planuri privind ocuparea
forţei de muncă, dar în marea lor majoritate acestea au fost lipsite de spirit practic. Doar câteva au fost
parţial implementate, monitorizate şi/sau evaluate, nefiind înregistrate efecte semnificative ale
acestora asupra pieţei forţei de muncă. În mare parte, aceste strategii au eşuat în atingerea
obiectivelor şi scopurilor fixate. În prezent, este valabilă Strategia Naţională privind Ocuparea Forţei
de Muncă pentru 2007-2015, aprobată în 2006. Strategia defineşte principalele direcţii de intervenţie a
politicilor, anual urmând să fie elaborate şi aprobate planuri detaliate pentru angajarea forţei de
muncă. Strategia a fost dezvoltată şi elaborată în conformitate cu Strategia Europeană de Ocupare
Revizuită şi cu strategiile naţionale şi sectoriale de dezvoltare. O actualizare a Strategiei la prevederile
Strategiei Naţionale de Dezvoltare este necesară pentru a asigura o conexiune eficientă cu priorităţile
naţionale de dezvoltare. De asemenea, mecanismul de monitorizare şi evaluare, inclusiv procedurile
de raportare, trebuie să fie implementate în mod efectiv.
Rata şomajului în Republica Moldova este relativ mică, de aceea principala preocupare a Guvernului
ar trebui să fie majorarea ratei de ocupare a forţei de muncă. Aceasta se poate întâmpla doar dacă pe
piaţa internă a forţei de muncă s-ar oferi mai multe locuri de muncă şi mai bine plătite. Dată fiind
opţiunea emigraţiei, este clar că salariile în Republica Moldova ar trebui măcar să conveargă rapid,
dacă nu este posibil să atingă imediat nivele comparabile cu salariile pe care emigranţii le obţin peste
hotare. În calea atingerii acestui nivel de competitivitate sunt două provocări majore: mediul
investiţional şi de business, care ar trebui să fie mai favorabil pentru a apărea mai multe companii, iar
cele existente să se dezvolte mai puternic, precum şi condiţii mai bune pentru instruirea forţei de
muncă în interiorul şi exteriorul companiilor, în vederea optimizării productivităţii muncii.
În pofida retoricii reformatoare, Moldova se află încă în urma altor state în ceea ce priveşte
simplificarea procedurilor regulatorii şi îmbunătăţirea climatului de afaceri. Multe reglementări sunt
simplificate doar pe hârtie, nu sunt implementate integral sau intră în vigoare cu mari întârzieri.
Infrastructura de suport a IMM-urilor şi cea a exportatorilor este slab dezvoltată, iar competenţele
13

organelor de reglementare a pieţei nu sunt adecvate. Accesul la finanţe este afectat nu atât de ratele
înalte ale dobânzilor, cât mai ales de costurile adiţionale legate de garanţii. Fără abordarea acestor
aspecte, reglementarea mai bună a relaţiilor de muncă va avea un impact limitat asupra nivelului de
ocupare a forţei de muncă.
De altfel, relaţiile de muncă nu reprezintă aspectul cel mai nefavorabil al climatului de afaceri în
Moldova şi nici nu se înscriu în rândul problemelor principale cu care se confruntă companiile. Potrivit
sondajului „Doing Business”, poziţia Republicii Moldova prezintă puncte mai slabe în domenii precum
„Obţinerea licenţelor”, “Accesul la credite”, “Protecţia investitorilor”, “Plata taxelor” şi „Comerţul
exterior”, decât în domeniul „Angajarea lucrătorilor”. Deşi legislaţia muncii în Republica Moldova ar
părea destul de severă, ea nu reprezintă cea mai critică problemă pentru companiile ce operează în
Moldova. Există mulţi indicatori ce arată că de fapt legislaţia muncii nu este atât de constrângătoare în
practică. În anii 2006 şi 2007, numărul concedirilor a depăşit cu 25% numărul angajărilor. Evident,
pentru companii ar fi dificil să atingă asemenea „performanţe” în condiţiile în care implementarea
legislaţiei muncii s-ar confrunta cu condiţii aspre.
Politicile de angajare a forţei de muncă ar trebui să fie orientate şi spre una din deficienţele majore ale
pieţei muncii şi anume, discrepanţele dintre oferta sistemului educaţional şi necesităţile reale ale pieţei
muncii. Până în prezent, progresul în reformele educaţionale a fost mai degrabă limitat. În acest
context, reformarea educaţiei secundare profesionale reprezintă una din cele mai dificile, dar şi
prioritare sarcini. Instruirea la locul de muncă este relativ limitată, în ultimii ani mai puţin de 10% din
numărul total de angajaţi participând la astfel de cursuri de instruire. Codul Muncii stipulează că 2%
din fondurile de retribuţie a muncii ar trebui orientate spre necesităţile de instruire. În realitate, însă,
această sumă este de patru ori mai mică.
Autorităţile Republicii Moldova utilizează atât metode de suport pasive, cât şi politici active pentru cei
care se află în dificultate pe piaţa forţei de muncă. Deşi importanţa politicilor active de angajare a forţei
de muncă nu trebuie subestimată, impactul acestora în generarea locurilor de muncă pentru şomeri
rămâne limitat. Acestea nu pot să compenseze rata scăzută a creării locurilor de muncă sau eşecurile
sistemului de învăţământ şi a politicilor de instruire în calibrarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţii
muncii. Totuşi, concentrarea asupra măsurilor active de ocupare a forţei de muncă este o soluţie
adecvată, deoarece în lipsa resurselor financiare măsurile pasive nu sunt eficiente.
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Introducere
În perioada anilor 1990, Moldova a suferit cea mai prelungită şi adâncă recesiune economică
comparativ cu alte ţări aflate în tranziţie. Pe lângă declinul economic, Moldova a fost afectată şi de
scăderea continuă a ratei de activitate a forţei de muncă, care a continuat chiar şi după creşterea
economică înregistrată în 2000. Acest declin a fost însoţit de schimbarea structurii angajării. Dacă la
mijlocul anilor 1990 proporţia populaţiei angajată în sectorul agricol depăşea 50%, în 2007 aceasta a
constituit abia 33%. Scăderea ocupării forţei de muncă în sectorul agricol nu a fost compensată de o
creştere a acestui indicator în alte sectoare de activitate economică. Numărul persoanelor încadrate în
sectorul industrial a scăzut cu 13% între anii 1999 şi 2007. Construcţiile şi serviciile au fost singurele
sectoare în care rata ocupării a crescut cu 58,3% şi respectiv 12,9%, din 1999 până în 2007. Chiar şi
în asemenea condiţii, aceste creşteri nu au fost suficiente pentru a justifica descreşterea acestor
indicatori în celelalte sectoare. Ca urmare, o bună parte a populaţiei a părăsit piaţa forţei de muncă.
Surprinzător, dar rata şomajului a scăzut continuu, în 2007 aceasta constituind mai puţin de 5,1%.
Acest lucru este explicat de faptul că marea majoritate a persoanelor eliberate nu caută activ de lucru,
prin urmare nu au statutul de şomer. Oportunitatea de a emigra, alături de alţi factori este o cauză
importantă a inactivităţii economice. Estimările conservative ale numărului de emigranţi sugerează un
număr cuprins între 250,000 şi 350,000 de persoane, dar acestea se referă la numărul de persoane
care se află peste hotare la un anumit moment dat, şi nu includ persoanele care s-au întors acasă
pentru o perioadă scurtă şi sunt dispuse să plece înapoi cât de curând posibil. Mai mult, nivelurile
relativ înalte ale remitenţelor diminuează stimulentele existente pentru ceilalţi membri ai familiilor să
intre pe piaţa forţei de muncă, pentru că salariul de rezervare al acestora a crescut până la niveluri ce
nu pot fi suportate de economia naţională. Scopul acestui raport este să identifice şi evidenţieze cele
mai importante schimbări şi tendinţe ale pieţei forţei de muncă din Republica Moldova în perioada de
tranziţie, astfel încât să poată fi utilizat ulterior la elaborarea unui studiu internaţional despre piaţa
forţei de muncă în regiunea Mării Negre. Raportul analizează situaţia şi tendinţele existente pe piaţa
forţei de muncă din Republica Moldova între anii 1998 – 2007, iar uneori face incursiuni în perioade
mai timpurii. Ca rezultat al datelor statistice limitate, unele analize sunt efectuate pentru perioade mai
scurte de timp. Principala sursă de date o constituie Ancheta Forţei de Muncă (AFM) elaborată de
Biroul Naţional de Statistică (BNS), dar şi Ancheta Bugetelor Gospodăriilor Casnice (ABGC), sondajul
de opinie, precum şi date ale diferitelor instituţii. Pentru elaborarea acestui raport, a fost aplicat un
sondaj sociologic pe mobilitatea intersectorială şi tranziţia de la educaţie la muncă. Sondajul a fost
efectuat de către compania sociologică CBS AXA pe un eşantion reprezentativ pentru Republica
Moldova, de 1186 persoane. Chestionarele au conţinut 41 de întrebări grupate în trei module.
„Modulul privind mobilitatea geografică” oferă informaţii generale despre respondenţi (reşedinţa,
nivelul de educaţie, statutul ocupaţional) precum şi modificările locului de trai şi motivele pentru
schimbarea acestuia. Acest modul a fost conceput pentru identificarea tendinţelor principale ale
migraţiei interne a forţei de muncă. Al doilea modul – „Mobilitatea intersectorială şi ocuparea forţei de
muncă” – identifică principalele direcţii de mobilitate în termeni de activităţi economice, tipul de
proprietate precum şi problemele întâlnite la schimbarea locului de muncă. Cel de-al treilea modul –
„Tranziţia de la educaţie la muncă” – a fost elaborat în baza modulului de intrare a persoanelor tinere
pe piaţa forţei de muncă, folosit de Eurostat. Doar persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani au
participat la modulul final, eşantionul fiind constituit astfel din 536 de respondenţi (pentru mai multe
informaţii vedeţi anexa 1).
Raportul este structurat în cinci capitole mari, după cum urmează:


Capitolul 1: Privire generală: Analiza surselor de date şi a principalilor indicatori
demografici şi de ocupare. În primul capitol se vorbeşte despre principalele surse de date
privind forţa de muncă (aspecte de eşantionare, regularitate şi marje de încredere ale diferitelor
sondaje, diseminarea datelor) şi identifică câteva constrângeri ale colectării şi diseminării datelor
statistice. De asemenea, aceasta include analiza tendinţelor demografice efectuată în baza
datelor BNS precum şi previziunile demografice ale Băncii Mondiale şi ale Naţiunilor Unite pentru
Moldova. Este efectuată o analiză a tendinţelor ocupării pe sectoare de activitate şi tipuri de
proprietate, o atenţie principală fiind acordată analizei sectorului privat neagricol, care a fost
principala sursă a noilor locuri de muncă în majoritatea ţărilor în tranziţie.



Capitolul 2: Capitalul uman, angajarea şi tranziţia economică. Acest capitol analizează
conexiunea dintre sistemul educaţional şi piaţa forţei de muncă precum şi ajustarea acestuia la
necesităţile noi ale pieţei forţei de muncă. Sunt prezentate principalele tendinţe şi modificări în
preferinţele forţei de muncă tinere. De asemenea, sunt analizate stimulentele existente pentru a
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investi în educaţie precum şi analiza rentabilităţii studiilor, cu o analiză detaliată a diferenţelor
salariale dintre sectoarele de activitate economică. Pentru subcapitolul „Tranziţia de la educaţie la
muncă” au fost utilizate datele din sondajul privind mobilitatea intersectorială a forţei de muncă.


Capitolul 3: Restructurarea pieţei forţei de muncă şi schimbările în modelul angajării. Al
treilea capitol descrie cum s-a dezvoltat economia moldovenească după colapsul Uniunii
Sovietice, şi identifică diferenţele formate între sectoarele de activitate economică. Aspectele
legate de productivitatea muncii şi costul forţei de muncă sunt incluse, de asemenea, în acest
capitol. Este analizat şi impactul restructurării economice asupra angajării şi mobilităţii angajaţilor
din sectoarele vechi către cele noi. Angajarea în sectorul informal este examinată într-un
subcapitol separat, acesta fiind un segment important al angajării, în special în localităţile rurale
unde oportunităţile de angajare formală sunt limitate.



Capitolul 4: Migraţia forţei de muncă. Această parte a studiului începe prin descrierea
tendinţelor migraţiei interne (sat-oraş, oraşe mici – oraşe mari). Cea mai mare parte este dedicată
totuşi migraţiei internaţionale, care este o consecinţă a reducerii oportunităţilor de angajare
precum şi a salariilor mici plătite în Republica Moldova. Migraţia internaţională este analizată din
perspectiva motivelor emigrării, direcţia migraţiei, profilul grupului de emigranţi, ocupaţia principală
în ţara de destinaţie, planurile de viitor precum şi modul de utilizare a remitenţelor.



Capitolul 5: Cadrul de politici privind angajarea şi recomandări de politică. Ultimul capitol
examinează locul politicilor de angajare a forţei de muncă în agenda de politici guvernamentale. A
fost făcută o trecere în revistă a legislaţiei privind angajarea şi eliberarea de la locul de muncă,
împreună cu o analiză a politicilor active şi pasive ale pieţei forţei de muncă şi o evaluare a
eficacităţii lor. Evaluarea climatului de afaceri bazată pe indicatorii din sondajul „Doing Business”
şi BEEPS a fost de asemenea prezentată în cadrul acestui capitol, din considerentul că sectorul
business este sursa principală de creare a locurilor de muncă, iar facilitatea cu care se operează o
afacere corelează pozitiv cu nivelul ocupării forţei de muncă.

Raportul se încheie cu prezentarea principalelor concluzii precum şi a câtorva recomandări de politici.
De altfel, acest raport nu a fost conceput de la bun început ca o publicaţie orientată spre politici, ci mai
curând ca unul analitic pentru a fi utilizat de către FEI la elaborarea viitorului studiu internaţional.
Recomandări specifice sunt propuse pentru îmbunătăţirea climatului de afaceri, crearea unei legături
mai puternice între sistemul educaţional şi piaţa forţei de muncă şi îmbunătăţirea calităţii studiilor. Sunt
incluse şi unele recomandări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă, care influenţează piaţa
forţei de muncă, dar evident că nu pot compensa rata mică de creare a noilor locuri de muncă în
economie.

16

1.

Privire generala: analiza surselor de date si a principalilor
indicatori demografici si ai pietei muncii

1.1

Analiza surselor de date

1.1.1

Statistica privind forţa de muncă

Statistica despre forţa de muncă naţională din Moldova este elaborată în mare parte de către Biroul
Naţional de Statistică (BNS). Aceste date sunt obţinute pe baza sondajelor gospodăriilor
casnice/unităţilor raportoare şi din surse administrative. Moldova este membru al Organizaţiei
Internaţionale pentru Migraţie (OIM) şi, de aceea, unul din principalele obiective ale BNS este de a
elabora o statistică a pieţei muncii credibilă şi comparabilă la nivel internaţional în corespundere cu
recomandările OIM. Pentru a atinge acest obiectiv, BNS efectuează sondaje ale pieţei muncii şi a
unităţilor raportoare. Adiţional, o parte din datele relevante pentru piaţa muncii sunt colectate pe baza
Anchetei Bugetelor Gospodăriilor Casnice şi pe baza recensământului populaţiei. Cercetătorii privaţi
se axează mai mult pe sondaje mici şi calitative, precum şi pe studii tematice specifice, datorită
faptului că acestea sunt mai ieftine.
Calitatea de membru a Moldovei al OIM, precum şi aspiraţiile acesteia de a deveni membru al UE au
determinat schimbări importante în sistemul statistic oficial. Ca urmare a suportului oferit de către OIM,
UE, PNUD şi oficiile statistice ale ţărilor donatoare, în prezent putem afirma că Moldova posedă un
sistem credibil şi funcţional al statisticii pieţei muncii. În raportul de evaluare din 2007, Eurostat a
apreciat acest sistem ca fiind “aproape în totalitate în conformitate cu cerinţele UE”1.
1.1.2

Ancheta Forţei de Muncă

Ancheta Forţei de Muncă (AFM) este un sondaj reprezentativ la nivel naţional care oferă date
statistice despre forţa de muncă. Pe baza datelor furnizate de sondajul respectiv este posibilă
divizarea populaţiei în 3 grupe reciproc exclusive – angajaţi, şomeri şi economic inactivi – şi de a le
descrie în detalii.
Regularitate: AFM reprezintă un sondaj continuu şi este efectuat de către BNS începând cu 1999.
Statistica despre forţa de muncă obţinută pe baza AFM este diseminată atât trimestrial, cât şi anual.
Statistica trimestrială este disponibilă peste 50 de zile de la sfârşitul perioadei de referinţă.
Credibilitate: AFM a fost elaborată şi lansată de către specialiştii BNS în cooperare cu experţii OIM.
BNS beneficiază de asistenţă tehnică din partea OIM pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea
metodologiei sondajului şi a chestionarelor. Începând cu 1999 au fost efectuate schimbări importante
în ce priveşte implementarea recomandărilor OIM cu scopul de a obţine estimări credibile şi
semnificative.
Elaborarea eşantionului şi metodologia: Au existat 2 etape în dezvoltarea AFM: 1999-2005 şi 2006 până în prezent. Începând cu 2006, AFM are un nou model de design, structură şi definiţii revizuite cu
privire la angajare şi şomaj (în conformitate cu recomandările Conferinţei internaţionale a
statisticienilor forţei de muncă, OIM, octombrie 1998). În prezent, AFM este efectuată în 129 localităţi
(Unităţi Primare Selectate). Un model trimestrial al sondajului cuprinde 12,000 gospodării (pentru
informaţii adiţionale vezi Anexa 2). Această activitate a fost susţinută financiar de către Departamentul
Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională.
Acoperire: Este acoperită întreaga ţară, cu excepţia regiunii din stânga Nistrului.
Colectarea datelor: Datele AFM sunt colectate de către 150 de intervievatori. Aceştia colectează şi
date pentru Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice. Sunt supravegheaţi în mod constant, asistaţi şi
instruiţi de către 50 de supraveghetori şi echipa AFM. Datele sunt colectate prin intermediul
interviurilor şi chestionarelor. Există două chestionare AFM: a) chestionar pentru gospodării şi b)
chestionar individual.
Importul şi procesarea datelor: Datele sunt importate în baze de date locale, unde este efectuat primul
control automat. Ulterior, datele sunt expediate la oficiul central al BNS şi echipa AFM efectuează cea
de-a doua verificare.
1 De Vries, W., “Evaluarea globală a sistemului statistic oficial al Republicii Moldova”, 2007, accesibil pe pagina electronică a
BNS: http://www.statistica.md/public/files/SeminareConferinte/conf3_4mai2007/Raport_Willem_de_Vries_en.pdf.
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Erori de eşantion: Limita de eroare pentru cele mai semnificative estimări pentru anul 2007 sunt
prezentate în Anexa 2. Aceste erori au fost calculate cu o probabilitate de 95%.
Diseminare: Din 1999 BNS a publicat trimestrial şi anual comunicate de presă intitulate “Forţa de
muncă în Republica Moldova – ocupare şi şomaj”. Aceste comunicate de presă sunt expediate prin
poştă şi email la Parlament, Preşedinţie, Guvern, sindicate, media, instituţii de cercetare şi organizaţii
internaţionale. Pe parcursul ultimilor ani, BNS a început să publice aceste comunicate de presă pe
pagina oficială a instituţiei. De asemenea, BNS planifică dezvoltarea unui aplicaţii web care ar spori
accesul publicului la date mai detaliate.
Adiţional la aceste comunicate, BNS difuzează şi două publicaţii bilingve (în română şi engleză),
“Forţa de muncă în Republica Moldova – ocupare şi şomaj” şi “Piaţa forţei de muncă din Republica
Moldova”. Acestea conţin descrierea AFM şi prezintă principalele definiţii şi clasificări utilizate în cadrul
AFM. Aceste publicaţii sunt expediate Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, organizaţiilor
internaţionale, sindicatelor, oficiilor naţionale de statistic, instituţiilor mass-media, librăriilor şi
bibliotecilor BNS. Datele statistice din AFM sunt de asemenea publicate în anuarul statistic, în
buletinul statistic trimestrial şi în alte publicaţii.
Pe lângă producerea informaţiei conform propriilor standarde, BNS colectează şi date statistice privind
piaţa muncii conform standardelor stabilite de către utilizatorii datelor, cum ar fi Fondul Monetar
Internaţional (SDDS), Banca Mondială, OIM, UNICEF şi UNIFEM
De asemenea, echipa AFM primeşte un număr mare de solicitări ad hoc de a oferi date nepublicate.
Aceste solicitări parvin de la diferiţi utilizatori.
Aceste metode de diseminare sunt utilizate şi pentru a face publice rezultatele modulelor ad hoc şi
sondajelor adiţionale focusate asupra unor probleme specifice ale pieţei forţei de muncă („Tranziţia de
la studii la angajare” în 2009, „Migrarea Forţei de Muncă” în 2008, „Organizarea lucrului şi distribuirea
timpului de lucru” în 2007, „Tineretul pe piaţa forţei de muncă” în 2003-2006). Aceste sondaje sunt
efectuate anual, în al doilea trimestru, iar rezultatele sunt publicate spre sfârşitul anului.
Informaţia publicată: Baza de date trimestrială a AFM conţine în jur de 200 variabile. BNS publică doar
o mică proporţie a acestei informaţii, din mai multe motive:


Unele variabile colectate sunt utilizate numai de către echipa AFM pentru verificări de consistenţă
interne şi externe.



Înainte de a fi publicate, toate variabilele trec printr-o procedură de control al calităţii. Rezultatul
acestei proceduri este clasificarea variabilelor AFM în 3 grupe:
-

variabile care nu au trecut procedura de control a calităţii; acestea nu sunt publicate;

-

variabile care necesită în continuare investigaţii;

-

variabile care au trecut controlul calităţii şi vor fi utilizate în tabele pentru publicaţii.



Din cauza constrângerilor de resurse şi timp, echipa AFM nu poate asigura controlul calităţii noilor
variabile imediat ce datele sunt disponibile. De obicei, o variabilă nouă care trece prin procedura
de control al calităţii este utilizată pentru tabulare peste 2 ani de la introducerea acesteia în
chestionar.



BNS nu posedă aplicaţia web care ar putea oferi acces la bazele de date statistice, astfel
informaţia este diseminată în mare parte pe hârtie, fapt ce implică costuri mari şi inflexibilitate.

Luând în consideraţie aceste constrângeri, BNS încearcă să publice acele estimări din AFM care sunt
solicitate de către cei mai importanţi utilizatori (Guvernul, organizaţiile internaţionale şi sindicatele).
După cum a fost menţionat anterior, echipa AFM primeşte un număr mare de solicitări de date ad hoc
din partea diferiţilor utilizatori. Aceste cereri apar deoarece, de obicei, utilizatorii au nevoie de diferite
clasificări de date utilizate în tabelele publicate (după grupe de vârste, activităţi economice, ocupaţii)
sau serii lungi de timp pentru anumite date. Aceasta este o altă consecinţă a sistemului de diseminare
bazat pe hârtie.
Comunicatele de presă şi publicaţiile AFM cuprind datele statistice care descriu trei subgrupe
importante ale populaţiei conform statutului de muncă: angajat, şomer şi persoană inactivă (Tabel 1).
(Pentru definiţii detaliate vezi Anexa 2).
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Tabel 1 Setul standard de variabile utilizate de către BNS în tabulări
Variabile comune

Ocupare

Şomaj

Persoane inactive

Sex, domeniu, vârstă, studii,
nivel, regiune

Statutul de angajare;
activitate; ocupaţie; ore de
lucru; proprietate; programul
de lucru; sector
forma/informal, ocupaţia
formală/informală;
subocupare

Durata şomajului; motivul
încetării lucrului; tipul de
lucru căutat; tipul de program
de lucru căutat; metode
utilizate de căutare de lucru;
motivele refuzurilor ofertelor
de lucru; activitatea
profesională precedentă

Motivele inactivităţii;
activitatea profesională
precedentă; migrarea forţei
de muncă

Astfel, utilizând un set standard de indicatori care oferă o viziune generală asupra pieţei forţei de
muncă, publicaţiile AFM furnizează date care servesc pentru o mai bună înţelegere a unor aspecte
specifice ale pieţei muncii, precum angajarea informală, angajarea/şomajul tinerilor, problemele
gender, migrarea forţei de muncă, lucru decent şi condiţii proaste de lucru. De la bun început,
chestionarele AFM au fost revizuite pe bază anuală astfel încât să ofere date variate. De exemplu,
lucrul asupra unui set de întrebări care evaluează angajarea informală a început încă din 2001. Timp
de doi ani, acest set a fost testat şi revizuit pe baza datelor colectate; ca urmare, din 2003 datele
statistice despre angajarea informal sunt publicate în fiecare publicaţie SFM.
În prezent, AFM colectează (deşi nu publică) date despre venitul referitor la forţa de muncă. Aceste
date sunt încă verificate pentru consistenţă.
1.1.3

Sondajele unităţilor raportoare

BNS efectuează o serie de sondaje ale unităţilor raportoare focusate pe studierea angajaţilor care
formează majoritatea forţei de muncă (vezi Anexa 2 pentru o listă mai detaliată a sondajelor). Pentru
anul 2008, BNS a elaborat următoarele date statistice despre forţa de muncă:


Numărul angajaţilor şi remunerarea acestora.



Securitatea la locul de muncă.



Calificarea profesională a angajaţilor.



Mobilitatea şi profilul angajaţilor.



Numărul angajaţilor şi posturilor în întreprinderilor cu mai puţin de 20 de angajaţi.



Numărul funcţionarilor publici.



Salariile profesionale (cercetarea OIM din octombrie).



Ocuparea absolvenţilor (elaborată pentru prima dată).

Acestea nu reprezintă sondaje tipice deoarece sunt bazate pe sisteme de raportare dezvoltate încă în
perioada Uniunii Sovietice. Fiecare unitate raportoare în cadrul acestor sondaje este obligată prin lege
să ofere informaţia solicitată de BNS. De aceea, aceste cercetări trebuie numite mai degrabă
recensăminte şi nu sondaje ale unităţilor raportoare.
Regularitatea: În funcţie de scopul şi cantitatea informaţiei colectate, sondajele sunt efectuate anual,
trimestrial sau lunar (vezi Anexa 2 pentru mai multe detalii despre sondajele unităţilor raportoare).
Credibilitatea: Pentru a testa calitatea statisticii elaborate prin intermediul sondajelor unităţilor
raportoare, statisticienii BNS specializaţi în forţa de muncă verifică în mod constant aceste date
utilizând informaţia din rapoartele financiare. În măsura posibilităţilor, aceste date statistice sunt
comparate şi cu estimările din AFM. Din păcate nu există alte surse care ar putea utilizate la
verificarea consistenţei. Nu este posibilă nici măcar verificarea încrucişată a datelor cu cele din
sistemul de asigurare socială.
Elaborarea eşantionului şi metodologia: După cum s-a menţionat mai sus, aceste sondaje ale
unităţilor raportoare nu reprezintă sondaje standard. De aceea, toate unităţile care întrunesc criteriile
stabilite de către BNS trebuie să prezinte informaţia solicitată.
Acoperirea: În majoritatea cazurilor în calitate de subiecţi ai acestor sondaje sunt unităţi cu mai mult
de 20 de angajaţi şi toate instituţiile publice indiferent de numărul de angajaţi (vezi Anexa 2 pentru
detalii). În 2007 au furnizat informaţii în jur de 5,700 unităţi. Sondajele nu cuprind regiunea din stânga
Nistrului.
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Colectarea datelor: Fiecare unitate primeşte un set de chestionare şi un ghid de completare a
acestora. Managerul sau o persoană împuternicită completează şi semnează chestionarele şi le
expediază la oficiul local al BNS. Împreună cu un set de chestionare, toate unităţile raportoare primesc
un manual ce conţine toate definiţiile, îndrumări şi exemple cum ar trebui să fie completate
chestionarele.
Importul şi procesarea datelor: Datele sunt importate în baze de date locale şi expediate ulterior către
oficiul central. A doua verificare este efectuată împreună cu verificarea consistenţei.
Diseminarea: Statistica privind forţa de muncă elaborată pe baza sondajelor unităţilor raportoare este
diseminată aceleaşi metode utilizate la estimările SFM. Adiţional la dificultăţile de diseminare
menţionate anterior despre SFM, există o altă problemă legată de sistemul vechi de management al
bazelor de date care nu oferă multă flexibilitate. În consecinţă, diseminarea este limitată la un set
standard de tabele.
Informaţia publicată: Statistica privind forţa de muncă obţinută pe baza sondajelor unităţilor raportoare
este cuprinsă în publicaţia “Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova”. Subiectele publicaţiei sunt:


Numărul angajaţilor şi crearea/reducerea locurilor de muncă.



Veniturile din muncă şi costurile legate de forţa de muncă.



Condiţiile de muncă şi accidente de muncă.



Experienţa şi calificarea profesională.



Şomajul şi ocuparea în câmpul muncii a şomerilor.

1.1.4

Recensământul populaţiei

Cel mai recent recensământ a fost efectuat în octombrie 2004. Pentru a obţine date privind statistica
forţei de muncă, BNS a introdus cinci întrebări în chestionarele individuale cu privire la:


Situaţia economică.



Căutarea locului de muncă (toţi şomerii şi persoanele inactive din punct de vedere economic, din
grupa de vârstă 15-64 ani).



Activitatea economică şi domeniul de activitate.



Profesia.



Statutul angajatului.

Din păcate, cei responsabili pentru elaborarea chestionarelor pentru recensământ nu au utilizat în
mod exact conceptele şi clasificările utilizate în AFM şi recomandate de OIM, pentru a elabora
statistici comparabile privind forţa de muncă. Acest set de întrebări a fost insuficient pentru a măsura
cu precizie indicatorii privind forţa de muncă. Echipa recensământului a efectuat o verificare a
consistenţei datelor utilizând toate sursele de informaţie disponibile pentru moment şi a decis
publicarea doar a cifrelor despre populaţia economic activă (pe sexe şi regiuni), care au fost similare
cu estimările din AFM.
1.1.5

Sondajul bugetelor gospodăriilor casnice

SBGC reprezintă un sondaj reprezentativ la nivel naţional care oferă informaţie despre nivelul de viaţă
în Moldova pe baza colectării datelor despre veniturile şi consumul gospodăriilor casnice, precum şi
indicatori nemonetari ce cuprind educaţia, sănătatea, ocuparea forţei de muncă, locuinţa, proprietatea
asupra activelor, şi propria percepţie cu privire la condiţiile de viaţă.
Regularitatea: SBGC reprezintă un sondaj continuu efectuat începând din 1997. Datele statistice din
SBGC sunt diseminate trimestrial şi anual. Statistica trimestrială este disponibilă peste 80 de zile după
încheierea perioadei de referinţă.
Credibilitatea: Metodologia SBGC se bazează pe recomandările Eurostat publicate în manualul
“Cercetarea gospodăriilor casnice în UE – metodologie şi recomandări”. În principalul chestionar al
SBGC există un set de întrebări referitor la angajare. Din 1997 şi până în 2005 au fost colectate
variabilele despre activitatea economică şi ocuparea forţei de muncă. În 2006, echipa SBGC a
reevaluat acest set de întrebări pentru a spori gradul de similaritate a acestor date statistice cu
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estimările AFM. În noul sondaj SBGC există întrebări care permit identificarea statutului de muncă şi
statutului la angajare.
Elaborarea eşantionului şi a metodologiei: Din 2006 SBGC şi AFM au utilizat acelaşi eşantion al
chestionarului şi a fost efectuat în cadrul aceloraşi unităţi selectate primar, însă structurile sunt
reciproc exclusive. Mai mult, SBGC are un eşantion mai mic. Eşantionul trimestrial cuprinde 2,442
gospodării casnice (12,000 in SFM).
Teoretic, definiţiile utilizate în SBGC pentru a identifica statutul în muncă şi statutul în angajare sunt
corelate cu definiţiile AFM. În practică, chestionarele SBGC nu permit ca aceste definiţii să fie
respectate întocmai (cum se întâmplă în AFM), din motiv că nu acesta este obiectivul principal al
cercetării.
Diseminarea: Estimările SBGC cu privire la forţa de muncă nu sunt publicate. Acestea sunt utilizate
numai pentru verificările consistenţei datelor. Statistica despre veniturile obţinute din muncă poate fi
găsită în publicaţiile SBGC. Valorile medii ale veniturilor disponibile per capita sunt raportate conform
sursei de venit.
1.1.6

Surse administrative

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) reprezintă o subdiviziune a Ministerului
Economiei şi Comerţului. Este autorizată prin lege să promoveze şi implementeze politici, strategii şi
programe de stat în domeniile dezvoltării pieţei forţei de muncă, promovării ocupării forţei de muncă,
protecţia socială a celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă, prevenirea şomajului şi diminuarea
efectelor sociale ale acestuia. ANOFM înregistrează locurile de muncă vacante şi şomerii şi publică
comunicate de presă trimestriale şi anuale. Lista cu principalii indicatori raportaţi de către ANOFM este
prezentată în Anexa 2. Pe lângă colectarea datelor de la indivizi privaţi, ANOFM colectează date de la
întreprinderi şi agenţii private de angajare.
1.1.7

Alte surse

În Moldova există reprezentanţe ale câtorva organizaţii regionale şi internaţionale. Acestea finanţează
cercetările cu scopul de a promova politicile realiste în conformitate cu interesele şi obiectivele
specifice ale acestora. Piaţa forţei de muncă nu este o excepţie. Sondajele sunt efectuate cu scopul
de a acumula date despre problemele specifice ale forţei de muncă. Aceste sondaje sunt axate în
special pe domenii precum migrarea forţei de muncă, discriminarea în muncă şi angajarea tinerilor.
Unele sunt efectuate în mai multe runde, cu interviuri de follow-up (conform sondajului OIM despre
migraţie şi remitenţe). Din păcate, nu există organizaţii private de cercetare care ar putea efectua
sondaje periodice pentru a oferi date comparabile despre problemele neincluse în statisticile oficiale
sau adiţional celor existente.
1.1.8

Constrângerile dezvoltării sistemului

În prezent, sistemul statistic din Moldova funcţionează bine, oferind un spectru larg de date statistice
cu privire la forţa de muncă care variază de la informaţii foarte specifice, ce descriu fenomene
particulare, la macro-indicatori comparabili la nivel internaţional. Cu toate acestea, există câteva
probleme care influenţează negativ dezvoltarea sistemului.


Guvernul şi cercetătorii privaţi nu posedă resursele necesare dezvoltării sistemului. Îmbunătăţirile
majore efectuate de BNS şi cele mai importante sondaje efectuate de cercetători privaţi au fost
susţinute financiar de către donatorii internaţionali. Din cauza numărului limitat de personal din
cadrul BNS şi a graficului rigid de producţie pe care trebuie să-l îndeplinească, BNS nu acordă
atenţia necesară mai multor probleme. În mare parte, BNS colectează, procesează şi public date
statistice, dar numai cu o mică componentă de lucru analitic. Personalul BNS nu participă în mod
regulat la conferinţe, inclusiv internaţionale. Metodele statistice nu sunt documentate în mod
sistematic şi utilizatorii nu au acces liber la meta-date. După înfiinţarea Secţiei cercetări prin
sondaj, în 2003 au fost efectuate îmbunătăţiri metodologice în domeniul eşantionării2. În principiu,
deciziile asupra eşantionului sondajului, metodelor şi tehnicilor utilizate sunt luate pe baza unor
consideraţiuni profesionale, însă condiţiile sărace de infrastructură (lipsa unui sistem de
înregistrare computerizat şi de încredere şi sisteme ineficiente de comunicare şi schimb de date)

2 Până în 2003, proiectarea era efectuată de către experţi naţionali şi nu de către personalul BNS. În 2003, cu ajutorul
asistenţei Departamentului Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţională (DFID), a fost creată o unitate de proiectare. De
asemenea, DFID a efectuat un efort considerabil pentru instruirea personalului.
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conduc câteodată la identificarea unor soluţii necorespunzătoare. Din cauza lipsei de resurse,
numai o mică parte din personal beneficiază de instruire şi perfecţionare.


Acticitatea BNS este afectată în mod semnificativ de lipsa unor registre administrative
computerizate şi credibile în Moldova. În plus, BNS nu are acces permanent la registrele
existente. În prezent are loc un dialog continuu cu unele instituţii partenere, în particular cu
Ministerul Dezvoltării Informaţionale, pentru a îmbunătăţi acest aspect. Atunci când este fezabil,
BNS depune eforturi pentru a combina datele administrative cu datele statistice. Procedurile
interne pentru editarea datelor, agregare şi analiză necesită îmbunătăţire, în particular cu referinţă
la controlul calităţii datelor la niveluri regionale şi locale. Posibilitatea realizării unor astfel de
îmbunătăţiri depinde, de asemenea, de investiţii în tehnologii informaţionale (TI). Pe măsura
creşterii volumului de lucru şi a numărului de indicatori, povara raportării va deveni o problemă din
ce în ce mai stringentă. Din această cauză şi pentru că se confruntă cu o insuficienţă de personal
şi de fonduri, BNS trebuie să se concentreze în continuare asupra cercetărilor bazate pe eşantion
în schimbul sondajelor exhaustive. Este necesară accelerarea completării cu cadre la nivel
central, cu toate că realocarea resurselor în cadrul sistemului statistic este dificilă.



Meta-datele reprezintă un domeniu subdezvoltat în cadrul BNS. Deşi managementul BNS
recunoaşte că aceasta este o problemă serioasă, nu sunt suficiente resurse pentru dezvoltarea
unui sistem solid de meta-date. Comentariile şi evaluările calităţii datelor statistice nu sunt
publicate în mod explicit.



Trebuie depuse mai multe eforturi pentru asigurarea comparabilităţii AFM cu SBGC şi consistenţa
definiţiilor referitoare la forţa de muncă. Acest lucru este necesar pentru ca decidenţii de politici şi
cercetătorii să înţeleagă implicaţiile statutului pe piaţa forţei de muncă asupra bunăstării şi situaţiei
familiale. Este necesară introducerea unor indicatori precum numărul familiilor în care părinţii sunt
fără lucru; numărul copiilor şi al persoanelor care trăiesc în asemenea familii, precum şi indicatori
cu privire la instruirea continuă şi instruirea profesională.



BNS trebuie să-şi îmbunătăţească statisticile regionale de dezvoltare, astfel încât cel puţin
indicatorii de bază (rata de ocupare şi angajare) să fie reprezentativi la nivel regional.



Majoritatea datelor sunt diseminate pe hârtie. BNS recunoaşte că pagina web a instituţiei trebuie
îmbunătăţită şi că în viitor aceasta trebuie să conţină informaţie mult mai accesibilă şi formate mai
flexibile pentru extragerea datelor (în ianuarie 2009 a fost lansată o pagină electronică mult mai
performantă a BNS).



BNS acţionează pe măsura posibilităţilor pentru atingerea standardelor internaţionale. În mai
multe privinţe au fost înregistrate progrese. Totuşi, mai sunt utilizate clasificări vechi, precum
clasificările pentru nivelele şi domeniile de educaţie. Un handicap serios pentru BNS îl constituie
participarea limitată a personalului instituţiei la întruniri internaţionale unde se discută cele mai
bune practici în domeniul statistic. Personalul BNS are acces limitat la sursele Internet care pot
servi drept surse de informaţie despre bunele practici. Aceasta se datorează parţial limitărilor
legate de TI, însă şi faptului că personalul întâmpină greutăţi la analiza documentelor în limba
engleză.



Cooperarea între cercetătorii privaţi şi BNS este defectuoasă. Cercetătorii privaţi nu acordă o
atenţie suficientă consistenţei metodologice, utilizând frecvent aceleaşi concepte ca şi cele
utilizate în recomandările internaţionale (deoarece acest mod este solicitat de către organizaţiile
ce finanţează cercetările) însă fără a aplica aceleaşi definiţii. Din această cauză, deseori se
creează confuzii sau erori.



Statistica politicii pieţei forţei de muncă se află într-o situaţie nesatisfăcătoare. BNS şi ANOFM au
responsabilitatea comună de a îmbunătăţi colectarea datelor statistice şi diseminarea. Acest lucru
este necesar pentru ca decidenţii de politici şi cercetătorii să poată analiza impactul măsurilor de
politică asupra statutului de angajare şi se referă la indicatori precum: numărul locurilor vacante şi
cheltuielile publice pentru tipurile de măsuri ale politicilor de angajare şi susţinerea ocupării forţei
de muncă.
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1.2

Tendinţe demografice şi tranziţia demografică

1.2.1

Numărul şi dinamica populaţiei

Calitatea datelor cu privire la statistica demografică în Moldova ridică mai multe semne de întrebare.
Conflictul politic cu regiunea separatistă Transnistria3 creează probleme în estimarea corectă a
populaţiei totale a Republicii Moldova. Din cauza conflictului, această regiune nu este acoperită de
către sistemul statistic de stat. Începând cu 2003 nu a fost publicată nici o estimare oficială asupra
numărului total al populaţiei din Moldova, iar datele oficiale se referă doar la zona din partea dreaptă a
Nistrului. Cu toate acestea, este posibilă efectuarea unor estimări neoficiale. Potrivit statisticii
demografice, populaţia stabilă a Moldovei din partea dreaptă a râului Nistru (vezi mai jos explicarea
termenului în cauză) a fost de 3,573 milioane persoane la data de 1 ianuarie 20084. Datele statistice
disponibile arată că la aceeaşi dată regiunea transnistreană a avut în jur de 534,000 locuitori5. Astfel,
o estimare brută a populaţiei totale din Moldova la data de 1 ianuarie 2008 ar fi 4,107 milioane
oameni. Această cifră confirmă declinul demografic constant al ţării (Graficul 1). Nu sunt disponibile
date precise despre structura populaţiei transnistrene după sex, vârstă, educaţie şi statutul de
angajare. De aceea, previziunile demografice cu referire la regiunea transnistreană se află sub semnul
întrebării.
Graficul 1 Tendinţele demografice din Moldova, începutul anului (mii)

Sursa: Estimări ale Expert-Grup bazate pe anuarele statistice ale BNS şi publicaţiile demografice, precum şi datele statistice
demografice ale “Ministerului Economiei” din Transnistria.

Chiar şi în cazul datelor statistice care se referă la Moldova din partea dreaptă a Nistrului, există unele
dificultăţi. Din cauza emigrării intense, există o discrepanţă semnificativă între “populaţia prezentă” şi
“populaţia stabilă” din Republica Moldova. BNS percepe „populaţia prezentă” drept numărul total de
persoane prezente în ţară, inclusiv rezidenţii temporari. A doua definiţie se referă la numărul
rezidenţilor permanenţi pe teritoriul respectiv, inclusiv persoanele care sunt absente temporar.
Diferenţa dintre aceste două categorii nu este deloc neglijabilă. Potrivit datelor BNS, populaţia
prezentă la data de 1 ianuarie 2008 a fost de 3,424 milioane, cu 149,000 mai puţin decât populaţia
stabilă6. Deşi statisticile demografice bazate pe surse administrative nu au fost corelate cu rezultatele
celui mai recent recensământ, prezenţa declinului demografic este evidentă. În recensământul
efectuat în octombrie 2004, 3,383 milioane de persoane au fost înregistrate în partea dreaptă a
Nistrului, cu 7,5% mai puţin faţă de recensământul din 1989 (Tabel 2). În regiunea transnistreană,
3 Transnistria este un nume geografic şi unul oficial. Această regiune include comunităţile localizate în partea stângă a Râului
Nistru (traversând partea estică a Moldovei de la nord la sud) şi oraşul Tighina (localizat pe partea dreaptă a râului).
4 BNS http://www.statistica.md/doc.php?l=ro&idc=168&id=2040 (accesibil în limba română).
5 Vezi informaţia despre Transnistria pe pagina web a băncii centrale regionale http://www.cbpmr.net/?id=2&lang=en
6 BNS http://www.statistica.md/statistics/dat/1139/ro/Nr_pop_stab_pr_terit_1_ian_2008.pdf şi
http://www.statistica.md/statistics/dat/1137/ro/Nr_pop_prezente_gr_v_la1ian2008.pdf
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declinul populaţiei pare chiar şi mai acut decât în partea dreaptă a Nistrului. Recensământul regional
din noiembrie 2004 a înregistrat 555,300 oameni ce locuiesc în Transnistria, ceea ce este cu 170,000
mai puţin faţă de 19897.
Tabel 2 Creşterea populaţiei Moldovei, din 1959–1970 până în 1989–2004 (regiunea
transnistreană nu este inclusă)
1959–1970

1971–1979

1980–1989

1990–2004

Populaţia, sfârşitul perioadei (mii)

3,085

3,372

3,676

3,383

Creşterea pe parcursul perioadei (mii)

571.6

287.0

285.6

−274.3

Modificarea pa parcursul perioadei (%)

22.7

9.3

8.5

−7.5

Sursa: BNS,
http://www.statistica.md/public/files/Recensamint/Recensamintul_populatiei/vol_1/1_Toate_recensaminteleRne_ro.xls

În Moldova din dreapta Nistrului, declinul populaţiei în perioada dintre recensăminte a oscilat
semnificativ pe întreg teritoriul ţării, de la -21.0% în municipalitatea Bălţi (regiunea de nord a
Moldovei), la +1.3% în raionul Criuleni, +7,4% în raionul Ialoveni şi +8,2% în raionul Dubăsari (cele trei
localităţi se află în apropiere de capitala Chişinău, în regiunea centrală a Moldovei). De fapt, numai în
aceste trei raioane creşterea a fost pozitivă: toate celelalte, municipiul Chişinău şi unitatea teritorială
autonomă Găgăuzia (localizată în regiunea de sud a Moldovei) au înregistrat micşorări semnificative
ale populaţiei8.
Creşterea populaţiei în cele 3 raioane menţionate nu este explicată de condiţii economice şi sociale
mai bune în aceste regiuni. Explicaţia constă în faptul că pe parcursul anilor 1990 se păstra încă
“propiska” – o procedură birocratică sovietică conform căreia locul de reşedinţă al persoanei era
înscris în buletinul de identitate al acesteia. Pentru a obţine un loc de muncă în Chişinău era necesară
“propiska” în Chişinău sau într-o regiune din apropiere. Din mai multe motive (birocraţie excesivă,
nivelul înalt al corupţiei şi lipsa de încredere) era foarte dificil de a obţine “propiska” în Chişinău.
Pentru a evita aceasta, mulţi cetăţeni din diferite regiuni ale ţării care căutau de lucru, precum şi
studenţi care absolveau instituţii de învăţământ din Chişinău şi doreau să rămână „aproape” de
capitală, încercau să obţină „propiska” în satele din apropiere. În multe gospodării din satele de lângă
Chişinău erau înregistrate până la 20 de oameni.
Declinul populaţiei a fost mult mai semnificativ în localităţile urbane (-15,2% din total), în comparaţie
cu localităţile rurale (-1,9% din total)9. Aceasta ar putea să pară surprinzător, ţinând cont de condiţiile
economice nefavorabile din localităţile rurale. Această evoluţie poate fi explicată de doi factori
importanţi. Primul – fertilitatea feminină – este mult mai înaltă în comunităţile rurale decât în cele
urbane, compensând rata înaltă de mortalitate de aici. Al doilea factor – după destrămarea URSS, un
număr semnificativ al populaţiei vorbitoare de limbă rusă din oraşele din Moldova au migrat în Rusia şi
Ucraina. Deşi nu sunt disponibile date statistice relevante, un declin similar al populaţiei s-a manifestat
şi în Transnistria.
1.2.3

Cauzele declinului demografic

Din cauza lipsei datelor statistice credibile pentru regiunea transnistreană, analiza se va referi în
continuare doar la Moldova din partea dreaptă a Nistrului, în pofida faptului că va fi utilizat termenul
“Moldova”. Excepţiile vor fi menţionate în mod explicit.
Atât factorii naturali, cât şi cei legaţi de emigraţie, au influenţat micşorarea populaţiei Moldovei pe
parcursul perioadei de tranziţie. Creşterea naturală pozitivă a populaţiei ce a persistat timp de mai
multe decenii s-a transformat într-un trend negativ în 1999, în urma creşterii ratei mortalităţii şi
micşorării ratei de fertilitate (Graficul 2). Rata înaltă a mortalităţii a rezultat din combinarea câtorva
factori. În primul rând, în prima jumătate a anilor 1990 se înrăutăţea starea de sănătate din cauza
7 http://pridnestrovie.net/2004census.html.
8 Creşterea populaţiei în cele 3 raioane menţionate anterior nu este legată de factorii demografici fundamentali sau de o situaţie
economică şi socială mai bună. În cazul raioanelor Criuleni şi Dubăsari creşterile (minore) ale populaţiei au putut fi influenţate
într-o oarecare măsură de deplasarea internă a persoanelor care au părăsit regiunea transnistreană după războiul din 1992 şi
s-au stabilit în aceste două raioane adiacente Transnistriei. Totuşi, în majoritatea cazurilor – şi aceasta se referă în primul rând
la raionul Ialoveni – creşterea populaţiei este determinată de practicile birocratice legate de aşa numita “propiska”, care a fost
moştenită de la Uniunea Sovietică şi care a continuat să fie aplicată în Moldova până la sfârşitul anilor 1990.
9 În acest paragraf calculele sunt bazate pe datele recensământului accesibile la BNS
http://www.statistica.md/public/files/Recensamint/Recensamintul_populatiei/vol_1/1_Toate_recensaminteleRne_ro.xls
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scăderii nivelului de viaţă, accesului limitat la servicii medicale şi calităţii proaste a acestora. Perioada
1990-1995 este caracterizată de o rată înaltă a mortalităţii infantile (în medie 20,5 la 1000 de nounăscuţi, printre cele mai mari din ţările Europei Centrale şi de Est (ECE)) şi o rată înaltă a mortalităţii
materne (în medie 30,8 din 100,000 nou născuţi)10.
Îmbătrânirea generală a societăţii este un alt factor care explică mortalitatea înaltă: ponderea
populaţiei cu vârsta mai mare de 60 de ani a crescut de la 12,8% în 1990 până la 13,9% în 2003,
după care a urmat o uşoară reducere până la 13,5% în 2006-200711. Dacă analizăm cu atenţie
piramidele vârstelor din graficul 3, observăm că schimbările în structura pe vârste sunt aparente chiar
şi pentru un termen relativ scurt. Deşi ratele curente de îmbătrânire sunt inferioare celor din statele
ECE (unde ponderea populaţiei cu vârsta mai mare de 60 de ani este în medie 18,8%12) şi cu mult
mai mici decât în Europa de vest, îmbătrânirea naturală a societăţii moldoveneşti este agravată de
fenomenul emigrării intense a forţei de muncă. Această tendinţă a creat deja presiuni asupra
sistemului de asigurări sociale, iar pentru viitor se anticipează escaladarea acestor provocări.
Graficul 2 Ratele mişcării naturale a populaţiei din Moldova, cazuri la 1,000 locuitori

Sursa: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, BNS

Reducerea ratei fertilităţii feminine a contribuit, de asemenea, la rezultate demografice negative.
Aceste schimbări au fost favorizate şi de înrăutăţirea mediului economic şi social în perioada imediat
după obţinerea independenţei. Totuşi, această tranziţie demografică, care a început la sfârşitul anilor
1970, ar fi putut avea loc chiar şi fără tranziţia economică şi socială13. Influenţa micşorării ratei
fertilităţii asupra creşterii naturale negative a populaţiei din Moldova pare să fie chiar şi mai
semnificativă decât impactul creşterii mortalităţii şi îmbătrânirea populaţiei. Rata totală a fertilităţii14 a
scăzut cu 50%, de la 2,46 în 1989, la 1,20 în 200615. Aceasta este cea mai semnificativă scădere din
rândul celorlalte ţări în tranziţie, unde fertilitatea s-a micşorat în medie cu 33%16.
În Moldova, ca şi în majoritatea ţărilor ECE şi CSI, se schimbă şi modelul familiei. Aceste schimbări
sunt sugerate, în particular, de creşterea ponderii copiilor născuţi în afara căsătoriei. De la un nivel
relativ mic de 10,4% în 1989 acest indicator a crescut până la 24,5% în 2004, după care s-a micşorat
până la 22,7 în 200717. În aceeaşi perioadă, vârsta medie la prima căsătorie a crescut de la 24,0 la
26,0 ani pentru bărbaţi şi de la 22,0 la 23,0 pentru femei, în timp ce în ţările ECE şi CSI schimbarea
10 Calcule şi comparaţii ale autorilor efectuate pe baza TransMONEE 2006.
11 BNS: http://www.statistica.md/doc.php?l=ro&idc=168&id=1692
12 Calcule şi comparaţii ale autorilor efectuate pe baza TransMONEE 2006
13 “Republica Moldova 2007: Raportul de stare a ţării”, Expert-Grup, 2008.
14 Rata fertilităţii totale este definită ca numărul total al naşterilor per femeie cu vârsta cuprinsă între 15-49 ani.
15 TransMONEE 2006.
16 Ibid.
17 Anuarele statistice pentru 1989, 2004 şi 2007.
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este puţin mai mare. Rata generală a divorţurilor a crescut mai repede decât în ţările ECE şi CSI, de la
31,1% în 1989, la 59,3% în 2004 (şi apoi s-a micşorat la 47,6% în 2007)18. Aceste dinamici confirmă
tranziţia Moldovei la un alt model de comportament reproductiv, caracterizat prin mod de viaţă mai
liberal în familie, amânarea căsătoriei, rate mai mici de fertilitate şi creşterea rolului social şi economic
al femeilor.
Graficul 3 Schimbări în structura pe vârste a populaţiei Moldovei, 1998 şi 2007
1998

2007

Sursa: BNS, http://www.statistica.md/statistics/dat/1269/ro/Populatia_str_1999_2006_ro.pdf.

Aceste modele reproductive vor persista în viitorul prevăzut, de aceea nu se aşteaptă ca rata natalităţii
să crească semnificativ. Din această cauză, o reducere a sporului natural negativ al populaţiei din
Moldova poate fi realizată numai prin reducerea ratei mortalităţii. În 2006, rata mortalităţii în Moldova a
fost de 12‰ în comparaţie cu media de 10,6‰ în ţările ECE şi CSI19. Pe termen scurt, rata generală a
mortalităţii poate fi redusă moderat prin reducerea ratelor de mortalitate infantilă şi a copiilor cu vârsta
de sub 5 ani (inclusiv prin intermediul unei îngrijiri mai bune în perioadele pre- şi post-natale, informării
mai bune a părinţilor şi îmbunătăţirii condiţiilor în maternităţi). O reducere semnificativă a ratei
generale a mortalităţii va fi posibilă numai pe termen lung. Până atunci, emigrarea intensivă, slăbirea
legăturilor de familie, vor continuă să înrăutăţească şi mai mult perspectivele demografice, şi aşa
destul de sumbre. Nu este o surpriză faptul că previziunile privind perspectivele demografice pe
termen lung ale Moldovei sunt negative (Tabel 3).
Tabel 3 Previziunile privind populaţia Moldovei, 2010–2050 (milioane)
Sursa

Note

2005

2015

2025

2050

% modificare,
2050/2005

ONU

Este inclusă Transnistria

4.206

4.114

3.967

3.312

-21.3

Banca Mondială

Nu este inclusă Transnistria

3.877

3.580

3.362

2.532

-34.7

18 Ibid; rata de divorţ este definită ca ponderea divorţurilor în raport cu numărul total de căsătorii.
19 TransMONEE 2006.
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Sursa: ONU, 2005 şi Statistica NHP a Băncii Mondiale

1.2.4

Impactul declinului demografic asupra forţei de muncă

Potrivit legislaţiei muncii, în Moldova pot fi angajate persoane începând cu vârsta de 15 ani. Aceasta
coincide cu limita inferioară (15 ani) a clasificatorului statistic aplicat de către BNS. În cazul limitei
maxime a vârstei apte de muncă există anumite neclarităţi. BNS foloseşte atât vârsta de pensionare
utilizată în statistica europeană (64 ani), cât şi vârsta naţională oficială de pensionare drept limită
maximă a categoriei privind vârsta la angajare. Vârsta oficială de pensionare în Moldova este de 61
de ani pentru bărbaţi şi 57 de ani pentru femei. BNS utilizează vârstele de pensionare atât din UE, cât
şi cele naţionale pentru a calcula indicatorii pieţei forţei de muncă, fapt ce creează unele confuzii.
Pe parcursul perioadei 1998-2007, populaţia stabilă a Moldovei s-a micşorat cu 2,3%20. Totuşi, în
aceeaşi perioadă populaţia cu vârsta aptă de muncă (15-64 ani) a crescut cu 8,6%. La data de 1
ianuarie 2008, populaţia cu vârsta aptă de muncă constituia 2,5843 milioane oameni (Tabel 4), din
care 48,5% erau bărbaţi şi 51,5% - femei.
Creşterea populaţiei cu vârsta aptă de muncă în contextul declinului demografic general este un
fenomen temporar care se datorează nou-născuţilor din perioada baby-boom-ului din anii 1970-1980,
care au atins vârsta aptă de muncă pe parcursul deceniului trecut. Grupul de persoane cu vârsta
cuprinsă între 25-35 ani a crescut cu 21,3% pe parcursul ultimilor 10 ani. Totuşi, o bună parte dintre
persoanele cu vârsta aptă de muncă nu sunt prezente pe piaţa naţională a forţei de muncă deoarece
fie au emigrat la muncă peste hotare, fie trăiesc pe baza rudelor care lucrează peste hotare.
Tabel 4 Populaţia Moldovei după principalele categorii de vârstă (mii)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Populaţia
totală

3,655.6

3,649.9

3,644.1

3,635.1

3,627.8

3,618.3

3,607.4

3,600.4

3,589.9

3,581.1

Sub vârsta
aptă de
muncă

935.1

901.2

865.8

828.2

787.8

750.2

713.2

683.7

657.9

627.8

Cu vârsta
aptă de
muncă (15–
64 ani)

2,380.8

2,408.9

2,436.6

2,463.4

2,490.9

2,514.7

2,538.8

2,561.2

2,579.0

2,584.3

Peste vârsta
aptă de
muncă

339.7

339.8

341.7

343.6

349.1

353.5

355.4

355.6

353.1

369.0

Sursa: Calcule făcute de autori pe baza anuarelor statistice ale BNS pentru perioada 1998 – 2007 şi
http://www.statistica.md/doc.php?l=ro&idc=168&id=1692.

Nnumărul persoanelor neapte încă de muncă (0–14 ani) s-a micşorat cu aproximativ 33% în 1998–
2007, acesta fiind cel mai mare declin al populaţiei tinere din ţările ECE21. În consecinţă, ponderea
populaţiei sub vârsta aptă de muncă s-a diminuat de la 26,0% în 1998, la 17,5% în 2007. Pe parcursul
aceleiaşi perioade, numărul persoanelor neapte de muncă a crescut aproape cu 9%.
Principala concluzie a acestei analize este că pe parcursul unui deceniu, populaţia Moldovei cu vârsta
aptă de muncă va începe să se micşoreze rapid, în timp ce îmbătrânirea populaţiei se va accelera
rapid. De exemplu, în perioada 2009-2013 persoanele care s-au născut între anii 1948-1952 vor
atinge vârsta de pensionare, acest grup fiind de două ori mai numeros atât faţă de grupul precedent,
cât şi faţă de grupul succesiv de persoane. Acest lucru confirmă faptul că îmbătrânirea populaţiei va
deveni în scurt timp o problemă serioasă cu implicaţii negative pentru sistemele de asigurări sociale şi
medicale.

1.3

Tendinţe de ocupare a forţei de muncă

1.3.1

Activitatea versus inactivitatea forţei de muncă

Subcapitolul precedent a arătat că în pofida reducerii generale a populaţiei, segmentul populaţiei
moldoveneşti cu vârsta aptă de muncă a crescut pe parcursul ultimului deceniu. Totuşi, creşterea
20 În acest paragraf cifrele şi calculele sunt bazate pe datele anuale demografice ale BNS.
21 Calculele autorilor şi comparaţii bazate pe TranMONEE, 2006.
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numărului de persoane cu vârsta aptă de muncă nu a fost însoţită de o creştere similară a ratei de
ocupare a forţei de muncă. Rata de ocupare a forţei de muncă în rândul populaţiei din Moldova, cu
vârsta cuprinsă între 15-64 de ani, este la momentul actual printre cele mai mici din cadrul ţărilor ECE,
în timp ce declinul pe parcursul perioadei 2000-2007 a fost unul din cele mai puternice din acelaşi
context (Tabel 5). Ratele de ocupare a forţei demuncă din Moldova rămân scăzute chiar dacă luăm în
consideraţie numărul mare de emigranţi care lucrează peste hotare.
În mod surprinzător, reducerea constantă a ratelor de ocupare pe parcursul ultimului deceniu (Tabel 6)
a avut loc odată cu reducerea ratei şomajului. În principiu, aceste trenduri nu sunt incompatibile şi
ambele sunt explicate de o variabilă fundamentală comună: emigrarea forţei de muncă. Aceasta a
influenţat semnificativ rata de ocupare a forţei de muncă atât în mod direct (reducerea numărului de
persoane care lucrează în ţară), cât şi indirect (în urma creşterii salariului minim la care sunt de acord
să lucreze persoanele care au rămas în ţară). Mulţi dintre cei care depind de remitenţele emigranţilor
nu mai acceptă posturile prost plătite din Moldova atâta timp cât aceştia au venituri constante – deşi
nu neapărat foarte mari – de la rudele care lucrează peste hotare.
Tabel 5 Ratele de ocupare a forţei de muncă de către populaţia cu vârsta cuprinsă între 15-64
ani în unele ţări în tranziţie
2000 (%)

2007 (%)

2007 minus 2000
(p.p.)

Moldova

59.0

47.1

−11.9

Bulgaria

50.4

61.7

+11.3

Republica Cehă

65.0

66.1

+1.1

Estonia

60.4

69.4

+9.0

Letonia

57.5

68.3

+10.8

Lituania

59.1

64.9

+5.8

Ungaria

56.3

57.3

+1.0

Romania

63.0

58.8

−4.2

Notă: p.p. = puncte procentuale
Sursa: Eurostat şi BNS, calculele făcute de autori a ratelor de ocupare din Moldova

Tabel 6 Ratele de ocupare a forţei de muncp de către populaţia cu vârsta de peste 15 ani în
Moldova (%)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

54.5

54.8

53.7

53.3

47.5

45.7

45.4

42.9

42.5

Bărbaţi

57.6

57.7

56.2

55.1

49.3

46.6

46.0

45.5

44.8

Femei

51.8

52.2

51.4

51.7

46.0

44.9

44.8

40.5

40.5

Urban

48.3

48.6

48.2

49.4

48.1

46.5

46.6

45.2

43.8

Rural

59.2

59.4

57.7

56.2

47.1

45.0

44.5

41.2

41.6

15–24 ani

32.7

30.4

27.6

26.6

20.1

18.0

17.7

18.9

17.6

25–34 ani

65.1

62.7

58.8

60.4

49.8

46.9

45.7

44.1

45.6

35–44 ani

77.3

77.8

78.3

76.6

74.5

72.4

69.8

64.2

65.0

45–54 ani

79.4

82.2

82.8

77.6

75.4

71.4

72.5

70.1

66.9

55–64 ani

44.4

46.6

46.9

52.4

46.8

51.5

54.3

49.9

51.5

65+ ani

20.9

22.2

21.2

22.9

15.8

15.8

16.9

12.7

12.2

Total
După gen

După zona de reşedinţă

După vârstă

Notă: Din cauza schimbărilor metodologice, datele pentru anii 2006-2007 nu sunt totalmente comparabile cu anii mai
precedenţi.
Sursa: BNS.
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Impactul migraţiei asupra şomajului este de asemenea evident: datorită ofertelor de angajare peste
hotare aceasta a contribuit la temperarea presiunilor asupra pieţei domestice a forţei de muncă şi a
moderat pretenţiile economice şi sociale faţă de Guvern. Bărbaţii şi femeile au fost afectaţi în aceeaşi
măsură de reducerea ratei de ocupare a forţei de muncp, deşi în cazul a femeilor este în mod
sistematic mai mică. Din 1999 au avut loc câteva schimbări structurale în profilul urban-rural. De
exemplu, în 1999 rata de participare în localităţile rurale a fost mai mare în comparaţie cu localităţile
urbane (62,6% versus 59,7%), însă situaţia s-a schimbat începând cu 2003: în 2007, rata de
participare în localităţile rurale a fost de 43,1% versus 47,1% în localităţile urbane. Această evoluţie a
fost acompaniată de o evoluţie similară a ratelor de ocupare a forţei de muncă. Aceste schimbări sunt
caracteristice pentru creşterea economică din Moldova, care a fost limitată în mare parte la zonele
urbane mari, în timp ce economia rurală a rămas nediversificată şi stagnantă.
După cum rezultă din Tabelul 6, ratele de ocupare a forţei de muncă s-au micşorat pentru toate
grupele de vârstă cu excepţia grupei de vârstă de 55-64 ani. În cazul acestui segment, rata relativ
stabilă a ocupării se explică probabil prin faptul că aceşti oameni sunt nevoiţi să rămână activi din
punct de vedere economic pentru a compensa nivelurile mici anticipate ale pensiilor, inclusiv şi din
cauză că pentru ei este mai greu să migreze spre pieţele străine ale forţei de muncă. Ratele de
ocupare a tinerilor şi a persoanelor în vârstă au scăzut brusc. Tendinţa negativă de ocupare a forţei de
muncă printre tineri poate fi explicată prin dorinţa crescândă a acestora de a avea studii superioare,
lucru demonstrat de creşterea cu 65% a numărului de studenţi pe parcursul perioadei 1999-2007. În
cazul persoanelor mai în vârstă, reducerea ocupării forţei de muncă este rezultatul dificultăţilor
acestora de a ţine pasul cu ritmul de creştere a complexităţii locurilor de muncă, în particular în
sectoarele de producere şi servicii, precum şi datorită ezitării angajatorilor de a căuta forţă de muncă
cu vârstă mai înaintată. Lucrătorii vârstnici pot fi întâlniţi în special în companiile publice care, pe lângă
scopuri comerciale, au şi anumite scopuri de responsabilitate socială. Totuşi, odată cu relansarea
procesului de privatizare începând cu sfârşitul anului 2007, este de aşteptat ca mulţi lucrători în vârstă
să-şi piardă posturile.
Cât priveşte rata de ocupare a forţei de muncă în funcţie de nivelul studiilor obţinute, situaţia curentă
corespunde celei sugerate de intuiţie: cu cât este mai mare nivelul studiilor, cu atât este mai mare
probabilitatea angajării în câmpul muncii. Structura populaţiei angajate conform nivelului de studii a
suferit două schimbări importante pe parcursul ultimului deceniu (Graficul 4). Pe măsura diversificării
activităţilor economice şi a funcţiilor, ponderea populaţiei cu educaţie primară în rândul întregii
populaţii angajate s-a redus de la 5,6% în 1999 la 1,5% în 200722. Totuşi, trebuie să precizăm că
diversificarea activităţilor economice nu a evoluat atât de rapid ca nivelul de educaţie a populaţiei. O
tendinţă importantă este creşterea numărului absolvenţilor studiilor terţiare, a căror pondere în rândul
populaţiei angajate a crescut de la 11,9% în 1999, la 20,7% în 2006 şi 19,8% în 2007. Într-o anumită
măsură, acesta este rezultatul extinderii sectorului studiilor universitare. Se pare, totuşi, că această
orientare către angajaţii cu studii superioare nu a fost determinată doar de creşterea cererii (din partea
angajatorilor pentru forţă de muncă înalt calificată), ci şi de creşterea ofertei (un rezultat de marketing
al ofertelor universitare atractive, deşi nu întocmai realiste, pentru atragerea studenţilor în universităţi).
Extinderea puternică a sectorului educaţiei terţiare a dus la alocarea ineficientă a persoanelor
competente în economie. Potrivit studiului SMIST, mulţi absolvenţi ai universităţilor la începutul
activităţii profesionale preiau responsabilităţi care ar putea fi uşor îndeplinite de către absolvenţii cu
studii secundare.
Deţinerea mai multor locuri formale de muncă este o practică deloc răspândită în Moldova. Potrivit
AFM 2007, aproximativ 3% din totalul populaţiei angajate au o activitate secundară (nu sunt
disponibile date cu privire la cei care au mai mult de două locuri de muncă)23. Ponderea nu a suferit
schimbări esenţiale pe parcursul efectuării AFM în Moldova. În majoritatea acestor cazuri (70%)
activitatea secundară se referea la sectorul agrar, adică acest fenomen este caracteristic mai mult
pentru sectorul rural. În localităţile urbane activităţile secundare sunt în mare parte informale şi se
referă la sectorul servicii, implicând de obicei activităţi necalificate preluate în special de femei
(îngrijire, curăţenie, baby-sitting şi altele). Nu există date statistice disponibile care ar permite analiza
structurii acestor persoane conform vârstei şi studiilor. De asemenea, este tipic pentru mulţi lectori
universitari, profesori din colegii şi prestatorii de servicii profesionale (de exemplu, avocaţii şi medicii)
să practice multiple activităţi profesionale la începutul carierei. Unii angajaţi ai administraţiei publice
combină activitatea primară a acestora cu activităţi de cercetare sau predare în sectorul privat.
Angajaţilor din cadrul serviciilor publice le este interzis prin lege practicarea altor activităţi profesionale
în sectorul privat. Din păcate, nu există date statistice pentru a analiza mai detaliat fenomenul deţinerii
posturilor multiple în Moldova.
22 Date oferite de BNS.
23 BNS, http://www.statistica.md/statistics/dat/1136/ro/PiataFM_ocup_somaj_anul2007.pdf.
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Graficul 4 Structura populaţiei angajate conform nivelului studiilor (% din total)

Sursa: BNS

Statistica populaţiei economic inactive s-a înrăutăţit dramatic pe parcursul ultimului deceniu, în
contextul care “inactivismul” a devenit o calitate proeminentă a societăţii. Într-adevăr, numărul total al
populaţiei economic inactive a crescut cu peste 34% în perioada 1999-2007, ocupând o pondere
cuprinsă între 38,7% şi 55,2%, în rândul populaţiei cu vârsta de peste 15 ani. Să însemne aceasta că
moldovenii au devenit mai leneşi?
O examinare mai detaliată a structurii acestui grup denotă faptul că, creşterea populaţiei inactive
rezultă în mare măsură din două tendinţe demografice fireşti: o creştere de 15% a numărului de elevi
şi studenţi şi o creştere de 17% a numărului de pensionari. Pe parcursul aceleiaşi perioade de timp
numărul emigranţilor a crescut cu 45% şi aceasta reprezintă contribuţia principală la creşterea
generală a numărului populaţiei inactive (Tabel 7). În anul 2007, mai mult de 20% din categoria
economic inactivă era alcătuită din muncitori emigranţi (denumiţi oficial “persoane aflate peste hotare
din motive legate de muncă”). Cu o pondere atât de înaltă a muncitorilor emigraţi, nu ar fi corect să ne
referim la ei ca fiind “absolut inactivi”; mai curând, aceasta este o “inactivitate relativă”, un fenomen al
pieţei forţei de muncă declanşat şi menţinut de salariile locale mici. De aceea, cu toate că este corect
din punct de vedere metodologic de a clasifica muncitorii emigraţi drept “economic inactivi” (aşa cum
face la momentul actual BNS), din punct de vedere al realităţii economice aceste persoane reprezintă
populaţia cea mai activă. Pe lângă “persoanele aflate peste hotare din motive legate de muncă”,
populaţia economic inactivă mai cuprinde la momentul actual elevii şi studenţii (22,9% din numărul
total), pensionarii (33,2%), persoane care îngrijesc de gospodării (7,0%), persoane descurajate (1,6%)
şi alte persoane (persoane cu disabilităţi, femei însărcinate, femei care îngrijesc copiii, persoane
dependente care nu doresc să muncească, muncitori sezonieri, emigranţii care stau temporar acasă,
reprezentând în total 14,6%)24.

24 Ibid
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Tabel 7 Mărimea şi structura populaţiei economic inactive din Moldova
2002

2003

2004

2005

2006

2007

1,208

1,381

1,450

1,484

1,575

1,618

Elevi sau studenţi

26.6

26.2

25.8

25.7

25.7

22.9

Pensionari

37.9

36.2

34.5

33.1

33.1

33.2

Îngrijitori de gospodării

8.2

7.0

7.3

7.2

7.2

7.0

Emigranţi

19.1

21.1

24.0

26.6

19.7

20.7

Descurajaţi

6.2

5.5

5.7

4.8

3.7

1.6

Alţii

2.0

4.0

2.7

2.6

10.6

14.6

Bărbaţi

43.9

44.3

45.2

45.8

43.4

44.8

Femei

56.1

55.7

54.8

54.2

56.6

55.2

Total (mii)
După statut (% din total)

După gen (% din total)

Notă: Din cauza schimbărilor metodologice, datele pentru 2006-2007 nu sunt comparabile cu datele din anii precedenţi.
Sursa: BNS

1.3.5

Şomajul şi subocuparea

În Moldova sunt folosite două definiţii ale şomajului: prima corespunde în totalitate definiţiei OIM, în
timp ce a doua se referă doar la şomerii înregistraţi la oficiile teritoriale ale ANOFM. Ultima poate fi
ignorată din motivul ratelor foarte mici de înregistrare la ANOFM printre şomeri. Raportul costbeneficiu al înregistrării la ANOFM este unul destul de avantajos: costurile se referă în mare parte la
cheltuieli pentru transport către centrul raional (în medie 10-15 MDL), în timp ce indemnizaţia lunară
de şomaj variază între 620 MDL şi 1,031 MDL, în funcţie de experienţa profesională. Interviurile cu
unii şomeri au arătat existenţa altor factori care împiedică îi împiedică pe aceştia să se înregistreze la
ANOFM, inclusiv necunoaşterea existenţei ANOFM, lipsa de încredere în capacitatea ANOFM de a-i
ajuta în căutarea unui loc de lucru, precum şi teama de procedurile birocratice. Mai mult, tinerii şomeri
fără experienţă nu pot pretinde indemnizaţii de şomaj şi de aceea mulţi dintre ei nu văd avantajele
„înregistrării” statutului de şomer.
Tabelul 8 indică faptul că rata înaltă a şomajului, caracteristică anilor 1990 (11,1% în 1999) s-a redus
vizibil până în 2002 (6,8%) şi a crescut din nou până în 2004 (8,1%). În prezent, acest indicator are cel
mai mic nivel de până acum (5,1%), ceea ce reprezintă mai puţin decât media în altă ţări ale CEE şi
EU-27, precum şi din ţările vecine (Graficul 5). Declinul brusc de la 7,4% în 2006 a fost determinat de
reducerea ratei de activitate, în special pentru bărbaţii din localităţile urbane. După cum s-a menţionat
în subcapitolul precedent, în condiţiile unei rate scăzute de participare, nivelul relativ scăzut al
şomajului este explicat de emigraţia de la piaţa internă a forţei de muncă la cele externe.
Graficul 5 Rata şomajului, definiţia OIM, 2000-2007 (%)

Sursa: Calculele autorilor bazate pe Eurostat, BNS şi Comisia de Stat pentru Statistică a Ucrainei.

31

Creşterea economică din localităţile urbane a condiţionat reducerea rapidă a şomajului urban de la
19,1% în 1999 la 6,9% în 2007. Totuşi, rata şomajului rămâne mai înaltă în zonele urbane decât în
cele rurale (6,9% şi respectiv 3,9%). O explicaţie pentru rata scăzută a şomajului în localităţile rurale
este faptul că mulţi agricultori sezonieri nu sunt în căutarea unui loc de lucru în perioada inactivă
deoarece ei consideră că oricum nu vor găsi. Autoangajarea şi activitatea informală nu explică rata
scăzută a ocupării în localităţile rurale deoarece aceste categorii sunt înregistrate în cadrul AFM drept
angajaţi. Emigrarea mult mai intensă a locuitorilor zonelor rurale (deşi ciclică şi de scurtă durată) este
un alt factor care explică diferenţele rural-urban ale şomajului.
Deşi media naţională a şomajului este redusă, diferenţele regionale sunt semnificative. Cea mai înaltă
rată a şomajului este înregistrată în regiunea municipiului Chişinău (6,5%), urmată de regiunea
Centrală cu 5,5%, Nord cu 4,2% şi Sud cu 3,6%. Într-o anumită măsură, diferenţele pot fi explicate de
ponderea populaţiei rurale în regiunile respective, care arată, în mod normal, rate mai mici ale
activităţii economice. Regiunea Centru constituie o excepţie enigmatică, cu un nivel al şomajului rural
de două ori mai mare decât în zonele Sud şi Nord. Totuşi, populaţia din localităţile rurale din regiunea
Centru demonstrează, de asemenea, şi rate mai înalte ale activităţii economice decât în celelalte două
regiuni. Este evident faptul că, cu cât o localitate este mai aproape de capitală cu atât mai intensă
este şi viaţa economică şi oamenii vor căuta cu atât mai activ oportunităţi de angajare.
Tabel 8 Ratele şomajului în Moldova (%)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

11.1

8.5

7.3

6.8

7.9

8.1

7.3

7.4

5.1

Bărbaţi

13.3

9.7

8.7

8.1

9.6

10.0

8.7

8.9

6.3

Femei

8.9

7.2

5.9

5.5

6.4

6.3

6.0

5.7

3.9

Urbană

19.1

15.7

13.8

12.1

12.2

11.9

11.2

9.2

6.9

Rurală

5.4

3.4

2.7

3.0

4.5

5.0

4.0

5.8

3.6

15–24 ani

22.3

15.8

16.3

15.2

18.1

19.7

18.7

17.1

14.4

25–34 ani

12.4

9.8

8.2

7.3

9.0

9.2

7.8

8.6

5.8

35–44 ani

9.7

8.2

6.6

6.4

7.6

7.4

7.0

6.1

4.2

45–54 ani

8.6

7.1

5.5

5.2

6.0

6.4

5.6

5.6

3.4

55–64 ani

3.8

2.6

2.5

2.0

3.0

3.1

3.4

3.4

2.7

Primare (ISCED 1)

1.4

0.8

1.6

2.5

4.3

3.3

3.0

3.1

6.2

Secundare inferioare (ISCED 2)

10.9

7.3

7.1

5.9

8.0

8.5

7.6

9.9

6.4

Secundare superioare şi postSecundare (ISCED 3 şi 4)

14.5

10.8

8.9

8.3

9.6

9.9

8.9

8.6

5.2

Terţiare (ISCED 5 şi 6)

9.7

7.8

6.2

6.4

6.2

6.0

5.3

5.1

5.1

Total
După gen

După zona de reşedinţă

După vârstă

După studii

Notă: Din cauza modificărilor metodologice, datele pentru 2006-2007 nu sunt întocmai comparabile cu datele din anii
precedenţi.
Sursa: BNS şi calculele autorilor

Cât priveşte diferenţele în rata şomajului după vârstă, există o relaţie puternică negativă între riscul de
a fi şomer şi vârsta persoanei. Atât pentru localităţile rurale, cât şi pentru cele urbane, atât pentru
femei, cât şi pentru bărbaţi, riscul şomajului corelează negativ cu vârsta (Tabel 8). Persoanele din
segmentul cel mai tânăr al forţei de muncă (15-24 ani) se confruntă cu un risc dublu de şomaj faţă de
următorul segment de vârstă (25-34 ani). În acest sens, situaţia Moldovei este similară cu cea din
ţările europene, unde rata şomajului la tineri este mult mai înaltă decât cea pentru lucrătorii mai în
vârstă. După cum sugerează interviurile cu angajatorii, pe lângă factorii universali care afectează
ocuparea tinerilor în câmpul muncii din Moldova (lipsa experienţei profesionale, lipsa încrederii din
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partea angajatorilor) mai există un factor la mijloc, calitatea proastă a instruirii profesionale pe care
tinerii o obţin25.
Rata şomajului pentru bărbaţi în Moldova este semnificativ mai mare decât în cazul femeilor, şi
această situaţie s-a păstrat pe parcursul ultimului deceniu. Această situaţie vine în contrast cu situaţia
mai degrabă inversă care caracterizează majoritatea ţărilor Europene. În cazul Moldovei rata mai mică
a şomajului la femei poate fi explicată pe baza a doi factori. În perioada de tranziţie, cele mai afectate
au fost ramurile care în mod tradiţional angajau mai mulţi bărbaţi decât femei (industrie şi agricultură).
În al doilea rând, bărbaţii sunt mai predispuşi decât femeile să fie economic activi. În societatea
moldovenească, încă conservativă, mai există mentalitatea că femeile trebuie să fie întreţinute de
membrii familiei care lucrează, iar ele să îngrijească de gospodărie.
Riscul şomajului îndelungat creşte odată cu vârsta. Potrivit datelor statistice pentru anul 2007, media
generală a duratei de şomaj a constituit 19 luni. Această durată creşte de la 7 luni în cazul grupului de
vârstă 15-24 ani, până la 16 luni în cazul grupului de vârstă 25-34 ani, 25 luni pentru persoanele cu
vârste cuprinse între 34-49 ani şi 35 luni pentru cei cu vârsta de peste 50 ani. În acest context, 35,5%
dintre şomeri deţin statutul de şomer pe termen lung (12 luni şi mai mult), inclusiv 20,9% care sunt
şomeri timp de 24 luni şi mai mult.
Legătura dintre nivelul de educaţie şi statutul de şomer nu este atât de puternică. Până în 2005,
persoanele cu studii superioare secundare şi post-secundare au fost cele mai expuse riscului de
şomaj. Din anul 2006, cei cu studii secundar-inferioare devin cei mai expuşi riscului de a deveni
şomeri. În mod surprinzător, în trecut, cei cu nivel mic de calificare erau expuşi cel mai puţin riscului
de a deveni şomeri în comparaţie cu reprezentanţii altor niveluri de educaţie. Aceasta se explică
probabil prin faptul că majoritatea dintre ei erau angajaţi în sectorul agricol, în mare parte informal.
Însă cum economia se deplasează tot mai mult de la agricultură spre industrie şi servicii, persoanele
cu educaţie primară vor fi tot mai puţin capabile să concureze şi rata şomajului lor se va majora.
Această perspectivă este confirmată de creşterea puternică din 2007 a ratei şomajului celor cu
educaţie primară. În anul 2007, rata şomajului printre cei cu educaţie terţiară a fost cea mai mică, deşi
diferenţa nu este semnificativă din punct de vedere statistic. Acest lucru poate fi explicat prin faptul că
şi calificările pe care economia moldovenească le necesită cu adevărat la etapa actuală de dezvoltare
sunt mai mici decât acele furnizate de sistemul educaţional.
Fenomenul subocupării în Moldova tinde să evolueze într-o problemă mult mai serioasă decât a fost
până acum. Oamenii se consideră subocupaţi dacă sunt angajaţi, însă sunt capabili să lucreze ore
adiţionale şi sunt disponibili să lucreze, iar numărul total de ore lucrate pe săptămână este mai mic de
un anumit prag. Rata de subocupare pentru perioada 2005-2007 a fost în jur de 8% din numărul total
al populaţiei angajate, faţă de 3-4% în 2002-2004. În termini relativi, subocuparea a constituit 2,9% din
timpul total de lucru în economie în 2007. În mod firesc, subocuparea se manifestă în mare parte în
sectorul rural: 74% dintre cei subocupaţi trăiesc în localităţi rurale şi sunt angajaţi în mare parte
informal.
1.3.6

Structura ocupării forţei de muncă în cadrul sectoarelor economice majore

Distribuţia ocupării în cadrul celor mai importante sectoare economice a suferit schimbări esenţiale pe
parcursul ultimilor zece ani (1998-2007). Agricultura nu mai este cel mai important sector în ocuparea
forţei de muncă, fiind depăşit de sectorul serviciilor, care în 2007 a deţinut o pondere de 48,4% din
totalul ocupării forţei de muncă (Graficul 6). Ponderea sectorului industrial a rămas practic aceeaşi, în
timp ce sectorul de construcţii a crescut de la 3% în 1998, la 6% în 2007. După cum reiese din tabelul
7, modificările în structura de ocupare nu au fost corelate în mod necesar cu rata creşterii economice
înregistrată de sectoare.
Ponderea agriculturii în ocuparea totală a forţei de muncă a scăzut semnificativ, de la 45,7% în 1998,
la 32,8% în 2007. Aceasta nu a fost determinată de reducerea volumului total al producţiei agricole. În
realitate, volumul producţiei a rămas mai mult sau mai puţin constant, cu excepţia anilor foarte
secetoşi (2000, 2003 şi 2007). Din mai multe motive, emigrarea forţei de muncă din acest sector nu a
rezultat într-un declin semnificativ al producţiei. Una din cauze este că în trecut o bună parte din forţa
de muncă din sectorul agrar era de prisos, prin urmare reducerea acesteia fie că nu a avut efecte
economice, fie că a fost compensată de investiţii şi de inputuri mai performante. O altă cauză este că
25 Una din sursele în care este reflectată problema calităţii proaste a instruirii din sistemul de educaţie vocaţională din Moldova
este studiul elaborat în comun de către Camera de Comerţ a Moldovei şi Camera de Meşteşugari de la Koblenz, Germania.
Studiul este citat de Eco-Magazine, ediţia 194, 29 octombrie 2008. În cadrul studiului menţionat au fost intervievaţi 120
angajatori din Moldova care au declarat în mod unanim că tinerii absolvenţi din şcolile vocaţionale nu au instruire practică
elementară.
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o mare parte dintre cei care au părăsit sectorul agrar, au ieşit de fapt din sectorul informal în timp ce
cei care au rămas în acest sector îndeplinesc un volum mai mare de lucru. În sfârşit, unele etape
cruciale din ciclul agricol, cum ar fi strânsul recoltei, sunt realizate prin utilizarea forţei de muncă
“alternativă”, cum ar fi elevii din şcolile rurale. De exemplu, în toamna anului 2008, elevii din clasele a
X-a şi a XI-a din mai multe localităţi rurale au fost luaţi de la ore pentru două săptămâni pentru a
participa la strânsul recoltei.
Graficul 6 Distribuţia populaţiei ocupate după sectoare (% din total)

Sursa: AFM 2007 şi Anuarul Statistic 1998

Tabel 9 Evoluţia ocupării şi valorii adăugate brute după principalele sectoare economice
(1998=100%)
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

100

91.0

92.3

91.3

91.7

82.6

80.1

80.3

76.6

75.9

Agricultură

100

97.5

102.1

101.9

99.6

77.7

71.1

71.6

56.3

54.5

Industrie

100

87.9

88.5

90.7

94.0

90.1

89.0

87.4

88.5

86.8

Construcţii

100

75.9

75.9

74.1

79.3

91.4

89.7

89.7

115.5

131.0

Servicii

100

85.9

83.4

80.8

83.0

85.3

87.3

87.6

93.1

92.6

Ocupare

Valoare adăugată brută
Total

100

101.4

101.7

107.6

114.6

119.4

129.3

136.0

140.9

143.1

Agricultură

100

95.9

98.1

105.3

110.7

98.6

118.7

120.5

117.1

76.6

Industrie

100

96.6

107.0

114.5

114.3

132.6

142.4

147.5

144.1

139.8

Construcţii

100

104.0

72.5

90.2

95.4

111.3

141.8

144.8

171.4

209.5

Servicii

100

107.2

100.4

103.9

113.9

121.4

124.3

134.3

143.7

160.7

Sursa: Calculele autorilor pe baza datelor BNS şi a Băncii Naţionale a Moldovei (BNM)

În rândul forţei de muncă au avut loc modificări şi în sectorul industrial, deşi la o scară mai mică. Pe
parcursul perioadei 1999-2007, numărul persoanelor angajate de companiile industriale s-a micşorat
cu aproximativ 13% (de la 182,000 în 1998, la 158,000 în 2007). Aceste schimbări au avut loc pe
întreg teritoriul Moldovei, dar populaţia orăşelor mici mono-industriale a suferit cel mai mult. Datorită
declinului mai rapid al forţei de muncă în agricultură, rolul industriei în totalul ocupării forţei de muncă
a crescut nesemnificativ (de la 11% în 1998, la 13% în 2007). În pofida reducerii ocupării forţei de
muncă, VAB creată în sectorul industrial a crescut în mod constant în perioada 2000-2005. Acesta
este rezultatul îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale şi modernizarea proceselor tehnologice în mai
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multe ramuri ale industriei. Din cauza embargoului comercial rusesc împotriva băuturilor alcoolice
moldoveneşti şi a altor produse, producţia industrială în termeni reali s-a redus în 2006-2007, însă
creşterea a reînceput în prima jumătate a anului 2008.
În sectoarele de construcţii şi servicii, atât producţia, cât şi ocuparea forţei de muncă s-a redus în
perioada 1998-2001, însă ulterior a început să crească rapid. Numărul populaţiei angajate în sectorul
servicii în 2007 a fost cu 14,6% mai mare decât în 2001, în timp ce în sectorul de construcţii acesta a
fost mai mare cu 76,7%. Ambele sectoare utilizează intens forţa de muncă, iar creşterea acestora nu
ar fi posibilă fără crearea locurilor de muncă adiţionale. Tabelul 9 relevă o corelaţie pozitivă aproape
perfectă între creşterea ocupării şi creşterea producţiei în ambele sectoare. În medie, creşterea cu 1%
a ocupării în domeniul construcţiei în perioada 2001-2007 a fost asociată cu creşterea de 2,5% a VAB
în sectorul respectiv; în sectorul servicii aceeaşi creştere a ocupării a fost asociată cu o creştere de
6,6% a VAB.
1.3.7

Ocuparea în sectorul non-agricol privat

Sectorul non-agrar privat (industrie, construcţii şi servicii) este cel mai promiţător în ceea ce ţine de
ocuparea forţei de muncă din Moldova. Pe parcursul perioadei 2000-2007, numărul locuri de muncă în
acest sector a crescut cu 204,000, ceea ce reprezintă o creştere cu 69% în comparaţie cu anul 1999
(Graficul 7). Numărul locurilor de muncă în sectorul construcţiilor a crescut cel mai rapid, cu o rată de
creştere de 166%. Această tendinţă a fost determinată de cererea ridicată, aflată în permanentă
creştere, pentru locuinţe şi imobile destinate afacerilor. Locurile de muncă din sectorul serviciilor
private a înregistrat, de asemenea, o creştere semnificativă de 65%, în timp ce numărul locurilor de
muncă în industrie a crescut cu 46%. Comerţul cu amănuntul şi ridicata a reprezentat un mod
particular rapid în oferirea de noi locuri de muncă.
Graficul 7 Numărul angajaţilor în subsectoarele principale de activitate din cadrul sectorului
non-agricol privat (mii)

Sursa: BNS

Cererea pentru angajaţi de înaltă calificare din partea companiilor private non-agricole a crescut cel
mai rapid. În 2007, numărul locurilor de muncă pentru cei cu educaţie terţiară a depăşit dublul
numărului acestora din 1999 (164%). Ca urmare, numărul acestor specialişti a crescut ca pondere de
la 14% la 22. În mod surprinzător, numărul locurilor de muncă pentru poziţii manageriale în sectorul
construcţiilor a crescut la cel mai înalt nivel, deşi rămâne insuficient pentru a absorbi influxul
absolvebţilor cu studii superioare şi specialităţi relevante. De asemenea, a avut loc o creştere rapidă a
cererii pentru muncitori necalificaţi sau puţin calificaţi, fiind demonstartă de creşterea de 122% a
numărului locurilor de muncă pentru cei cu studii secundare inferioare. Sectorul construcţiilor a
înregistrat din nou cea mai remarcabilă creştere a locurillor de muncă necalificate sau puţin calificate.
În timp ce sectorul non-agricol privat atrage bărbaţi şi femei în aceeaşi măsură, cu o creştere similară
a locurilor de muncă disponibile pentru aceştia, în cadrul subsectoarelor se înregistrează diferenţe
evidente. Sectorul construcţiilor este dominat aproape în totalitate de bărbaţi, iar în acest sector
femeile deţin funcţii care solicită nivel înalt de studii: administrare financiară, contabilitate,
managementul resurselor umane şi alte poziţii similare.
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Din această perspectivă, în sectorul serviciilor situaţia s-a schimbat. În anul 1999, companiile au
recrutat mai mulţi bărbaţi decât femei, însă începând cu 2001, în sector au fost angajate mai multe
femei decât bărbaţi (majoritatea acestora venind probabil din sectorul serviciilor publice sau din
companii de stat). Ca urmare, în anul 2007 femeile au reprezentat 52,6% din numărul total al
populaţiei angajate în sectorul serviciilor. Anumite ramuri sunt reprezentate aproape în totalitate de
femei (comerţul, hotelurile şi restaurantele). Femeile deţin o pondere înaltă şi crescândă la angajarea
în sectorul serviciilor financiare (66% din total în 2007). Anumite servicii profesionale aşa ca
contabilitate financiară şi auditul financiar sunt deasemenea prestate în mare parte de femei.
Din cauza numărului mic de observări, datele SMF nu sunt disponibile pentru a permite analiza
ocupării dezagregate la nivelul sub-sectoarelor activităţii economice. De exemplu, ar fi interesantă o
analiză a modului în care industria alimentară şi de băuturi – cea mai importantă ramură industrială –
a evoluat din punct de vedere al ocupării forţei de muncă. Unele date au fost recepţionate de către
sondajele unităţilor raportoare, însă acestea se referă numai la întreprinderile cu peste 20 de angajaţi.
În perioada 2005-2007, întreprinderile din acest sub-sector au redus 6,000 de locuri de muncă (de la
45,500 angajaţi în 2004, la 39,400 în 2007), inclusiv 2,000 locuri de muncă ocupate de femei. O parte
din aceste locuri de muncă au fost reduse din cauza impactului negativ al embargoului comercial
rusesc impus asupra companiilor producătoare de băuturi alcoolice. Spre deosebire de industria
alimentară şi a băuturilor, industria textilă şi de confecţii s-a extins de la 15,000 locuri de muncă în
2004, la 21,600 în 2007, iar 90% din posturi au fost ocupate de femei. Aceste date nu reflectă totuşi o
imagine completă deoarece acestea nu iau în consideraţie întreprinderile mici (cu mai puţin de 20 de
angajaţi) care sunt foarte importante datorită numărului şi contribuţiei acestora la PIB şi ocuparea
forţei de muncă.
1.3.8

Ocuparea în agricultură

Reducerea rolului agriculturii ca sector primordial al economiei a marcat schimbarea cea mai
semnificativă a structurii de ocupare a forţei de muncă în Moldova pe parcursul ultimului deceniu.
Conform Tabelului 10, în anul 1999, sectorul agricol a oferit locuri de muncă pentru 744,000 persoane
(50% din totalul populaţiei angajate), însă în mai puţin de un deceniu această pondere s-a redus cu
33%. Un număr de 340,000 oameni au părăsit sectorul agricol în perioada 1999-2007 şi s-au orientat
fie spre sectorul de servicii, fie spre cel de construcţii sau au emigrat în afara ţării. Ponderea femeilor
angajate în agricultură s-a redus într-un ritm mai rapid (-48%) decât în cazul bărbaţilor (-42%).
Această reducere a ocupării este asociată cu reforma agrară implementată în Moldova, principalul
obiectiv al reformei fiind privatizarea terenurilor. Reforma terenurilor care a început în 1992 a dus la
lichidarea fermelor de stat şi colective, specifice perioadei sovietice, pe aproape întreg teritoriul ţării.
La etapa actuală, proprietatea privată este dominantă în sectorul agricol. Principalele obiective ale
reformei erau lichidarea monopolului de stat asupra terenurilor, privatizarea pământurilor şi protejarea
legală a drepturilor de proprietate asupra terenurilor de pământ oferite lucrătorilor din zonele rurale.
Pământurile au fost distribuite în mod universal tuturor celor care au lucrat în ferme colective sau de
stat. În realitate, noile structuri apărute în agricultură au evoluat foarte lent în direcţia schemelor
eficiente de producţie. Dispersarea pământurilor, tehnologiile agricole depăşite şi lipsa investiţiilor au
condiţionat o productivitate foarte scăzută a muncii şi venituri insuficiente. Activităţile agricole de
subzistenţă au o pondere mare în sector. Integrarea verticală dintre sectorul agricol şi cel alimentar a
eşuat. Nu sunt disponibile activităţi alternative în localităţile rurale, în timp ce uzura fizică şi socială a
infrastructurii subminează antreprenoriatul individual. În realitate, reducerea masivă a forţei de muncă
care a început în agricultură poate fi interpretată drept migrarea populaţiei din localităţile rurale către
cele urbane, dar în special peste hotare. Nu este de mirare faptul că în perioada 1999-2007 numărul
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-24 ani angajate în agricultură a înregistrat cel mai mare declin
(77% în comparaţie cu reducerea totală de 45% pentru acestă grupă de vârstă). De asemenea, este
sugestivă reducerea cererii pentru specialităţi agricole în sectorul universitar şi al educaţiei vocaţionale
care s-a redus considerabil pe parcursul ultimului deceniu.
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Tabel 10 Tendinţe în ocuparea în agricultură după gender şi vârstă (mii)
1999
Total

2001
Inclusiv

Total

B

F

2003
Inclusiv

Total

B

F

2005
Inclusiv

Total

B

F

2007
Inclusiv

Total

B

F

Inclusiv
B

F

Agricultură

744

381

363

765

381

384

583

293

290

537

259

278

409

221

188

15–24 ani

116

63

53

100

52

48

52

29

23

40

22

18

27

16

11

25–34 ani

128

67

61

124

61

64

95

43

52

77

33

44

58

30

28

35–44 ani

190

99

91

197

99

97

149

76

74

125

61

64

93

49

44

45–54 ani

146

73

73

183

93

90

169

87

82

164

81

82

121

65

56

55–64 ani

98

50

49

92

44

48

69

36

33

78

38

40

73

40

33

65+ ani

66

29

37

70

32

38

50

24

27

52

23

29

37

20

17

Sursa: BNS

1.3.9

Ocuparea forţei de muncă în sectorul public

Potrivit datelor administrative, numărul persoanelor angajate în sectorul public în 1995 a fost de
567,000 (33,4% din total). Cifra s-a micşorat constant pănă în 2001 când a atins valoarea de 340,000
(23,0% din total) şi ulterior a rămas practiv neschimbată până în 2006 (Graficul 8). În anul 2007,
numărul persoanelor angajate în sectorul public s-a micşorat din nou cu aproximativ 11,000, iar în
prezent sectorul deţine o pondere de 26,4% din totalul populaţiei angajate în Moldova.
În general, se poate spune că sectorul public s-a redus mult mai rapid decât cel privat: în 2007 acesta
a pierdut 42% din nivelul de ocupare a forţei de muncă înregistrat în 1995, în timp ce sectorul privat sa redus cu 16%. Analiza creşterii ocupării forţei de muncă în economie, cu excepţia sectorului agricol,
arată că sectorul privat a fost mai productiv în ce priveşte crearea de noi locuri de muncă (Graficul 9),
deşi această tendinţă nu a fost constantă.
Graficul 8 Tendinţe în angajare după tipul de proprietate (mii)

Sursa: BNS
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Graficul 9 Creşterea ocupării după tipul de proprietate (graficul din stânga – total economie;
graficul din dreapta – cu excepţia sectorului agricol) (mii de locuri de muncă)

Sursa: BNS şi calculele autorilor

În sectorul public pot fi identificate trei subsectoare:


Administraţia public, căreia la momentul actual îi revine o pondere de 17,0% din ocuparea forţei
de muncă în sectorul public şi 4,6% din numărul total de persoane ocupate în Moldova.



Servicii publice (educaţie, ocrotirea sănătăţii şi altele), care reprezintă 60,3% din ocuparea forţei
de muncă în sectorul public şi 15,9% din numărul total de persoane ocupate în Moldova.



Întreprinderile publice, care deţin o pondere de 22,5% din ocuparea forţei de muncă în sectorul
public şi 6,0% din total persoane ocupate în Moldova.

Aceste sub-sectoare s-au dezvoltat destul de diferit. Numărul angajaţilor din administraţia publică
practic s-a dublat, de la 30,800 în 1996, la 57,600 în 2007. Într-o anumită măsură, această schimbare
poate fi explicată prin faptul că fiind un stat tânăr, care şi-a început activitatea abia din 1991, Moldova
a trebuit să întemeieze mai multe instituţii publice care nu au existat în perioada de până la
independenţă. Totuşi, potrivit poziţiei actuale a conducerii, sectorul administraţiei publice este
exagerat de mare şi trebuie restructurat pentru a spori eficienţa, a reduce numărul de angajaţi şi a
mări salariile. Această reformă aflată în derulare încă nu a avut rezultate. Datorită salariilor mici şi
politicilor depăşite de HR, tinerii profesionişti nu rămân prea mult în administraţia publică. Ei preferă
de obicei să acumuleze experienţă şi apoi încep să caute locuri de muncă în sectorul privat, sau în
vreunul din programele şi proiectele implementate de Moldova cu suportul finanţatorilor străini. În timp
ce experienţa acumulată în sectorul public nu poate fi atât de utilă în sectorul privat, angajatorii
continuă să caute oameni cu experienţă, în majoritatea cazurilor datorită faptului că angajatul poate fi
credibil.
În cazul serviciilor publice, din 1995 până în 1999 a avut loc o reducere abruptă de aproximativ 20% în
ocuparea forţei de muncă în domeniile educaţional şi de ocrotire a sănătăţii. Această perioadă
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particulară a fost asociată cu închiderea mai multor instituţii educaţionale şi reforma structurală a
sistemului sănătăţii. În anul 2000, numărul angajaţilor în educaţie a rămas neschimbat, în timp ce în
sistemul de ocrotire a sănătăţii s-a înregistrat un declin moderat, până în 2004. Din perspectiva unei
perioade îndelungate de timp refluxul specialiştilor din serviciile publice poate fi uşor observat. În
2007, refluxul din sectorul educaţional public a fost de 15% din numărul total de angajaţi din 1997, în
timp ce refluxul din sectorul sănătăţii publice a fost de 32%.
În opoziţie cu celelalte două sub-sectoare, sectorul întreprinderilor de stat a înregistrat o reducere
substanţială a numărului de locuri de muncă. Nu există date disponibile pentru perioada de până la
1999. Totuşi, chiar şi după 1999 schimbările au fost semnificative. În perioada 1999-2007 reducerea
locurilor de muncă în sectorul întreprinderilor de stat (24%) a fost mult mai mare decât în sectorul
privat (10%). Acesta nu a fost doar un rezultat al reformelor structurale din economia moldovenească
asociate cu tranziţia economică şi socială (privatizare pe scară largă, restructurarea întreprinderilor de
stat). De asemenea, mulţi oameni au părăsit sectorul din cauza salariilor mici şi a condiţiilor
necorespunzătoare de muncă. Aşa-numitul “şomaj tehnic” nu este o problemă atât de serioasă
precum a fost la mijlocul anilor 1990. Potrivit estimărilor BNS, în întreaga economie moldovenească,
în 2007 în jur de 380,000 de persoane angajate care au lucrat mai puţin de 40 de ore pe săptămână,
inclusiv 6,4% din motivul şomajului tehnic. Nu sunt disponibile date statistice despre distribuţia
şomajului tehnic pe tipurile de proprietate a întreprinderilor, dar se presupune că aceasta ar avea loc
în mare parte în cadrul întreprinderilor publice şi a unităţilor agricole private.
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2.

Capitalul uman, ocuparea şi tranziţia economică

2.1

Investiţiile în capitalul uman

2.1.1

Organizarea sistemului educaţional în Republica Moldova

În timpul perioadei sovietice, sistemul educaţional a fost controlat în totalitate de către stat. Studiile
erau gratuite pentru toate nivelele, obligatorii pentru învăţământul primar şi secundar şi în limitele
stabilite de stat pentru învăţământul post-secundar şi terţiar, în funcţie de necesităţile acestuia.
Studiile vocaţionale au avut de asemenea un rol important, iar şcolile profesionale activau pe lângă
întreprinderile din sistemul sovietic.
Noile realităţi economice din perioada de tranziţie au dus la schimbări importante în sistemul
educaţional, schimbări ce au fost introduse în 1995 prin noua Lege a Educaţiei. Astfel, studiile primare
(patru ani) şi gimnaziale (5 ani) au rămas obligatorii şi continuă să fie asigurate de către stat. Statul
garantează de asemenea educaţia secundară profesională pentru absolvenţii gimnaziului care au sub
16 ani şi care nu îşi continuă studiile în liceu. Studiile liceale sunt de asemenea gratuite. De altfel, nu
sunt stabilite limite numerice ale elevilor care vor fi înmatriculaţi, deşi înmatricularea se face după
principii competitive pentru asigurarea eficienţei predării.
Autorităţile au fost incapabile să asigure gratuitatea studiilor şi la alte nivele. Astfel, pentru educaţia
vocaţională, post-secundară non-terţiară şi pentru studiile superioare înmatricularea se face după
principii competitive cu posibilitatea continuării studiilor pe bază de buget sau contract cu achitarea
taxei de studii (vezi Anexa 3, Structura sistemului educaţional în Moldova). Legea privind sistemul
educaţional stipulează că autorităţile publice trebuie să aprobe necesităţile de specialişti, în
conformitate cu care sunt finanţate instituţiile de învăţământ. Până în 2006, aceste limite erau setate
doar pentru înmatriculările făcute din bugetul de stat, dar din cauza neconcordanţelor dintre cererea şi
oferta forţei de muncă existentă în perioada tranziţiei a determinat statul să reglementeze inclusiv
limita numărului de studenţi admişi la studii, cu achitarea taxei. Această măsură este aplicată din
2006.
Educaţia vocaţională secundară (şcolile polivalente şi profesionale) asigură procesul de studii pentru
absolvenţii gimnaziului sau ai şcolilor medii de cultură generală pentru o serie vastă de calificări întrun domeniu sau pentru câteva domenii adiacente. Colegiile sunt instituţii intermediare între şcolile
vocaţionale şi instituţii superioare de învăţământ, care pot fi instituţii autonome precum şi parte a unei
instituţii superioare de învăţământ sau afiliate acesteia. Până în anul 2006, când Moldova a aderat la
procesul de la Bologna, învăţământul superior dura între patru şi şase ani. Studiile post-superioare
sunt organizate sub diferite forme şi includ: doctorat, post-doctorat, rezidentură şi studii clinice
secundare.
2.1.2

Rata de acoperire a procesului educaţional

Rata de înmatriculare în învăţământul primar şi gimnazial era în jur de 100% pe toată perioada
tranziţiei (Graficul 10), din moment ce aceste două tipuri de învăţământ rămâneau obligatorii chiar şi
după colapsul Uniunii Sovietice. În acelaşi timp, rata de înmatriculare în învăţământul neobligatoriu a
scăzut în prima etapă a tranziţiei, ca urmare a declinului economic, deteriorării calităţii vieţii şi creşterii
ratei sărăciei ceea ce a dus la scumpirea studiilor suplimentare, făcându-le neaccesibile pentru
marea majoritate a populaţiei. După anul 2000, rata de înmatriculare în învăţământul mediu a crescut
ca urmare a, scăderii ratelor sărăciei. Înmatricularea în învăţământul mediu a crescut de la mai puţin
de 60% în 2000 la 82% în 2006. Cota educaţiei vocaţionale a crescut de asemenea cu 33% din totalul
înmatriculărilor în ISCED 3. Chiar şi aşa, există şi în continuare foarte mulţi absolvenţi de gimnaziu
care intră pe piaţa forţei de muncă fără a fi calificaţi, existând de asemenea mulţi angajatori dispuşi
să-i angajeze ilegal şi să le plătească salarii mult mai mici. În aceste condiţii considerăm că obiectivul
de majorare a ratei de înmatriculare în educaţia secundară ar trebui să rămână pe agenda
guvernamentală de politici.
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Graficul 10 Rata brută de cuprindere (%)

Sursa: Baza de date UNESCO

Recuperarea economică internă a fost însoţită, de asemenea, de majorarea nivelului mediu de studii
al populaţiei cu vârstă aptă de muncă. Există diferenţe semnificative între nivelul de studii pe categorii
de vârstă care sunt explicate de dificultăţile şi reformele perioadei de tranziţie. Numărul absolvenţilor
instituţiilor de învăţământ superior este în creştere, în contrast cu cel al absolvenţilor învăţământului
vocaţional şi post-secundar non-terţiar (Graficul 11). În 1985, numărul studenţilor înmatriculaţi în
şcolile profesionale era aproape egal cu cel al studenţilor din universităţi. În 2007, numărul
persoanelor înmatriculate în instituţiile de învăţământ superior era însă de cinci ori mai mare decât cel
al studenţilor înmatriculaţi în şcoli vocaţionale şi de patru ori mai mare decât cel al studenţilor din
colegii. În acelaşi timp, ca rezultat al creşterii numărului de persoane care renunţă la studii după
nivelul gimnazial, există o discrepanţă din ce în ce mai mare între persoane (Graficul 12), ceea ce
condiţionează creşterea inegalităţii.
Graficul 11 Populaţia cu vârstă aptă de muncă după nivelul de studii (% din total)

Sursa: BNS
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Graficul 12 Structura populaţiei după vârstă şi nivelul de studii absolvite, 2007

Sursa: BNS

Numărul studenţilor care îşi continuau studiile în instituţii superioare de învăţământ a crescut
semnificativ până în anul 2006, când autorităţile au limitat numărul de înmatriculări pe bază de
achitare a taxei de studii pentru a redirecţiona fluxul de potenţiali studenţi de la specialităţile
tradiţionale (economie, drept, ştiinţe politice şi limbi străine) către specialităţi tehnice. În pofida creşterii
numărului de studenţi, rata de înmatriculare în învăţământul superior rămîne mai mică comparativ cu
alte state (Graficul 13).
Graficul 13 Rata brută de cuprindere în învăţământul superior în statele în tranziţie

Sursa: Indicatorii Mondiali de Dezvoltare

În acelaşi timp, stabilirea unor limite ridicate de înmatriculare în învăţământul vocaţional nu a dus la
creşterea numărului de persoane înmatriculate în şcoli profesionale. Numărul studenţilor admişi în
2006 şi 2007 în şcoli vocaţionale şi colegii a rămas constant în timp ce numărul studenţilor admişi în
universităţi în 2007 a scăzut cu 31% comparativ cu anul 2005 (Graficul 14). Şcolile vocaţionale sunt în
continuare neatractive pentru că nu oferă cunoştinţe şi abilităţi suficiente absolvenţilor în timp ce
condiţiile de trai şi de studii sunt sub orice aşteptări. Pentru a răspunde eficient dezvoltării economice,
numărul specialităţilor oferite de şcolile vocaţionale s-a redus de la aproximativ 350 în 1990, până la
85 în 2005, nefiind propuse specialităţi noi, ca urmare a unui interes deosebit de redus faţă de acest
gen de studii, dar şi a lipsei unui anumit interes de cooperare din partea sectorului privat. Un alt
aspect important este faptul că în Republica Moldova există doar două şcoli vocaţionale private.
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Graficul 14 Numărul studenţilor admişi pe nivel de studii

Sursa: BNS

2.1.3

Cheltuielile publice pentru educaţie

Cheltuielile publice pentru educaţie au crescut ca valoare nominală de la declararea independenţei,
dar nu suficient pentru a asigura calitatea procesului de studii. Legea învăţământului stipulează că
„statul garantează alocaţii anuale din fondurile bugetare pentru educaţie în proporţie de cel puţin 7%
din PIB”26, dar acest aspect nu a fost respectat în perioada 1999-2003 (Graficul 15), când, prin
amendamente legislative stipulaţia făcută în lege a fost suspendată pentru această perioadă. În
prezent, în Moldova, cota procentuală alocată din PIB pentru educaţie depăşeşte media statelor
OECD (6,2% în 200427), dar luând în consideraţie dimensiunile mici ale economiei autohtone, suma
curentă alocată de către autorităţile Republicii Moldova per student este mult mai mică comparativ cu
alte state.
Normele şi metodele de finanţare centralizată a sistemului educaţional au fost anulate de către
Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi de către Ministerul de Finanţe. Astfel, educaţia primară şi
gimnazială este finanţată din bugetele locale în conformitate cu legea privind Finanţele Publice
Locale28. Şcolile profesionale sunt finanţate din bugetele raionale. În conformitate cu legislaţia în
vigoare, înmatricularea în şcolile vocaţionale se face în baza acordurilor dintre aceste instituţii şi
întreprinderi, care sunt obligate să acopere 2% din fondul de retribuţie a muncii. Aceste fonduri vor fi
utilizate de către şcolile vocaţionale, dar nu vor afecta suma fondurilor bugetare ce urmează a fi
transferate către aceste instituţii. Cert este însă că nu există o colaborare suficientă între întreprinderi
şi şcolile vocaţionale, ceea ce înseamnă că prevederea din Legea învăţământului are o importanţă
insignifiantă. Motivarea întreprinderilor pentru a colabora cu aceste instituţii este un motiv de
îngrijorare pentru Ministerul Educaţiei şi Tineretului precum şi pentru Guvern. Întreprinderile publice cu
mai mult de 20 de angajaţi sunt obligate să ofere locuri de muncă şi să semneze contracte de practică
cu şcolile profesionale. Dacă cheltuielile per capita sunt mai mici decât veniturile per capita,
transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale sunt efectuate în conformitate cu Articolul 10 al
Legii privind Finanţele Publice Locale.

26 Legea învăţământului ne. 547 din 21.07.1995, art. 61.
27 Education at a Glance 2007, OECD, 2007.
28 Legea finanţelor publice locale, nr. 397 din 16.10.2003.
44

Graficul 15 Cheltuielile publice pentru educaţie (% din PIB şi din cheltuielile publice totale pe
axa stângă; MDL per student pe axa dreaptă)

Sursa: BNS

Finanţarea inadecvată a sistemului educaţional este reflectată şi în salariile mici ale profesorilor, care
sunt în medie cu 25% mai mici decât salariul mediu pe economie şi care constituie principala cauză a
deteriorării calităţii procesului educaţional. Acesta este rezultatul unei structuri deficitare a finanţării în
interiorul sectorului. De exemplu, proporţia personalului auxiliar în instituţii de învăţământ este mult
mai mare comparativ cu standardele internaţionale, ceea ce nu permite majorarea salariului cadrelor
didactice. În 2002, personalul auxiliar reprezenta 37% din totalul angajaţilor din şcolile de cultură
generală şi 48% în şcolile vocaţionale, comparativ cu media OECD de 27%. Rata mare a personalului
auxiliar în şcolile vocaţionale este condiţionată de numărul mare de persoane care au grijă de studenţi
în afara şcolii, în special în cămine. Personalul auxiliar câştigă în general mai puţin decât cadrele
didactice, dar salariile lor precum şi alte cheltuieli relaţionate de personal valorează 25% în grădiniţe,
17% în şcolile generale şi vocaţionale, 19% în colegii şi 28% în universităţi29. Instituţiile educaţionale
nu au posibilitatea să decidă ce număr de persoane auxiliare trebuie să angajeze, deoarece aceste
norme sunt stabilite la nivel centralizat.
2.1.4

Cheltuielile private pentru educaţie

Deoarece finanţarea publică a educaţiei este insuficientă, resursele private au devenit surse
importante de finanţare a studiilor la orice nivel, dar cele mai importante rămân în colegii şi în
învăţământul superior, unde mai mult de 50% dintre studenţii înmatriculaţi achita taxă pentru studii
(Graficul 16).

29 Moldova Education Policy Note: Analysis in support of improvements in quality, equity and efficiency in the education sector,
World Bank, 2005.
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Graficul 16 Cota studenţilor care achită taxe pentru studii în instituţii private şi publice după
nivelul de studii

Sursa: BNS

Deşi autorităţile publice nu sunt capabile să finanţeze suficient sistemul educaţional, entităţile
educaţionale private nu sunt foarte răspândite în Moldova. Înmatricularea elevilor în instituţii publice
pentru studii post- secundare cu achitarea taxei pentru studii este deja o practică frecventă. Numărul
instituţiilor de învăţământ private este mic pentru fiecare nivel de studii, cu excepţia instituţiilor
superioare de învăţământ, iar cota persoanelor înmatriculate în acest tip de instituţii rămâne, de
asemenea, mică şi variază de la 0,8% în şcoli vocaţionale, până la 17,2% în universităţi (Tabel 11).
Numărul mic de instituţii educaţionale private este un rezultat al cerinţelor rigide pe care astfel de
instituţii trebuie să le întrunească pentru a fi fondate, dar şi deficitul de cadre didactice calificate este o
problemă importantă ce justifică această situaţie. Situaţia s-ar putea schimba în viitor în cazul unei
decizii prin care să se permită înmatricularea în instituţiile publice doar pe bază de finanţare din
bugetul de stat. Resursele guvernamentale rămân limitate, iar cererea pentru servicii educaţionale
private cel mai probabil va creşte. Din moment ce autorităţile au decis înmatricularea în instituţii
publice doar pe bază de buget, apare necesitatea de asigurare a corectitudinii şi transparenţei
înmatriculării precum şi a condiţiilor echitabile de funcţionare atât a instituţiilor de învăţământ publice
cât şi a celor private.
Tabel 11 Numărul instituţiilor publice şi private şi numărul persoanelor înmatriculate după
nivelul de studii, 2007
Învăţămînd primar şi
gimnazial

Şcoli vocaţionale

Colegii

Instituţii de
învăţămînt superior

Numărul instituţiilor publice

1,512

73

43

17

Numărul instituţiilor private

22

2

6

14

Numărul persoanelor
înmatriculate în instituţii publice

456,851

24,300

28,895

101,779

Numărul persoanelor
înmatriculate în instituţii private

4,149

200

2,412

21,160

Sursa: BNS

Pe lângă taxele de studii, sunt necesare mai multe plăţi formale sau informale. Plăţile formale includ
arenda manualelor şi a spaţiului (nu toţi studenţii au asigurate locuri în cămine). Plăţile informale sunt
frecvent întâlnite în Moldova; acestea se percep de obicei pentru renovare, meditaţii suplimentare sau
chiar mită pentru note mai bune. Cheltuielile private pentru educaţie cresc odată cu nivelul de studii
(Graficul 17). În grădiniţe, cheltuielile per persoană sunt mai mari decât cele din şcoala primară,
deoarece în acest sector sunt mult mai multe instituţii private comparativ cu alte nivele de studiu.
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Graficul 17 Cheltuielile medii lunare per persoană în funcţie de nivelul de educaţie (MDL)

Sursa: BNS, CBGC

Un sondaj executat de Institutul de Politici Publice în 2007 arată că cheltuielile pentru educaţia
preuniversitară reprezintă 17% din totalul cheltuielilor gospodăriilor casnice30. Plăţile suplimentare
sunt estimate la circa 13,3% din totalul finanţării publice a educaţiei secundare. Cea mai mare parte
din aceste plăţi este făcută în scopul meditaţiilor suplimentare, individual sau în grup. Meditaţiile
suplimentare sunt o practică comună pentru toate şcolile din Republica Moldova, iar cererea în acest
caz este creată artificial de cadrele didactice pentru a-şi majora veniturile. Nu este surprinzător nici
faptul că plăţile informale sunt mult mai mari în mediul urban decât în cel rural. Deci, în pofida luptei
contra corupţiei şi eradicării activităţilor informale, sistemul actual de plăţi formale şi informale din
învăţământ este convenabil pentru autorităţi, pentru că reduce presiunea de a majora salariile cadrelor
didactice.
2.1.5

Calitatea educaţiei

Finanţarea publică insuficientă şi cerinţele mici privind înmatricularea pe bază de taxe de studii au fost
principalele cauze ce au dus la deteriorarea calităţii studiilor în perioada de tranziţie. Strategia
Naţională „Educaţie pentru Toţi” recunoaşte deteriorarea considerabilă a calităţii studiilor în ultimii ani,
în mare parte datorită micşorării valorii reale a alocaţiilor din bugetul de stat dar şi a factorilor interni31.
Aceştia includ orientarea continuă a curricumului către memorare şi aptitudini depăşite; relevanţa
tehnicilor ineficiente de predare; absenţa criteriilor şi mecanismelor de evaluare obiectivă şi utilizarea
marginală a tehnologiilor informaţionale.
Calitatea educaţiei vocaţionale precum şi a celei superioare s-a deteriorat cel mai mult. Acestea au
avut cele mai negative consecinţe pentru piaţa forţei de muncă. În foarte multe şcoli profesionale şi de
meserii curricumul de studii nu corespunde necesităţilor reale ale pieţei forţei de muncă. Chiar dacă
există o cerere sporită de forţă de muncă calificată în domeniul agro-industrial, rata de absorbţie a
specialiştilor în acest domeniu este foarte mică din cauza numărului redus de absolvenţi ai acestei
specialităţi, dar şi a calităţii reduse a studiilor. Cooperarea ineficientă dintre sectorul privat şi şcolile
vocaţionale înrăutăţeşte dezechilibrul creat între cererea şi oferta forţei de muncă, constituind în
acelaşi timp o piedică în calea îmbunătăţirii calităţii studiilor în şcolile vocaţionale.
În instituţiile de învăţământ superior, creşterea numărului studenţilor în domenii precum economia,
dreptul şi ştiinţele sociale a fost însoţită de o degradare a calităţii studiilor cauzată de cerinţele reduse
la înmatricularea studenţilor, dar şi de numărul insuficient de cadre didactice (Graficul 18). O altă
problemă evidentă este lipsa personalului tânăr în universităţi, în special în domeniul ştiinţelor şi
tehnologiei32.

30 „Plăţile neformale în învăţământul pre-universitar şi accesul egal la educaţie”, Institutul de Politici Publice, 2007.
31 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 410 din 4 aprilie 2003 cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale “Educaţie
pentru Toţi”, publicată în Monitorul Oficial nr. 070 din 15 aprile 2003.
32 „Calitatea studiilor superioare din perspectiva comunităţii academice”, Institutul de Politici Publice, 2006.
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Graficul 18 Numărul studenţilor per unitate de cadru didactic după nivele de educaţie

Sursa: BNS

Pe lângă înrăutăţirea relaţiei student-profesor, calitatea educaţiei a fost subminată şi de salariile mici
ale cadrelor didactice. Salariul mediu al cadrelor didactice este cu 25% mai mic decât salariul mediu
pe economie. În cazul studiilor post-secundare non-terţiare şi a studiilor superioare salariile depăşesc
media pe economie (cu 3% şi respectiv 22% mai mari).
În ceea ce priveşte calitatea studiilor primare şi gimnaziale, rapoartele Centrului Internaţional de
Cercetare TIMSS şi PIRLS „Trends in International Mathematics and Science Study” (TIMSS) şi
„Progress in International Reading Literacy Study” (PIRLS) au situat performanţele elevilor din
Moldova în domeniile matematicii, ştiinţelor şi literaturii la un nivel mai mic faţă de media
internaţională, cele mai multe puncte revenind altor state ex-sovietice (Tabel 12).
Tabel 12 Performanţele elevilor în domeniile matematică, ştiinţe şi literatură
Matematică

Ştiinţe

Literatură

(clasa a VIII-a)

(clasa a VIII-a)

(clasa a IV-a)

Punctaj mediu

Punctaj mediu

Punctaj mediu

Media internaţională

467

474

500

Moldova

460

472

500

Estonia

531

552

Letonia

508

512

541

Federaţia Rusă

508

514

565

Lituania

502

519

537

Armenia

478

461

România

476

470

489

Bulgaria

475

479

547

Sursa: TIMSS and PIRLS International Study Center

2.1.6

Motive pentru investire în educaţie

În pofida problemelor legate de calitatea procesului de învăţământ, profilul educaţional al populaţiei sa îmbunătăţit ca urmare a creşterii investiţiilor private în educaţie. Schimbările produse au determinat
dorinţa tinerilor de a urma studii superioare. Acestea asigură mai multe oportunităţi de angajare. De
altfel, absolvenţii studiilor terţiare constituie cel mai activ grup în cadrul forţei de muncă, iar rata de
activitate constituie 69,9% (Graficul 19). Cel mai semnificativ declin în rata de activitate s-a înregistrat
pentru absolvenţii studiilor medii şi liceale precum şi pentru absolvenţii colegiilor.
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Un alt indicator relevant în cazul Republicii Moldova este proporţia emigranţilor în funcţie de nivelul
educaţional. Rata emigrării este mai mică în cazul persoanelor cu studii superioare pentru că aceştia
au oportunităţi mai bune de angajare (7,5% absolvenţii de studii superioare, 12,4% pentru absolvenţii
colegiilor, 16,4% pentru absolvenţii şcolilor vocaţionale, 13,8% pentru absolvenţii şcolilor medii sau
liceelor şi 11% pentru absolvenţii gimnaziilor).
Graficul 19 Rata participării în funcţie de nivelul de studii, 2007 (%)

Sursa: BNS

Motivarea de a investi în educaţie este susţinută, de asemenea, de convingerea că educaţia este
accesibilă. De exemplu, nu este dificil să obţii titlul de licenţiat în Economie, Drept sau Ştiinţe sociale
deoarece curriculumul nu este solicitant, taxele de studii anuale nu sunt atât de mari şi practic nu
există limite de înmatriculare fiind vorba de posibilitatea de achitare a taxei pentru studii. Taxele
anuale pentru studii, ce variază între 400USD şi 1000 USD erau inaccesibile în anii 1990 când mai
mult de jumătate din populaţie se afla sub pragul sărăciei, dar au devenit accesibile după 2000.
Aceste taxe sunt practic neglijabile pentru studenţii care au părinţi plecaţi peste hotare şi primesc
salarii lunare mai mari decât taxele pentru studii anuale. În acelaşi timp, accesul la educaţie pentru
persoanele din familii sărace este practic limitat, nu doar din cauza taxelor de studii, dar şi din cauza
cheltuielilor adiţionale pe care le implică chiar şi studiile finanţate din bugetul de stat.

2.2

Rentabilitatea studiilor

2.2.1

Diferenţele salariale după tipul de activitate

Salariul mediu lunar în Republica Moldova este unul dintre cele mai mici din regiune (Graficul 20).
Salariile mici erau caracteristice economiilor de tranziţie, care au cunoscut, de asemenea, o scădere a
producţiei şi a veniturilor publice. Oricum, această perioadă a durat mult mai mult în cazul Republicii
Moldova comparativ cu alte state.
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Graficul 20 Salariul mediu lunar în statele CSI şi România, 2007 (USD)

Sursa: www.azstat.org

Singura analiză empirică a ratei de rentabilitate a studiilor în Republica Moldova arată că aceasta era
de 9,5% în 200633: un an suplimentar de studii majorează salariul cu 9,5% în cazul în care restul
factorilor rămân constanţi (Graficul 21). De altfel, recompensa primită ca urmare a unui an suplimentar
de studii nu este mare, iar creşterea recentă a ratei de rentabilitate a studiilor este un semn că,
capitalul uman devine un factor de constrângere pentru creşterea economică a Republicii Moldova.
Analiza indică, de asemenea, o rentabilitate semnificativă a fiecărui nivel suplimentar de studii.

33A. Bozu, D. Caragia şi I. Gotisan, “Analiza Finală a constrîngerilor în creşterea economică. Republica Moldova”, Corporaţia
Provocările Mileniumului, 2007.
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Graficul 21 Rate de rentabilitate ale unui an de educaţie: evoluţia în Moldova (stânga) şi
compararea cu alte state (dreapta, toate statele 2003, datele pentru Moldova pentru 2003 şi
2006)

Sursa: A. Bozu, D. Caragia şi I. Gotisan, Analiza Finală a constrîngerilor în creşterea economică. Republica Moldova,
Millennium Challenge Corporation, 2007

Deci, studiile suplimentare oferă posibilitatea unor salarii mai mari şi reduc probabilitatea ca persoana
care le deţine să ajungă sub pragul sărăciei (Graficul 22). Nu există o diferenţă mare între ratele
sărăciei persoanelor care au doar studii primare sau gimnaziale incomplete şi cei care nu au studii
deloc. Acest lucru se întâmplă deoarece nu există abilităţi pe care elevii ciclului primar sau gimnazial
să le capete, iar oportunităţile pentru angajare sunt practic aceleaşi cu ale persoanelor fără studii.
Venitul disponibil al gospodăriilor creşte o dată cu nivelul de educaţie al capului familiei (Graficul 23).
Graficul 22 Riscul de sărăcie în funcţie de nivelul de studii, 2005

Sursa: ”Receptivitatea sistemului educaţional din Republica Moldova la necesităţile societăţii şi pieţei forţei de muncă”, IPP,
urmează a fi publicat
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Graficul 23 Venitul disponibil după nivelul de educaţie al capului familiei, 2006 (MDL)

Sursa: BNS

Analiza constrângerilor arată, de asemenea, că există diferenţe semnificative în nivelul salariului în
diferite sectoare de activitate economică dacă urmărim nivelul de educaţie. Salariile sunt mari în
sectorul construcţiilor, care a experimentat cea mai robustă creştere în ultimii ani, şi în sectorul de
transport şi comunicaţii. Tipul de proprietate are, de asemenea, un rol foarte important; astfel, cele mai
mari salarii sunt plătite în companii cu capital străin (Tabel13).
Tabel 13 Coeficienţii regresiei numărukui de ani de învăţământ asupra log salariului pe oră
Variabile independente
Ani de învăţământ

0.149***
(12.37)

Experienţă

0.017***
(3.5)

Experienţă

2

−0.000***
(4.72)

Femei

−0.195***
(9.05)

Sectoare (cu excepţia agriculturii)
Industrie

0.447***
(3.83)

Construcţii

0.602***
(5.26)

Comerţ, hoteluri şi restaurante

0.291***
(2.8)

Transport şi comunicaţii

0.571***
(5.37)

Administraţie publică, educaţie, sănătate şi asistenţă
socială

0.223**

Alte

0.461***

(2.04)
(3.3)
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Proprietate (cu excepţia proprietăţii publice)
0.423***

Privată

(4.43)
0.217***

Mixtă public-privată

(3.15)
0.533***

Capital străin

(3.21)
0.22**

Mixtă cu capital străin

(2.22)
Constanta

0.818***
(4.99)

Observaţii

10433

2

R

0.212

Notă: t- statistici între paranteze *semnificativ de la 10%; **semnificativ de la 5%; ***semnificativ de la 1%
Sursa: A. Bozu, D. Caragia şi I. Gotisan Analiza Finală a constrângerilor în creşterea economică. Republica Moldova,
Corporaţia Provocările Mileniumului, 2007

Deşi există diferenţe semnificative între salariile dintre diferite sectoare de activitate economică,
acestea s-au diminuat în ultima perioadă, existând totuşi un grad moderat de convergenţă. Singura
excepţie o constituie salariile din sectorul agricol (Tabel 14).
Cele mai înalte salarii se obţin în activităţile financiare, industria extractivă, furnizarea energiei
electrice şi termice, gaze şi apă, construcţii, transport şi comunicaţii. Cea mai mare creştere salarială
s-a înregistrat în sectorul construcţiilor, care s-a dezvoltat rapid în ultimii ani. În acelaşi timp, în
domenii precum educaţia şi sănătatea, unde personalul calificat este de o importanţă crucială, salariile
sunt mult mai mici decât media naţională. Numărul în creştere al cadrelor didactice şi medicale care
emigrează pentru slujbe necalificate în ultimii ani, este rezultatul direct al finanţării insuficiente a
sistemului educaţional şi de sănătate şi al bugetelor de salarizare mici ce nu pot asigura venituri mari
pentru bugetari.
Plata salariilor în natură este încă practicată, deşi la o scară mai mică comparativ cu începutul
perioadei de tranziţie, reprezentând 0,3% din remunerarea totală a angajaţilor în 2007. În prezent,
această formă de remunerare este caracteristică sectorului agricol, unde acesta ocupă 3,9%, iar
remunerarea în natură este o clauză acceptată atât de angajat, cât şi de angajator. La începutul
perioadei de tranziţie plăţile în natură, care de altfel nu erau menţionate în clauzele contractuale, erau
comune din cauza lipsei resurselor financiare pentru achitarea salariilor şi de imposibilitatea de
vindere a bunurilor produse. Aceasta constituia o practică ilegală şi respectiv nu era reflectată în
statistica oficială.
Tabel 14 Salariul mediu lunar per angajat ca procent din salariul mediu naţional (%)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Agricultură, vânat şi silvicultură

56.7

61.7

58

56.9

56

58.3

56.4

53.9

52.1

Pescuit

93.8

83.0

71.3

65.8

65.7

78.0

79.1

70.2

62.9

Industria extractivă

152.4

141.6

141.1

145.8

133.6

144.9

154.4

154.6

147.0

Industria prelucrătoare

161.7

166.1

149.5

140.5

136.5

128.5

125.2

112.8

113.5

Energie electrică şi termică, gaz şi
apă

204.1

176.5

163.5

164.1

172.3

176.5

176.2

169.2

164.6

Construcţii

140.0

132.3

125.6

121.2

134

148.6

149.6

143.1

147.4

Comerţul cu amănuntul şi cu ridicata;
servicii de reparaţie

104.7

96.7

97.7

92.8

89.2

95.3

93.1

91.6

98.4

Hoteluri şi restaurante

91.0

87.7

89.1

82.6

92.9

88.4

87.2

81.6

88.0

Transport şi comunicaţii

149.5

155.7

158.3

152.5

163.2

161.9

162.5

150.2

146.7

Activităţi financiare

549.1

576.9

419.1

370.8

328.5

295.1

261.6

227.6

219

Activităţi imobiliare

143.2

135.8

133.9

128.6

127.2

125.3

126.7

120.9

126.1

Administraţie publică

144.1

126.9

136.5

143

117.9

109.2

103.4

127.5

116
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Educaţie

63.4

60.7

62.0

67.0

68.5

64.4

66.9

71.3

65.5

Sănătate şi activităţi sociale

61.3

56.4

57.9

63.5

65

76.6

77.1

78.6

82.4

Alte servicii publice, sociale şi
personale

77.3

72.5

71.9

73.1

75.4

72.7

76.6

76.7

77.2

Sursa: BNS

Salariile femeilor sunt mult mai mici comparativ cu cele ale bărbaţilor în toate sectoarele de activitate
economică (Tabel 15); acest lucru este confirmat şi de regresia din Tabelul 13.
Rezultatul sondajului efectuat în vederea elaborării raportului „Situaţia Femeilor pe Piaţa Forţei de
Muncă” de către ANOFM a arătat că pe piaţa forţei de muncă din Republica Moldova există mai multe
tipuri de discriminare, mult mai semnificative decât discriminarea din punct de vedere al salariului
(Graficul 24). Oricum, toate formele de discriminare, inclusiv accesul limitat la instruire şi oportunităţi
reduse de promovare în ultimă instanţă condiţionează salarii mai mici pentru femei.
Tabel 15 Salariul mediu lunar al femeilor comparativ cu cel al bărbaţilor
Cota femeilor angajate (%)

Salariul mediu lunar al
femeilor comparativ cu al
bărbaţilor (%)

Total

53.4

68.1

Agricultură, vânat şi silvicultură

40.6

82.3

Pescuit

16.6

107.2

Industrie

47.7

75.7

Construcţii

14.4

74.1

Comerţul cu amănuntul şi cu ridicata; servicii de reparaţie

51.3

79.6

Hoteluri şi restaurante

74.2

75.1

Transport şi comunicaţii

33.4

82.5

Activităţi financiare

66.3

85.6

Activităţi imobiliare

44.9

86.1

Administraţie publică

39.8

61.0

Educaţie

74.8

86.1

Sănătate şi activităţi sociale

78.5

73.4

Alte servicii publice, sociale şi personale

53.9

74.0

Sursa: BNS

Graficul 24 Tipurile discriminării în bază de gen

Sursa: Situaţia femeilor pe piaţa forţei de muncă, ANOFM, 2007
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2.2.2

Schimbări produse în preferinţele educaţionale şi de venituri

Comparativ cu acum 10 ani, profilul absolventului Republicii Moldova este total diferit, în termeni nu
doar de nivel de studii (cu accent mai mare pe învăţământul superior), dar şi a domeniul de studii. În
Moldova există o cerere exagerată de servicii educaţionale superioare în anumite domenii considerate
în vogă, ceea ce a generat dezechilibre serioase şi un exces de oferte pentru anumite tipuri de
specialişti. În orice caz, pentru absolvenţii studiilor terţiare este mult mai simplu în general să îşi
găsească serviciu, deşi de cele mai multe ori acestea nu corespund domeniilor studiate de ei în
universităţi, iar unele slujbe solicită abilităţi mai reduse decât cele însuşite. Acesta este un efect
negativ al tranziţiei cu efecte asupra sistemului de studii secundar şi non terţiar, care trebuie
reorganizate pentru a asigura o calitate relevantă a cunoştinţelor absolvenţilor.
Pe parcursul ultimului deceniu, economia şi dreptul au constituit principalele preferinţe ale
abiturienţilor, înlocuind astfel ştiinţele naturale şi tehnologiile. În 2007, absolvenţii facultăţilor de drept
constituiau 23,7% din numărul total de absolvenţi, în timp ce economiştilor le reveneau 31,7%. Tinerii
preferă în general specialităţi uşoare care oferă însă oportunităţi mai mari de angajare datorită
posibilităţii de angajare în domenii adiacente. Un efect al ofertei excedentare este faptul că absolvenţii
acceptă angajări în domenii ce solicită nivele de calificare mult mai mici sau chiar slujbe în alte
domenii decât cel de specialitate. SMIST a arătat că 66,6% din numărul absolvenţilor facultăţilor de
ştiinţe sociale, business şi drept şi-au găsit primul serviciu în domenii înrudite cu specializarea lor. Un
studiu al Fundaţiei Europene pentru Instruire arată că 16,9% dintre potenţialii emigranţi erau
absolvenţi ai facultăţilor de ştiinţe sociale, business şi drept34.
Pe de altă parte, cererea pentru forţa calificată de muncă (tehnică şi manuală) este la fel de mare ca
şi cererea pentru studii superioare (Graficul 25). Există câţiva factori ce contribuie la raritatea forţei de
muncă calificată: calitatea scăzută a educaţiei vocaţionale, lipsa cooperării dintre sectorul privat şi
instituţiile educaţionale, salariile mici plătite de către angajatori precum şi posibilitatea de a emigra
pentru salarii mai mari plătite peste hotare.
Graficul 25 Tipul de angajaţi solicitaţi de către companii

Sursa: Relaţiile de muncă în Republica Moldova din perspectiva companiilor, PNUD Moldova, 2007.

2.2.3

Angajarea în activităţi care sporesc creşterea economică

Creşterea continuă a numărului de deţinători de studii superioare, nu pare să contribuie la sporirea
competitivităţii şi a dezvoltării unei economii bazate pe cunoştinţe. Raportul cantitativ al persoanelor
care lucrează în domenii ce presupun tehnologii medii şi înalte a scăzut în perioada 2001-2006 şi este
mult mai mic comparativ cu statele Uniunii Europene (Graficul 26). Aceasta pentru că studenţii nu sunt
adaptaţi noilor necesităţi şi condiţii economice, iar economia naţională nu a fost capabilă să absoarbă
în totalitate absolvenţii care adesea nu aveau abilităţile necesare.
În ce priveşte numărul angajaţilor în domenii intensive din punct de vedere al cunoştinţelor, începând
cu 2001 s-a înregistrat, de asemenea, o creştere, deşi numărul acestora este în continuare mai mic
decât cel al statelor membre UE (Graficul 27).

34 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2007.
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Graficul 26 Cota persoanelor ce activează în sectoare intensive şi mediu intensive din punct de
vedere al tehnologiei şi cunoştinţelor (%)

Sursa: Statistics in Focus, Eurostat 2007 şi BNS

Graficul 27 Cota persoanelor care activează în sectoare intensive din punct de vedere al
cunoştinţelor (%)

Sursa: Statistics in Focus, Eurostat 2007 şi BNS

2.3

Tranziţia de la educaţie la muncă

Intrarea tinerilor pe piaţa forţei de muncă constituie un fenomen ce nu a fost încă analizat în
profunzime în Moldova din cauza datelor statistice limitate. Până în 2007, AFM nu a inclus informaţii
cu referinţă la această tranziţie. Abia din 2008 a apărut un modul adiţional al AFM, testat de BNS pe
proaspeţii absolvenţi, iar datele vor fi disponibile începând din anul 2009. Din moment ce intrarea
tinerilor absolvenţi pe piaţa forţei de muncă este un aspect important pentru funcţionarea acesteia, a
fost executat un sondaj independent pentru colectarea datelor care nu sunt disponibile din alte surse.
„Tranziţia de la educaţie la muncă” a fost conceput ca un modul separat al SMIST, iar întrebările
modulului au fost utilizate din AFM 2009, Eurostat. Sondajul a fost realizat de către compania
sociologică CBS AXA. Respondenţii modulului erau tineri cu vârsta cuprinsă între 18 şi 34 de ani care
au absolvit după 1998.
Eşantionul este mic, iar marja de eroare variază între 4% şi 9,2% pentru diferite întrebări, în funcţie de
numărul respondenţilor. Este, totuşi, suficient pentru a asigura o înţelegere calitativă a fenomenului de
tranziţie de la şcoală la muncă, în Moldova. Eşantionul cuprinde absolvenţi cu diferite niveluri şi
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domenii de studii, ceea ce face imposibilă observarea diferenţei dintre diferite grupuri de persoane.
Eşantionul a fost echilibrat în ce privesc aspectele legate de sex şi mediul de reşedinţă (Tabel 16).
Din 536 de respondenţi, doar 228 au declarat că au avut un serviciu ce a durat mai mult decât 3 luni
sau că la momentul interviului erau angajaţi pentru prima dată şi intenţionau să rămână în acelaşi
post. Restul respondenţilor nu erau angajaţi, erau încadraţi în procesul de studii sau erau inactivi din
diverse motive (Tabel 17). Rezultatul modulului SMIST „Tranziţia de la educaţie la muncă” diferă de un
alt sondaj executat de Academia de Studii Economice din Moldova şi Agenţia Naţională de Ocupare a
Forţei de Muncă pentru studiul „Situaţia tinerilor pe piaţa forţei de muncă”35 care relevă o perioadă mai
lungă şi mai dificilă de tranziţie a absolvenţilor, până la ocuparea primului lor loc de muncă. Diferenţa
se explică prin eşantionul diferit (18-29 ani pentru ASEM şi ANOFM), precum şi structura şi scopul
diferite ale chestionării.
Tabel 16 Distribuţia respondenţilor la modulul SMIST „Tranziţia de la educaţie la muncă” după
sex, reşedinţă şi nivel de studii
Nr. de observări
Numărul total de respondenţi

536

După gen:
Bărbaţi

252

Femei

284

După reşedinţă:
Urban

244

Rural

292

După studii:
Fără studii

2

Studii primare

5

Studii gimnaziale

77

Studii liceale, medii generale

141

Studii secundare profesionale

88

Studii medii de specialitate

88

Studii superioare

120

Studii postuniversitare

14

Sursa:SMIST

Tabel 17 Distribuţia respondenţilor la modulul SMIST „Tranziţia de la educaţie la muncă”, după
participarea pe piaţa forţei de muncă
Nr. de observări
Numărul total de respondenţi

536

Inclusiv
Cu experienţă anterioară în muncă

228

Nu au experienţă de muncă

308

Dintre care:
Şomeri

82

Lucrători pe cont propriu

21

Ajutor familial neremunerat

21

Studenţi

117

Inactivi din diverse motive

67

Sursa: SMIST

Datele colectate în urma sondajului de opinie sunt compatibile cu câteva statistici oficiale privind
angajarea. În concluzie, proporţia absolvenţilor învăţământului superior şi ai celui post-secundar nonterţiar care au declarat că au experienţă de muncă este de 56,1% şi, respectiv, 60,5%, faţă de 42,4%
pentru cei cu studii secundare profesionale.

35 “Situaţia tinerilor pe piaţa muncii”, ASEM şi ANOFM, 2008.
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După cum rezultă din Tabelul 18, mai mult de 50% dintre respondenţi au găsit o slujbă în mod relativ
uşor, pierzând în acest scop o perioadă de timp de până la o lună. Pentru 43,4% dintre respondenţi,
tranziţia a fost neesenţială întrucât s-au angajat imediat după încheierea studiilor, marea lor majoritate
fiind absolvenţi ai universităţilor. Cei mai mulţi au acceptat slujbele oferite de către angajatori. Au
existat doar câteva cazuri în care respondenţii au căutat de lucru mai mult de 6 luni, în acest caz fiind
vorba de persoane care nu aveau o specializare (absolvenţi ai studiilor gimnaziale, liceale sau medii
generale).
Circa 19% dintre persoanele care au depăşit perioada de tranziţie au fost angajate în servicii de scurtă
durată (mai puţin de trei luni) înainte de a-şi găsi un serviciu pe un termen mai lung (mai mult de trei
luni). 10% dintre absolvenţi cu experienţa tranziţiei nu au lucrat deloc până la găsirea unei poziţii
permanente deşi au încercat de mai multe ori să-şi găsească un serviciu (Graficul 28).
Absolvenţii utilizează un set destul de restrâns de metode pentru găsirea primului loc de muncă, iar
marea majoritate utilizează doar o singură metodă. Sursele informale şi contactele personale (rude,
prieteni sau cunoscuţi) sunt cele mai populare metode utilizate pentru găsirea primului serviciu şi au
fost utilizate de către o pătrime dintre respondenţii care au o experienţă a tranziţiei. Un număr mic de
absolvenţi primesc informaţie de la instituţiile pe care le absolvesc (7,7%), în timp ce alţii au postat sau
au răspuns la anunţuri de angajare (12,4%). Metodele de căutare formale (de exemplu utilizarea
serviciilor agenţiilor publice sau private de plasare a forţei de muncă) nu sunt foarte populare în
rândurile tinerilor.
Tabel 18 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea „Cât de uşor a fost să-şi găseşti primul
serviciu?” după cel mai înalt nivel de studii deţinut (N=111)
Cel mai înalt nivel de studii absolvit

Primar

Cât de uşor a fost să-şi găseşti primul serviciu?
Foarte uşor

Relativ uşor

Dificil

Foarte dificil

0

0

1

0

Gimnazial

3

3

4

1

Liceal, mediu general

3

12

2

0

Secundar profesional

6

5

6

1

Mediu de specialitate

5

12

6

1

Superior

11

10

8

4

Postuniversitar

1

3

3

0

Sursa: SMIST

Graficul 28 Distribuţia răspunsurilor la întrebarea ”Care a fost activitatea principală după ce aţi
absolvit cel mai înalt nivel de studii pe care îl deţineţi şi înainte de primul loc de muncă în
Republica Moldova?”

Sursa: SMIST
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Chiar dacă găsirea unui serviciu nu este foarte dificilă, conexiunea dintre piaţa forţei de muncă şi
sistemul educaţional pare defectuoasă. Acest lucru este demonstrat de faptul că marea majoritate a
absolvenţilor se angajează pentru prima dată în domenii ce nu au nimic în comun cu specializarea lor.
Primul loc de muncă nu corespunde cu domeniul absolvit pentru 32,4% dintre absolvenţi (Tabel 19).
Acest aspect este valabil pentru marea majoritate a absolvenţilor învăţământului secundar profesional
şi post-secundar non-terţiar.
Cea mai mare parte a absolvenţilor a căror specializare nu corespunde cu profilul primului loc de
muncă se atestă în specialităţi ca ingineria, industria şi construcţiile, businessul, dreptul şi ştiinţele
sociale (Tabel 20). Evident, pot exista diverse motive pentru aceasta. Absolvenţii facultăţilor de
business, drept sau ştiinţe sociale pot lucra în alte domenii din cauza ofertei excedentare existente
pentru asemenea specializări. În cazul absolvenţilor specializărilor tehnologice şi industriale marea
majoritate deţin studii profesionale, ca urmare a calităţii reduse a studiilor urmate, precum şi din cauza
salariilor mici ce li se oferă, ei nu sunt capabili să găsească o slujbă care să corespundă domeniului
de studii absolvit.
Tabel 19 Absolvenţii după cel mai înalt nivel de studii absolvit şi corespondenţa dintre
domeniul de activitate la primul lor serviciu cu specialitatea absolvită (N=152)
Cel mai înalt nivel de studii obţinut

Domeniul Dvs. de activitate corespundea cu specialitatea absolvită la primul
loc de muncă?
Da

Nu

Secundar profesional

27

7

Mediu de specialitate

25

20

Superior

45

18

Postuniversitar

7

3

Sursa: SMIST

Tabel 20 Absolvenţii după cel domeniul de studii absolvit şi corespondenţa dintre domeniul de
activitate la primul lor serviciu cu specialitatea absolvită (N=151)
Domeniul de studii absolvit

Domeniul Dvs. de activitate corespundea cu specialitatea absolvită la primul
loc de muncă?
Da

Nu

Educaţie

11

2

Umanisticăşi arte

5

3

Ştiinţe sociale, business şi drept

20

10

Ştiinţe, matematică sau informatică

6

5

Tehnologii, industrie şi construcţii

22

16

Agricultură şi ştiinţe veterinare

5

2

Sănătate şi asistenţă socială

8

2

Servicii

19

6

Alte

8

2

Sursa: SMIST

Proporţia absolvenţilor ce deţin experienţă de muncă nu diferă esenţial în funcţie de mediul de
reşedinţă. Evident, există diferenţe importante între rezidenţii mediului urban şi rural în funcţie de
nivelul de studii deţinut şi tipul primei slujbe. De exemplu, persoanele din mediul rural sunt mult mai
interesate să se înmatriculeze în învăţământul vocaţional decât în cel superior şi, respectiv,
oportunităţile de angajare sunt diferite pentru ei. Circa 55% dintre absolvenţii din mediul urban obţin
un prim serviciu ce corespunde domeniului studiilor absolvite, comparativ cu 50% dintre absolvenţii cu
reşedinţă rurală; aceştia sunt angajaţi în principal sectorul agricol, construcţiilor şi comerţului.
Mai mult, există o diferenţă semnificativă între femei şi bărbaţi în ce priveşte corespondenţa dintre
primul lor serviciu şi specialitatea deţinută. Ca urmare a diferenţelor dintre preferinţele domeniului de
studii, mai multe femei decât bărbaţi aleg domeniul pedagogic, umanitar şi artele, precum şi serviciile.
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Primul loc de muncă corespunde astfel cu specialitatea în cazul a 60% dintre femei şi doar pentru
46% dintre bărbaţi.
În pofida proporţiilor mari a absolvenţilor care au găsit un serviciu ce nu corespunde specializării lor,
doar 40% consideră că au nevoie de instruire suplimentară pentru a putea îndeplini obligaţiile pe care
le presupune primul lor serviciu, aproape la fel ca şi pentru cei al căror serviciu coincide cu domeniul
de formare profesională. Marea majoritate a absolvenţilor (75%) au fost instruiţi suplimentar la locul de
muncă.
Pentru cei mai mulţi dintre absolvenţi, primul lor serviciu a solicitat calificare „înaltă” sau „medie”, în
timp ce doar 33% dintre respondenţi au declarat că acesta a solicitat competenţe reduse, chiar dacă
mulţi dintre ei (31 din 72) erau absolvenţi ai instituţiilor de nivel liceal, mediu general sau terţiar. Este
interesant, de asemenea, că în jur de 7% dintre absolvenţi au ocupat poziţii de specialişti calificaţi şi
chiar conducători şi funcţionari de nivel mediu (middle-level). Această tendinţă este sesizabilă în
principal în companii din domeniul IT, care angajează mai ales tineri care au competenţe avansate de
marketing şi tehnologie. O altă explicaţie pentru numărul mare de persoane care deţin poziţii înalte
chiar de la prima angajare este faptul că mulţi dintre ei sunt angajaţi pe cont propriu (în special în
domeniul de consultanţă IT şi în alte sectoare relaţionate) sau îşi deschid propria lor afacere.
Interviurile au arătat că principalul factor ce determină companiile să nu angajeze mai mulţi tineri
specialişti sunt pretenţiile salariale mari şi lipsa de experienţă. Sondajul sociologic a confirmat acest
lucru: principala barieră cu care se confruntă tinerii specialişti în căutarea unui loc de muncă este lipsa
de experienţă (21% dintre respondenţi), iar lipsa informaţiei cu privire la locurile de muncă vacante a
fost al doilea răspuns ca frecvenţă. Mai mult de 63% dintre absolvenţi nu au acumulat experienţă de
muncă pe parcursul anilor de studii. Dintre cei care au acumulat experienţă de muncă pe parcursul
anilor de studii, în marea majoritate a cazurilor (în jur de 60%), aceasta nu era relaţionată cu domeniul
lor de studii.
Practica şi posibilitatea de a lucra jumătate de zi pe parcursul studiilor sunt posibilităţi evidente pentru
tineri de a suplini lipsa experienţei. Se pare, însă, că marea majoritate a studenţilor, fie ignoră această
posibilitate, fie sunt incapabili să o valorifice. „Practica” pe care studenţii trebuie să o desfăşoare în
ultimul an de studii este o moştenire de la sistemul Sovietic şi este atât de formală, încât îi pune într-o
situaţie ridicolă atât pe studenţi, cât şi pe companiile ce oferă acest stagiu. Există câteva reglementări
în ceea ce priveşte practica. De exemplu, conform Legii Învăţămânatului, companiile cu capital public
cu mai mult de 20 de angajaţi sunt obligate să accepte stagiari din cadrul instituţiilor de învăţământ
secundar profesional. Oricum, aceste reglementări nu se respectă, întrucât ele nu sunt impuse în mod
adecvat de către autorităţi. Mai mult, nu există un angajament serios din partea companiilor pentru
crearea condiţiilor reale privind stagiul de practică, dar nici din partea universităţilor sau a studenţilor,
prin stabilirea unor obiective clare în acest sens. În marea majoritate a cazurilor nu există o
continuitate între materialul teoretic studiat în instituţiile de învăţământ şi sarcinile practice pe care
studenţii le îndeplinesc în cadrul stagiului de practică. În alte cazuri, pentru că studenţii au fost instruiţi
în baza echipamentelor vechi, ajunşi la locul de practică nu li se permite să utilizeze echipament
modern, pentru că patronii se tem că l-ar putea strica.
Durata medie a perioadei de căutare a primului serviciu era în perioada de tranziţie de aproximativ 30
de luni; aceste date corespundeau persoanelor care se aflau abia la primul serviciu. Interviurile cu
angajatorii au demonstrat că angajaţii tineri nu rămân la primul lor serviciu mai mult de doi ani. Cele
mai intense migrări ale forţei de muncă tinere se atestă în administraţia şi serviciile publice. Salariile în
acest sector sunt mult mai mici decât în sectorul privat sau în programele implementate de către
organizaţiile internaţionale, iar tinerii specialişti acceptă servicii în sectorul public doar pentru a
acumula doi sau trei ani de experienţă necesară pentru obţinerea unei slujbe mai bine plătite. Forma
de contractare a angajaţilor este pentru termene lungi şi poziţii complete.
O concluzie importantă este că tranziţia de la şcoală la piaţa forţei de muncă este afectată într-o mare
măsură de fenomenul de emigrare. Mulţi absolvenţi au părinţi sau rude apropiate care lucrează peste
hotare de perioade relativ lungi. În prezent, există o serie de factori care permit absolvenţilor să poată
părăsi ţara mult mai uşor decât în cazul primelor valuri de emigranţi, dintre care cei mai importanţi sunt
reţelele sociale de ajutor reciproc ale celor care migrează, precum şi cetăţenia multiplă deţinută de
mulţi dintre absolvenţi.
În concluzie, absolvenţii din ziua de azi impun cerinţe mult mai înalte vis-a-vis de nivelul salariului în
cazul primului loc de muncă, comparativ cu generaţiile anterioare. Conform rezultatelor sondajului de
opinie, tinerii care au absolvit în 2007-2008 ar accepta o primă slujbă cu un nivel mediu minim de
salarizare de 3,650 MDL (aproximativ 380 USD) ceea ce este cu 75% mai mult decît media salariului
lunar în Moldova. Unele companii sunt capabile să asigure asemenea salarii, însă nu şi majoritatea
lor. Interviurile cu angajatorii arată că în general aceştia nu sunt satisfăcuţi de calitatea muncii prestate
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de către tinerii angajaţi. Din cauza eşantionului mic, nu este clară legătura ce a fost sesizată între
salariile de rezervă şi nivelul de studii. Este evidentă, însă, tendinţa că absolvenţii universităţilor tind
să caute slujbe ce oferă salarii mai mari.
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3.

Restructurarea pietei fortei de munca si schimbarile in
modelul angajarii

3.1

Situaţia macroeconomică şi restructurarea economică

3.1.1

De la declin economic la destindere economică

În perioada 1991-2007, PIB-ul Moldovei a urmat o traiectorie în formă de U, deşi mai este mult de
recuperat până la atingerea nivelului de producţie al anului 1990. (Graficul 29). În 2007, producţia
totală constituia doar 52% din nivelul anului 1990. Cu o medie de creştere a PIB-ului de 5,5%, se pare
că Moldova îşi va recupera nivelul PIB-ului dinaintea perioadei de tranziţie abia în 2019-2020.
Graficul 29 Tendinţele PIB-ului Republicii Moldova (%) (1990=100%)

Sursa: BNS şi CISR pentru perioada 1991–1994

Declinul economic în Moldova din anii 1990, era practic printre cele mai produne şi îndelungate dintre
ţările aflate în tranziţie. Persistarea declinului pentru o perioadă atât de lungă era consecinţa amânării
reformelor structurale, a creşterii preţului energiei şi a construirii lente a noilor relaţii comerciale după,
distrugerea celor avute cu Rusia şi Ucraina. De altfel, Moldova a implementat o serie de reforme
cruciale în perioada tranziţiei timpurii (liberalizarea comerţului, a preţurilor, a ratei de schimb valutar şi
a pieţei forţei de muncă), dar în perioada 1994-1995 acest impuls s-a pierdut. După criza financiară
din Rusia, în anul 1998, o altă serie de reforme au fost implementate cu succes, inclusiv reforme
structurale în sectorul energetic, sectorul de pensii precum şi privatizarea pe scară largă a terenurilor.
Modelul de reforme şovăielnice a creat rezultate sociale negative, prin creşterea incidenţei sărăciei
până la 70% în 1999.
Începând cu 2000, relansarea economică a fost determinată de creşterea rapidă a cererii pentru
consum, a cererii de investiţii, care s-a încheiat în 2004, şi a stabilizării macroeconomice. Stabilitatea
macroeconomică a fost atinsă prin diminuarea deficitului bugetar, alături de o politică monetară
restrictivă. După un deceniu de eforturi din partea Băncii Naţionale a Moldovei, inflaţia a ajuns la o
singură cifră în 2003 (6,3% la sfârşitul anului), iar apoi a crescut la peste 10%. Noul guvern ce a venit
la putere după alegerile generale din 2001 a început cu promisiunea anulării privatizărilor din anii
1990, înrăutăţind astfel relaţiile cu FMI şi cu Banca Mondială, care şi-au retras suportul financiar. În
2004-2005, s-a produs o schimbare a orientărilor politice, fiind lansate reforme structurale şi
instituţionale (inclusiv cadrul de reglementare a afacerilor), iar guvernul s-a reîntors către organizaţiile
internaţionale solicitând suport şi finanţare. În 2007 acest proces s-a încheiat cu privatizarea multor
companii publice prin intermediul bursei de valori şi a contractelor directe cu investitori strategici.
Unul dintre principalii factori ce a determinat performanţele economice mici ale Republicii Moldova în
prima perioadă a tranziţiei este rata mică de investiţii în capital fix. Cu excepţia unei singur episod de
creştere în 1998, investiţiile în capitalul fix s-au redus în termeni reali până în 2000 (Graficul 30).
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Acesta este rezultatul situaţiei financiare proaste în care se aflau companiile, rata mică de
economisire precum şi intermedierea financiară neadecvată. Foarte multe investiţii au fost plasate în
domenii ce angajează doar câteva persoane, în timp ce sectoarele intensive ale forţei de muncă au
beneficiat de investiţii nesemnificative. De exemplu, în 2000, doar 3,4% din investiţiile totale au fost
efectuate în agricultură, sector ce la acel moment angaja 50% din totalul forţei de muncă.
Graficul 30 Creşterea anuală a investiţiilor în capitalul fix (%)

Sursa: BNS

Mai mult, Republica Moldova se află cu mult în urma statelor aflate în tranziţie la capitolul atragerii ISD
(Graficul 31). Aceasta este consecinţa unui mediu instituţional inadecvat şi a normelor regulatorii
opace. Situaţia a început să se schimbe începând cu anul 2005, când influxul de ISD în economia
Moldovei a crescut de la 88 milioane în 2004, la 459 milioane USD în 2007 (3,4% şi respectiv 10,4%
din PIB). Acesta este rezultatul unor reforme autohtone profunde, dar şi al creşterii ISD în întreaga
regiune ECE şi CSI. Stocul de ISD în Moldova constituie în prezent 2 bilioane USD. Deşi la 1 aprilie
2008 statele membre UE erau principalii investitori în economia Republicii Moldova, Rusia a rămas de
asemenea un pilon foarte important. Principalele ţări de origine ale ISD sunt Olanda (22% din stocul
total), Rusia (12%), Cipru (8,5%), Spania (8,4%), Italia (7,1%), Marea Britanie (6,8%) şi Germania
(5,2%). Marea majoritate a capitalului străin a fost investit în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul
(25,1% din stocul total) şi în industria prelucrătoare (24,2%). Sectorul energetic a atras sume
importante de ISD (16,4%), în principal din Spania şi Rusia. Din 2006, sectorul financiar a devenit
atractiv pentru investitorii străini, iar principalele investiţii vin din Italia, Franţa şi Rusia.
Din a doua jumătate a anului 2006, creşterea economică în Moldova a început să fie bazată în
principal pe investiţii şi nu pe cererea de consum aşa cum se întâmplase până atunci. Embargoul
Federaţiei Ruse asupra importurilor de alcool din Republica Moldova a subminat serios creşterea
economică. Criza financiară internaţională va reduce probabil influxurile de ISD. Oricum, într-o
perspectivă pe termen lung, creşterea bazată pe investiţii pare să persiste, iar Republica Moldova ar
trebui să beneficieze de o creştere a influxului de ISD ca rezultat al lărgirii UE şi al investiţiilor interne.
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Graficul 31 ISD per capita în Moldova, statele CSI şi ECE (USD)

Sursa: BNS

Profilul geografic al comerţului exterior al Republicii Moldova a suferit schimbări mari în perioada
1995-2007, deşi procesul a fost mult mai lent decât în alte state aflate în tranziţie. În 1995, Moldova
era aproape complet dependentă de piaţa tradiţională a CSI (în principal Rusia, Ucraina, Belarus, şi
Kazakstan) cu 70% din importuri şi 63% din exporturi. Începând cu anul 2007, comerţul exterior a
devenit mai echilibrat, statele CSI furnizau 36% din importurile Republicii Moldova şi absorbeau 41%
din exporturi (Graficul 32 şi Graficul 33). Într-o oarecare măsură acesta este rezultatul restricţiilor
comerciale impuse de Rusia pentru Moldova în 2005-2006. Ca urmare a înrăutăţirii relaţiilor politice cu
Moldova, Federaţia Rusă a întrerupt importurile de legume şi de produse animaliere (în 2005), iar apoi
şi de alcool (martie 2006) din Moldova. Embargoul comercial a avut un efect devastator asupra multor
fermieri, companii prelucrătoare şi a producătorilor de vinuri. Cu toate acestea, nu a existat un impact
sistemic asupra economiei autohtone, iar multe companii au fost capabile să se adapteze şi să
diversifice pieţele de desfacere. De fapt, economia Republicii Moldova a demonstrat că este mult mai
elastică decât au afirmat mulţi experţi.
În 2007, cele mai importante destinaţii pentru exporturile Republicii Moldova erau:


Federaţia Rusă (17,3% din total)



România (15,7%)



Ucraina (12,5%)



Italia (10,4%)



Germania (6,4%)



Belarus (6,1%).

Importurile ţării sunt originare în principal din:


Ucraina (18,6%)



Federaţia Rusă (13,5%)



România (12,2%)



Germania (8,7%)



Italia (7,3%)



China (5,5%).
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Trebuie să menţionăm că în ultimii ani România a avansat rapid către capul listei de parteneri
comerciali ai Republicii Moldova. Deşi România a abolit acordul de comerţ liber cu Moldova o dată cu
aderarea la UE, în 2007, comerţul Repubicii Moldova cu această ţară a continuat să crească rapid.
Graficul 32 Tendinţele importurilor Republicii Moldova, după grupe de ţări, 1995–2007 (mii
USD)

Sursa: BNS

Graficul 33 Tendinţele exporturilor Republicii Moldova, după grupe de ţări, 1995–2007 (mii USD)

Sursa: BNS

În această perioadă au avut loc schimbări importante în profilul exporturilor Republicii Moldova. Din
topul celor 15 bunuri exportate în 1995, doar 7 mai erau exportate şi în 2007. Carnea de vită,
trabucurile şi ţigările, tutunul neprelucrat, cerealele şi roşiile conservate nu mai sunt printre primele 15
produse exportate de Moldova. Pe de altă parte, lista produselor exportate în 2007 include bunuri
precum produse din ipsos, miez de nucă, seminţe de floarea soarelui şi produse metalurgice. Exportul
Republicii Moldova a devenit mult mai diversificat atât în ce priveşte pieţele de destinaţie, cât şi din
punct de vedere al produselor exportate.
Importurile au suferit, de asemenea, schimbări importante. Deşi resursele energetice rămân în topul
importurilor, profilul general al acestuia s-a schimbat semnificativ, iar importurile de energie au scăzut
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ca proporţie din total importuri, de la 45,5% în 1995, până la 21,0% în 2007. Doar 5 din topul celor 15
mai importate produse în 1995 se regăseau pe listă în 2007, restul bunurilor fiind noi.
În pofida schimbărilor pozitive produse în exporturile Republicii Moldova în termeni de pieţe de
desfacere şi de produse exportate, s-au acumulat dezechilibre structurale. Pe parcursul perioadei
1995-2007, importurile au înregistrat creşteri aprope exponenţiale, crescând de circa 4,4 ori în doar 12
ani (de la 840,7 milioane USD în 1995, la 3689,9 milioane USD în 2007). Pe de altă parte, starea
proastă în care se afla economia Republicii Moldova a generat creşterea mult mai lentă a exporturilor
(o creştere de 2,5 ori, de la 745,5 milioane USD pînă la 1341,8 milioane USD). Doar o singură dată pe
parcursul perioadei analizate (2001) exporturile au crescut mai repede decât importurile. Ca urmare,
deficitul comercial s-a înrăutăţit rapid. La momentul actual, deficitul comercial de bunuri este prea
mare ca să fie acoperit de balanţa pozitivă a comerţului cu servicii sau a influxului semnificativ de
remitenţe.
3.1.2

Schimbarea structurii economice

Sub-sectoarele economice au reacţionat diferit la schimbările realităţilor politice şi economice pe
parcursul perioadei de tranziţie (Graficul 34). Sectorul agricol a suferit cea mai prelungită recesiune,
proces ce încă nu s-a încheiat, a cărui producţie constituia în 2007 doar 67% din nivelul producţiei
anului 1994 şi 1997.
Sectorul industrial a reuşit să-şi restabilească nivelul anterior perioadei de tranziţie în 2002, dar
creşterea robustă a acestuia a fost întreruptă în 2005. La sfârşitul anului 2005 - începutul anului 2006,
Federaţia Rusă a introdus (din motive politice) embargou la importul de băuturi alcoolice, legume şi
produse animaliere din Republica Moldova. În concluzie, industria moldovenească a suferit o
recesiune în 2006-2007. În 2005, sectorul băuturilor alcoolice era semnificativ, valorând mai mult de
25% din totalul producţiei industriale şi aproximativ 28% din veniturile din exporturi. Oricum, efectele
negative ale barierelor comerciale asupra angajării în industrie au fost marginale, doar 3000 au fost
concediate (din 161,000 în 2006), şi au fost limitate în principal la intreprinderile producătoare de
băuturi alcoolice. În 2008, recesiunea practic s-a terminat, şi există deja există posibilităţi de creştere
robustă a acestui sector, cu condiţia ca investiţiile necesare să fie efectuate, iar diversificarea pieţelor
să continue. Efectul embargoului impus de Federaţia Rusă a fost mult mai puternic în cazul agriculturii
Republicii Moldova, unde căderea s-a produs la o scară mai mare.
Sectorul construcţiilor a suferit cea mai drastică scădere a activităţii şi cele mai multe concedieri: în
2000, volumul total al construcţiilor constituia 36% din nivelul anului 1994, în timp ce numărul de locuri
de muncă s-a redus de la 91,000 la 44,000 în perioada 1994-2000. Din 2003, însă, companiile din
acest sector au început să recupereze şi să reacţioneze la cererea crescândă a lucrărilor de
construcţii. Pe parcursul perioadei 2003-2007 producţia totală al sectorului a crescut de 2,6 ori în
termeni reali, în timp ce angajarea în acest sector a crescut cu 65%. Trebuie să menţionăm că
această creştere s-a limitat geografic la oraşele mari, în principal la capitală.
Sectorul serviciilor a înregistrat cea mai puternică recuperare în perioada 2000-2007, fapt demonstrat
de creşterea de 2,3 ori a comerţului cu amănuntul şi cu 87% a volumului serviciilor prestate populaţiei.
Această creştere nu a coincis şi cu majorarea numărului de locuri de muncă în acest sector: pe
parcursul aceleiaşi perioade angajarea în acest domeniu a sporit cu doar 13%. Acesta nu a fost
suficient însă pentru compensarea reducerii locurilor de muncă din agricultură şi din alte domenii.
Ca rezultat al acestor schimbări, profilul PIB-ului Moldovei s-a schimbat radical. În 1995, sectorul
agricol reprezenta 29,3% din valoarea totală adăugată din economie, industria 25,0%, construcţiile
3,5% şi serviciile 28,7%. În 2007 structura acestuia era total diferită, sectorul agricol contribuia la
formarea PIB cu mai puţin de 13,0%, industria 15,0%, construcţiile cu 4,2% iar serviciile cu 51%.
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Graficul 34 Trendul producţiei după sectoare de activitate economică (1994=100%)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNS

3.1.3

Dezvoltarea socială

Declinul economic prelungit s-a manifestat prin înrăutăţirea condiţiilor sociale şi a standardelor de
viaţă în societatea Republicii Moldova. În 1994, salariul real constituia doar 50% din nivelul acestuia
înregistrat în 1990, iar ulterior a crescut cu 60% doar pentru a scădea din nou în 1999-2000. A existat
o creştere bruscă în incidenţa sărăciei până în 2000 (aproximativ 70% din populaţie se afla sub pragul
sărăciei), şi o scădere ulterioară (26% în 2007). În pofida scăderii incidenţei sărăciei, există inegalităţi
semnificative în ce priveşte venitul. Moldova şi-a început tranziţia cu o societate aproape complet
egală (cu un coeficient Gini de 0,25 în 1989) şi doar într-un singur deceniu aceasta a devenit o
societate complet inegală (cu un coeficient Gini de 0,44 în 1999). Deşi inegalităţile de venit au scăzut
ca urmare a creşterii veniturilor asigurate de către migranţi precum şi de către salariile mari din ţară,
acest coeficient continuă să se menţină ridicat ( 0.39 în 2007).
Deocamdată, reducerea sustenabilă a ratelor sărăciei în mediul rural nu a fost atinsă, iar indicatorii de
sărăcie au început să se înrăutăţească din nou începând cu 2005, în pofida creşterii economice
continue. Seceta din 2007 şi inundaţiile din 2008 au cauzat probleme financiare suplimentare pentru
locuitorii mediului rural.
Pentru că Moldova are o populaţie rurală numeroasă, nu este surprinzător faptul că marea majoritate
a săracilor (în jur de 70%) sunt, de asemenea, în mediul rural. Locuitorii micilor oraşe au fost cei mai
expuşi riscului de sărăcire din cauza lipsei oportunităţilor de angajare în sectorul industrial, precum şi
a unui teren agricol necesar pentru subzistenţă. Marea majoritate a gospodăriilor casnice aflate sub
pragul sărăciei sunt conduse de persoane care au un serviciu doar formal. Aceasta demonstrează că
absenţa unui serviciu nu reprezintă principala cauză a sărăciei, cât mai degrabă remunerarea
necorepunzătoare a muncii.
Situaţia acută înregistrată în anii 1990 s-a înbunătăţit abia după emigrarea pe scară mare a populaţiei
autohtone. Oricum, migraţia reprezintă mai curând o strategie pentru a scăpa de sărăcie decât o
opţiune de avansare. Nu este surprinzător faptul că, cu un nivel al PIB-ului per locuitor de numai 3,000
USD la paritatea puterii de cumpărare, Moldova este una dintre cele mai sărace ţări din Europa, iar
prăpastia dintre statele ECE şi CSI s-a înrăutăţit considerabil (Graficul 35). Chiar dacă luăm în
consideraţie remitenţele, situaţia nu se schimbă semnificativ.
Perioada de creştere economică este asociată cu o îmbunătăţire a remunerării muncii. În 2007 salariul
mediu real era cu 33% mai înalt decât nivelul celui din perioada de pre-tranziţie. Alături de creşterea
economică, migraţia este un factor ce a contribuit la creşterea salariilor de rezervă în multe sectoare
de activitate. Oricum, creşterea nu a fost egală. Salariile relative în agricultură s-au micşorat, în timp
ce în alte cazuri există o convergenţă cu media naţională.
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Graficul 35 PIB per capita (USD, la paritatea puterii de cumpărare)

Sursa: Calculele autorilor în baza World Economic Outlook Database, FMI

3.2
În ce sectoare sunt create noile locuri de muncă? Mobilitatea de la
sectoarele vechi către cele noi
3.2.1

Schimbări în ocupare între sectoarele economice

Moldova este considerată în mod tradiţional ca fiind o ţară agricolă, chiar dacă economia ei s-a
schimbat în ultimul deceniu. După cum am menţionat anterior, VAB a sectorului agricol a scăzut
semnificativ, la fel ca şi rata ocupării forţei de muncă în acest sector. Au existat două evenimente
importante care au cauzat acest declin. Prima etapă a început în 2003, când o secetă puternică a
afectat sectorul agricol. Cea de-a doua etapă s-a produs în 2006, când Federaţia Rusă a impus
embargoul pentru vinurile moldoveneşti. Tendinţele negative au persistat şi în 2007, când seceta din
nou şi-a făcut apariţia, determinând scăderea de până la 32,8% a proporţiei angajărilor în acest
sector. În 2008, embargoul a fost ridicat, şi marea majoritate a companiilor vinicole au reînceput
exporturile către Federaţia Rusă. Chiar şi în aceste condiţii, însă, multe companii nu au reuşită să se
redreseze complet în urma pierderilor serioase suferite în perioada 2006-2007.
Începând cu anul 2000, sectorul agricol a fost cel mai neproductiv în ce priveşte crearea unor noi
locuri de muncă. Cu toate acestea, în localităţile rurale, sectorul agricol continuă să angajeze circa
56% din totalul populaţiei ocupate. Ştiind că 38% dintre aceste locuri de muncă sunt reprezentate de
gospodării casnice ce produc pentru propriul consum, putem vedea că oportunităţile de angajare în
localităţile rurale sunt limitate iar productivitatea sectorului este scăzută.
Cea mai semnificativă creştere a ocupării după anul 2000 s-a înregistrat în sectorul construcţiilor, care
s-a dezvoltat cel mai rapid în ultimii ani (Tabel 21). De asemenea, angajarea în acest sector poate
rămâne stabilă în pofida unei posibile încetiniri a ritmului de construire deoarece noi oportunităţi de
angajare pot apărea în legătură cu boom-ul anterior ce s-a produs în acest sector (de exemplu în
renovări, producerea mobilei şi servicii de întreţinere a caselor). Nu la fel de semnificativă, deşi
consistentă, a fost şi creşterea numărului locurilor de muncă în sectorul comerţului.
Acestea sunt principalele două sectoare spre care au migrat persoanele ce au părăsit sectorul agricol
în principal datorită tranziţiei facile precum şi a lipsei de necesitate de instruire suplimentară. Este, de
asemenea, evident că scăderea dramatică a ocupării în agricultură ce s-a produs în anii 2003 şi 2006
este într-o oarecare măsură compensată de creşterea numărului de angajări în sectorul construcţiilor
şi a comerţului.
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Tabel 21 Creşterea ocupării după sectoare de activitate economică (1999 = 100% )
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Total

104.4

100.3

100.7

90.7

88.1

88.3

84.1

83.5

Agricultură, sivicultură
şi piscicultură

103.5

102.8

100.4

78.4

71.6

72.2

56.8

54.9

Industrie

100.0

99.5

103.1

98.9

97.4

96.1

97.1

95.2

Construcţii

91.7

89.6

95.0

110.1

107.6

107.0

139.3

156.7

Comerţ

110.7

108.6

116.5

118.9

119.9

120.1

130.8

132.5

Hoteluri şi restaurante

110.4

117.1

120.1

107.3

117.1

140.2

132.2

131.1

Transport şi
comunicaţii

91.4

92.1

88.5

97.0

105.2

101.9

93.5

98.4

Intermediere
financiară

95.4

107.0

108.1

122.1

157.0

155.8

175.6

180.2

Activităţi imobiliare,
chirie şi afaceri

112.7

112.7

116.8

149.1

167.6

165.3

179.2

167.6

Administrare publică
şi apărare

97.6

99.7

100.9

100.6

98.0

94.3

110.3

101.7

Educaţie

92.1

91.7

95.6

99.4

97.9

98.2

109.3

106.0

Sănătate şi asistenţă
socială

95.1

90.6

92.6

88.2

88.0

89.0

82.5

86.3

Alte activităţi

99.5

85.1

84.9

85.7

91.9

97.3

114.6

117.3

Sursa: BNS

Ca urmare a influxului mare de ISD, dezvoltarea sistemului bancar a creat multe locuri noi de muncă
în ultimii ani. De exemplu, din septembrie 2007 până în septembrie 2008 numărul funcţionarilor
bancari a crescut de la 9,500 până la 11,000. Oricum, capacitatea de creare a noilor locuri de muncă
va scădea după cum sistemul bancar autohton are suficientă infrastructură pentru deservirea
populaţiei Republicii Moldova. Există,însă, şi în continuare spaţiu pentru dezvoltare a acestui sector,
în special în domeniul asigurărilor care pot oferi noi oportunităţi de angajare.
Structura ocupării condiţionează salariile mici în economie, întrucât 50% din populaţie este angajată în
sectoare în care productivitatea muncii este foarte mică (în special în agricultură) şi în sectorul
bugetar. Salariile bugetarilor sunt determinate de limita veniturilor publice, deci foarte multe persoane
sunt afectate, inclusiv cadrele didactice şi medicale care au nivel înalt de calificare. În sectorul
serviciilor a existat o creştere insuficientă a ocupării forţei de muncă, deşi în marea majoritate a
economiilor sectorul serviciilor a fost principala sursă de majorare acesteia. Climatul de afaceri şi
instabilitatea macro-economică ce au existat la începutul perioadei de tranziţie au fost principalele
impedimente în calea creşterii rapide a sectorului serviciilor în Moldova.
3.2.2

Migrarea de la sectorul public la cel privat

Migrarea din sectorul public către cel privat este condiţionată în principal de către salariile mici oferite
de cel dintâi. Particularitatea muncii prestate în sectorul public nu permite o tranziţie uşoară către
sectorul privat. Este cazul pentru sectorului educaţional şi al celui de sănătate. În prezent, există
cîteva instituţii de învăţământ şi, respectiv, medicale private; fiind puţine nu permit o migrare
semnificativă şi deci nu are un impact real asupra bunăstării acestor specialişti. Cum nu există pieţe
private care să absoarbă specialiştii înalt calificaţi din sectoarele educaţional şi medical, singura
alternativă pentru supravieţuire este migrarea. În aceste condiţii nu este deloc surprinzător că
emigrarea cadrelor didactice, a asistentelor medicale sau chiar a doctorilor pentru munci necalificate
peste hotare a devenit o practică comună.
O altă direcţie răspândită a mobilităţii este migrarea tinerilor specialişti din administraţia publică către
secorul privat. Pentru că sectorul bugetar nu oferă nivele înalte de venituri are, de asemenea, cele mai
mici cerinţe cu referinţă la experienţa de muncă. În aceste condiţii foarte mulţi tineri specialişti sunt
angajaţi în acest sector în calitate de specialişti cu calificare medie, iar după acumularea a doi-trei ani
de experienţă, condiţie impusă de marea majoritate a angajatorilor privaţi, mulţi dintre ei părăsesc
sectorul public. În SLMT aceştia au declarat că nu au avut nevoie de instruire suplimentară în cadrul
sectorului privat.
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Făcând referie la întreprinderile publice, unele dintre ele continuă să ofere salarii mai bune decât
unele întreprinderi private. Marea majoritate a întreprinderilor de acest gen sunt companii mari ce
beneficiază de pe urma monopolurilor naturale sau a suportului din partea statului (Moldtelecom în
domeniul telecomunicaţiilor, Air Moldova în domeniul transportului aero, „Căile Ferate” în transportul
feroviar). SMIST nu poate prezenta tabloul întregului fenomen din cauza numărului limitat de
observaţii.
3.2.3

Contribuţia întreprinderilor mici şi mijlocii la ocuparea forţei de muncă

Cea mai mare parte a angajaţilor lucrează în sectorul întreprinderilor de mici dimensiuni36. Acest
sector deţine 98,3% din numărul total de întreprinderi şi angajează 59,8% din angajaţi (Error!
Reference source not found.). Profilulul întreprinderilor mici şi mijlocii nu este, însă, foarte
diversificat: circa 41,0% din ele se află în sectorul comercial. Mai mult, marea majoritate a
întreprinderilor sunt concentrate în Chişinău (65.9%).
Graficul 36 Proporţia întreprinderilor mici şi mijlocii (%), 2007

Sursa: BNS

Rata mică a ocupării forţei de muncă în Moldova este o consecinţă a nivelului redus de creare a noilor
locuri de muncă. Aceasta se datorează în principal ratei mici de creare a noilor întreprinderi37. Rata de
lichidare a întreprinderilor38 este, de asemenea, scăzută – un factor negativ pentru că resursele
(inclusiv forţa de muncă) sunt antrenate în firme inactive39. Rata creării locurilor de muncă în Moldova
este mai mică decât a altor state aflate în perioada de tranziţie, în timp ce rata de lichidare a locurilor
de muncă este mai înaltă comparativ cu acelaşi grup de state. Rata creării locurilor de muncă
descreşte rapid o dată cu dimensiunea companiei. Rata de creare a întreprinderilor a fost întotdeauna
scăzută în Moldova (Tabel 22) comparativ cu alte state aflate în tranziţie din Europa Centrală, unde
această rată constituie în medie 16–18%40. Rata de înregistrare a companiilor ca persoane fizice este,
de asemenea, mică. Sectorul ce conţine aceste entităţi a exploadat practic în ultima perioadă în unele
economii aflate în tranziţie, în timp ce în Moldova aceasta a înregistrat o creştere modestă. Oricum,
aceste rate pot fi micşorate din cauza ratei mici de închidere a întreprinderilor. Există şi în continuare
36 Sectorul micului business cuprinde microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii. O microîntreprindere este o
întreprindere a cărui număr annual de angajaţi nu depăşeşte 9 persoane, vânzările anuale nu depăşesc 3 milioane de lei şi
valoarea totală a activelor nu depăşeşte 3 milioane lei. Întreprinderi mici sunt întreprinderile al căror număr annual de angajaţi
nu depăşeşte 49 persoane, vînzările anuale nu depăşesc 25 milioane lei, iar valoarea totală a activelor nu depăşeşte 25
milioane lei. Întreprinderile medii sunt întreprinderile al căror număr de angajaţi nu depăşeşte 249 persoane, veniturile anuale
nu depăşesc 50 milioane lei, iar valoarea totală a activelor nu depăşeşte 50 milioane lei. Aceste definiţii sunt preluate din Legea
cu privire la susţinerea sectorului micului business nr. 206 din 07.07.2006.
37 Rata de creare a firmelor – numărul de firme create în anul t raportat la numărul de firme existente la începutul perioadei t
(utilizat în Rutowski, J., Firms, Jobs and Employment in Moldova, World Bank, 2000)
38 Rata de lichidare a firmelor – numărul de firme lichidate în anul t raportat la numărul de firme existente la începutul perioadei
t (utilizat în Rutowski, J., Firms, Jobs and Employment in Moldova, World Bank, 2000)
39 Rutowski, J., Firms, Jobs and Employment in Moldova, World Bank, 2004.
40 Eurostat, 2000.
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suficiente afaceri care nu sunt active, dar care nu au fost închise din cauza procedurilor complicate şi
scumpe implicate de această procedură.
Tabel 22.Rata de înregistrare şi de lichidare a companiilor (%)
2005

2006

2007

Rata de creare a întreprinderilor

6.0

6.6

8.6

Rata de închidere a întreprinderilor

1.3

1.4

1.4

Reorganizarea întreprinderilor

7.3

8.0

10.0

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor Ministerului Dezvoltării Informaţionale

3.2.4 Necesitatea instruirii şi alte aspecte legate de mobilitatea intersectoarială a forţei de
muncă
Deşi rata de angajare în agricultură scade rapid, creşterea numărului de angajări în alte sectoare nu
este semnificativă. Cea mai obişnuită deplasare se face din sectorul agricol către sectorul
construcţiilor şi al comerţului, unde instruirea suplimentară – dacă este solicitată – este mult mai facilă
şi mai ieftină comparativ cu alte sectoare ale activităţii economice.
Marea majoritate a managerilor întreprinderilor consideră că, calitatea pregătirii forţei de muncă este
un factor de constrângere pentru dezvoltarea afacerilor proprii. Chiar şi în aceste condiţii, ei investesc
foarte puţin în instruirea la locul de muncă. În anul 2006, doar 8,2% dintre angajaţi au fost instruiţi la
locul de muncă, aceştia lucrând în general în domenii financiare, transport şi comunicaţii şi în sectorul
aprovizionării cu energie electrică şi termică, gaz şi apă. Angajatorii nu investesc în instruirea
suplimentară a angajaţilor pentru că asta presupune costuri adiţionale şi nu există nici o garanţie că
angajatul va continua să activeze în cadrul aceleiaşi companii. Sondajul de opinie realizat relevă că
instruirea la locul de muncă este frecvent practicată în sectorul construcţiilor.
Acelaşi sondaj arată că instruirea suplimentară la locul de muncă este mai frecventă în cazul
schimbării domeniului de activitate; aproximativ 15% dintre migranţii intersectoriali au beneficiat de
instruire. În jur de 5% dintre cei care şi-au schimbat domeniul de activitate au beneficiat de instruire
oferită de ANOFM sau în cadrul cursurilor private. Surprinzător, dar aproape 58% dintre cei care şi-au
schimbat serviciul au declarat că nu au avut nevoie de instruire suplimentară. Această situaţie poate fi
explicată prin faptul că 63% din cei care şi-au schimbat serviciul nu şi-au schimbat şi sectorul de
activitate.
3.2.5

Evoluţia productivităţii muncii şi a costului forţei de muncă

Din 1999 s-a produs o creştere a productivităţii nominale a muncii per angajat, impunând o aliniere a
nivelului salariilor din economie. În termeni reali însă, creşterea productivităţii nu este semnificativă şi
este mai mică decât creşterea salarială reală (Graficul 37). Cea mai semnificativă creştere a
productivităţii muncii s-a produs în sectorul construcţiilor, iar cea mai semnificativă depreciere – în
sectorul agricol. Creşterea productivităţii în sectorul serviciilor este redusă pentru că acesta include
serviciile educaţionale, sănătatea şi administraţia publică, care încă numără foarte mulţi angajaţi
(Graficul 38).
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Graficul 37 Creşterea reală a productivităţii muncii per angajat comparativ cu salariul mediu
lunar

Sursa: BNS

Graficul 38 Creşterea reală a productivităţii muncii per angajat, după sectorul de activitate
economică

Sursa: BNS

Costurile relaţionate cu forţa de muncă au crescut în timp, modificându-şi structura. Cele mai mari
costuri sunt reprezentate de salariile directe şi de beneficii (Graficul 39). Cheltuielile angajatorilor
privind asistenţa socială reprezintă, de asemenea, o componentă semnificativă. Conform legislaţiei
Republicii Moldova, contribuţia socială constituie 29% din veniturile totale. Împreună cu primele de
asigurare de asistenţă medicală, contribuţiile sociale valorează 23,4% din veniturile bugetului public,
comparativ cu doar 6,3% din impozitele pe salariu.
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Graficul 39 Costul forţei de muncă pentru companii şi organizaţii, 2007

Sursa: BNS

3.3

Dimensiunile şi structura economiei şi a ocupării informale

3.3.1

Dimensiunile şi structura ocupării informale

Ocuparea informală are proporţii semnificative în Republica Moldova şi reprezintă aproximativ o treime
din numărul total de persoane ocupate. Această formă de angajare se întâlneşte în special în
gospodăriile casnice ce produc bunuri agricole pentru propriul consum, ceea ce reprezintă 12,3% din
numărul total de angajări şi 36,6% din angajarea informală (Graficul 40).
Există o diferenţă mică între ratele de angajare informală în cazul femeilor şi, respectiv, al bărbaţilor
(35,4% şi respectiv 31,5%). Se remarcă, însă, o mai mare diferenţă între localităţile urbane şi cele
rurale. În localităţile urbane, 18,9% din populaţie este antrenată în activităţi informale (în special în
comerţ), în timp ce în mediul rural proporţia este de 45,7% (în principal în agricultură). În cel de-al
doilea caz, marea majoritate a gospodăriilor casnice produc bunuri agricole destinate propriului
consum. Proporţia mare a angajării informale demonstrează lipsa oportunităţilor economice reale în
mediul rural.
Angajarea informală nu este efectuată doar de companii informale şi în cazul producţiei pentru
autoconsum. O proporţie semnificativă a angajărilor informale (32,3% în 2007) sunt efectuate în
companii formale. Persoanele cu studii superioare sunt implicate, de asemenea, în activităţi informale,
deşi cu o frecvenţă mai mică, prin evitarea plătirii taxelor.
În Republica Moldova, Legea cu privire la Patentele de Întreprinzător permite desfăşurarea unor
activităţi economice cu profituri mici fără raportare financiară, în principal comerţul cu amănuntul în
zone specializate (pieţe)41. În 2007 a existat intenţia de a abroga această lege, dar ca urmare a unor
mişcări ample de protest, s-a decis prelungirea acesteia până în 2017 (cu excepţia câtorva activităţi,
care au fost excluse din regimul de patente). Persoanele care lucrează în bază de patentă de
întreprinzător sunt parte a angajării informale, dar conform amendamentelor, ei plătesc contribuţii
sociale.

41 Legea cu privire la licenţa de antreprenoriat, 17.071998.
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Graficul 40 Ocuparea în funcţie de statutul legal, 2007

Sursa: BNS

Dacă excludem sectorul agricol, silvicultura şi piscicultura (Graficul 41), numărul persoanelor angajate
informal scade de la 441,500 la 158,300, iar cota angajării informale scade cu până la 18,9% din total.
Cu excepţia sectorului agricol, angajarea informală în Moldova se apropie foarte mult de sectorul
formal, care de altfel este dominat de bărbaţi şi este mai mult un fenomen urban.
Graficul 41 Ocuparea după statutul legal, excluzând sectorul agricol, 2006

Sursa: BNS

Persoanele care deţin funcţii informale în sectoare informale au un nivel mai scăzut al nivelului de
studii decât cei angajaţi formal şi mult mai mic comparativ cu cei angajaţi informal în companii formale
(Graficul 42).
Nivelul înalt de angajare informală afectează sustenabilitatea veniturilor bugetare şi majorează riscul
ca persoanele să nu beneficieze de pensii minime garantate, la vârsta pensionării. În aceste condiţii
este deci foarte importantă promovarea politicilor eficiente de ocupare a forţei de muncă, în special
pentru angajaţii din sectorul agricol, care reprezintă un segment principal al angajaţilor informali şi
principala povară pentru bugetul de asigurări sociale de stat, povară ce va deveni mai grea în viitor.
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Graficul 42 Nivelul de studii al Studiile persoanelor ocupate în sectorul formal şi informal (%)

Sursa: BNS

Angajarea informală nu asigură venituri decente. Riscul de sărăcire este mult mai mare pentru
angajaţii sectorului informal, dar şi din cauza angajării informale din agricultură, care este cel ami
neproductiv sector din economie. Marea majoritate a gospodăriilor casnice practică agricultura de
subzistenţă şi nu participă în schimbul comercial. Deci, riscul de sărăcire pentru angajaţii pe cont
propriu din agricultură constituia aproximativ 41% în 2005, ceea ce este de patru ori mai mult decât
riscul pentru angajaţii informali din alte sectoare de activitate economică şi de două ori mai mare
pentru angajaţi42.
3.3.2

Motive pentru informalitate

De ce este angajarea informală atât de răspândită în Republica Moldova? În primul rând, deoarece
pentru multe persoane din mediul rural aceasta este singura metodă de supravieţuire. Structura
angajării informale arată că principalele probleme sunt legate de lipsa alternativelor de angajare în
mediul rural.
Pentru alţii, angajarea informală este o a doua sursă de venit. În al doilea trimestru al anului 2003,
22% din totalul serviciilor deţinute erau informale43. Mai mult, proporţia angajaţilor cu servicii
temporare este mult mai înaltă în sectorul informal decât în cel formal (20,3% faţă de 1,1% în 2003),
iar rata celor mulţumiţi de serviciul lor şi care nu caută un alt loct de muncă este mai mică decât în
sectorul formal.
În final, apare o problemă de productivitate scăzută în multe sectoare: companiile nu îşi permit să
plătească salarii decente şi în acest caz decid să nu plătească taxele. Acest lucru este tolerat de
angajaţi, care preferă mai curând să aibă salarii mai mari în prezent decât o pensie incertă în viitor.
Această situaţie creează riscuri viitoare sporite pentru sistemul de pensii, care este amplificat inclusiv
de rata de îmbătrânire a populaţiei.
Din moment ce impozitul pe venit în Moldova nu este foarte mare, principala problemă de care ar
trebuie să fie preocupaţi atât angajaţii, cât şi angajatorii este taxa privind contribuţiile sociale care
constituie în prezent 29%. Angajatorii plătesc 24%, iar angajaţii 5%. Autorităţile au aprobat o politică
de echilibrare a acestor cote, urmând ca angajaţii să plătească mai mult, iar angajatorii mai puţin. O
asemenea reechilibrare fără o reducere a presiunii fiscale nu are sens, pentru că angajatorii şi
angajaţii negociază salariile nete, nu pe cele brute. Creşterea graduală a cotelor de contribuţii ale
angajaţilor şi micşorarea cotelor plătite de angajator s-ar putea să nu aibă efectul scontat, deoarece
presiunea fiscală pe care compania o suportă (angajator+angajat) este aceeaşi.
Procentul de salarii raportate în scopuri fiscale de către companiile din Moldova este mai mare decât
în alte state CSI, în timp ce procentul forţei de muncă raportate este aproape la fel (Graficul 43). Mai
mult, există o relaţie invers proporţională între mărimea întreprinderii şi procentul de ocupare a forţei
de muncă informală în întreprinderile din sectorul formal. Întreprinderile mici sunt mai dispuse să
42 Employment in the Informal Economy in the Republic of Moldova, Policy Integration Department, Bureau of Statistics,
International Labour Office, 2004.
43 Employment in the Informal Economy in the Republic of Moldova, Policy Integration Department, Bureau of Statistics,
International Labour Office, 2004.
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efectueze angajări informale din cauza veniturilor mici, dar ei au, de asemenea, o mai mare capacitate
care să asigure confidenţialitatea şi să exercite un control asupra angajaţilor. În timp ce pentru multe
întreprinderi mici evitarea impozitelor este o metodă importantă de supravieţuire, economia subterană
este, de asemenea, o sursă importantă de venituri bogate pentru persoane fizice şi întreprinderi. Cele
mai recente estimări disponibile arată că economia informală ca o parte a produsului naţional brut a
fost de 49,4% în perioada 2002-2003.
Graficul 43 Proporţia angajaţilor şi salariilor raportate în scopuri fiscale (%)

Source: BEEPS

Cu toate acestea, nemulţumirea celor care sunt angajaţi în sectorul informal este mai mare, de vreme
ce numai 0,7% dintre persoanele angajate formal au căutat un alt loc de muncă sau au dorit să
lucreze mai multe ore în actualul lor loc de muncă, comparativ cu cei 5,0% din rândul persoanelor
angajate informal.
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4.

Migratia fortei de munca

4.1

Mobilitatea pe piaţa internă a forţei de muncă şi imigraţia

Migraţia internă este o caracteristică importantă a dezvoltării Republicii Moldova, atât înainte, cât şi
după declararea independenţei. Înainte de 1990, migraţia de la sat la oraş era determinată în principal
de industrializarea robustă, iar în perioada tranziţiei economice şi politice, degradarea şi concedierile
au constituit principalii factori ce au stat la baza migrării din zonele rurale şi orăşelele mici către
oraşele mari. Deci, migraţia internă în Moldova este asimetrică, orientată migraţia din mediul rural,
spre zonele urbane. Aceasta se înscrie de cele mai multe ori pe două axe: sat-oraş şi oraş-oraş.
Principalul motiv pentru părăsirea localităţilor rurale este lipsa oportunităţilor economice şi de angajare
(ca rezultat al oportunităţilor şi a lipsei locurilor de muncă nou create, precum şi reîntoarcerea masivă
către agricultura de subzistenţă), precum şi a condiţiilor precare de trai (lipsa accesului la servicii
elementare şi a infrastructurii) (Tabel 23). În Moldova, aproape 60% din întreaga populaţie trăieşte în
mediul rural, în timp ce doar 15% din cadrele medicale sunt angajate în instituţii medicale din acest
mediu şi situaţia nu este mai bună nici în centrele raionale44. Mai mult, unele studii sugerează că 65%
din populaţia rurală îşi face cumpărăturile în oraşele mari, iar alte 15% în centrele raionale45.
Rezidenţii localităţilor rurale au resimţit încă şi mai intens această creştere a inegalităţilor.
De exemplu, circa 80% dintre cei aflaţi în quntila cea mai săracă în Moldova sunt persoanele ce
trăiesc în mediul rural46. Unele din aceste deficienţe, par a fi de lungă durată, agricultura având încă
nevoie acută de forţă de muncă. În acelaşi timp, oraşele mari oferă diverse oportunităţi economice,
salarii mai mari şi posibilitatea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă, chiar dacă nu pentru toată lumea.
Tinerii care obţin un anumit statut professional sau urmează studii în instituţii de învăţământ superior
în oraşe, nu mai sunt tentaţi să se întoarcă la satele lor de origine, de vreme ce nu vor găsi locuri de
muncă acolo.
Tabel 23 Accesul la servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare în mediul rural şi urban, 20022006
2002
Lungimea conductelor pentru apă
(km)

2003

2004

2005

2006

Urban

3,984.5

4,035.7

4,033.8

4,045.0

4,150.5

Rural

2,621.8

2,619.8

2,678.2

2,720.8

2,696.7

Furnizarea apei către populaţie
3
(milioane m )

Urban

43.1

40.6

40.6

44.5

45.3

Rural

3.2

3.1

3.5

3.4

3.9

Lungimea conductelor de canalizare
(km)

Urban

2,057.4

2,062.7

2,070.8

2,078.7

2,083.7

Rural

545.9

523.8

522.5

513.5

456.4

Volumul apelor reziduale purificate la
3
staţiile de purificare (milioane m )

Urban

78.1

69.2

69.5

75.4

73.8

Rural

0.9

0.9

0.9

1.0

0.1

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Biroul Naţional de Statistică

Dintotdeauna, procentul populaţiei care trăieşte în mediul rural a fost mai mare n R. Moldova decât cel
localizat în mediul urban. Este cea mai înaltă rată din întreaga Europă. De exemplu, în timp ce
populaţia rurală a Republicii Moldova reprezintă mai puţin de 60% din totalul populaţiei, acelaşi
indicator depăşeşte doar puţin 40% şi 35% în cazul României şi, respectiv, al Poloniei. Aceste state
au o populaţie rurală reprezentativă comparativ cu alte state noi care au aderat la UE (Tabel 24). Din
anul 2000, populaţia rurală a Republicii Moldova a rămas mai mult sau mai puţin constantă,
constituind circa 59% din totalul populaţiei.
Un alt factor determinant pentru migrarea internă îl constituie sărăcia (Tabel 25). De fapt, veniturile
mici încasate din activităţile agricole stau la baza schimbării trendului de reducere a sărăciei în

44 „Republica Moldova 2007: Raport de Stare a Ţării”, Expert-Grup, 2008.
45 Ibid.
46 Raport asupra Sărăciei şi Evaluarea Impactului Politicilor, Ministerul Economie şi Comerţului, 2005.
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Moldova47. Ratele sărăciei au crescut în 2005 cu 3% comparativ cu 2004, mai ales ca urmare a
creşterii bruşte a sărăciei în mediul rural, precum şi a persistării acesteia în micile oraşe.
Tabel 24 Populaţia rurală ca procent din populaţia totală, 2005 (%)
Albania

Bulgaria

Polonia

România

Moldova*

53.0

29.9

38.5

45.0

59.0

Notă: *Datele pentru Republica Moldova nu includ regiunea transnistreană
Sursa: Calculele Expert-Grup în baza datelor Naţiunilor Unite

Tabel 25 Ratele sărăciei în funcţie de mediul de reşedinţă, 2001–2006 (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006**

Total

54.6

40.4

29.0

26.5

29.1

30.2

Municipii*

30.0

16.5

12.8

6.9

5.9

20.6

Oraşe

73.1

46.8

42.4

34.9

34.2

30.1

Mediul rural

58.2

45.1

31.1

31.2

36.0

34.1

Notă: *Municipii: doar municipiile Chişinău şi Bălţi;
**Din cauza schimbării metodologiei de calcul, datele pentru 2006 şi 2007 nu sunt comparabile cu datele din anii precedenţi.
Sursa:Strategia Naţională de Dezvoltare, Guvernul Republicii Moldova, 2007

Persoanele din mediul rural constituie principala categorie de emigranţi din Republica Moldova
(Graficul 44). Datele din Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice arată că circa 70% dintre
respondenţii care au declarat că se află peste hotare, provin din mediul rural. Datele oficiale
corespund cu cele furnizate de sondajul CBS AXA care arată că 67,2% dintre persoanele aflate peste
hotare la momentul interviului provin din mediul rural şi respectiv 65,2% – dintre cei ce au fost recent
peste hotare.
Graficul 44 Migraţia internaţională din mediul rural comparativ cu cel urban, 1999–2007 (mii)
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Sursa: AFM, BNS

Datele recensământului arată că în Republica Moldova oraşele mari reprezintă principalii poli de
atracţie pentru populaţia rurală şi cea din oraşele mici. Doar trei oraşe au avut o balanţă migraţională
pozitivă în perioada dintre recensăminte (1989-2004): Chişinău (capitala ţării), Bălţi şi Cahul.
Interesant este şi faptul că aceste oraşe reprezintă şi regiuni diferite ale Moldovei: Centru, Nord şi
Sud. Aceste oraşe au avut următoarele poziţii pozitive în balanţa migraţională: 38,778, 4,515 şi,
respectiv, 866 persoane. În acelaşi timp, balanţa migraţională netă pozitivă este oarecum o noutate
pentru aceste oraşe, pentru că fenomenul a început să fie vizibil abia din anul 2000. Aceste oraşe par

47 Moldova: Poverty Update, World Bank, 2006.
80

să reprezinte centre de activitate economică pentru regiunile respective; aici migranţii pot găsi slujbe
mai bune şi condiţii de trai mai decente decât în mediul rural.
Cu toate acestea, fenomenul migraţiei interne nu este foarte semnificativ. Doar 1,134 permise de
muncă au fost eliberate de autorităţi în anul 2007. Dintre acestea, 901 persoane au fost angajate pe
bază de contract de muncă, iar restul au înfiinţat companii în Republica Moldova. Circa 712 permise
de muncă au fost prelungite48. Deci, numărul total de imigranţi constituie circa 1,846 persoane, iar
majoritatea permiselor de muncă au fost eliberate pentru cetăţeni ai Turciei şi României.

4.2

Migraţia internaţională a forţei de muncă

4.2.1

O privire generală asupra migranţilor: cine migrează?

Migraţia internaţională a forţei de muncă a devenit într-o oarecare măsură o caracteristică definitorie a
vieţii în Republica Moldova, atât în ce priveşte dezvoltarea internă, cât şi din punct de vedere al
imagini ţării în exterior. Există mai multe estimări ale numărului curent de emigranţi care vehiculează
cifre cuprinse între 150,000 şi 1 milion de persoane. Adevărata cifră a migranţilor se află undeva între
estimările oficiale al AFM (Graficul 45) estimate de BNS şi sondajul „Modelul şi tendinţele migraţiei şi
remitenţelor” elaborat de compania sociologică CBX-AXA, la solicitarea OIM. Nu mai puţin important
este faptul că ambele surse arată că stocul migranţilor continuă să crească în preajma anilor 2006 şi
2007, nefiind înregistrate semne de descreştere.
Graficul 45 Numărul total de migranţi, în funcţie de sex (femei) şi statutul social (casătorit –
femei şi bărbaţi), 1999–2007 (mii)

Sursa: Ancheta Forţei de Muncă, BNS

Conform AFM implementată de BNS, numărul total al migranţilor a crescut de la 99,300 (1999), până
la 394,500 (2005). Datele din AFM reprezintă un nivel înalt al pragului, din moment ce datele
recensământului indică 242,000 migranţi comparativ cu 354,000 extimaţi de AFM (2004). În acelaşi
timp, estimările CBS-AXA (2004, 2006) sunt şi ele conservative: 214,000 în 2004 şi 265,000 în 2006.
Oricum, atât datele CBS AXA cât şi cele ale AFM arată doar numărul de migranţi care se află peste
hotare la un moment dat. Alte date ce indică câte persoane au plecat de curând peste hotare pentru
muncă, relevă creşteri de la 293,000 în 2004, până la 345,000 în 200649. Datele CBS-AXA arată o
creştere intensivă a predilecţiei pentru migrare. Astfel, dacă în 2004 389,000 de persoane plănuiau să
migreze în 2006, această cifră a crescut până la 555,000.
Majoritatea migranţilor sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 20 şi 49 de ani (Tabel 26). Estimările oficiale
arată că persoanele cu segmentul de vârstă cuprins între 20-49 ani reprezintă 87% din numărul total
de emigranţi. Emigranţii cu vârsta cuprinsă între 20 şi 34 ani reprezintă aproape jumătate din numărul
total al emigranţilor50. Aceste estimări sunt mai mult sau mai puţin apropiate de datele sondajului
efectuat de CBS-AXA, care arată că majoritatea migranţilor au vârsta cuprinsă între 20 şi 50 ani.
48 ANOFM, Raport Anual de Activitate, 2008.
49 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007.
50 Ancheta Forţei de Muncă, Biroul Naţional de Statistică.
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Vârsta medie a migranţilor este 34,56 ani51. Studiul efectuat de OIM arată că tinerii cu vârsta cuprinsă
între 19-30 de ani reprezintă 44,3% din totalul persoanelor care intenţionează să emigreze52.
Tabel 26 Profilul migraţiei în funcţie de vârstă şi regiune, 2007 (mii)
Nord

Centru

Sud

Chişinău

Total

15–24

23.6

25.6

27.4

6.1

82.7

25–34

28.0

32.0

29.3

9.9

99.2

35–44

28.1

26.2

20.6

7.9

82.8

45–54

22.0

17.9

15.7

8.1

63.7

55–64

2.2

2.5

1.3

1.3

7.3

Total

103.9

104.2

94.3

33.3

335.7

Sursa: AFM, BNS

Femeile constituie o parte semnificativă a migranţilor. Conform AFM, proporţia femeilor emigrante în
totalul migranţilor a crescut lent în perioada 1999-2005 de la 31,4% până la 33,4% şi brusc la 34,6, în
2007. Recensământul arată că există mai mulţi migranţi bărbaţi decât femei, aceştia constituind 57%
din total. Sondajul executat de CBS-AXA arată că femeile constituiau 41,6% din migranţi în anul 2006
comparativ cu 34,1%, în 200453. Datele cu privire la predilecţia pentru migrare arată că atât bărbaţii
cât şi femeile îşi doresc să emigreze în aproximativ aceleaşi proporţii.
În ceea ce priveşte statutul social, numărul emigranţilor celibatari şi căsătoriţi este practic egal
conform AFM. Este evident, însă, că această proporţie s-a schimbat relativ puţin în 2005, când circa
54% dintre emigranţi erau căsătoriţi. Această tendinţă a fost menţinută şi în 2007 când 57% din
migranţi erau căsătoriţi. Numărul în creştere al migranţilor căsătoriţi sugerează că este foarte probabil
ca în viitor relaţiile familiale să se înrăutăţească.
Atât mai înainte (1999), cât şi ulterior (2005) valul migraţionist era constituit în principal din persoane
cu o educaţie secundară. Cota emigranţilor cu studii superioare a crescut uşor de la 7% până la 8%,
iar a celor cu studii medii vocaţionale sau studii speciale a scăzut de la 43% până aproape de 41% pe
parcursul ultimilor ani54. Datele CBS-AXA indică într-o oarecare măsură valori mai ridicate pentru
numărul migranţilor cu studii medii speciale sau vocaţionale precum şi pentru cei cu studii superioare:
35,76% şi respectiv 19,12%. Cota celor cu studii secundare este mai mică şi constituie 38,45%.
Datele cu privire la potenţialii migranţi arată că numărul celor cu studii superioare, medii de
specialitate sau vocaţionale precum şi al celor cu studii secundare este practic egal55. Aceste date
relevă aparent o schimbare în profilul migraţiei viitoare, sugerând că persoanele cu studii superioare
sunt tot mai predispuse să se stabilească peste hotare. Aceasta constituie o schimbare şi în profilul
migranţilor care intenţionează să părăsească Moldova în viitor56. Potenţialii migranţi tind să fie femei,
bine educate, cu reşedinţă în mediul urban care intenţionează să migreze definitiv. Acest fapt prezintă
serioase provocări pentru sistemul educaţional autohton, dar şi pentru conexiunea acestuia cu piaţa
internă a forţei de muncă.
4.2.2

ţările de destinaţie şi modelul migraţiei

Poziţia geografică a Republicii Moldova favorizează două direcţii principale ale emigranţilor: CSI şi
UE. Alţi doi mari poli de atracţie sunt Rusia şi Italia. Conform diferitelor estimări, numărul persoanelor
care aleg aceste destinaţii constituie 60% şi respectiv 17% din totalul migranţilor. Alte destinaţii
importante sunt: Ucraina, Portugalia, Franţa, Spania, Grecia, Israel, Turcia şi România57. Mai mult,
migranţii moldoveni sunt concentraţi şi pe un număr limitat de oraşe din fiecare ţară gazdă58.

51 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007.
52 Ibid.
53 Migraţia şi remitenţele în Moldova, CBS AXA, 2005.
54 Ancheta Forţei de Muncă, Biroul Naţional de Statistică.
55 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007; The contribution of human
resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
56 Ibid.
57 Reltatele recensământului populaţiei 2004; Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova,
IOM, 2007.
58 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007.
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Există diferenţe între migranţii care pleacă în diferite ţări sau regiuni de destinaţie. Astfel, bărbaţii
pleacă în principal în Rusia sau în statele CSI pentru a lucra în construcţii, dar şi în Republica Cehă,
Portugalia, Franţa şi Marea Britanie, în timp ce majoritatea femeilor se orientează către ţări ruropene:
Italia, Belgia, Germania, Israel şi Turcia, abordând lucrând preponderent activităţi din sectorul
serviciilor.
Destinaţia emigranţilor determină şi perioada de şedere peste hotare precum şi a frecvenţei întoarcerii
acasă. Astfel, cei care migrează în spaţiul CSI lucrează sezonier şi se stabilesc pentru scurte perioade
de timp peste hotare. Migranţii pot călători fără viză în toate statele CSI, astfel încât migraţia între
state este legală. Chiar şi în aceste condiţii, mulţi dintre emigranţi nu au permise de şedere şi/sau de
muncă.
Situaţia este complet diferită pentru cei care aleg ca destinaţie ţările UE. Aici, numărul migranţilor
ilegali poate constitui şi jumătate din numărul total al emigranţilor care au ales această destinaţie. În
ceea ce priveşte rezidenţa ilegală, circa 40% din emigranţii în ţările UE nu au permise de şedere sau
de muncă în ţările-gazdă în timp ce doar 20% dintre emigranţii către CSI se află în aceeaşi situaţie59.
Posibilităţile de emigrare legală sunt utilizate foarte rar din cauza lipsei de oportunităţi şi de informaţii
cu privire la programele de angajare legală peste hotare, precum şi a consolidării reţelelor de migrare
ilegală.
În acelaşi timp, destinaţiile tradiţionale ale migranţilor s-au schimbat. În realitate, marea majoritate a
datelor arată că tot mai mulţi potenţiali migranţi intenţionează să migreze în Europa de Vest, în
particular în Italia. Mulţi migranţi continuă să meargă în statele CSI pentru că este mai uşor de ajuns
acolo. Lucrând, ei reuşesc să facă economii şi migrează ulterior către Italia sau alte state europene.
Consolidarea reţelelor migraţionale în ţările UE fac migraţia mult mai facilă către aceste destinaţii. De
fapt, reţelele migraţionale joacă un rol important în migraţia RM-UE pentru că acestea oferă de obicei
asistenţă şi suport noilor-veniţi. Studiul efectuat de OIM arată că viitorul val al migranţilor va cuprinde
tineri cu studii înalte, cu reşedinţă în mediile urbane care au tendinţa de a se stabili definitiv în Europa
de Vest60.
4.2.3

Motive pentru emigrare

Factorii ce determină emigrarea par să fie diferiţi pentru migranţii orientaţi căre CSI şi UE. Cu alte
cuvinte, există motive diferite pentru aceste grupuri de emigranţi.
Pentru emigranţii către statele CSI, factorii determinanţi în vederea adoptării deciziei de a pleca par să
joace un rol important. Aproape 40% dintre emigranţii care au ales CSI ca regiune de destinaţie au
declarat că principalul motiv îl constituie lipsa locurilor de muncă, în timp ce doar 25% au menţionat
sărăcia ca factor principal. În contrast, numărul migranţilor spre UE care au identificat aceşti factori
este mult mai mic (26,4% şi respectiv 12,7%). Rata de incidenţă a sărăciei în gospodăriile migranţilor
care au ales ca destinaţie statele CSI tinde să fie de două ori mai mare decât a celor care aleg UE ca
destinaţie. Consumul a reprezentat prioritatea numărul unu pentru ambele categorii de migranţi61.
Pentru migranţii care pleacă către EU, factorii determinanţi pentru emigrare par să joace un rol mult
mai semnificativ. Factori precum existenţa reţelelor sociale ce le vor oferi suport şi asistenţă în găsirea
unui loc de muncă în străinătate62, condiţii mai bune de muncă şi de trai sunt factori puternici de
determinare a migraţiei către UE. Reţelele sociale sunt constituite foarte frecvent din persoane care
provin din aceleaşi regiuni ale Moldovei. În contrast, migraţia către ţările CSI este determinată de doar
câţiva factori cum ar fi cei legaţi de costurile mai mici de emigrare (regimul liber de vize, transport
ieftin, abilităţile lingvistice transferabile).
Cu toate aceste diferenţe, există factori comuni ce determină migrarea ambelor grupuri: condiţiile
precare de muncă şi de trai, lipsa locurilor de muncă, sărăcia şi preocuparea pentru viitorul copiilor,
factori principali ce determină emigrarea în masă a moldovenilor. Unele date susţin această ipoteză.
Ultimul studiu FEI arată că marea majoritate a respondenţilor care intenţionează să migreze (92,6%)
erau convinşi că emigrarea le-ar putea îmbunătăţi situaţia financiară63.

59 Ibid.
60 Ibid.
61 Ibid.
62 În unele cazuri, ajutarea migranţilor veniţi recent s-a transformat într-un business, deoarece migranţii care deja s-au stabilizat
pot cere bani pentru acordarea asistenţei.
63 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
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Atât studiul OIM cât şi cel al ETF subliniază faptul că aşteptările migranţilor reîntorşi în Moldova nu
sunt întotdeauna îndeplinite. Acest lucru se referă în special la migranţii care se întorc din ţările CSI64.
Deci, îmbunătăţirea situaţiei financiare este mai semnificativă pentru migranţii care lucrează în afara
spaţiului CSI. Doar circa 55% dintre migranţii reîntorşi evaluează situaţia lor materială ca fiind mai
bună decât cea dinainte de plecare65.
4.2.4

Ce abilităţi posedă migranţii? Cum le utilizează peste hotare?

Datele oficiale cu privire la abilităţile migranţilor lipsesc. Singura sursă de încredere în acest domeniu
este ultimul sondaj FEI asupra impactului dezvoltării umane asupra migraţiei în Moldova, iar datele
cele mai relevante se referă la potenţialii migranţi.
În primul rând, potenţialii migranţi nu mai au iluzia că îşi vor folosi abilităţile deţinute pe parcursul
perioadei de muncă peste hotare. Conform sondajului FEI, migranţii potenţiali sunt conştienţi de faptul
că migrând ei nu îşi vor putea folosi cunoştinţele profesionale şi educaţionale în mod adecvat. Nu este
surprinzător, deci, că în jur de 40-50% dintre respondenţi care activau la momentul interviului ca
lucrători calificaţi sau chiar ca manageri de top se aşteptau că vor presta munci necalificate în cazul
emigrării. Aceste date sunt consecvente şi cu nivelul de studii: 45,0% dintre potenţialii migranţi cu
nivel superior de studii se aşteaptă să execute munci necalificate peste hotare.
Există un set limitat de informaţii în ceea ce priveşte numărul migranţilor calificaţi care suplinesc poziţii
similare peste hotare. Câteva studii au arătat că „doar 27,3% dintre emigranţii moldoveni lucrează
conform specializării, în timp ce majoritatea (70%) suplinesc poziţii ce nu au nimic în comun cu
domeniul lor de formare profesională”, deşi aceste date nu sunt recente şi este imposibil de extimat
tendinţele ce s-au schimbat de atunci66. Datele statistice recente relevă că jumătate dintre emigranţii
moldoveni lucrează în domeniul construcţiilor, 20% în sectorul serviciilor, iar restul în agricultură,
industrie, transport şi comerţ67. O parte dintre migranţi (11%), în principal cei care lucrează în sectorul
construcţiilor, au avut parte de instruiri specializate68. Este, deci, posibil ca cel puţin o parte dintre
migranţi, cu o excepţie semnificativă a celor care sunt angajaţi în construcţii, obţin noi abilităţi în cadrul
muncilor prestate peste hotare. Obţinerea unui serviciu peste hotare a fost dificilă pentru migranţi, în
special pentru cei care au ales ca ţări de destinaţie statele UE. Marea majoritate au prestat munci
necalificate, în special femeile. Potrivit sondajului ETF, peste 60% dintre migranţii reîntorşi care
deţineau studii superioare au fost încadraţi în posturi necalificate peste hotare69.
În al doilea rând, migranţii potenţiali acordă o mică atenţie instruirii înaintea emigrării, în pofida faptului
că această instruire le poate îmbunătăţi considerabil abilităţile de muncă înaintea plecării. Doar câţiva
migranţi au beneficiat de instruire, marea majoritate fiind tineri şi rezidenţi ai mediului urban, cu un
nivel înalt de studii şi orientaţi către UE ca destinaţie. Pentru marea majoritate aceste instruiri erau
specifice domeniului studierii limbilor străine70. În prezent, nu există oferte profesionale de instruire
înaintea emigrării. Anterior, asemenea servicii presta Departamentul pentru Migraţiune. Serviciile
curente existente în acest domeniu asigură doar suportul informaţional pentru potenţialii migranţi, şi
sunt prestate de oficiile regionale ANOFM cu suportul programului ILO Migrant.
Această tendinţă este confirmată de faptul că emigrarea către statele UE are un caracter neoficial,
pentru că acordurile privind munca au fost semnate de către Republica Moldova în principal cu statele
Europei Centrale, destinaţii nepopulare printre migranţii autohtoni. O altă problemă o constituie nivelul
foarte scăzut de informare a emigranţilor din Moldova cu privire la programele de emigrare, de stat
sau private.
Evident, relaţia între muncile prestate peste hotare şi studiile deţinute de emigranţi sunt în tot mai
mare discordanţă dat fiind faptul că numărul emigranţilor cu studii superioare creşte în raport cu
numărul total de migranţi. Datele disponibile arată că marea majoritate a potenţialilor emigranţi au
studii superioare în următoarele domenii: inginerie, industrie şi construcţii precum şi în ştiinţe sociale,
economie şi drept ce au devenit populare mai târziu71.

64 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007.
65 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
66 Labour Migration in Europe: focus on Moldova, Sleptova, 2003, citing Moshneaga, V., Labour Migration and security threats:
general aspects, Moldoscopia 2001, XVI.
67 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007.
68 Migraţia şi remitenţele în Moldova, CBS AXA, 2005.
69 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
70 Ibid.
71 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
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În acelaşi timp, această discrepanţă nu este caracteristică doar angajării emigranţilor peste hotare; ea
se remarcă şi la nivelul pieţei muncii interne a Republicii Moldova. În timp ce studiile sunt axate pe
domeniile de inginerie, industrie şi construcţii, ştiinţe sociale, economie, drept şi servicii, potenţialii
migranţi sunt angajaţi în principal în agricultură, construcţii şi comerţ72.
4.2.5

De ce se reîntorc emigranţii?

Tendinţa migranţilor de a se întoarce acasă este direct determinată de ţara de destinaţie şi de motivul
emigrării. Migranţii care au ca ţară de destinaţie Rusia ( CSI), care sunt angajaţi în principal în sectorul
construcţiilor, tind să fie migranţi sezonieri care călătoresc peste hotare de până la 5 ori în intervalul 912 luni73. Reîntoarcerea atât de frecventă este determinată de lipsa regimului de vize precum şi de
costurile de călătorie reduse precum şi de caracterul sezonier al construcţiilor din Rusia. Mai mult,
migraţia către ţările CSI este în mare parte determinată de factorul de criză, care determină, de
asemenea, o perioadă mai scurtă de şedere în ţările de destinaţie.
Imaginea este total diferită în cazul migranţilor către statele UE. Costurile de transport sunt mai
ridicate, iar regimul de vize este strict, ceea ce determină o emigrare care nu este sezonieră, iar
emigraţia către aceste state este condiţionată de oportunitate, deci migranţii sunt nevoiţi să stea
pentru o perioadă mai mare de timp peste hotare. În medie, migranţii către UE stau peste hotare circa
16 luni, iar 20% dintre aceştia planifică să rămână definitiv în ţara de destinaţie74.
Cu toate acestea, câţiva migranţi se întorc totuşi acasă pentru diverse motive. Cel mai frecvent motiv
pentru reîntoarcere este reîntregirea familiei (33,2%), mulţi dintre aceştia având studii superioare. Un
alt motiv pentru reîntoarcere a fost dorul de casă şi singurătatea în ţara de destinaţie. Alţi factori
determinanţi au fost: economisirea sumei de bani necesară, starea de sănătatae proastă a migranţilor
precum şi expirarea permisului de şedere/de muncă75. Potrivit studiului ETF, migranţii care au un nivel
de studii mai redus, sunt mai motivaţi să se întoarcă acasă. Acest fapt este confirmat în întregime de
concluziile făcute mai sus în acest studiu: persoanele cu un nivel inferior al studiilor migrează
predominant căre statele CSI, lucrează ca muncitori sezonieri şi se întorc repede şi uşor înapoi.
Potrivit sondajului FEI, marea majoritate a migranţilor reîntorşi acasă (în jur de 78%) planificau să se
stabilească peste hotare în următorii doi ani76. Aceste date acoperă inclusiv migranţii din ţările CSI,
care au declarat că motivele pentru părăsirea ţării a doua oară au fost cam aceleaşi ca şi în cazul
primei plecări. Cu alte cuvinte, atâta timp cât salariile mici, rata mică de creare a noilor locuri de
muncă precum şi infrastructura socială proastă nu va fi înbunătăţită în special în mediul rural,
populaţia va tinde să caute posibilităţi mai bune peste hotare.
Cu toate acestea, au existat şi migranţi care nu intenţionau să emigreze. Majoritatea erau angajaţi în
agricultură (20,5%). Construcţii (16,6%) şi comerţ (13,2%)77. Numărul mare al celor angajaţi în
agricultură care se aflau în această situaţie este oarecum surprinzător, dacă ţinem cont de faptul că
salariile în acest sector sunt cele mai mici din ţară. În celelalte cazuri, explozia ce s-a produs în
sectorul construcţiilor şi al comerţului cu amănuntul oferă oportunităţi mai bune pentru angajare în
interiorul ţării.
4.2.6

Ce aduc cu ei emigranţii?

Remitenţele au constituit până acum cel mai important avantaj pentru emigranţi. Conform datelor
oficiale acestea au crescut de la 89,62 milioane în 1999 până la 1,5 biloane în 2007, când au crescut
până la o treime din PIB (Graficul 46). Situaţia creată în primul trimestru al anului 2008 a fost mult mai
dramatică. Aceste date plasează Moldova în rândul primelor ţări europene din punct de vedere al
remitenţelor (în termeni de cotă din PIB) şi în rândul liderilor la nivel mondial.
Un asemenea val al remitenţelor poate fi explicat de un număr de factori cum ar fi creşterea numărului
absolut de emigranţi, slujbe mai bune şi mai bine remunerate o dată cu extinderea reţelelor
migraţionale şi a cunoaşterii ţării de destinaţie precum şi proporţia mare de remitenţe, transferată prin
intermediul instituţiilor financiare oficiale ca rezultat al creşterii credibilităţii acestora.

72 Ibid.
73 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007.
74 Ibid.
75 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
76 Ibid.
77 Ibid.
85

Graficul 46 Evoluţia remitenţelor în Moldova, 1999–2007

Sursa: Calculele Expert-Grup în baza datelor BNM

Remitenţele au crescut nu doar în termeni absoluţi, ci şi ca sume primite de gospodării în parte.
Estimările făcute în baza sondajului CBS AXA arată că remitenţele per gospodărie casnică au crescut
remarcabil de la 700 USD în 2004, până la 937 USD sau chiar mai mult în 2006. Aproximativ 1,4
milioane de persoane erau membri ai gospodăriilor ce beneficiau de remitenţe78.
Volumul remitenţelor depinde de ţara de destinaţie pe care o aleg emigranţii. Ca regulă, volumul
remitenţelor trimise de emigranţii din ţările UE depăşesc volumul remitenţelor celor care lucrează în
spaţiul CSI (în medie, 1749 USD, comparativ cu 1100 USD,79). Aceste discrepanţe sunt condiţionate
de nivelurile mai înalte de venit din ţările UE şi de caracterul sezonier al muncilor prestate de cei ce
emigrează către spaţiul CSI. Deci, migranţii ţărilor CSI se reîntorc acasă mult mai frecvent, aducând
astfel economiile cu ei. Volumul remitenţelor transferate de fiecare migrant în parte tind să crească dea lungul timpului, aparent datorită creşterii experienţei de muncă şi a câştigurilor mai mari precum şi
datorită cheltuielilor de transport mai mici.
Remitenţele au fost aduse acasă prin diverse metode, din nou, în funcţie de ţară de destinaţie.
Migranţii din ţările CSI, în special cei care lucrează în construcţii de obicei aduc banii personal în
Moldova. Situaţia este, însă, diferită în cazul celor care migrează către UE, şi utilizează de obicei
transferurile bancare şi cele expres, precum şi curierii (şoferii microbuzelor care operează rute între
Moldova şi ţara de destinaţie)80.
Remitenţele au fost destinate în general acoperirii necesităţilor zilnice, dar şi pentru bunuri durabile în
timp cum sunt maşinile şi casele (în special apartamente81). De asemenea, un volum mare de
remitenţe a fost cheltuit pentru consum, iar subestimarea efectelor de multiplicare pe care le-a generat
acest lucru ar fi o eroare gravă. Acest lucru a fost vizibil în raport cu domeniul construcţiilor sau chiar
în comerţul cu amănuntul. Conform anumitor studii, fiecare dolar ce provine din remitenţe şi intră în
economia locală generează o cerere pentru bunuri şi servicii de 4 USD82.
Doar o mică parte din remitenţe au fost investite în afaceri (7%). Trebuie să menţionăm că doar 7%
dintre emigranţi şi-au manifestat interesul pentru deschiderea propriei afaceri. Destinaţia migraţională
are o influenţă clară asupra modului de utilizare a remitenţelor. Astfel, de patru ori mai mulţi emigranţi
către ţările UE (12,6%) îşi investesc banii în afaceri comparativ cu migraţii către alte state (3,1%).

78 Migraţia şi remitenţele în Moldova, CBS AXA, 2005; Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of
Moldova, IOM, 2007.
79 Ibid.
80 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007.
81 Patterns and Trends of Migration and Remittances in the Republic of Moldova, IOM, 2007; The contribution of human
resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
82 Migration and Remittances: Eastern Europe and former Soviet Union, World Bank, 2006.
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Trebuie să menţionăm, de asemenea, că doar 6,2% dintre migranţii reîntorşi acasă au citat dorinţa de
a deschide o afacere proprie ca motiv de întoarcere83.
Ştiind că principalul factor ce a determinat migrarea este sărăcia extremă, nu este surprinzător că o
bună parte din remitenţe au fost folosite pentru necesităţile curente şi consum. Conform unor surse,
gospodăriile ce primesc remitenţe au în general bunuri mai durabile comparativ cu cele care nu le au.
De fapt, incidenţa sărăciei în gospodăriile casnice a migranţilor a scăzut rapid comparativ cu familiile
care nu au persoane emigrate.
Sondajul efectuat de CBS AXA în 2006 arată că familile care au migranţi peste hotare îşi înmulţesc
economiile, ceea ce poate însemna că probabil peste o anumită perioadă de timp ei vor fi capabili să
facă investiţii. Aceste familii deţineau economii în proporţie de aproape patru ori mai mare, depăşind
500 USD comparativ cu familiile care nu aveau persoane emigrate (29% şi respectiv 8%)84. În această
situaţie nu este surprinzător faptul că persoanele care primesc remitenţe utilizează mult mai frecvent
serviciile financiare comparativ cu cei care nu le primesc. Deţinerea unui cont bancar a fost, de
asemenea, mult mai răspândită în rândurile persoanelor care primesc remitenţe, iar acest lucru se află
în legătură directă cu tendinţa de investire şi economisire85. Alături de utilizarea frecventă a serviciilor
de transfer, aceasta contribuie şi la creşterea nivelului de încredere în instituţiile financiare printe cei
care utilizează aceste servicii. Mai mult, băncile beneficiază şi ele în urma acestor transferuri. Potrivit
unor rapoarte, venitul încasat de bănci din aceste transferuri constituie 10% din veniturile nete totale
ale acestor instituţii. În pofida acestui fapt, băncile au fost destul de lente în dezvoltarea noilor strategii
şi instrumente de marketing pentru asigurarea utilizarea post-transfer a banilor86.
Un alt aspect important al migraţiei şi remitenţelor este efectul pe care acestea îl au asupra participării
forţei de muncă. Teoria arată că remitenţele sunt un factor de constrângere pentru angajare pentru
membrii familiilor care beneficiază de remitenţe, de exemplu datorită nivelului mare de venit asigurat
de remitenţe, membrii acestor gospodării nu sunt înclinaţi să lucreze sau lucrează doar câteva ore
comparativ cu ceilalţi. Astfel, fluxurile de remitenţe pot reprezenta un pericol moral şi pot conduce la
dezvoltarea unei culturi de dependenţă între gospodăriile care beneficiază de remitenţe, ceea ce pe
termen lung poate determina reducerea forţei de muncă şi o descreştere a productivităţii. Oricum nu
există date care să susţină această ipoteză în cazul Republicii Moldova. Cert este că migraţia
condiţionează o anumită inactivitate pe piaţa forţei de muncă pentru gospodările ce primesc remitenţe,
ceea ce duce un nivel mare de înmatriculare în învăţământul superior – pentru că migranţii tind să
investească mai mult în studiile copiilor lor, precum şi o creştere a implicării în activităţi de producţie
casnică pentru substituirea munciii celor ce au migrat87.
Nu există date care să certifice faptul că membrii familiilor emigranţilor tind să dedice mai puţine ore
per zi muncii, în favoarea distracţiei. În acelaşi timp, nu este clar deocamdată dacă înmatricularea în
învăţământul superior nu implică pur şi simplu o amânare a deciziei de a deveni (in)activ pe piaţa
forţei de muncă. Mai mult, beneficiile pe care le oferă studiile superioare pentru membrii acestor
gospodării casnice nu sunt foarte clare, din moment ce marea majoritate a migranţilor reîntorşi sau a
celor potenţiali au studii superioare în domenii ce nu sunt solicitate pe piaţa forţei de muncă, iar
emigrarea implică munci necalificate peste hotare sau pentru care nu sunt necesare aceste studii.
Remitenţele au de asemenea o serie de efecte macroeconomice mai mult sau mai puţin benigne
asupra economiei. În primul rând, remitenţele servesc ca o sursă importantă de valută străină alături
de ajutor străin şi exporturi. De fapt, conform unor surse din 2006 remitenţele acoperă exporturile ca
sursă de monedă străină. Acest lucru poate fi explicat şi de alţi factori, nu doar de creşterea robustă a
remitenţelor (care pot fi supraestimate pentru motivele menţionate mai sus) cum ar fi şocul comercial
suferit de Moldova în 2006 (Graficul 47).

83 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
84 IOM, 2007.
85 Orozco, M., Looking forward and including migration in development: remittance leveraging opportunities for Moldova, IOM,
2007.
86 Ibid.
87 Görlich, D., Mahmoud, O. and Trebesch, C., Explaining labour market inactivity in migrant-sending families: housework,
hammock or higher education, Kiel Institute for the World Economy, Working Papers no.1319, 2007.
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Graficul 47 Remitenţele ca procent din exporturi, 1998–2007 (%)

Sursa: Calculele autorilor în baza datelor BNM şi BNS

Remitenţele pot servi frecvent mai curând ca o sursă stabilă şi sigură de monedă străină decât de
ajutor, acesta presupune o serie de constrângeri politice aferente care pot fi dificil de susţinut. În
acelaşi timp, remitenţele au jucat un rol important în susţinerea bumului de consum ce s-a profilat în
Moldova. Asemenea efecte ale remitenţelor au fost observate, de asemenea, în alte economii mici şi
deschise, ca de exemplu în Albania88. În plus, creşterea volumului de remitenţe duce la creşterea
cheltuielilor şi deci la creşterea veniturilor din taxe indirecte, astfel remitenţele ajută autorităţile să-şi
majoreze cheltuielile sau economiile. Cu toate acestea, creşterea volumului de remitenţe a prezentat
şi câteva efecte negative: creşterea deficitului comercial şi aprecierea monedei naţionale, care sunt
asemănătoare în multe privinţe cu efectul numit „boala Olandeză”.
4.2.7

Cum îşi utilizează migranţii abilităţile căpătate?

Nu există un răspuns direct la această întrebare. Impactul abilităţilor căpătate peste hotare asupra
posibilităţilor de angajare la întoarcere acasă sunt eterogene. Mai mult de 50% dintre migranţi au
declarat că abilităţile căpătate peste hotare nu au fost utile în găsirea unui loc mai bun de lucru la
întoarcerae acasă, în timp ce 46,9% au declarat că au găsit aceste competenţe utile89.
Experienţa căpătată peste hotare a fost mai utilă bărbaţilor (51,6%) decât femeilor (37,9%), mai
folositoare locuitorilor urbani (54,3%) în comparaţie cu cei rurali (42,0%). În funcţie de ţările de
destinaţie, cei care au migrat către ţările UE au utilizat mai bine cunoştinţele căpătate comparativ cu
cei din statele CSI (49.2% vs. 45.4%)90.
Experienţa căpătată peste hotare nu i-a ajutat pe o serie de emigranţi să găsească slujbe mai bune
după reîntoarcere, din diverse motive, mai ales datorită faptului că fiind peste hotare au lucrat într-un
domeniu diferit decât cel pentru care erau calificaţi. Tocmai de aceea ei nu au putut aplica experienţa
căpătată peste hotare, la reîntoarcerea acasă. Există, de asemnea, mulţi emigranţi care au declarat
că nu au obţinut abilităţi suplimentare lucrând peste hotare, iar alţii că pur şi simplu angajatorii din
Republica Moldova nu au fost interesaţi de experienţa şi abilităţile noi căpătate de aceştia.
Un tablou atât de complex poate fi explicat dacă luăm în calcul activităţile pe care le-au prestat
emigranţii în ţările de destinaţie. De fapt, marea majoritate a persoanelor care au lucrat peste hotare
nu au fost angajaţi în domenii pentru care erau calificaţi. În consecinţă, ei au fost nevoiţi să
însuşească abilităţi noi în procesul de lucru. Conform sondajului FEI, 36,0% dintre migranţii cu studii
superioare reîntorşi acasă au lucrat în sectorul construcţiilor, iar 28,0% – ca lucrători casnici91.
Migranţii care au lucrat în construcţii peste hotare, reîntorşi acasă pot obţine un post de muncă similar
în Moldova, sectorul respectiv aflându-se într-un proces accelerat de dezvoltare. Însă, acest lucru nu
se referă şi la lucrătorii casnici. Deci, migranţii reîntorşi acasă care nu au abilităţi (fie însuşite peste
hotare, fie deţinute anterior plecării) solicitate în prezent de piaţa forţei de muncă din Moldova se vor
88 Migration and Remittances: Eastern Europe and former Soviet Union, World Bank, 2006.
89 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
90 The contribution of human resources development to migration policy in Moldova, ETF, 2008.
91 Ibid.
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confrunta cu aceleaşi provocări de supravieţuire cu care s-au confruntat şi până la adoptarea deciziei
de migrare.
Fenomenul migraţiei va continua să persiste în Moldova. Aparută iniţial ca o strategie de supravieţuire,
emigrarea tinde să devină o opţiune de alegere întrucât potenţialii migranţi îşi doresc nu doar să poată
supravieţui, ci şi să îşi îmbunătăţească condiţiile de viaţă. Schimbările produse în profilul migranţilor
par să confirme această ipoteză.
Mai mult, migranţii reîntorşi acasă nu constituie agenţi ai schimbării după cum s-ar crede. De fapt, este
larg răspândită concepţia conform căreia migranţii moldoveni se vor întoareca acasă cu competenţe şi
capital şi vor fi astfel promotori ai schimbărilor în domeniul afacerilor, muncii şi culturii, susţinând astfel
modernizarea economică a Republicii Moldova. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum.
Unul dintre principalele motive este faptul că de obicei migranţii din Republica Moldova sunt implicaţi
în activităţi necalificate peste hotare, ceea ce implică salarii mai mici şi deci remitenţe mai mici trimise
acasă. Dar cel mai important este faptul că migranţii reîntorşi acasă nu deţin competenţe superioare şi
deci nu vor fi capabili să se angajeze în sectoare mai competitive în Moldova. Se vor găsi, deci,în
aceeaşi situaţie în care se aflau înainte de emigrare. Aceasta explică de altfel şi cota mică a
remitenţelor utilizată în scopuri investiţionale.
Motivul fundamentaul pentru emigrare îl constituie sărăcia şi lipsa oportunităţilor de angajare. Acestea
nu sunt singurele motive care determină emigrarea, dar sunt, de asemenea, principalele obstacole
pentru întoarcere. Acestă problemă trebuie să fie abordată de autorităţi, care trebuie să creeze
oportunităţi de a face Moldova atractivă pentru viaţă şi activitate.
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5.

Cadrul de reglementare a politicii de angajare si
recomandari

5.1

Poziţia politicii de ocupare în întreaga agendă de politici

Din momentul independenţei sale, Moldova a elaborat mai multe legi, strategii şi planuri privind
ocuparea forţei de muncă. Majoritatea acestor documente, totuşi, aveau o serie de trăsături specifice
perioadei sovietice şi erau lipsite de impact practic. Foarte puţine dintre acestea au fost implementate,
monitorizate şi evaluate, în timp ce efectele lor asupra piaţa forţei de muncă nu sunt clare.
Prima Lege privind ocuparea forţei de muncă datează din 1991. În 1994, conducerea moldovenească
a aprobat Programul de Stat pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru a asigura protecţie socială
pentru acei lucrători care şi-au pierdut locurile de muncă ca urmare a reformelor structurale
economice. La acel moment, conducerea anticipa că circa 118,000 de persoane îşi vor pierde locurile
de muncă drept rezultat al privatizării, disponibilizărilor şi închiderii întreprinderilor de stat. Alte trei
programe de stat, care se asemănau foarte mult cu primele, au fost aprobate de conducerea Moldovei
din anii 1995, 1996-1997 şi, respectiv, 1998-2000, cu scopul de a stimula ocuparea forţei de muncă
(perioadele în care au fost folosite aceste strategii au crescut, fapt ce demonstrează ineficienţa
guvernelor în soluţionarea problemelor legate de şomaj şi disponibiliatea acestora de a amâna
raportările pentru o perioadă de timp cât se poate de îndelungată). Aceste programe au cuprins mai
multe recomandări de politici adresate ministerelor, Serviciului de Stat pentru Ocuparea Forţei de
Muncă şi autorităţilor publice locale. Acţiunile care urmau să fie implementate vizau:


Ocuparea celor care şi-au pierdut locurile de muncă.



Crearea locurilor de muncă suplimentare şi fondarea întreprinderilor cu forme legale diverse.



Organizarea locurilor de muncă publice-



Instruirea şomerilor şi consilierea profesională a populaţiei.



Utilizarea forţei de muncă în localităţile rurale.



Ocuparea forţei de muncă din categoria persoanelor socialmente vulnerabile

În iunie 2001, a fost aprobat un program naţional “special” pentru ocuparea forţei de muncă şi
protecţia socială pentru şomeri. Acest program avea doar trei pagini şi era foarte controversat. Se
diferenţia în mod retoric de programele de stat precedente prin faptul că a fost explicit menţionată
necesitatea “atragerii investiţiilor străine în economia naţională pentru a crea noi locuri de muncă”,
însă nimic altceva mai specific nu se conţinea. O trăsătură comună pentru toate aceste programe a
fost accentul pus pe măsurile active de susţinere a şomerilor, precum şi directivele explicite, precum şi
obiectivele şi scopurile concrete stabilite de ministere şi alte instituţii de stat “pentru crearea locurilor
de muncă”.
În mai 2002, guvernarea a aprobat o strategie privind ocuparea forţei de muncă care urma să
cuprindă perioada de până la 2007. Acea strategie a definit pentru prima dată termenii privind piaţa
forţei de muncă, în acelaşi timp fiind acceptată definiţia OIM despre şomaj. Strategia a fost bazată pe
o analiză complexă a situaţiei pe piaţa forţei de muncă, însă implementarea acesteia nu a fost diferită
de modul de implementare a precedentelor programe de stat şi naţionale cu privire la ocuparea forţei
de muncă. O diferenţă vizibilă între programele precedente şi această strategie este că ultima viza o
abordare mai largă a politicii de ocupare şi a stabilit în mod explicit legăturile dintre obiectivele sale şi
alte strategii şi iniţiative de reforme (dezvoltarea instruirii profesionale continue, îmbunătăţirea calităţii
forţei de muncă, dezvoltarea întreprinderilor mici). Obiectivele Strategiei Europene pentru Ocuparea
forţei de muncă (revăzută) privind reducerea ratei şomajului şi crearea noilor locuri de muncă au fost,
de asemenea, incluse în strategie. Deşi a fost eficientă în calitate de analiză strategică, strategia a
fost săracă în ce priveşte definirea acţiunilor şi resurselor necesare cu un grafic concret de acţiuni.
Strategia a fost abrogată în anul 2007, urmând aprobarea unui nou document strategic. Nu a fost
efectuată nici o evaluare publică a strategiei.
Strategia curentă de ocupare a forţei de muncă îmbracă forma Strategiei Naţionale pentru Politica de
Ocupare a Forţei de Muncă pentru perioada 2007-2015 (SNPOFM). Această strategie a fost elaborată
de către Ministerul Economiei şi Comerţului cu suportul oficiului în Moldova al OIM şi al implicării
consultanţilor non-guvernamentali. Strategia defineşte principalele direcţii ale politicii intervenţioniste,
deşi planurile detaliate pentru ocuparea forţei de muncă se presupune că vor fi elaborate anual în
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conformitate cu principiile politicii strategiei. Primul plan pentru 2008 a fost aprobat de către guvern în
februarie 2008 şi aduce în prim-plan circa 90 de acţiuni specifice, grupate în 27 obiective şi
cuprinzând principalele 11 direcţii de politici identificate în strategie92.
Strategia a fost dezvoltată în conformitate cu revizuita Strategie Europeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, bazată pe obiectivele generale de dezvoltare enunţate în Strategia de Creştere Economică şi
Reducere a Sărăciei (SCERS) pentru perioada 2004-2006, Planul de Acţiuni UE-Moldova, Obiectivele
de Dezvoltare ale Mileniului, Programul Naţional Satul Moldovenesc şi alte documente relevante.
Totuşi, această bază de referinţă este deja învechită, în mare parte din cauza Noii Strategii Naţionale
de Dezvoltare care a fost adoptată în decembrie 2007 (care este diferită de SCERS prin abordarea
sa) şi din cauza faptului că perioada de implementare a Planului de Acţiuni UE-Moldova a expirat în
februarie 2008. Este necesară înnoirea strategiei pentru a asigura o legătură eficientă a acesteia cu
priorităţile de dezvoltare naţională. În plus, mecanismele de monitorizare şi evaluare, inclusiv
procedurilee de raportare, trebuie să fie implementate eficient.

5.2

Mediul de afaceri şi climatul investiţional

Pe parcursul reformei regulatorii implementată în Moldova, climatul de afaceri s-a îmbunătăţit într-o
oarecare măsură pe parcursul ultimilor trei ani. Au avut loc schimbări importante în legislaţie care au
creat condiţii necesare pentru un mediu de afaceri mai atractiv. Totuşi, doar prima etapă a “Legii
Ghilotinei” a fost implementată cu succes, în timp ce implementarea ceieli de-a doua etape a fost
tărăgănată, ceea ce nu este un semn bun pentru investitorii străini sau locali. Astfel, mai multe
proiecte de optimizare au rămas pe hârtie şi nu au fost implementate în totalitate sau nici măcar puse
în practică; prin urmare, nu a fost posibilă analiza impactului acestora. Climatul de afaceri din Moldova
continuă să fie mai nefavorabil decât în multe state din vecinătate din cauza instabilităţii mediului
politic şi macro-economic, a corupţiei şi birocraţiei.
5.2.1

Constrângerile privind iniţierea şi operarea unei afaceri

Simplificarea procedurilor de iniţiere a unei afaceri a fost una din cele mai de succes domenii din
cadrul procesului reformei regulatorii. Durata şi costurile de înregistrare a unei noi întreprinderi s-au
diminuat semnificativ (Tabel 27). Introducerea principiului “ghişeului unic” la înregistrarea
întreprinderilor noi a jucat un rol major în demersurile acestor procese de îmbunătăţire. Totuşi, acesta
încă nu funcţionează cum se cuvine deoarece procesul de schimb al informaţiei dintre BNS,
Inspectoratul Fiscal şi Camera de Înregistrări de Stat încă nu este în totalitate perfectat. Acesta este
un lucru foarte important pentru îmbunătăţirea rezultatelor şi pentru funcţionarea propriu-zisă a Legii
privind Înregistrarea de Stat a Întreprinderilor93 care a fost implementată recent.
Tabel 27 Indicatori privind iniţierea unei afaceri
Indicatori

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Durata înregistrării (zile)

23

26

28

23

20

16

Costuri de înregistrare (USD)

132

147

142

53

62

60

Ponderea respondenţilor care au făcut plăţi
neoficiale (%)

26

26

10

20

5

5

Sursa: Costul Reglementării de Stat a Activităţii Întreprinderilor, Banca Mondială, 2007

O altă realizare importantă este simplificarea procedurii de licenţiere (Tabel 28). Noua Lege privind
contabilitatea implementată din 2008 simplifică, la rândul său, procedurile de raportare financiară.

92 Decizia Guvernului nr. 167 din 15 februarie 2008 cu privire la aprobarea planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de
muncă în 2008.
93 Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
92

Tabel 28 Tendinţe privind costul activităţilor de licenţiere
2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ponderea întreprinderilor supuse licenţierii
(%)

-

-

-

68

58

56

Numărul mediu de licenţe

3.0

2.2

2.6

1.9

2.9

1.8

Durata de obţinere a unei licenţe (zile)

29

22

32

25

20

20

Costurile medii (USD)

522

456

517

303

273

286

Ponderea plăţilor neoficiale (%)

38

28

13

8

9

8

Sursa: Costul Reglementării de Stat a Activităţii Întreprinderilor, Banca Mondială, 2007

Totuşi, aceste îmbunătăţiri nu au propulsat Moldova spre poziţii mai înalte în ratingurile internaţionale.
Mai mult, poziţia relativă a Moldovei s-a înrăutăţit conform Ratingurilor Doing Business pentru anii
2006, 2007 şi 2008. Aceasta se explică prin faptul că în alte state, reformele au fost implementate mai
rapid, precum şi datorită înrăutăţirii situaţiei în unele domenii, în pofida simplificării înregistrării şi a
procedurilor de licenţiere. Companiile moldoveneşti se plâng deseori din cauza controalelor şi
inspecţiilor frecvente, iar statul ar trebui să revizuiască funcţiile organelor de inspecţie pentru a preveni
dublarea inspecţiilor şi a auditului (Graficul 48). Statul ar trebui să pună un accent mai sporit pe
eficienţa inspecţiilor şi nu pe frecvenţa acestora.
Graficul 48 Numărul inspecţiilor, 2005

Sursa: BEEPS 2005.

O altă problemă stringentă specifică Republicii Moldova este nivelul de încredere în sistemul judiciar.
Potrivit sondajului privind mediul de afaceri şi performanţa întreprinderilor, ponderea firmelor care
raportează că funcţionarea justiţiei împiedică activitatea de antreprenoriat este mai mare de 50%, o
valoare aproape dublă faţă de media înregistrată în ţările CSI şi ECE. Ca urmare, tot mai puţine firme
utilizează curţile de justiţie pentru a soluţiona probleme legate de întârzierea plăţii. Sistemul judiciar,
cu o imagine care reflectă necinste, servicii prea scumpe, corupţie şi incapacitatea de a împuternici
legea, este una din barierele esenţiale pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri.
Deşi nivelul corupţiei pare să scadă, potrivit Rapoartelor Doing Business şi Cost of Doing Business,
aceasta rămâne o barieră importantă în derularea afacerilor. Plăţile neoficiale sunt foarte răspândite la
procedurile vamale/de import, obţinerea licenţelor şi permiselor de activitate, impozite şi colectarea
taxelor, şi obţinerea contractelor guvernamentale.
Aceşti factori, însoţiţi de situaţia macro-economică instabilă din Moldova, reprezintă o barieră
semnificativă pentru investiţiile străine şi domestice. Fluxuri substanţiale de ISD au început să se
înregistreze abia în anii 2006-2007.
Mai mult, infrastructura care ar susţine activitatea de antreprenoriat este foarte proastă. Agenţia
Naţională pentru Protecţia Concurenţei, care a fost creată în 2007, are prea multe competenţe şi nici o
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reglementare clară privind metodologia şi mecanismele utilizate pentru depistarea şi monitorizarea
măsurilor anti-competitive. Prin urmare, încă există probleme serioase legate de concurenţa în unele
domenii din Moldova, precum telefonia fixă şi providerii de internet. Mai mult, Organizaţia de
Promovare a Exporturilor din Moldova a întreprins măsuri insuficiente pentru promovarea imaginii ţării.
5.2.2

Accesul la sursele de finanţare

Potrivit rapoartelor BEEPS, accesul la sursele de finanţare este considerată o problemă în activitatea
antreprenorială pentru aproximativ 50% din firme, iar costul finanţării reprezintă o problemă pentru mai
mult de 65% din întreprinderi. Astfel, fondurile interne sunt sursa principală de finanţare a
întreprinderilor, reprezentând 72% din noile investiţii. Împrumuturile formale reprezintă a doua sursă,
după popularitate, cu o pondere de 16% din învestiţii. Analiza constrângerilor creşterii economice
elaborată de către Banca Mondială în Moldova a stabilit că ratele reale ale dobânzilor nu sunt cu mult
mai mari decât în alte state. Totuşi, creşterea inflaţiei şi creşterea consecutivă a ratelor de dobândă
constituie al doilea motiv al renunţării la contractarea unui credit (Graficul 49Graficul 49). Un alt factor
important care creează deficienţe în obţinerea unui credit este solicitarea garanţiilor şi impunerea unor
condiţii stricte. De obicei, acesta trebuie să constituie 100% sau mai mult din valoarea creditului.
Astfel, obţinerea unui credit măcar pentru suplinirea fondului de rulment pentru întreprinderile mici sau
cele nou-create este dificilă.
Graficul 49 Motivele refuzului companiilor de a apela la împrumuturi (%)

Sursa: BEEPS 2005

Obţinerea unui credit este dificil în special pentru producătorii agricoli. Valoarea ternurilor agricole în
Moldova nu este evaluată înalt; deaceea, în mai multe cazuri acesta nu poate fi utilizat în calitate de
gaj. Din întreg volumul de credite oferite de băncile comerciale, ponderea creditelor acordate
sectorului agricol şi industriei alimentare a fost de 13,85% la finele anului 2007. Pentru compataţie, în
2003 această pondere a constituit 28,76%. Această situaţie corespunde cu creşterea sectoarelor cu
activitate economică. Totuşi, accesul limitat la credite şi faptul că străinilor li se interzice procurarea
terenurilor de pămând, reprezintă impedimente serioase asupra procesului de dezvoltare a agriculturii.
5.2.3

Alte probleme relevante

Impozitul pe veniturile persoanelor juridice şi fizice au scăzut de-a lungul timpului. Totuşi, mai multe
studii, inclusiv BEEPS, indică faptul că ratele impozitelor este una din principalele constrângeri pentru
activitatea antreprenorială. Acest astpect poate fi explicat de nivelul înalt al contribuţiilor sociale şi
asigurarea medicală obligatorie plătite de către angajatori şi angajaţi începând cu anul 2004. În pofida
indicatorilor pozitivi cu privire la raportul dintre forţa de muncă şi nivelul salariului raportat pentru
impozitare în comparaţie cu alte state, economia subterană rămâne o parte semnificativă a
businessului moldovenesc. Decizia guvernării de a mări gradual porţiunea contribuţiei sociale plătite
de către angajaţi şi reducerea contribuţiilor plătite de angajator urmăreşte motivarea antreprenorilor de
a părăsi economia subterană. Totuşi, efectul acesteia nu este semnificativ, deoarece remunerarea
netă este negociată între angajator şi angajat. Acesta este, cu siguranţă, un factor care menţine
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economia subterană, iar studii aprofundate realizate la nivel unui posibil impact al reducerii
contribuţiilor sociale asupra numărului de plătitori de taxe nu au fost efectuate, deşi acestea a fost
stipulate în Planul de Acţiuni UE-Republica Moldova.
În general nu există bariere externe semnificative pentru exporturi. Moldova a semnat acorduri de
comerţ liber cu ţările CSI şi a a benficiat de regimul unilateral de comerţ GSP+ de la UE (care
presupune beneficii adiţionale în cadrul schemei sistemului generalizat de preferinţe). Nivelul redus al
competitivităţii produselor moldoveneşti rămâne cauza esenţială a exportului nesemnificativ.
Persistenţa procedurilor anevoioase privind exportul şi importul, precum şi costurile mai înalte faţă de
cele din alte state din regiune au plasat Moldova într-o poziţie nefavorabilă în cadrul ratingurilor
globale în ceea ce priveşte condiţiile de comerţ transfrontalier în Raportul Doing Business. Moldova
aplică TVA pentru exporturi, cu posibilitatea rambursării ulterioare a TVA. Cu toate acestea, procedura
de rambursare a TVA este atât de complicată, încât doar 40% dintre exportatori solicită rambursare. A
doua problemă identificată de exportatori în lista celor mai stringente este corupţia în vamă.
O analiză empirică demonstrează că există o legătură puternică între costul de începere a afacerii,
creşterea sectorului servicii şi nivelul şomajului94; or, în cazul Moldovei, nivelul ocupării ar fi mai
relevant. Astfel, este firesct faptul că pentru a atinge o rată mai mare a înregistrării întrerinderilor şi,
respectiv, o rată mai mare de ocupare a forţei de muncă, o problemă o constituie îmbunătăţirea
climatului de afaceri.

5.3

Legislaţia muncii

5.3.1

Sumarul reglementărilor privind recrutarea şi concedierea forţei de muncă în Moldova

Reglementările cu privire la recrutarea şi concedierea forţei de muncă joacă un rol important în
reglementarea pieţei forţei de muncă. Reglementările deosebit de rigide ar putea determina
companiile să ezite când este vorba de angajarea noilor lucrători în perioade de boom economic, în
timp ce reglementările flexibile ar putea preveni strangularea pieţei muncii şi permite companiilor să
angajeze mai uşor lucrători atunci când va fi necesar.
Reglementările privind piaţa muncii în Moldova prevăd existenţa contractelor de muncă colective şi
individuale.
Un contract de muncă colectiv reglementează relaţia dintre angajator şi angajaţi şi este încheiat de
către reprezentanţii acestora. Contractul stabileşte responsabilităţile mutuale ale angajatorului şi
angajaţilor referitor la diferite probleme, de la plăţi şi compensaţii, până la sănătate şi securitate în
muncă. Contractele colective ar trebui să fie înregistrate la inspectoratul de muncă într-un interval de 7
zile din momentul semnării.
Totuşi, de obicei, persoanele sunt angajate pe bază de contract individual de muncă. Contractul
stipulează condiţiile esenţiale de angajare (durata contractului, termeni de referinţă, principalele
riscuri, drepturi şi obligaţii pentru angajator şi angajat, salariu inclusiv bonusuri şi asistenţă materială,
alte beneficii şi condiţiile asigurării obligatorii sociale şi medicale). Contractul individual de muncă
poate conţine şi clauze cu privire la transport, condiţii de trai şi alte beneficii. Contractele individuale
sunt de obicei semnate pe un termen nelimitat, în timp ce cele cu termen prestabilite pot fi semnate
numai în condiţiile îndeplinirii unui set de condiţii specifice. Contractele cu termene fixe sunt semnate
pe un termen de până la cinci ani, cu aplicarea mai multor condiţii. în cazul în care conctractul nu
stipulează durata sa, acesta se consideră a fi încheiat pe un termen nedeterminat/nedefinit.
De asemenea, legislaţia muncii presupune contracte part-time, care implică aprobarea mutuală dintre
angajator şi angajat şi condiţii flexibile de lucru (contracte individuale pentru îndeplinirea unor sarcini
specifice). Din păcate nu există date statistice credibile despre tipurile de contracte semnate.
Reglementările pieţei muncii permit, de asemenea, stabilirea perioadelor de încercare de la trei la
şase luni.
Există condiţii specifice pentru părăsirea locului de muncă. Dacă angajaţii doresc să părăsească
postul, ei trebuie să notifice angajatorul despre decizia respectivă cu până la 14 zile înainte de data
plecării. Acelaşi articol conţine totodată o clauză controversată conform căreia angajatorul se obligă
să angajaze înapoi angajatul care după ce şi-a dat demisia şi-a schimbat decizia, cu condiţia că între

94 Rudowski, J., Firme, locuri de muncă şi angajarea în Moldova, Banca Mondială, 2004.
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timp nu a fost suplinit postul vacant de altă persoană95. Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova este
una din organizaţiile care a solicitat anularea acestei clauze96.
De asemenea, există condiţii cu privire la procedura de demisie a angajaţilor. De exemplu, angajaţii
care sunt în concediu de boală, maternitate sau vacanţă nu pot fi demişi. În multe cazuri, dacă un
angajat este membru de sindicat, trebuie să fie solicitată poziţia sindicatelor. Anumite companii au
solicitat schimbarea caracterului obligatoriu al solicitării opiniei sindicatelor cu un caracter consultativ.
Mai mult, angajatul trebuie să primească înştiinţare despre demisia sa:


Cel puţin cu două luni înainte de demisie (perioadele de maternite sau boală nu sunt incluse în
această perioadă) în cazul în care funcţia respectivă este redusă.



Cu o lună înainte de demisie în cazul în care demisia are loc ca urmare a calificării profesionale
nesatisfăcătoare (conform aprecierii unei comisii de examinare) sau motive de sănătate
(certificate medicală).



Cu trei luni înainte de demisie în cazul transferului drepturilor de proprietate asupra întreprinderii.



Cu şapte zile înainte de demisie în cazul în care angajatorul este persoană fizică.

Dacă în timp de două luni după notificarea despre demisie nu a fost efectuat niciun ordin oficial despre
demisia angajatului, procedura de demitere nu poate fi repetată timp de un an. În mod surprinzător,
Codul Muncii nu prevede motive pentru demitere precum este lipsa experienţei de muncă97. Un alt
dezavantaj important al procedurii de demisie este faptul că aceasta nu protejează investiţia
angajatorului în angajat care decide să părăsească întreprinderea după încheierea unui training
profesional sau a unei alte activităţi similare. În aceste condiţii, angajatorul nu îşi poate rambursa
costurile.
Alte restricţii cu privire la demitere prevăd încheierea tuturor sarcinilor non-permanente până la
demisia lucrătorilor permanenţi atunci când sunt reduse braţele de muncă. După demiterea unui
angajat ca urmare a lichidării postului, acest post nu poate fi restabilit şi suplinit timp de un an. În cazul
demiterii ilegale, angajatul trebuie să fie restabilit, fie prin intermediul negocierilor directe, fie prin
metode judiciare. Angajatorul este solicitat, de asemenea, să prezinte la ANOFM, cu două luni înainte,
informaţia despre angajaţii care urmează să fie demişi în urma reducerii de personal.
Există diferite criterii pentru stabilirea conpensaţiilor persoanelor demise. Dacă demisia a avut loc în
cadrul unui proces de optimizare (de exemplu reduceri de personal), angajatorului i se garantează
anumite compensaţii. Acestea includ plata echivalentului unui salariu mediu lunar pentru fiecare an
lucrat la întreprindere, dar nu mai puţin de un salariu lunar; şi pentru a doua şi a treia lună de şomaj,
plata salariului mediu lunar, cu condiţia că angajatul demis s-a înregistrat la agenţia locală privind
ocuparea în câmpul muncii. Totuşi, dacă demiterea a avut loc deoarece întreprinderea s-a închis,
lucrătorul va primi aceste compensaţii sub forma unei singure sume de bani.
Legislaţia muncii prevede, de asemenea, salariul minim garantat, mărimea acestuia fiind stabilită de
către conducere. Începând de la 24 mai 2005 salariul minim garantat a fost de 400 MDL pentru un
program complet de lucru de 169 ore pe lună98. Conform Codului Muncii mărimea este stabilită şi
revizuită luând în consideraţie factori precum condiţiile economice actuale, nivelul salariului mediu pe
economie şi rata anticipată a inflaţiei.
Legislaţia muncii prevede perioade pentru aşa-numitele “concedii sociale”: concediu de boală şi de
maternitate. Din momentul implementării în Moldova a programului privind asigurarea medicală
obligatorie (valabilă la prezentarea certificatului medical de la policlinica locală), consturile concediului
medical sunt acoperite din contul bugetului asigurărilor sociale de stat. Angajatorii şi angajaţii plătesc
contribuţii egale la acest buget.
Concediul de maternitate este compus de obicei din două perioade separate: pre-natală (70 zile) şi
post-natală (56 zile sau 70 zile în cazul naşterii a doi copii). Costul concediului de maternitate este
acoperit de către angajator care deduce această sumă din contribuţia asigurării sociale pe care o
plăteşte pentru fiecare angajat la bugetul de asigurări sociale de stat.

95 Conform ultimelor amendamente la Codul Muncii (Legea nr.60-XVI, 21.03.2008), angajatul poate fi concediat dacă o
persoană nouă a fost angajată la postul rămas vacant în perioada dintre prima şi a doua cerere de demisie.
96 Cartea Albă 2006, FIA 2006
97 Ibid.
98 Decizia Guvernului Nr. 575 privind stabilirea mărimii salariului minim pe ţară.
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Dezavantaje notabile ale reglementărilor privind piaţa muncii includ lipsa prevederilor despre
compensaţiile angajaţilor pentru orele lucrate suplimentar şi rolul excesiv de mare al sindicatelor în
stabilirea condiţiilor de muncă şi plăţi motivaţionale.
Un număr semnificativ de companii autohtone percep reglementările în muncă ca fiind destul de
severe. În realitate, ponderea întreprinderilor care consideră că reglementările privind piaţa muncii
sunt o problemă a crescut semnificativ din 2002 până în 2005 (13% şi, respectiv, 35%). Mai mult,
această pondere este cu mult mai mare decât cea din ţările CSI şi Europa99. Numărul inspecţiilor în
muncă este de asemenea mai mare faţă de ţările Europene şi CSI.
În acelaşi timp, ultimul raport Doing Business expune o situaţie comparativă care nu este tocmai
favorabilă pentru Moldova în anumite probleme legate de ocuparea forţei de muncă în context
regional: Moldova a pierdut şase poziţii în 2007 în comparaţie cu 2006. În general, comparaţiile
regionale nu descriu Moldova în culori favorabile în ce priveşte procedurile legate de piaţa forţei de
muncă (Tabel 29).
Totuşi, problemele legate de reglementările în muncă nu constituie cel mai slab domeniu în
comparaţie cu alte state şi nici nu sunt prioritare pe agenda companiilor autohtone. După cum se
observă în tabelul de mai jos, în domenii precum licenţele, obţinerea creditului, protejarea investiţiilor,
plata impozitelor şi comerţul transfrontalier, poziţia Moldovei este mai nefavorabilă decât cea privind
ocuparea forţei de muncă (pentru mai multe detalii vezi secţiunea precedentă).
Tabel 29 Poziţia Republicii Moldova în Sondajul privind angajarea forţei de muncă (Doing
Business) 2008
Indicator

Moldova

Regiune

OECD

Dificultăţi în angajare

44

36.4

25.7

Inflexibilitatea indicelui de ore

40

48.0

42.2

Dificultăţi în concediere

40

32.4

26.3

Inflexibilitatea indicelui de
ocupare a forţei de muncă

41

38.9

31.4

Costuri de concediere
(numărul de salarii
săptămânale)

37

26.3

25.8

Sursa: Studiul Doing Business, Banca Naţională

În acelaşi timp, companiile autohtone nu percep reglementările în muncă ca fiind cea mai complexă
problemă, pe parcursul desfăşurării activităţii în Moldova (Tabel 30).
Tabel 30 RSondajele Băncii Mondiale privind cilmatul investiţional: constrângerile majore
pentru afaceri în Moldova (%)
Incertitudine
a politicilor

31.6

Constrângerile
privind munca

Reglementările şi
administrarea impozitelor

Infrastructura şi mediul de afaceri

Reglement
ări

Califi
cări

Ratele
impozit
elor

Tax
admin.

Licenţier
ea

Electricitate

Finanţel
e

Curţi

Crime

Corupţi
e

8.2

12.0

37.8

47.6

24.6

2.9

31.9

22.1

10.1

17.6

Sursa: Indicatorii de dezvoltare mondială, Banca Mondială, 2006.

În general, reglementările privind munca în Moldova pot părea destul de stricte pe hârtie, deşi per
ansamblu acestea nu par să fie probleme cele mai stringente pentru companiile din ţară. Anumite date
demonstrează faptul că reglementările în muncă nu pot fi atât de riguroase. Spre exemplu, în anii
2006 şi 2007 numărul demiterilor în rândul lucrătorilor plătiţi a depăşit 25% din numărul mediu al celor
angajaţi100. Mai mult, câteva studii recente au demonstrat că ratele lichidării locurilor de muncă sunt
similare cu cele din alte ţări din regiune, în timp ce ratele de creare a noilor locuri de muncă sunt cu
mult mai mici101. Într-adevăr, dacă creşterea ratelor de ocupare în Moldova sunt comparabile cu alte
câteva state din regiune (Lituania şi România), rezultatele rămân mai puţin favorabile pentru Moldova:
99 Vezi Rapoartele Cost of Doing Business 2002-2005, Banca Mondială.
100 Indicatorul muncitorilor plătiţi angajaţi şi concediaţi este utilizat pentru a relata reducerea şi crearea locurilor de muncă.
101 Rutkowski, J., Firme, locuri de muncă şi Ocuparea în Moldova, Banca Mondială, 2004.
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0,2% faţă de 2,9% şi, respectiv, 1,3%. Astfel, aparent, problema majoră ţine de nivelul mic de creare a
noilor locuri de muncă.
Nivelul înalt al lichidării locurilor de muncă presupune, de asemenea, că reglementările stricte nu sunt
respectate şi îndeplinite întocmai. Spre exemplu, prevederea privitor la aprobarea de către sindicate a
demisiei angajaţilor nu este aplicată pe larg. Mai multe companii autohtone nu au sindicate, iar în mai
multe cazuri acestea joacă un rol diferit de cel al organizaţiilor similare din Europa de vest. În plus,
sindicatele activează în mare parte în cadrul întreprinderilor mari de stat şi de aceea prevederile
Codului Muncii nu sunt restrictive în practică pentru companiile private mai dinamice102.
Fiind întrebate cu cât ar majora acestea numărul de angajaţi ca pondere în totalul forţei de muncă în
condiţiile eliminării constrângerilor curente regulatorii în muncă, companiile moldoveneşti au răspuns
că vor majora ponderea cu 6% (2005). În 2002, această cifră a fost de aproximativ 8%. Aceste date
sunt mai mult sau mai puţin corelate cu cele din ţările CSI şi ECE: aproape 8% şi, respectiv, 5% în
2005103.
În concluzie, reglementările privind munca nu par să fie o constrângere majoră; mai curând, principala
problemă este nivelul redus de creare a noilor locuri de muncă.
Mai mult, date de la inspectoratul de muncă arată că în timp ce reglementările privind munca sunt cu
adevărat dificile pentru companii, numărul mare de neregularităţi denotă faptul că aceste reglementări
sunt mai curând limitate. Cele mai frecvente neregularităţi depistate de inspectoratul de muncă includ:


Eşuarea încercării de a respecta regulile privind contractele individuale (persoane care lucrează
fără nici un contract scris – 270 angajatori din 120 de întreprinderi verificate).



Depăşirea limitei maxime permise de ore lucrătoare (deoarece legislaţia privind munca stabileşte
un număr strict de ore de lucru).



Neregularităţi în plata salariilor (salarii mai mici decât salariul minim104, eşuarea încercării în
respectarea regulilor de remunerare, neplata salariilor);



Securitatea în muncă105

5.4

Politica privind piaţa forţei de muncă

Reformele privind educaţia şi instruirea trebuie trebuie să fie orientate spre una din cele mai
importante probleme a pieţei muncii din Moldova: lipsa corelaţiei dintre educaţie şi piaţa muncii este
una din provocările majore. Majoritatea specialiştilor pregătiţi de universităţi aparţin domenilor juridic,
relaţiilor internaţionale şi economic, în timp ce piaţa muncii necesită din ce în ce mai mult lucrători
manufacturieri calificaţi şi ingineri.
Sistemul de educaţie din Moldova a înregistrat reforme continue începând cu 1990. Acesta a parcurs
atât perioade de reformare activă, cât şi perioade de stagnare. Din anul 2004, un sprijin enorm a fost
acordat procesului de reformă privind pregătirea pentru accesul la procesul de la Bologna din anul
2005.
Atât pregătirea, cât şi accederea la acest proces au dus la evoluţii considerabile în legislaţia naţională
(spre exemplu, amendamente la Legea privind educaţia, adoptate în 1995) şi unele măsuri structurale
în sistemul de educaţie moldovenesc. De exemplu, a fost stabilit sistemul de două cicluri de educaţie
superioară şi cu programe de doctorat în calitate de ciclul trei, studiile la distanţă au devenit
reglementate prin lege, şi au fost intruduse standarde privind calificările de educaţie superioră axate
pe competenţe. Adiţional, a fost stabilită o comisie guvernamentală pentru monitorizarea implementării
acţiunilor prevăzute în procesul de la Bologna (Consiliul Naţional pentru Formare Continuă). Totodată,
au fost aprobate clasificările în domeniile şi activităţile educaţiei superioare conform ISCED/Eurostat,
a fost aprobat cadrul pentru dezvoltare curiculară pentru un ciclu şi a fost introdus ghidul privind
implementarea sistemului naţional de credite de studii. Totuşi, au fost înregistrate erori importante
legate de autonomia universităţilor, mobilitate academică, lipsa scopului parteneriatului public-privat şi

102 Ibid.
103 BEEPS 2002–2005
104 Aceasta poate explica foarte bine nivelul salariilor “negre” sau “în plic care formează parte componentă a economiei
subterane”.
105 Rapoartele anuale de inspecţia muncii, 2006-2007 Annual Labour Inspection Reports, 2006–2007.
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implicarea angajatorilor, precum şi lipsa generală a unui cadru regulatoriu clar cu privire la
îmbunătăţirea instituţiilor educaţionale şi companiilor private106.
Se presupunea că modificările legislative vor continua ca urmare a cadrului legislativ nou cu privire la
reforma şi dezvoltarea sistemului de educaţie din Moldova care a fost propus pentru dezbateri în
August 2005. Aceste eforturi se pare că ulterior au îngheţat, deoarece nu s-a înregistrat nici un
progres cu privire la adoptarea acestei legislaţii.
Deşi au fost intreprinse eforturi semnificative pentru reformarea sistemului de educaţie terţiar, legate
de accederea la procesul de la Bologna, nu acelaşi lucru se putea spune despre educaţia profesională
secundară. Unul din primii paşi întreprinşi pentru a lansa reforma educaţiei profesionale secundare a
fost aprobarea Guvernului cu privire la conceptul dezvoltării unor asemenea reforme. Acest concept,
totuşi, nu conţinea o viziune strategică, un plan clar de acţiuni şi acoperire financiară107. În 2005 a fost
elaborată Legea privind educaţia non-terţiară profesională; aceasta a reprezentat o parte din noul
cadru legislativ privind educaţia. Totuşi, ulterior nu s-au înregistrat progrese semnificative la capitolul
adoptării acestui cadru regulatoriu. În acelaşi timp, unele critici au subliniat faptul că proiectul este în
mare parte ghidat de interesele instituţiilor guvernamentale şi prevede nivele planificate de înrolare,
precum şi un scop delimitat pentru implicarea actorilor educaţionali comerciali şi non-profit108.
În 2006, Guvernul a aprobat un proiect al conceptului de modernizare a sistemului de educaţie din
Moldova. Acesta a specificat şase priorităţi în domeniul educaţiei profesionale secundare:


Armonizarea sistemului educaţional cu cererea pieţei muncii.



Dezvoltarea instituţiilor educaţionale în concordanţă cu Standardul Internaţional de Clasificare a
Studiilor.



Îmbunăţirea accesului la educaţie profesională.



Suportul ştiinţific, metodologic şi curicular pentru educaţia profesională.



Stabilirea unui sistem de orientare profesională.



Modificarea nomenclatorului de profesii şi elaborarea standardelor ocupaţionale, profesionale şi
educaţionale pentru educaţia profesională109.

Totuşi, conceptul, precum şi cadrul legislativ, rămâne să fie adoptat de Parlament.
Întregul proces al reformei educaţiei şi traininga a fost, mai curând, limitat, în special în ceea ce ţine
de relaţia dintre oferta din partea sistemului de educaţie şi cererea pieţei muncii. Educaţia profesională
secundară în acest sens întâlneşte cele mai descurăjătoare sarcini. Adiţional, situaţia nu este salvată
de faptul că utilizarea trainingului profesional este foarte limitată. Pe parcursul anilor recenţi mai puţin
de 10% din angajaţi au beneficiat de asemenea training. În acelaşi timp, potrivit Codului Muncii 2% din
fondul de retribuţii ale angajaţilor ar trebui să fie direcţionate pentru necesităţi de instruire; totuşi, în
realitate doar aproximativ 0,5% din acest fond este alocat pentru acest scop.
5.4.1

Politici privind piaţa muncii

Potrivit legislaţiei moldoveneşti110, ocuparea este promovată prin politici active şi pasive privind piaţa
muncii. Atât politicile active, cât şi cele pasive, sunt finanţate din Fondul pentru Şomaj, care este
susţinut de contribuţiile obligatorii din partea angajatorilor şi angajaţilor, precum şi din resursele
bugetului de stat. Politicile active privind piaţa muncii (PAPM) joacă un rol important în cadrul politicilor
privind piaţa muncii în Moldova. Astfel, Strategia naţională pentru politica de ocupare a forţei de
muncă pentru anii 2007-2015 (SNPOFM) prevede „intensificarea măsurilor active şi preventive pentru
şomeri şi persoane inactive”. Această strategie urmăreşte sporirea eficienţei PAPM prin îmbunătăţirea
bazelor de date şi a informaţiei publice, acces mai larg la programe, o stabilire mult mai clară a
măsurilor şi majorarea finanţării acestor acţiuni. Implementarea strategiei a început abia recent şi este
prematur să se determine progresul pe care l-a înregistrat111.
106 Toderaş, N., Procesul de armonizare a politicilor formării profesionale şi ocupării din Republica Moldova cu cele din statele
membre ale UE, Institutul de Politici Publice, 2007.
107 “Republica Moldova 2007: Raportul de stare a ţării”, Expert-Grup, 2008
108 Ibid
109 Concepul de modernizare a sistemului educaţional din Republica Moldova, Decizia de Guvern nr. 981, 25.08.06.
110 Legea 102-XV din 13.03.2003, privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a şomerilor.
111 Strategia naţională pentru politica de ocupare a forţei de muncă din Moldova pentru 2007-2015, Decizia Guvernului nr. 605,
31.05.07.
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Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) este principala instituţie centrală de servicii
publice responsabilă pentru promovarea politicilor, strategiilor şi programelor de stat în domeniul
dezvoltării pieţei muncii şi a protecţiei sociale a şomerilor aflaţi în căutarea unui loc de muncă. De
asemnea, agenţia este interesată să reducă şomajul şi efectele sale sociale negative. Agenţia
monitorizează 35 agenţii de ocupare a forţei de muncă regionale şi angajează 249 persoane, dintre
care 210 sunt angajate în cadrul agenţiilor regionale.
Politicile active privind piaţa muncii
Numărul de persoane înregistrate ca şomeri este în cădere din 2005, precum şi numărul persoanelor
neangajate care au găsit un loc de muncă. Totuşi, eficienţa112 serviciilor de ocupare a crescut aparent,
deoarece ponderea persoanelor care au fost ajutate să-şi găsească un loc de muncă a crescut
constant de la 41,1% în 2005, la 48,3% în 2007. În acelaşi timp, ponderea locurilor de muncă vacante
rămase neocupate de asemenea a crescut. ANOFM menţionează cauze precum salariile reduse, forţă
de muncă prost calificată, condiţii necorespunzătoare de muncă, plasarea repetată a aceloraşi
anunţuri de angajare, condiţii indecente de viaţă (în special în localităţile rurale) la care se adaugă
lipsa corelaţiei dintre cererea şi oferta de pe piaţa muncii113. În plus, rata înaltă a migraţiei
internaţionale determină exodul unei anumite proporţii a forţei de muncă calificată.
Totuşi, majoritatea oamenilor se pare că recurg tot mai des la canale informale pentru a găsi un loc de
muncă. De exemplu, în sondajul efectuat pentru acest proiect, aproximativ jumătate dintre respondenţi
au fost „recomandaţi” pentru primul lor post de lucru, circa 23,0% au apelat la ajutorul prietenilor şi
rudelor şi 7,7% s-au angajat direct prin intermediul instituţiilor de educaţie absolvite, în timp ce 5,9%
dintre respondenţi au utilizat anunţurile publice de angajare şi contactul direct cu angajatorii pentru a
obţine primul post de lucru.
Asistenţă (brokeraj) în căutarea locului de muncă
Scopul acestei măsuri este de a asigura cooperarea între angajatori şi persoane neangajate şi de a
promova instruirea privind căutarea locului de muncă (cluburile locurilor de muncă). Activităţile
principale sunt brokerajul, târgurile de locuri de muncă, seminare de informare şi activităţi de autoangajare (Tabelul 33). De asemenea, se utilizează şi orientarea şi formarea profesională.
Una din activităţile de bază în acest domeniu este organizarea cluburilor de locuri de muncă. ANOFM
estimează că în în urma participării la aceste cluburi, 28% dintre participanţi au fost înscrişi la cursuri
de instruire profesională şi 20% s-au angajat.
ANOFM oferă informaţie şi consiliere profesională (servicii de ghidaj vocaţional) axate pe furnizarea
informaţiei despre evoluţiile pe piaţa muncii; analiza şi auto-analiza scopului integrării profesionale;
dezvoltarea aptitudinilor şi confidenţei în stabilirea priorităţilor în carieră; şi metode şi tehnici pentru
căutarea locurilor de muncă.
Consultanţă şi asistenţă în iniţiarea unui afaceri
Oferă consultanţă juridică, de marketing, financiară şi managerială pentru persoanele neangajate care
doresc să iniţieze o afacere.
Numărul beneficiarilor acestor servicii este mai curând mic: numai 26 persoane în anul 2007. Totuşi,
nu avem o bază comparativă, deoarece ANOFM a început să implementeze această măsură abia în
2007. Ar putea fi câteva motive ale numărului atât de mic al participanţilor, inclusiv lipsa de informaţie
pentru potenţialii beneficiari oferită de oficiile regionale ANOFM, şi faptul că aceste cursuri pot fi
percepute – în mod corect sau greşit – a nu fi trainig „propriu-zis”.
Subsidii pentru costurile de muncă (susţinerea întreprinderilor care creează noi locuri de muncă)
Această măsură prevede subsidii pentru costurile de angajare a forţei de muncă, facilităţi la plata
asigurării sociale, susţinere financiară la crearea noilor locuri de muncă şi susţinerea angajării
absolvenţilor. Realizarea acesteia este una relativ limitată: în 2007, ANOFM a oferit susţinere pentru
15 angajatori la angajarea a 15 absolvenţi (mai puţin decât în 2006).
ANOFM invocă mai multe motive pentru acest nivel redus al eficienţei, inclusiv nivelul scăzut de plăţi
pentru angajatori (400 MDL în 2007), condiţii dure pentru angajatori (trei ani de activitate continuă a

112 Desigur, ne referim doar la eficienţa brută, deaorece nu există vreo evaluare cu privire la eficienţa netă, spre exemplu câţi
dintre cei care s-au angajat nu ar putea realiza aceasta fără asistenţa ANOFM.
113 Piaţa muncii 2007, Raportul ANOFM, 2008
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absolvenţilor sponsorizaţi) şi nivelul insuficient de calificare sau experienţă profesională a
absolvenţilor114. Toţi aceşti factori descurajează angajatorii.
Totuşi, o asemenea măsură nu poate fi potrivită din punctul de vedere al eficienţei pieţei. Este puţin
probabil că aceste subsidii vor rectifica erorile sistemului de educaţie sau vor corecta lipsa
concordanţei dintre cererea şi oferta forţei de muncă, sau vor creşte, în vreun mod anume,
atractivitatea absolvenţilor faţă de salariil mici. În orice caz, criteriile de eligibilitate pentru această
măsură necesită o revizuire pentru a le face mai flexibile.
De asemenea, pentru companiile care creează noi locuri de muncă sunt prevăzute funduri adiţionale.
În 2007, Fondul de şomaj a alocat 600,000 MDL pentru două companii private care au creat 50 de noi
locuri de muncă (din care 30 au fost suplinite de persoane înregistrate ca şomeri).
Stimularea mobilităţii în muncă
Aceasta presupune o compensaţie echivalentă cu un salariu mediu pe economie pentru anul
precedent pentru fiecare persoană neangajată care reuşeşte să-şi găsească un loc de muncă la o
distanţă de peste 50 km de la domiciliu (compensaţie de „înrolare”), plus o compensaţie alcătuită din
trei salarii medii pentru persoanele neangajate care găsesc un loc de muncă în altă regiune şi se mută
cu traiul acolo (plata „eşalonat”).
În anul 2007, umărul beneficiarilor s-a micşorat în comparaţie cu anul 2006, În general, au fost
efectuate 59 de compensaţii de înrolare şi 57 – compensaţii eşalonate. Suma primelor compensaţii a
fost de 1,695 MDL, în timp ce valoarea ultimelor a constituit 5,085 MDL. Se poate observa că numărul
beneficiarilor este foarte mic, iar sumele plătite acestora sunt prea modeste pentru ca o asemenea
măsură să asigure o susţinere substanţială acestor persoane.
Promovarea lurărilor publice (angajarea directă)
Este o măsură care reprezintă lucrările publice sponsorizate total sau parţial de către stat şi
organizate în interesul autorităţilor locale, care asigură angajare temporară pentru persoanele
neangajate, înregistrate la ANOFM.
Numărul persoanelor neangajate înrolate în lucrări publice a rămas constant pe parcursul ultimilor ani,
variind între 3,097 în 2005, şi 3,107 în 2007. Majoritatea persoanelor neangajate au fost angajate în
activităţi auxiliare în localităţile rurale. Impactul acestei măsuri ar putea fi intensificat în urma cooperării
mai bune între autorităţile publice din diferite nivele şi unei scheme mai bune de finanţare.
Orientarea profesională şi (re)calificarea
(Re)calificarea este organizată de ANOFM, în urma contractării instituţiilor autorizate de stat şi
educaţionale private. Aceasta pare a fi o măsură relativ eficientă care, potrivit unor estimări, acoperă
circa 10% din numărul şomerilor, dintre care 72% obţin ulterior un loc de muncă.
Totuşi, procesele de înrolare sunt complexe, iar cei de 15 ani nu sunt eligibili pentru acest training.
Aceste neajunsuri ar trebui să fie stipulate cu scopul sporirii eficienţei acestei măsuri.
Tabel 31 PAPM implementate de către ANOFM după numărul şomerilor afectaţi şi al locurilor
de muncă găsite, 2007
Măsura

Numărul
şomerilor
afectaţi

Ponderea înregistrărilor
(%)

Numărul celor
angajaţi în rezultatul
măsurilor (mii)

Brokeraj

58977

121.90*

n.a.

Târgurile locurilor de muncă

n.a.**

n.a.

2,529

Seminare de informare

4574

9.45

n.a.

Activităţi de auto-angajare

5558

11.50

n.a.

Cluburi de muncă

4478

9.25

0.883

20
74.2

Cursuri de formare profesională

4616

9.53

3,425

Asistenţă la iniţierea afacerii

26

0.05

n.a.

Lucrări publice

3107

6.42

3107

Ponderea
şomerilor
înregistraţi afectaţi
de aceste măsuri
(%)***

114 Piaţa muncii 2007, Raportul ANOFM, 2008.
101

Stimularea mobilităţii în muncă

116

0.24

Stimularea angajării absolvenţilor

15

0.03

15

Stimularea creării noilor locuri de
muncă

334

0.69

334

*Unii beneficiari au aplicat pentru aceste servicii de multiple ori
**nu este aplicabil
*** spaţiile libere semnifică faptul că informaţia este fie nedisponibilă, fie nu este necesară calcularea indicatorilor
Susra: ANOFM

S-a întreprins destul de puţin în vederea evaluării impactului acestor PAPM. De exemplu, eficienţa
netă, raportul cost-beneficiu şi cauză-efect (deadweight, substituirea, transfer) ale acestor măsuri nu
au fost evaluate în niciun fel.
Politicile pasive privind piaţa muncii
Includ indemnizaţiile de şomaj şi alocaţii pentru (re)integrare profesională. Pentru a obţine indemnizaţii
de şomaj un şomer trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:


Să fie înregistrat la agenţia locală pentru ocupare;



A lucrat şi a plătit contribuţii sociale timp de cel puţin şase luni în ultimele 24 de luni înainte de
înregistrare.



Să nu beneficieze de nici un venit impozabil.

Indemnizaţiile de şomaj sunt plătite în funcţie de experienţa profesională (calificarea în muncă):


50% din salariul mediu pe economie pentru experienţa profesională de până la cinci ani, plătită
timp de şase luni;



55% pentru o perioadă de la cinci la zece ani, plătită timp de nouă luni;



60% pentru peste 10 ani, plătită timp de 12 luni.

Numărul persoanelor care primesc indemnizaţii de şomaj a crescut constant pe parcurul ultimilor ani,
de la 2,966 în 2005, la 4,945 în 2007 (o creştere de peste 60%). În acelaşi timp, ponderea
persoanelor care au primit indemnizaţii de şomaj este de doar 10,2% din numărul total de şomeri
înregistraţi la ANOFM şi 7,4% din numărul persoanelor neangajate, potrivit calculelor BNS. Nivelul
indemnizaţiei de şomaj, în pofida creşterii medii lunare din 2007 la 563,78, continuă să fie mai mic de
o treime din salariul mediu pe economie. În realitate, ca pondere din salariul mediu, indemnizaţia a
crescut din 2006 până în 2007. În plus, suma indemnizaţiei de şomaj abia depăşeşte salariul minim,
care în 2007 a fost majorat până la 400 MDL. Nivelul mediu al indemnizaţiei de şomaj a constituit
aproape jumătate din costul mediu al necesităţilor vitale în 2007 (Tabel 32). Prin urmare, este evident
că această indemnizaţie nu asigură un suport financiar semnificativ persoanelor neangajate.
Tabel 32 Tendinţele indemnizaţiilor de şomaj, salariilor în economie şi a minimului de existenţă,
2006-2007 (valori medii în MDL)
An

Îndemnizaţia de şomaj

Salariu

Minimul de existenţă

Salariul minim

2006

478.13

1,695

935.1

200

2007

563.78

2,063

1,099.4

400

Alocaţia pentru (re)integrarea profesională este plătită pentru:


Persoane cu dizabilităţi a căror stare a sănătăţii s-a îmbunătăţit şi care au devenit apţi de muncă.



Persoane care şi-au părăsit locul de muncă o dată cu începerea concediului de maternitate pentru
a îngriji copiii (cu vârsta de până la 14 ani).



Persoane care au îngrijit copii cu vârsta cuprinsă între 1,5 şi 3 ani, însă care nu erau angajate la
momentul naşterii copilului.

Alocaţia este echivalentă cu 15% din salariul mediu lunar şi este plătită pentru o perioadă de până la
nouă luni.
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Persoanele neangajate înregistrate care au primit indemnizaţii de şomaj sunt susţinuţi, totodată, de
sistemul de asigurări sociale. Totuşi, beneficiile financiare nu sunt plătite celor care refuză neîntemeiat
posturile de muncă propuse sau care nu doresc să beneficieze de serviciile prestate de agenţiile de
ocupare.
Atât programele active, cât şi cele pasive sunt finanţate din contul Fondului pentru Şomaj. Totuşi,
până la 1 ianuarie 2007 cheltuielile administrative ale ANOFM au fost, de asemenea, finanţate din
contul Fondului pentru Şomaj. De la acea, dată aceste cheltuieli au fost finanţate din contul bugetului
de stat.
Fondul pentru Şomaj a constituit în 2007 circa 37,1 milioane MDL (0,07% din PIB). Este o valoare
similară anilor precedenţi, când cheltuielile Fondului pentru şomaj nu au depăşit 0,1% din PIB. În
2007, majoritatea fondurilor au fost direcţionate către programe pasive privind piaţa muncii (56,5% în
comparaţie cu 43,5% pentru programe active). Din fondurile direcţionate spre programele pasive, doar
80% au fost cheltuite pe indemnizaţii de şomaj.
Deşi importanţa PAPM nu ar trebui subestimată, impactul acestora asupra oferirii locurilor de muncă
pentru cei care nu sunt angajaţi a fost, mai curând, limitat. Acestea nu pot schimba rata mică de
creare a locurilor de muncă sau erorile înregistrate în politicile privind educaţia şi instruirea pentru a
corela oferta şi cererea pieţei muncii. În general, ele trebuie să se orienteze tot mai mult spre măsurile
de politică activă, deoarece eficienţa măsurilor pasive rămâne limitată ca urmare a constrângerilor
financiare.
Tabel 33 Cheltuielile pentru PAPM, 2006-2007 (% din total pentru PAPM)
Cheltuieli

2006

2007

Brokeraj

1.5

2.0

Informare şi consiliere profesională

0.2

0.2

Mobilitatea în muncă

1.8

2.7

Lucrări publice

18.0

21.7

Susţinerea angajării absolvenţilor

0.2

0.4

Credite pentru crearea locurilor de
muncă

16.0

3.7

Formare profesională

48.9

59.1

Stabilirea sistemului informaţional şi
informarea publicului

12.7

9.4

Studierea pieţei muncii

0.7

0.8

Sursa: ANOFM, Rapoartele anuale privind piaţa muncii, 2006-2007
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6.

Concluzii si recomandari de politici

6.1

Îmbunătăţirea statisticii în domeniul muncii

Biroul Naţional de Statistică a dezvoltat un sistem performant de statistică în domeniul muncii, care în
linii generale corespunde standardelor europene. Pentru dezvoltarea în continuare a sistemului,
resursele guvernamentale nu sunt, însă, suficiente. Dezvoltarea infrastructurii statistice şi cele mai
importante îmbunătăţiri de până în prezent au fost finanţate în mare parte de donatori internaţionali.
Mai există o serie de aspecte-cheie ce trebuie abordate: dezvoltarea statisticii regionale în domeniul
muncii (în parteneriat cu Agenţia Naţională a Ocupării Forţei de Muncă), analiza mai profundă a
statisticii în domeniul muncii, documentarea sistematică a metodologiilor statistice şi îmbunătăţirea
condiţiilor tehnice pe procesare şi diseminare a datelor.


Pentru rezolvarea problemelor menţionate mai sus, Biroul Naţional de Statistică are nevoie atât de
suport financiar adiţional din partea Guvernului, cât şi de libertate mai mare în utilizarea activelor,
cunoştinţelor şi bazelor de date pe care le deţine. De exemplu, BNS deţine cea mai bună reţea
sociologică din ţară pentru efectuarea sondajelor sociologice, dar aceasta este utilizată doar în
scopuri interne. Serviciile de eşantionare şi de chestionare ar putea fi prestate de către BNS şi
utilizatorilor privaţi, pentru a răspunde astfel cererii în creştere a numărului sondajelor sociologice
calitative din partea ONG-urilor, companiilor private şi organizaţiilor internaţionale. Aceasta va
aduce venituri suplimentare BNS, ce ar putea fi utilizate pentru dezvoltarea sa instituţională.



Mai multe eforturi trebuie depuse pentru asigurarea comparabilităţii datelor din Ancheta Forţei de
Muncă şi Ancheta Bugetului Gospodăriilor Casnice, precum şi consistenţa definiţiilor în domeniul
muncii utilizate în aceste sondaje. Acest lucru este necesar pentru înţelegerea implicaţiilor
statutului ocupaţional asupra bunăstării gospodăriei casnice de către factorii de decizie şi
cercetători. Este necesară introducerea unor indicatori suplimentari, precum numărul gospodăriilor
casnice în care nu toţi membrii sunt ocupaţi, numărul copiilor şi al indivizilor care fac parte din
astfel de gospodării, indicatori privind învăţarea pe parcursul vieţii şi instruirea profesională.



De asemenea, BNS trebuie să fie principala instituţie responsabilă de dezvoltarea metodologiei
statistice privind politicile forţei de muncă, inclusiv pentru măsurarea unor indicatori ca numărul
locurilor de muncă vacante, cheltuieli publice după tipul măsurilor de ocupare şi al suportului
oferit, în timp ce ANOFM trebuie să fie instituţia responsabilă pentru implementarea metodologiei
şi politicilor date.

6.2

Gestionarea declinului demografic

Condiţiile dificile asociate cu tranziţia de la economie planificată la economie de piaţă s-au suprapus
cu tranziţia demografică care a început mai devreme decât cea economică şi condus la un declin
demografic acut şi ireversibil pe termen scurt, cu care se confruntă Republica Moldova în prezent. Nu
este nici posibil şi nici durabil din punct de vedere financiar, să poţi influenţa prin politici acele trenduri
socio-economice fundamentale care au efect negativ asupra comportamentului de reproducere:
intensificarea rolului social şi economic al femeii în societate, sporirea numărului de copii născuţi în
afara căsătoriei, numărul în creştere al divorţurilor sau crelterea vârstei medii de căsătorie. În acelaşi
timp, îmbătrânirea rapidă a populaţiei ar putea provoca în curând probleme sociale şi economice care
vor implica intervenţia guvernului pentru asigurarea durabilităţii bugetului public. Orizontul de timp la
care se vor materializa aceste probleme a fost amânat într-o anumită măsură de creşterea populaţiei
cu vârstă aptă de muncă, ca urmare a ratei ridicate a natalităţii înregistrată în anii 1970-1980 şi
încadrării recente a segmentului respectiv al populaţiei în forţa de muncă. Totodată, numărul
pensionarilor creşte rapid, în timp ce numărul copiilor cu vârsta de până la 15 ani (populaţia ocupată
în viitor) a scăzut semnificativ în ultimul deceniu. În lipsa schimbării trendului sau cel puţin a moderării
declinului demografic, pentru finanţarea sistemului de medicină şi pensii viitoarele guverne vor fi
nevoite să recurgă fie la creşterea poverii fiscale asupra populaţiei ocupate, fie la încurajarea ocupării
în general şi a persoanelor cu vârstă înaintată în particular.


Printre puţinele acţiuni ce pot fi întreprinse de Guvern ca răspuns la rata negativă de creştere a
populaţiei este reducerea mortalităţii infantile şi a mortalităţii populaţiei în vârstă aptă de muncă.
Aceasta implică ameliorări în sistemul de sănătate, informarea tinerilor părinţi despre riscurile ce
ţin de sănătatea copiilor, încurajarea modului sănătos de viaţă din copilărie şi descurajarea
abuzului de substanţe dăunătoare (alcool, tutun).
105



Este posibil ca guvernele următoare să fie nevoite să renunţe la moratoriul privind creşterea
vârstei de pensionare care a fost aprobat în 2003. Majoritatea ţărilor europene afectate de
problema îmbătrânirii populaţiei analizează posibilitatea creşterii vârstei de pensionare. Va fi
extrem de dificil sau chiar imposibil pentru Republica Moldova să menţină vârsta de pensionare de
62 ani pentru bărbaţi şi 57 ani pentru femei şi să amâne cresterea universală a acesteia până la
64-66 ani.



altă decizie dificilă pe care Guvernul va fi nevoit să o adopte este introducerea graduală a
sistemului general de pensii în sectorul agricol. Este clar că introducerea acestui sistem va fi
posibilă într-o perioadă mai îndelungată de timp (probabil un deceniu), dar în lipsa schimbărilor în
sistemul actual, acesta va deveni financiar insuportabil şi va forţa migrarea populaţiei ocupate din
cauza poverii fiscale mari.

6.3

Creşterea ratei de participare şi de ocupare a forţei de muncă

Numărul persoanelor ocupate în Moldova a scăzut aproape constant de la începutul tranziţiei şi acest
trend nu s-a schimbat nici după reluarea creşterii economice din 2000. Factorul care a stat la baza
scăderii ocupării este remunerarea necorespunzătoare în majoritatea sectoarelor economice. În
acelaşi timp, rata scăzută a şomajului şi rata înaltă de inactivitate confirmă că problema nu este lipsa
locurilor de muncă, ci remunerarea nesatisfăcătoare. Deşi salariile pe piaţa muncii au crescut în
termeni reali în ultimul deceniu, din cauza posibilităţii de emigrare este relevantă mai degrabă
compararea geografică decât cea istorică a salariilor. Astfel, dacă salariile pe care emigranţii
moldoveni le primesc în Rusia sau Italia sunt mult mai înalte sau cresc mai rapid decât cele din
interior, atunci este mai puţin important cât de mari sunt salariile în economia naţională sau cât de
repede cresc acestea. Or, decizia de a fi sau nu ocupat este una individuală şi benevolă. Astfel,
Guvernul poate influenţa situaţia numai prin promovarea unor salarii mai competitive prin diverse
acţiuni.


Problema principală pe care trebuie să o abordeze Guvernul în cadrul reformelor este calitatea
învăţământului profesional. Muncitorii mai bine pregătiţi au o productivitate mai înaltă a muncii şi
respectiv pot avea salarii mai mari. Mai jos sunt expuse recomandări detaliate privind acţiunile
care trebuie întreprinse de către Guvern în sectorul învăţământului profesional.



Pentru a asigura remunerarea mai bună a forţei de muncă, Guvernul trebuie să elimine alţi factori
care creează povară adiţională asupra finanţelor întreprinderilor. Reducerea corupţiei, birocraţiei,
a costurilor administrative va elibera resurse care se vor putea reflecta în remunerarea mai bună a
forţei de muncă. Pe termen lung, o îmbunătăţire calitativă a ocupării forţei de muncă va avea loc
doar cu condiţia creşterii calităţii capitalului uman, îmbunătăţirii infrastructurii digitale şi fizice şi
modernizării structurale şi instituţionale a economiei naţionale.



Mulţi cetăţeni nu sunt dispuşi să lucreze ca salariaţi cu un salariu mizer, dar mulţi ar încerca să
iniţieze propria afacere, inclusiv emigranţii întorşi de peste hotare. Evident, dacă Guvernul va
acorda mai mult suport creării şi dezvoltării IMM, aceasta se va reflecta într-o rată mai înaltă a
angajărilor pe cont propriu şi, respectiv, o rată mai înaltă a ocupării generale a forţei de muncă. În
mod particular, este recomandabil suportul guvernamental pentru crearea şi dezvoltarea IMMurilor în ramuri generatoare de locuri de muncă în mediul rural (procesarea produselor agricole,
servicii prestate populaţiei, servicii prestate agriculturii). Experienţa internaţională sugerează multe
instrumente posibile pentru încurajarea dezvoltării sectorului IMM: acordarea subsidiilor financiare
pentru achitarea dobânzii la capitalul investit, facilităţi pentru obţinerea certificatelor ISO şi a altor
certificate internaţionale, suport pentru design industrial, tehnologic şi alte activităţi de marketing.



În unele regiuni ale ţării, rata scăzută a ocupării forţei de muncă este asociată cu rata de activitate
înaltă, ceea ce înseamnă că cetăţenii sunt în căutare activă a unui loc de muncă. Experienţa
internaţională sugerează că cel mai eficient instrument pentru stimularea creării locurilor de
muncă în zonele aflate în depresiune economică, dar cu o rată înaltă a activităţii economice a
populaţiei sunt subsidiile şi granturile directe pentru crearea locurilor de muncă.

6.4

Investiţii mai mari în capitalul uman

Cheltuielile publice insuficiente în sistemul de învăţământ au fost compensate în perioada de tranziţie
de diverse plăţi private formale şi informale, care au favorizat coruperea sistemului educaţional şi au
afectat negativ calitatea învăţământului. Calitatea învăţământului vocaţional şi a învăţământului
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superior a fost cel mai mult afectată și au avut şi cele mai negative consecințe asupra evoluţiilor de pe
piaţa muncii. Deşi Guvernul nu este capabil să finanțeze în totalitate sistemul de învățământ postsecundar, acesta creează constrângeri privind numărul studenților ce pot fi admiși și valoarea taxelor
anuale. Aceste acțiuni nu contribuie la creșterea calității învățământului, care ar trebui să fie
preocuparea principală a Guvernului.
Această problemă poate fi abordată prin:


Crearea unei Agenții neguvernamentale pentru acreditarea academică a instituțiilor de învățământ
care ar avea următoarele responsabilități:
-

Asigurarea condițiilor egale de funcționare a instituțiilor de învățământ publice și private. Doar
o instituție neguvernamentală poate efectua o evaluare independentă şi echitabilă a instituțiilor
de învățământ publice și private.

-

Evaluarea dotării tehnice a instituțiilor de învățământ (dotarea tehnică și cu spațiu).

-

Evaluarea personalului didactic în colaborare cu instituții de învățământ din străinătate.

-

Atribuirea categoriilor instituțiilor de învățământ în conformitate cu calitatea personalului
didactic, a dotării tehnice și altor facilități oferite studenților. Categoria instituției de învățământ
va fi făcută publică și în funcţie de aceasta vor fi stabilite taxele anuale pentru contractele de
studii.



Încurajarea cooperării între instituțiile de învățământ din Moldova și alte țări. Profesori universitari
și maiștri în instituţiile vocaționale străine pot fi invitați pentru a instrui studenții, într-un schimb de
experienţă pentru cadrele didactice locale.



Stabilirea numărului maxim de studenți care pot fi înmatriculați la diferite specialități trebuie să se
bazeze pe dotarea tehnică și existența personalului didactic, şi nu în conformitate cu „necesitățile
statului”. În economia de piață, indivizii trebuie să se adapteze singuri la rigorile pieței. Dacă
calitatea educației în domeniile în care există deficit de forță de muncă se va îmbunătăți,
oportunitățile de angajare a absolvenților vor crește și, ca urmare, va crește și cererea pentru
aceste specialități. Totodată, dacă guvernul doreşte să atragă mai mulţi studenţi în specialităţile
tehnice, este necesară majorarea burselor acordate pentru studenţii la specialităţile respective, şi
reducerea burselor la specialităţile care nu sunt considerate prioritare de către guvern, fără a
limita, însă, din punct de vedere administrativ, numărul de studenţi care pot fi înrolaţi la
specialităţile respective.



Pe lângă şcolile vocaționale pot fi create Consilii Administrative compuse din personalul didactic,
angajatori sau reprezentanţii asociațiilor de angajatori, reprezentanții Guvernului şi părinţi, unde
fiecare reprezentant ar avea drept egal la vot în diverse probleme, inclusiv curriculumul, angajarea
personalului, managementul financiar etc. Prezenţa angajatorilor este importantă pentru că anume
angajatorii sunt cei care au nevoie de forța de muncă, iar oportunitatea de a vota și a promova
schimbări în curriculum ar putea să-i motiveze să contribuie la finanțarea școlilor vocaționale.



Motivarea angajatorilor de a colabora cu școlile profesionale. Entitățile private pot contribui la
finanțarea școlilor vocaționale prin oferirea lecțiilor practice în cadrul întreprinderilor în cazul în
care anumite utilaje sunt prea scumpe pentru a fi procurate de școlile profesionale. De asemenea,
sectorul privat poate participa la finanțarea cursurilor specifice relevante pentru întreprindere
pentru un număr limitat de studenți pe care aceștia planifică să-i angajeze.



Este necesar ca instituţiile de învăţământ să aibă o autonomie administrativă mai înaltă, inclusiv în
vederea optimizării cheltuielilor intra-sectoriale. Analizele arată că este posibilă reducerea
personalului auxiliar și tehnic în sistemul de învățământ ceea ce ar permite creșterea salariilor
personalului didactic.

6.5

Sporirea rentabilităţii investiţiilor în educaţie

Rentabilitatea relativ mică a investiţiilor în sistemul educaţional din Republica Moldova se explică prin
salarii mici în sectorul bugetar, unde majoritatea angajaţilor deţin studii superioare: personalul didactic,
medicii şi funcţionarii publici. Un alt aspect important sunt salariile mici ale tinerilor absolvenţi care
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intră pe piaţa de muncă. În pofida absolvirii unor instituţii de învăţământ superio, abilităţile şi
cunoştinţele lor de multe ori nu corespund aşteptărilor angajatorilor. Mulţi absolvenţi execută funcţii ce
pot fi executate cu uşurinţă de absolvenţii studiilor medii de specialitate.


Majorarea salariilor în sectorul bugetar este necesară pentru a menţine angajaţii în sector, a
asigura profesionalismul şi a evita corupţia în sectorul bugetar. De exemplu, în instituţiile de
învăţământ este posibilă majorarea salariilor prin majorarea taxelor anuale de şcolarizare în cazul
în care acestea au personalul didactic calificat şi sunt dotate corespunzător din punct de vedere
tenic.



Îmbunătăţirea calităţii învăţământului ar putea contribui la majorarea salariilor de către angajatori
pentru tinerii absolvenţi în cazul în care companiile vor trebui să investească mai puţin pentru
instruirea acestora la locul de muncă.

6.6

Facilitarea tranziţiei de la studii la primul loc de muncă

Tranziția de la studii la muncă este afectată de câțiva factori, inclusiv: calitatea necorespunzătoare a
procesului de învățământ, dezechilibrul dintre cererea și oferta de forță de muncă, lipsa experienței de
muncă a tinerilor absolvenți și posibilitatea migrării pentru efectuarea de lucru necalificat, dar mai bine
plătit peste hotare. Guvernul nu deține suficiente instrumente pentru crearea la modul direct a locurilor
de muncă competitive în Moldova și pentru stoparea emigrației. Totuşi, Guvernul ar putea în mod
sigur ușura tranziția de la studii la muncă prin:


Renunţarea la „practica de producţie” de format sovietic şi includerea în curriculum a stagiului
obligatoriu pentru studenții școlilor vocaționale și instituțiilor de învățământ superior care să fie
considerată ca experiență de muncă. Acestea ar trebui să fie practici cu durata mai lungă, nu de
3-4 luni după cum se practică la momentul actual, studenţii având posibilitatea să treacă prin mai
multe subdiviziuni ale întreprinderilor sau chiar mai multe întreprinderi pentru a dobândi abilitățile
practice necesare.



Motivarea companiilor pentru crearea locurilor pentru stagiari, oferirea informației și instruirii
necesare stagiarilor, prin plătirea pozițiilor respective deschise. Aceste plăţi pot fi oferite pe bază
de concurs în funcţie de condiţiile concrete oferite stagiarilor de către întreprinderi. Deoarece
angajatorii pot avea cerințe diferite privind taxele achitate pentru stagiu în funcţie de activitatea și
specialiștii care asistă stagiarii, poate fi dezvoltat un sistem multi-pilon de finanțare a stagierii:
-



6.7

Guvernul achită o contribuție minimă acceptată de angajatori pentru toți studenții.

-

- Instituțiile de învățământ achită o contribuție adițională pentru studenții cu rezultate mai
bune, care astfel îşi vor putea face stagiul în companii cu activități mai vaste.

-

- La alegere, studenții pot contribui la finanţarea stagierii în cazul în care doresc să o
efectueze într-o companie anumită.

Dezvoltarea serviciilor de orientare profesională. Cursurile de orientare profesională trebuie să fie
obligatorii în ultimul an de școală. Acestea pot fi oferite fie de către personal didactic instruit în
prealabil sau de organizații neguvernamentale finanţate din granturi guvernamentale pentru
oferirea servicii date.

Trecerea de la ocuparea informală la ocuparea formală

Ocuparea informală este în primul rând o consecinţă a lipsei altor oportunităţi de muncă. Aproape o
treime din ocuparea informală are loc în sectorul agricol, sub forma practicilor agricole de subzistență.
Aceşti angajaţi sunt dispuşi să treacă la un alt loc de muncă dacă ar exista această posibilitate. În
ceea ce priveşte al doilea aspect al ocupării informale la baza căruia stă evaziunea fiscală, acesta
poate fi parţial rezolvat prin îmbunătăţirea climatului de afaceri. Problema principală o reprezintă
contribuţia de asigurări sociale de stat de 29%, în timp ce impozitul pe venit al persoanelor fizice şi
juridice nu este înalt.


Crearea noilor locuri de muncă, care este posibilă doar prin îmbunătăţirea climatului de afaceri,
este cea mai eficientă cale de promovare a ocupării formale. Populaţia de regulă cunoaşte şi îşi
asumă consecinţele ocupării informale, cea mai importantă fiind lipsa pensiei; astfel campaniile
publice de informare sau alte instrumente educaţionale nu vor fi foarte utile.
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6.8

Prin micşorarea contribuţiei de asigurări sociale obligatorii, evaziunea fiscală se poate diminua.
Trebuie efectuată cel puţin o estimare a impactului micşorării contribuţiei sociale în cadrul unui
proiect-pilot în câteva raioane prin micşorarea cu 1-2 puncte procentuale pentru a observa
comportamentul companiilor.

Controlul migraţiei interne

Migraţiunea din mediul rural spre cel urban este o caracteristică ce persistă în economia Republicii
Moldova cu multe consecinţe sociale şi economice. Este evident că multe localităţi rurale mai devreme
sau mai târziu vor deveni nepopulate. Dintr-o perspectivă pragmatică, Guvernul trebuie să accepte că
populaţia rurală în Moldova are o cotă exagerat de înaltă şi o parte semnificativă a acesteia va migra
în mediul urban sau chiar peste hotarele ţării. Totuşi, dacă acest proces scapă de sub control, aceasta
va crea presiuni adiţionale asupra sectorului imobiliar din mediul urban, unde posibilităţile de oferire a
locuinţelor şi locurilor de muncă sunt limitate. De asemenea, aceasta va pune în pericol patrimoniul
cultural al Moldovei asociat cu existenţa comunităţilor rurale. Astfel, Guvernul trebuie să susţină în
termen scurt mai degrabă mobilitatea forţei de muncă din mediul rural spre cel urban decât migraţia
definitivă a forţei de muncă. De fapt, mulţi cetăţeni chiar ar prefera locuri de muncă bine plătite la oraş
şi traiul calm în mediul rural. În lipsa unor soluţii miraculoase, o serie de precondiţii trebuie să existe
pentru ca oamenii să dorească să rămână în mediul rural.


Dimensiunile geografice ale Republicii Moldova sunt mici, iar distanţele dintre comunităţile rurale
şi urbane sunt neglijabile după standardele internaţionale. Dacă ar exista transport public decent
şi drumuri bune, distanţele dintre localităţile rurale şi centrele raionale pot fi parcurse în maxim 30
min. Iinvestiţiile publice în drumurile naţionale şi intercomunitare ar îmbunătăţi mobilitatea forţei de
muncă, iar migrarea forţei de muncă de la sat la oraş îşi va tempera ritmul.



Un alt factor ce contribuie la migraţia de la sat la oraş este calitatea scăzută sau chiar absenţa
serviciilor şi utilităţilor publice în sate. Infrastructura de bază trebuie să fie disponibilă şi în mediul
rural (drumuri bune între comunităţile rurale, sistem de sănătate, sistem de încălzire pentru şcoli şi
grădiniţe, infrastructură culturală, Internet, telefonie mobilă).



De asemenea, este necesară revizuirea legislaţiei finanţelor publice locale astfel încât impozitul pe
venit din salariu să fie plătit în bugetul localităţii în care angajatul locuieşte, nu unde lucrează sau
compania este înregistrată formal. Aceasta va genera resurse financiare adiţionale ce pot fi
utilizate pentru dezvoltarea infrastructurii rurale.

6.9

Gestionarea emigraţiei internaţionale

Emigraţia forţei de muncă din Moldova a devenit o caracteristică proeminentă a dezvoltării economice
şi sociale a ţării în ultimul deceniu. Experienţa internațională sugerează că o dată ce acest fenomen
începe este foarte dificil sau chiar imposibil de reorienta trendul prin măsuri administrative. Guvernul
moldovenesc nu deţine instrumente necesare şi nici nu există motive pentru a stopa migraţia care
oferă mijloace financiare pentru subzistenţă multor cetăţeni. Cota populaţiei rurale este excesiv de
mare şi Moldova inevitabil va pierde o parte din această populaţie. O altă parte din emigranţi însă se
vor întoarce acasă dacă vor exista condiţii economice mai bune sau oportunităţi de angajare noi şi
bine plătite. Există relativ puţine lucruri, dar concrete, pe care guvernul poate, şi trebuie, să le
întreprindă pentru cetăţenii care intenţionează să emigreze sau deja au emigrat.


În primul rând, Guvernul trebuie să asigure protecţia drepturilor sociale şi economice a cetăţenilor
săi peste hotare prin semnarea acordurilor mutuale privind tratamentul emigranţilor pentru
facilitarea legalizării prezenţei lor peste hotare. De fapt, legalizarea prezenţei facilitează revenirea
mai frecventă a emigranţilor acasă.



Guvernul Moldovei trebuie să adapteze curriculumul educaţional la standardele europene, să
sporească calitatea învăţământului în instituţiile naţionale şi să promoveze recunoaşterea peste
hotare a diplomelor şi certificatelor naţionale de absolvire. Aceasta va ajuta emigranţii moldoveni
să se angajeze la locuri mai bine plătite şi care ar corespunde specialității absolvite.



Moldova trebuie să-şi extindă prezenţa consulară şi diplomatică în ţările care sunt principalele
destinaţii ale emigranţilor moldoveni (Rusia, Italia, Spania, Grecia). În prezent, din cauza deficitului
de resurse umane şi financiare misiunile consulare şi diplomatice ale Republicii Moldova de peste
hotare nu sunt de mare folos pentru cetăţenii Republicii Moldova care au nevoie de asistenţă. De
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multe ori acestea cer taxe pentru acordarea de asistenţă emigranţilor care deja sunt în situaţie
financiară dificilă.

6.10

Optarea pentru politice realiste în domeniul ocupării forţei de muncă

De la obţinerea independenţei, guvernele Moldovei au elaborate o serie de legi, strategii şi planuri de
acţiuni în domeniul ocupării forţei de muncă. Din păcate, toate aceste documente s-au bazat pe o
logică intervenţionistă şi nu au avut nici un impact practic. Nici o strategie adoptată nu a fost
monitorizată sau evaluată vreodată. În ciuda retoricii politice a Guvernului (spre exemplu, promisiunea
de “creare” a 300 mii de locuri de muncă şi creşterea salariului mediu pe economie până la 300 USD),
rolul real al politicii de ocupare a forţei de muncă devine unul marginal pe agenda generală de politici.
Acest fapt este într-o oarecare măsură rezultatul posibilităţilor de emigrare şi al resurselor limitate ale
statului de a interveni activ pe piaţa forţei de muncă. Strategia actuală în domeniul ocupării forţei de
muncă este materializată în Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru 2007-2015
(SNOFM). Pentru a asigura implementarea eficientă a acesteia, ar fi utile o serie de recomandări.


Este necesară ajustarea prevederiloe SNOFM la prevederile Strategiei Naţionale de Dezvoltare,
care a fost elaborate după adoptarea SNOFM de către Guvern.



Este necesară asigurarea aplicării efective a SNOFM prin monitorizarea implementării acesteia de
către actorii competenţi. Unele prevederi ale SNOFM referitoare la monitorizare au fost deja
încălcate de către ministerele vizate şi alte autorităţi responsabile pentru implementarea SNOFM.



Datorită faptului că SNOFM este un document de importanţă naţională, Ministerul Economiei şi
Comerţului (care este responsabil pentru controlul implementării SNOFM) ar trebui să ia în
considerare posibilitatea prezentării rapoartelor de implementare a SNOFM Consiliului Naţional de
Participare, care este un organ consultativ, creat la iniţiativa Guvernului pentru consultare în
domeniul politicilor de dezvoltare şi este compus din 33 lideri ai societăţii civile din Moldova.



Este necesar ca Planurile Anuale de Acţiuni în domeniul ocupării forţei de muncă să fie realiste şi
fezabile, adoptate în conformitate cu prevederile SNOFM. Dar, este imposibilă adoptarea unor
astfel planuri realiste şi fezabile fără consultarea companiilor private. Tradiţional, Planurile de
Acţiuni în domeniul Ocupării Forţei de Muncă în Moldova implică doar discuţii în interiorul
guvernului sau un dialog sumar cu sindicatele şi patronatele (care nu sunt universal
reprezentative), nu un dialog efectiv cu cei care de fapt creează locuri de muncă.



Referitor la politicile active în domeniul pieţei muncii, sunt necesare mai multe eforturi pentru a
evalua impactul real al acestora. În prezent, Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
Angajare nu dispune de mijloacele şi instrumentele necesare pentru a efectua o astfel de
evaluare. Fără o evaluare adecvată este dificilă elaborarea politicilor active eficiente şi de a
asigura o balanţă corectă între diferite programe şi măsuri.



De asemenea, trebuie acordată mai multă atenţie echilibrului între politicile active şi pasive ale
pieţei muncii. La moment, predomină măsurile pasive ale pieţei muncii, deşi eficacitatea lor este
destul de neclară. Aproximativ 80% din fondurile politicilor pasive sunt cheltuite pentru alocaţii de
şomaj, care sunt atât de mici, încât cu greu fac vreo diferenţă în viaţa beneficiarilor. Un pas
rezonabil ar fi revizuirea radicală a criteriilor de eligibilitate pentru astfel de beneficii, cu scopul de
a mări cuantumul acestora.



Proporţia politicilor active în domeniul pieţei muncii ar trebui să crească în finanţarea totală din
Fondul de şomaj. Unele politici active, cum ar fi subsidiile pentru companiile care angajează tinerii
specialişti sau creează locuri de muncă ar trebui revizuite, atât din punct de vedere al criteriilor
economiei de piaţă, cât şi al atractivităţii financiare pentru companiile respective. În unele cazuri,
spre exemplu angajarea tinerilor specialişti, prevederile contractului trebuie revăzute şi făcute mai
flexibile pentru companii.



În contextul altor măsuri, cum ar fi suportul pentru întreprinderile nou create, apare întrebarea
referitoare la relevanţa acestora. Faptul că ANOFM este cea mai indicată instituţie pentru a realiza
această măsură nu este sigur. Măsura respectivă este destul de limitată ca scop şi acoperire şi
dacă o evaluare ar demonstra eficacitatea redusă a acesteia, atunci fondurile, şi aşa destul de
limitate, ar putea fi redirecţionate spre măsuri mai eficiente şi relevante, sau ar putea fi utilizate
numai pentru granturi companiilor din zonele aflate în depresie economică.
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6.11

Îmbunătăţirea mediului de afaceri

În procesul reformei regulatorii climatul de afaceri s-a îmbunătăţit în ceea ce priveşte termenul şi
numărul de proceduri necesare pentru înregistrarea companiei şi obţinerea unor certificate şi licenţe.
Dar alte aspecte au rămas problematice, menţinând la un nivel scăzut rata creării întreprinderilor noi şi
înrăutăţind poziţiile Republicii Moldova în clasamentele internaţionale. Un climat de afaceri prietenos
pentru sectorul privat este soluţia de bază pentru eliminarea distorsiunilor de pe piaţa muncii. Pentru a
atrage mai mulţi investitori străini şi pentru a creşte profitabilitatea companiilor astfel încât acestea să
poată plăti salarii mai mari, încă mai trebuie depuse eforturi importante.


Legile trebuie să fie în mod efectiv aplicate şi respectate. Deja există multe legi bune, dar corupţia,
birocraţia şi alte bariere nescrise sunt încă prezente în multe structuri ale economiei. Numărul mai
mare de inspecţii decât în ţările din regiune nu garantează şi eficienţa acestora.



Rolul Agenţiei Naţionale de Protecţie a Concurenţei trebuie consolidat, dar mai întâi se cere
perfecţionarea cadrului legal şi metodologic pentru funcţionarea acestei Agenţii. De asemenea,
trebuie garantată independenţa altor instituţii de reglementare a pieţei şi, mai ales, independenţa
sistemului judiciar pentru a spori confidenţa investitorilor străini şi a celor autohtoni.



Restricţia de a procura teren agricol pentru străini ar trebui gradual eliminată. Aceasta poate servi
ca o precondiţie pentru creşterea investiţiilor în agricultură şi crearea locurilor de muncă în
localităţile rurale. Comercializarea terenurilor agricole către străini ar putea contribui la investiţii
sporite în agricultură nu doar prin atragerea investitorilor străini, ci şi prin creşterea investiţiilor
naţionale dacă preţul pentru terenurilor va creşte şi acesta vor putea fi mai uşor utilizate ca
garanţii pentru obţinerea creditelor. Totodată, pământul mai scump ar putea majora nivelul de
bunăstare al locuitorilor rurali.

Chiar dacă legislaţia muncii este importantă, rolul ei nu este crucial şi acesta nu este factorul principal
ce influenţează situaţia curentă de pe piaţa muncii. Cu alte cuvinte, nici reglementările specifice ale
muncii, nici politicile generale de ocupare a forţei de muncă nu pot crea locuri de muncă, ci doar sunt
capabile să faciliteze trecerea de la şomaj sau de la inactivitate la ocupare şi să permită companiilor
un grad mai mare de flexibilitate pe piaţa muncii.
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Anexa
Anexa 1. Sondajul sociologic executat de CBS AXA pe mobilitatea
intersectorială şi tranziţia de la educaţie la muncă
Distribuţia generală a răspunsurilor
Modulul 1. Întrebări de identificare şi mobilitate geografică
a) Vârsta (N=1,186 observaţii):
Media: 38.14 ani
b) Sexul (N=1,186)
Masculin

46.0%

Feminin

54.0%

c) Mediul de reşedinţă (N=1186)
Urban

39.2%

Rural

60.8%

d) Cum apreciaţi nivelul Dvs. de trai? (N=1186)
Foarte bun

2.0%

Bun

23.8%

Satisfăcător

54.6%

Rău

16.9%

Foarte rău

2.8%

e) Care este cel mai înalt nivel de studii finalizate? (N=1,180)

f)

Fără studii

0.3%

Primar

3.1%

Gimnazial

12.1%

Liceal; mediu general

22.7%

Secundar profesional

17.6%

Mediu de specialitate

20.7%

Universitar

21.0%

Postuniversitar

2.1%

NA

0.4%

Care este specialitatea de bază pe care aţi absolvit-o? (N=728)
Pedagogie

12.3%

Umanistică şi artă

4.7%

Ştiinţe sociale, business şi drept

11.7%

Ştiinţe exacte (matematică, fizică, informatică)

5.6%

Inginerie, industrie şi construcţii

30.4%

Agricultură şi ştiinţe veterinare

10.1%

Sănătate şi asistenţă socială

7.5%

Servicii

10.5%

Alta

7.3%
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g) În prezent studiaţi la o instituţie de învăţământ publică sau privată? (N=1,186)
Da

14.5%

Nu

85.5%

h) În legătură cu aceasta, indicaţi nivelul de instruire pe care îl veţi obţine (N=172)

i)

j)

Liceal; mediu general

23.3%

Secundar profesional

4.8%

Mediu de specialitate

11.0%

Universitar

51.0%

Postuniversitar

9.4%

Instruire neformală

0.5%

Care este statutul DVs. ocupaţional? (N=1,186)
Salariat

41.4%

Patron de întreprindere

1.8%

Lucrător pe cont propriu

10.1%

Ajutor familial neremunerat

3.6%

Inactiv

25.3%

Şomer

17.8%

Indicaţi localitatea unde locuiţi permanent (N=675)

k) Indicaţi localitatea în care lucraţi (N=675)
l)

Care sunt problemele principalele în legătură cu deplasarea la locul de muncă ? (răspuns
multiplu) (N=108)
Nu sunt probleme

44.4%

Deplasarea la serviciu implică costuri înalte

33.0%

Transportul public circulă rar

9.5%

Nu dispuneţi de transport privat propriu

7.2%

Deplasarea la serviciu necesită mult timp

6.4%

Altceva

5.2%

Transportul public este supraaglomerat

5.1%

Nu există transport public

3.1%

Trebuie să mergi mult pe jos până la cea mai apropiată staţie

2.4%

m) De ce aţi ales să lucraţi într-o localitate diferită de cea în care locuiţi? (răspuns multiplu) (N=108)
Absenţa locurilor de muncă în localitate în care locuiţi permanent

57.0%

Posibilitatea de a obţine venituri mai mari

29.6%

Condiţii mai bune de muncă

14.0%

Întotdeauna aţi lucrat în această localitate

4.7%

Locul actual de muncă corespunde mai mult specialităţii absolvite

3.6%

Altceva

3.2%

Combinarea responsabilităţilor de familie (soţia/soţul/copii/lucrează învaţă în această localitate)

2.0%

Dorinţa de avansare în carieră

1.5%

n) Planificaţţi schimbarea localităţii de trai în localitatea în care lucraţi? (N=108)
Da

25.4%

Nu

67.9%

Nu ştiu/Nu este exclus

6.7%
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o) În perioada 1998-2007 de câte ori aţi schimbat localitatea de trai permanent? (N=1,186)
0

88.1%

1

7.5%

2

2.7%

3

1.1%

4

0.7%

p) Ultima dată când aţi schimbat localitatea de trai, din care localitate aţi venit?
q) Indicaţi anul în care a avut loc ultima schimbare a localităţii.
r)

Care a fost motivul principal al ultimei schimbări a localităţii de trai? (N=142)
Schimbări în starea civilă (căsătorie, divorţ etc.)

27.6%

Alte motive familiale

23.5%

În legătură cu serviciul

7.9%

În legătură cu studiile

15.7%

Dorinţa de a avea condiţii mai bune de viaţă

16.2%

Aţi obţinut o locuinţă (prin cumpărare, moştenire, donaţie, schimb etc.)

7.6%

Altceva (indicaţi)

1.5%

s) Planificaţi să vă întoarceţi înapoi în localitatea din care aţi plecat ultima dată? (indicată la
întrebarea 16) (N=142)
Da

21.6%

Nu

67.9%

Nu ştiu/Nu este exclus

10.5%

Modulul 2. Mobilitatea sectorială şi ocupaţională a forţei de muncă
a) În perioada 1998-2007 de câte ori aţi schimbat locul de muncă? (N=1,186)
0

70.7%

1

9.1%

2

7.7%

3

6.4%

4

3.0%

5

1.3%

6

0.6%

7

0.1%

8

0.1%

10

0.8%

b) În ce an aţi schimbat ultima dată locul de muncă? (N=315)
1998

3.7%

1999

3.5%

2000

5.6%

2001

3.6%

2002

5.6%

2003

5.9%

2004

8.0%

2005

9.1%

2006

14.4%

2007

40.7%
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c) În tabelul de mai jos, vă rugăm să indicaţi care au fost caracteristicile ultimelor trei locuri de muncă
(N=347 pentru ultimul loc de muncă, N=323 pentru locul precedent de muncă şi N=26 pentru locul
ante-precedent de muncă)
Ultimul loc de muncă
(locul de muncă curent
pentru cei care au un loc
de muncă; ultimul loc de
muncă pentru cei care nu
lucrează)

Locul
precedent
de muncă

Locul anteprecedent
de muncă

Schimbări în sectorul de activitate
Agricultură, economia vânatului şi silvicultură

19.0%

10.0%

16.4%

Pescuit

0.5%

0.5%

Industrie

6.9%

9.0%

3.2%

Construcţii

17.8%

22.0%

20.1%

Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea
autovehiculelor, motocicletelor şi bunurilor casnice şi
personale

11.8%

12.2%

13.3%

Hoteluri şi restaurante

3.7%

3.9%

6.4%

Transporturi şi telecomunicaţii

7.0%

6.7%

3.2%

Activităţi financiare, arendă şi servicii

5.1%

4.6%

16.4%

Tranzacţii imobiliare

0.6%

1.3%

Administraţie publică

1.8%

4.7%

Învăţământ

7.4%

6.1%

Sănătate şi asistenţă socială

3.9%

4.8%

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

14.5%

14.1%

11.4%

Privată

41.5%

49.1%

45.6%

Publică

48.8%

39.6%

32.9%

Mixtă cu capital privat şi public

2.1%

2.0%

3.2%

Cu capital străin

2.0%

3.2%

Mixtă cu capital moldovenesc şi străin

1.8%

0.7%

Conducător şi funcţionar superior (top manager)

3.6%

5.0%

5.0%

Conducător şi funcţionar mediu (middle manager)

4.4%

4.0%

19.6%

Specialist

14.1%

17.3%

5.0%

Lucrător calificat

40.7%

34.1%

9.6%

Lucrător necalificat

36.3%

38.9%

60.7%

Alta (indicaţi)________________________________

0.9%

0.7%

9.6%

Schimbări în forma de proprietate

Schimbări în nivelul de calificare

Schimbări în statut formal/informal
Patronul achipa pentru Dvs. contribuţia în fondul de
pensii şi şomaj

Da

59.4%

59.8%

44.3%

Nu

32.2%

32.8%

47.5%

Nu ştiu

8.4%

7.4%

8.2%

Aţi beneficiat de concediu anual plătit sau
compensaţie pentru concediu?

Da

58.8%

55.0%

42.5%

Nu

39.7%

43.8%

57.5%

Nu ştiu

1.5%

1.2%

În caz de incapacitate de muncă pe motive de
sănătate puteaţi fi plătit pentru timpul nelucrat

Da

62.0%

54.6%

44.3%

Nu

33.1%

40.5%

55.7%

Nu ştiu

4.9%

4.9%
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d) Care a fost cauza plecării de la locul de muncă? (răspuns multiplu)
De la precedentul
loc de muncă

De la anteprecedentul loc
de muncă

Restructurarea sau lichidarea întreprinderii la care aţi lucrat precedent

14.1%

4.6%

Concediat la terminarea contractului

7.1%

2.4%

Dorinţa de a avea venituri mai mari

48.1%

49.5%

Schimbarea locului de trai

5.1%

2.7%

Corespunde mai mult specialităţii absolvite

0.9%

3.6%

Condiţii mai bune de muncă

10.3%

26.0%

Dorinţa de avansare în carieră

2.4%

1.7%

Dorinţa de a lansa o afacere proprie

1.3%

1.9%

Distanţă mai mică faţă de la locul de trai

1.7%

1.9%

Altceva (specificaţi)_____________________

9.1%

5.7%

e) A implicat aceasta şi schimbarea profesiei (specializării)? (N=323)
Trecerea de la precedentul loc de
muncă la ultimul loc de muncă

f)

Trecerea de la ante-precedentul loc
de muncă la precedentul loc de
muncă

Da

41.0%

42.5%

Nu

59.0%

57.5%

După schimbarea locului de muncă aţi avut nevoie şi aţi beneficiat de instruire suplimentară?
(N=311)
La ultimul loc de muncă

La precedentul loc de muncă

Nu am avut nevoie de instruire
suplimentară

57.7%

61.7%

Am avut nevoie de instruire, dar nu am
primit instruire

8.5%

9.2%

Am avut nevoie de instruire şi am primit-o la
locul de muncă

14.9%

15.6%

Am avut nevoie de instruire şi am primit-o la
cursurile organizate de ANOFM

.8%

2.2%

Am avut nevoie de instruire şi am primit-o la
cursuri specializate private

2.4%

4.0%

Altceva (specificaţi)______________

15.6%

7.3%
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MODULUL 3. Tranziţia de la educaţie la muncă
Modulul 3 se va completa doar de persoanele cu vârstă între 18 şi 34 ani
a) Anul în care aţi absolvit cel mai înalt nivel de studii pe care îl deţineţi (N=536)
1989

0.6%

1990

1.5%

1991

1.9%

1992

2.3%

1993

2.4%

1994

3.4%

1995

1.6%

1996

2.4%

1997

5.0%

1998

3.7%

1999

5.8%

2000

6.1%

2001

3.3%

2002

3.0%

2003

5.0%

2004

6.7%

2005

10.4%

2006

8.7%

2007

13.2%

2008

13.1%

b) Dacă aţi absolvit în 2007 sau 2008, care este remuneraţia lunară netă minimă pentru care aţi
accepta sau aţi acceptat să lucraţi? (N=163)
Media: 3,650 MDL
c) În timpul studiilor (N=553)
Nu aţi lucrat sau aţi lucrat mai puţin de 1 lună pe an

63.1%

Aţi lucrat doar în cadrul programelor educaţionale (practica de producţie plătită, contracte ale
instituţiei de învăţământ cu întreprinderi/organizaţii)

9.5%

Aţi lucrat în timpul studiilor, dar în afara programelor educaţionale

17.8%

Aţi lucrat doar în timpul întreruperii studiilor (vacanţă, concediu academic)

9.6%

d) Corespundea lucrul efectuat în timpul studiilor cu domeniul de specializare pentru care studiaţi?
(N=202)
Da

39.5%

Nu

60.5%

e) Indicaţi data la care aţi început să lucraţi la primul loc de muncă cu durata mai mare de 3 luni
după absolvirea celui mai înalt nivel de studii finistae (N=476)
Nu am avut niciodată un loc de muncă mai mult de trei luni

67.2%
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f)

Pentru cei ce au avut un serviciu ce a durat mai mult decât trei luni, anul angajării este:
1990

0.6%

1991

0.9%

1992

2.4%

1993

1.9%

1994

1.7%

1995

2.0%

1996

3.4%

1997

4.1%

1998

3.6%

1999

5.4%

2000

8.0%

2001

4.4%

2002

5.3%

2003

7.7%

2004

7.6%

2005

12.8%

2006

9.3%

2007

9.6%

2008

9.4%

g) Care a fost activitatea principală după ce aţi absolvit cel mai înalt nivel de studii pe care îl deţineţi
şi înainte de primul loc de muncă în Republica Moldova? (N=227)
Nu aţi avut perioadă de tranziţie, aţi început să lucraţi imediat după absolvire

44.1%

Aţi lucrat la un loc/mai multe locuri de muncă de scurtă durată (mai puţin de trei luni)

18.5%

Serviciu militar

5.8%

Aţi lucrat în afara Republicii Moldova

6.8%

Nu aţi lucrat, dar aţi căutat un loc de muncă

10.4%

Alta (specificaţi)__________________________

14.5%

h) Durata primului loc de muncă (N=208)
Media: 30 luni
i)

j)

Care a fost nivelul de calificare cerut la primul loc de muncă? (N=219)
Conducător şi funcţionar superior (top manager)

4.5%

Conducător şi funcţionar mediu (middle manager)

2.9%

Specialist

20.6%

Lucrător calificat

39.4%

Lucrător necalificat

32.6%

În ce sector de activitate economică a fost primul loc de muncă? (N=219)
Agricultură, economia vânatului şi silvicultură

12.9%

Pescuit

0.0%

Industrie

7.7%

Construcţii

19.7%

Comerţ cu ridicata şi amănuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor, a bunurilor casnice
şi personale

13.8%

Hoteluri şi restaurante

3.3%
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Transporturi şi telecomunicaţii

4.8%

Activităţi financiare, arendă şi alte servicii

3.8%

Tranzacţii imobiliare

2.0%

Administraţie publică

3.7%

Învăţământ

9.2%

Sănătate şi asistenţă socială

4.8%

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

14.3%

k) Ce metode aţi utilizat pentru căutarea primului loc de muncă? (N=219)

l)

Nu am căutat, mi s-a propus un loc de muncă pe care l-am acceptat

47.9%

Apel la prieteni, rude, colegi, sindicate

22.8%

Prin intermediul instituţiei de învăţământ

7.9%

Răspuns la anunţuri

6.7%

Contractarea directă a patronilor sau factorilor responsabili de angajare

5.8%

Publicare de anunţuri

5.0%

Înscriere la oficiul forţei de muncă

3.0%

Demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu

3.0%

Centre de consiliere şi orientare profesională

0.7%

Înscriere la agenţiile particulare de plasare.

0.4%

Cât timp aţi căutat primul loc de muncă? (N=115)
Mai puţin de 1 lună

60.6%

1–3 luni

26.4%

3–6 luni

7.0%

6–12 luni

4.0%

Mai mult de 1 an

1.9%

m) Cât de dificil a fost să găsiţi primul loc de muncă? (N=114)
Foarte uşor

25.7%

Relativ uşor

40.8%

Dificil

25.6%

Foarte dificil

8.0%

n) Care au fost/ sunt principalele dificultăţi pe care le-aţi întâlnit/le întâlniţi în căutarea primului loc de
muncă? (N=117)
Nu sunt/nu au fost dificultăţi majore

46.2%

Nu ştiaţi/nu ştiţi cum să căutaţi locuri de muncă

4.1%

Lipsa informaţiei despre locurile de muncă disponibile

16.3%

Cunoştinţele obţinute în instituţia de învăţământ nu sunt suficiente pentru activitatea practică la
locul de muncă

2.6%

Lipsa experienţei de muncă

21.4%

Cererea scăzută pentru specialişti în domeniul în care aţi absolvit

1.4%

Nu aţi avut cunoscuţi care să vă recomande

3.7%

Altceva

2.6%

Dificultăţi în începerea propriei afaceri

1.8%
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o) Care a fost tipul contractului în cadrul căruia aţi lucrat la primul loc de muncă? (N=216)
Angajat pe cont propriu

16.0%

Salariat permanent cu program complet de lucru

56.2%

Salariat permanent cu program incomplet de lucru

8.2%

Salariat temporar cu program complet de lucru

12.7%

Salariat temporar cu program incomplet de lucru

4.4%

Lucrător familial

2.5%

p) Corespunde/corespundea domeniului Dvs. de activitate la primul loc de muncă cu specialitatea
absolvită? (N=216)
Da

52.7%

Nu

47.3%

q) După angajarea la primul loc de muncă aţi avut nevoie şi aţi beneficiat de instruire suplimentară?
(N=216)
Nu am avut nevoie de instruire suplimentară

60.9%

Am avut nevoie de instruire, dar nu am primit instruire

7.1%

Am avut nevoie de instruire şi am primit-o la locul de muncă

29.1%

Am avut nevoie de instruire şi am primit-o la cursuri specializate private

2.9%
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Anexa 2. Revizuirea surselor de date
Tabelul A1. Definiţia şi descrierea designului eşantionului pentru două etape, conform AFM
Notă: Diferenţele sunt marcate cu bold.
Eşantionarea

Prima fază (1999–2005)

A doua fază ( 2006–prezent)

Două etape ale sondajului pe grupe cu
stratificare la prima etapă (trei straturi):

Două etape ale sondajului pe grupe cu stratificare la prima etapă
(unsprezece straturi):



sate



oraşele din Nord



oraşe mari



satele mari din Nord



oraşe



satele mici din Nord



oraşele din Centru



satele mari din Centru



satele mici din Centru



oraşele din Sud



satele mari din Sud



satele mici din Sud



suburbiile municipiului Chişinău



oraşul Chişinău

Proba-cadru pentru etapa 1 - PSUs
creat de circumscripţiile electorale

Proba-cadru pentru etapa I - PSUs (al 2-lea nivel – unităţi
administrative)

Proba-cadru pentru etapa a 2-a listele de alegători din 1996

Proba-cadru pentru etapa a 2-a

Mărimea eşantionului:

Mărimea eşantionului:



1 etapă – 114 UPS-uri



1 etapă – 129 UPS-uri



a 2-a etapă – 2,736 gospodării
per lună



2-a etapă – 4,000 gospodării per lună

Procedura de eşantionare:

Procedura de eşantionare:



1etapă - eşantion simplu aleator
de PSUs în fiecare strat





a 2-a etapă – eşantion simplu
aleator gospodării în fiecare
PSUs



Schema de rotaţie:



Persoane
angajate

– Listele recensământului populaţiei (2004) şi listele
consumatorilor privaţi de energie electrică

cu mărimea fiecărui strat
a 2-a etapă - eşantion simplu aleator de gospodării în
fiecare PSUs

Schema de rotaţie:

1 etapă – nu există schemă de
rotaţie



a 2-a etapă – 2-(2)-2 (trimestrial)



Persoană ocupată – toate persoanele
cu vârsta de peste 15 ani care
realizează activităţi economice sau
sociale de producere a bunurilor sau
serviciilor pentru cel puţin o oră pe
parcursul perioadei de referinţă (o
săptămână), pentru obţinerea venitului
în formă de salariu, alt tip de
remunerare sau alte beneficii. În plus,
se consideră ocupate persoanele care
au lucrat pe parcursul perioadei de
referinţă ca angajat, lucrător pe cont
propriu sau ajutor familiar
neremunerat precum şi următoarele
categorii de persoane:

1 etapă - prelevarea de probe cu probabilităţi proporţionale

1 etapă – începând cu 2008 în jur de 20% de UPS-uri vor fi
înlocuite
a 2-a etapă – 2-(1)-1-(8)-2 (lunar)

Persoană ocupată – toate persoanele cu vârsta de peste 15 ani
care realizează activităţi economice sau sociale de producere a
bunurilor sau serviciilor pentru cel puţin o oră pe parcursul
perioadei de referinţă (o săptămână), pentru obţinerea venitului
în formă de salariu, alt tip de remunerare sau alte beneficii. În
plus, se consideră ocupate persoanele care au lucrat pe
parcursul perioadei de referinţă ca angajat, lucrător pe cont
propriu sau ajutor familiar neremunerat precum şi următoarele
categorii de persoane:


persoane temporar absente de la serviciu pe parcursul
perioadei de referinţă care menţin o relaţie formală cu locul
de muncă, iar motivul absenţei este: concediul, concediul de
boală, concediul de maternitate (în limitele perioadei
stabilite de lege), concediul neplătit, concediul de studii,
incapacitate temporară de muncă, conflicte la locul de
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Şomeri conform
OIM

persoane temporar absente de la
serviciu pe parcursul perioadei de
referinţă ce menţin o relaţie
formală cu locul de muncă, iar
motivul absenţei este: concediul,
concediul de boală, concediul de
maternitate sau de îngrijire a
copilului (în limitele perioadei
stabilite de lege), concediu
neplătit, concediu de studii,
incapacitate temporară de
muncă, conflicte la locul de
muncă sau greve, instruire
vocaţională sau ca rezultat al
întreruperii activităţii din cauza
condiţiilor meteorologice sau a
lipsei materiei prime, a energiei, a
altor probleme tehnice sau a
caracterului sezonier al activităţii;
persoane angajate (full-time sau
part-time) care îşi caută un alt
serviciu;
persoane care pe parcursul
perioadei de referinţă au suplinit
poziţii remunerate, chiar dacă
participau la instruire, erau
pensionaţi sau primeau pensie,
sau erau înregistraţi la agenţiile
de plasare în câmpul muncii,
indiferent dacă au sau nu au fost
înregistraţi ca şomeri;



ajutori familiali neremuneraţi,
inclusiv cei absenţi temporar;



ucenic plătit sau angajat de probă
cu zi completă sau parţială de
muncă;



membri ai forţelor armate (cadre
active sau care sunt în serviciul
militar).

Şomeri conform OIM115 sunt
persoane cu vârsta de 15 ani şi mai
mult, care pe parcursul perioadei de
referinţă au întrunit simultan
următoarele trei condiţii:


nu au un serviciu şi nu
desfăşoară o activitate ce
generează venituri;



au căutat de lucru pe parcursul
ultimelor patru săptămâni
utilizând diverse metode:
înregistrarea la oficiile de
angajare a forţei de muncă, au
urmat etapele necesare pentru a
deveni angajaţi pe cont propriu,
au publicat sau au răspuns la
anunţuri de angajare, au apelat
după ajutor la prieteni, colegi,
rude şi sindicate;



muncă sau greve, instruire vocaţională sau ca rezultat al
întreruperii activităţii din cauza condiţiilor meteorologice;


persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului (în
limitele perioadei specificată de lege) sau în concediu
neplătit, sau cei care nu au activat ca urmare a lipsei de
materie primă sau a energiei sau din cauza problemelor
tehnice, dacă sunt siguri că se vor întoarce la serviciu în
următoarele trei luni;



angajaţii în munci sezoniere (în afara sezonului), care sunt
siguri că vor începe să lucreze în următoarele 6 luni, şi care
sunt plătiţi pe parcursul perioadei de aşteptare a sezonului:



persoane angajate (full-time sau part-time) care îşi caută un
alt serviciu;



persoane care pe parcursul perioadei de referinţă au suplinit
poziţii remunerate, chiar dacă participau la instruire, erau
pensionaţi sau primeau pensie sau erau înregistraţi la
agenţiile de plasare în câmpul muncii, indiferent dacă au
sau nu au fost înregistraţi ca şomeri;



ajutori familiali neremuneraţi, inclusiv cei absenţi temporar;



ucenic plătit sau angajat de probă cu zi completă sau
parţială de muncă;



membri ai forţelor armate (cadre active sau care sunt în
serviciul militar).

Şomeri conform OIM sunt persoane cu vârsta de 15 ani şi mai
mult, care pe parcursul perioadei de referinţă au întrunit simultan
următoarele trei condiţii:


nu au un serviciu şi nu desfăşoară o activitate ce generează
venituri;



au căutat de lucru pe parcursul ultimelor patru săptămâni
utilizând diverse metode: înregistrarea la oficiile de angajare
a forţei de muncă, au urmat etapele necesare pentru a
deveni angajaţi pe cont propriu, au publicat sau au răspuns
la anunţuri de angajare, au apelat după ajutor la prieteni,
colegi, rude şi sindicate;



sunt gata să înceapă serviciul în următoarele 15 zile dacă
găsesc de lucru.

Următoarele categorii de persoane sunt considerate, de
asemenea, şomeri:


persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului (în
limitele perioadei specificată de lege) sau în concediu
neplătit, sau cei care nu au activat ca urmare lipsei de
materie primă, sau a energiei, sau din cauza problemelor
tehnice, dacă nu sunt sigure că în următoarele trei luni se
vor întoarce la serviciu şi au căutat un nou serviciu, fiind
dispuse să înceapă lucrul;



angajaţii în munci sezoniere (în afara sezonului) care nu

sunt gata să înceapă serviciul în
următoarele 15 zile dacă găsesc
de lucru.

Următoarele categorii de persoane
sunt consideraţi, de asemenea,

115 According to the definition of the International Labour Organization.
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şomeri:




Populaţia
inactivă

persoanele care nu au un
serviciu, care sunt disponibile să
înceapă lucrul, care au găsit un
loc de muncă şi urmează să
înceapă să lucreze la o dată
ulterioară după perioada de
referinţă; persoanele care
aşteaptă rezultatele unui interviu,
persoanele care aşteaptă să fie
chemate la locul anterior de
muncă sau care au întreprins toţi
paşii necesari pentru deschiderea
propriei afaceri;
persoanele care în mod normal
fac parte din categoria inactivă a
populaţiei (elevi, studenţi,
pensionari), dar care au declarat
că au căutat de lucru şi sunt
dispuse să înceapă lucrul.

Conform acestui sondaj, persoanele
care nu au lucrat cel puţin o oră şi nu
au fost angajaţi pe parcursul
săptămînii de referinţă sunt inactivi:


elevii şi studenţii;



pensionarii (toate categoriile);



persoanele casnice;



persoanele întreţinute de alţii, de
stat sau din alte venituri (chirii,
dobînzi, etc.).

sunt siguri că vor începe să lucreze peste 6 luni; nu sunt
plătiţi în timp ce aşteaptă noul sezon; au căutat un nou loc
de muncă şi sunt gata să înceapă lucrul;


lucrători sezonieri pe cont propriu (în afara sezonului) care
au căutat de lucru şi sunt pregătiţi să înceapă serviciul
imediat;



persoanele care nu au un serviciu, care sunt disponibile să
înceapă lucrul, care au găsit un loc de muncă şi urmează să
înceapă să lucreze la o dată ultarioară după perioada de
referinţă; persoanele care aşteaptă rezultatele unui interviu,
persoanele care aşteaptă să fie chemate la locul anterior de
muncă sau care au întreprins toţi paşii necesari pentru
deschiderea propriei afaceri;



persoanele care în mod normal fac parte din categoria
inactivă a populaţiei (elevi, studenţi, pensionari), dar care au
declarat că au căutat d elucru şi sunt dispuse să înceapă
lucrul.

Conform acestui sondaj, persoanele care nu au lucrat cel puţin o
oră şi nu au fost angajate pe parcursul săptămânii de referinţă
sunt inactive:


elevii şi studenţii;



pensionarii (toate categoriile);



persoanele casnice;



persoanele întreţinute de alţii, de stat sau din alte venituri
(chirii, dobânzi etc.).



persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului (în
limitele perioadei specificată de lege) sau în concediu
neplătit, sau cei ce nu au activat ca rezultat al lipsei de
materie primă, sau a energiei, sau din cauza problemelor
tehnice, dacă nu sunt sigure că în următoarele trei luni se
vor întoarce la serviciu şi nu au căutat un nou serviciu,
nefiind dispuse să înceapă lucrul;



angajaţii în munci sezoniere (în afara sezonului) care nu
sunt siguri că vor începe să lucreze peste 6 luni; nu sunt
plătiţi în timp ce aşteaptă noul sezon; nu au căutat un nou
serviciu şi nu sunt gata să înceapă lucrul;



lucrători sezonieri pe cont propriu (în afara sezonului) care
nu au căutat un serviciu şi nu sunt pregătiţi să înceapă
serviciul imediat.

Erori de eşantionare
Tabelul A2. Numărul persoanelor ocupate şi ratele ocupării forţei de muncă
Numărul
persoanelor
ocupate (mii)

Eroarea limită ±
(mii)

Rata ocupării
(%)

Eroarea limită ±
(p.p.))

Bărbaţi

621.7

42.6

44.8

1.8

Femei

625.8

40.3

40.5

1.4

Urban

549.3

69.9

43.9

1.9

Rural

698.2

41.0

41.6

2.2

Total

1,247.5

81.0

42.6

1.5
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Tabelul A3. Numărul şomerilor şi ratale şomajului
Numărul
şomerilor (mii)

Eroarea limită ±
(mii)

Rata şomajului
(%)

Eroarea limită
± (p.p.)

Bărbaţi

41.6

7.9

6.3

1.1

Femei

25.3

4.9

3.9

0.7

Urban

40.8

9.7

6.9

1.4

Rural

26.1

6.7

3.6

1.0

Total

66.9

11.8

5.1

0.8

Chestionarea întreprinderilor

Tabelul A4. Sondajul anual
Sondajul

Codul

Respondenţii sondajului

Data prezentării

Numărul angajaţilor şi
salarizarea lor

1-M

Toate întreprinderile cu 20 sau mai mult
de 20 de angajaţi şi toate instituţiile
bugetare

29 Februarie 2009

Securitatea la locul de
muncă

1-PM

Toate întreprinderile cu 20 sau mai mult
de 20 de angajaţi şi toate instituţiile
bugetare

15 Mai 2009

Instruirea profesională a
angajaţilor

6-M

Toate întreprinderile cu 20 sau mai mult
de 20 de angajaţi şi toate instituţiile
bugetare

21 Mai 2009

Numărul angajaţilor şi a
posturilor de muncă în
întreprinderi cu mai puţin de
20 de angajaţi

1-IM

Toate întreprinderile cu mai puţin de 20 de
angajaţi

7 Mai 2009

Salarii (anchetă OIM,
octombrie)

53-M

Toate întreprinderile cu 20 sau mai mult
de 20 de angajaţi şi toate instituţiile
bugetare

16 Ianuarie 2009

Tabelul A5. Sondajul trimestrial
Sondajul

Codul

Respondenţii sondajului

Data prezentării

Mobilitatea şi ocuparea
forţei de muncă

1-C

Toate întreprinderile cu 20 sau mai mult
de 20 de angajaţi şi toate instituţiile
bugetare

30 de zile după perioada
de referinţă

Numărul angajaţilor şi a
posturilor de lucru în
întreprinderi mai mici de 20
de angajaţi

1-IM

Toate întreprinderile cu 4-19 angajaţi

50 de zile după perioada
de referinţă

Numărul funcţionarilor
publici

1-FP

Toate instituţiile administraţiei publice

42 de zile după perioada
de referinţă
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Tabelul A6. Sondajul lunar
Sondajul

Codul

Respondenţii sondajului

Data prezentării

Numărul angajaţilor şi
remunerarea acestora

1-M

Toate întreprinderile cu 20 sau mai mult
de 20 de angajaţi şi toate instituţiile
bugetare

30 de zile după perioada
de referinţă

Sondajul

Codul

Respondenţii sondajului

Data prezentării

Angajarea absolvenţilor

TS

Toate întreprinderile cu 20 sau
mai mult de 20 de angajaţi şi toate
instituţiile bugetare

22 Septembrie 2009

Tabelul A7. Sondajul ad hoc

5.2.4

Principalii indicatori publicaţi de ANOFM

a) Numărul şomerilor116 la începutul şi sfârşitul perioadei de referinţă
b) Fluxul şi refluxul de şomeri în perioada de referinţă
c) Numărul şomerilor care au fost ocupaţi pe parcursul perioadei de referinţă
d) Numărul şomerilor care beneficiau de ajutor de şomaj la începutul şi sfârşitul perioadei de
referinţă
e) Numărul persoanelor care au început sau au încetat să primească ajutorul de şomaj pe parcursul
perioadei de referinţă
f)

Numărul şomerilor care primeau ajutor de integrare/reintegrare profesională la începutul şi
sfârşitul perioadei de referinţă

g) Numărul şomerilor care au început sau au încetat să primească ajutor de integrare/reintegrare
profesională pe parcursul perioadei de referinţă
h) Numărul persoanelor care au beneficiat de servicii de intermediere în găsirea unui loc de muncă
i)
j)

Numărul persoanelor care beneficiază de servicii de orientare profesională
Numărul total de persoane care beneficiază de instruire la începutul şi sfârşitul perioadei de
referinţă

k) Numărul total de şomeri angajaţi în servicii publice la sfârşitul perioadei de referinţă
l)

Valoarea totală a ajutorului de şomaj plătit

m) Valoarea totală plătită a ajutorului de integrare/reintegrare profesională
n) Valoarea totală a plăţilor făcute în scopul stimulării angajării în servicii publice
o) Valoarea totală a cheltuielilor
p) Numărul locurilor de muncă vacante la sfârşitul perioadei de referinţă
q) Valoarea medie a ajutorului de şomaj plătit

116 Înregistrate de ANOFM.
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Anexa 3. Structura sistemului educaţional în Republica Moldova
Studii postuniversitare (doctorat, postdoctorat) – ISCED 6

Învăţământ superior – ISCED 5A

Educaţie post secundară
non terţiară – ISCED 3B,
5B
Educaţie vocaţională –
ISCED 3B, 3C
Studii liceale, medii
generale – ISCED3A

Învăţământ gimnazial – ISCED 2 (5 years) *

Învăţământ primar – ISCED 1 (4 years) *

Învăţământ preşcolar – ISCED 0 **

*educaţie obligatorie
**Înmatricularea în ultimul an de studii în învăţământul preşcolar este obligatorie
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