
Stimaţi reprezentanţi ai serviciului public, dragi colegi, 

 

 În numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar 

şi al meu personal, cu prilejul Zilei funcţionarului public, Vă transmit 

sincere felicitări şi urări de sănătate, prosperitate şi realizări în 

activitatea dedicată Societăţii şi Cetăţeanului! 

 

Instituirea Zilei funcționarului public în Republica Moldova este un 

rezultat al conștientizării rolului serviciului public pentru societatea 

noastră, în asigurarea continuităţii şi funcţionalităţii instituţiilor 

statului. 

 

Sunt convinsă că spiritul de devotament, dedicaţie şi patriotism al 

fiecăruia dintre Dumneavoastră ne va permite să avansăm spre o 

societate modernă şi prosperă. 

 

Cu aceste gânduri, transmit tuturor funcţionarilor publici din 

structura Agenției Naționale, alese cuvinte de mulţumire şi profundă 

gratitudine pentru activitatea nobilă pe care o realizaţi zi de zi! 

 

Să fim exigenţi, responsabili şi oneşti, deopotrivă, în relaţiile cu 

Cetăţeanul, în serviciul căruia ne aflăm! 

Cu respect, 

Raisa Dogaru 

Director  

Mesaj de felicitare cu ocazia zilei profesionale 

 “Ziua funcţionarului public” 
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În cadrul subdiviziunilor şi structurilor teritoriale ale Agenţiei Naționale la 

01.01.2017 activau 301 persoane, din care: 

 

 

41 persoane activau in aparatul central: 

 14 funcţii publice de conducere 

  25 funcţii publice de execuţie 

  2 persoane cu statut de personal tehnic. 
 

 

260 persoane în agențiile teritoriale inclusiv: 

 53 de conducători 

 206 funcţii publice de execuţie 

 1 persoană cu statut de personal tehnic. 
 

 

 Efectivul limită stabilit pentru aparatul central este de 47 unităţi, iar 

pentru agenţiile teritoriale 288 de unităţi, astfel nivelul de încadrare a 

reprezentat 90%.  

 

Din numărul total al angajaţilor – 24 persoane (8%) au constituit bărbaţi şi 

277 persoane (92%) – femei. Vârsta medie a angajaţilor din cadrul structuri-

lor Agenţiei Naţionale a constituit 41 ani. 

 

 

 

 

Cele mai importante resurse a 

organizaţiei –resursele umane 
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Pe 23 iunie, în Republica 

Moldova este sărbătorită 

Ziua profesională a 

funcţionarului public. O 

decizie, în acest sens, a 

fost adoptată printr-o 

hotărâre de Guvern în 

aprilie 2012, pornind de la 

importanţa serviciului 

public în societate şi rolul 

funcţionarilor Această zi a 

fost aleasă nu 

întâmplător, ci având în 

vedere că, în 2002, 

Adunarea Generală a 

Naţiunilor Unite a 

declarat ziua de 23 iunie 

ca Ziua Naţiunilor Unite 

pentru Serviciul Public. 

Scopul instituirii acestei 

zile de către Naţiunile 

Unite a fost să celebreze 

importanţa şi eficienţa 

serviciului public pentru 

comunitate, să scoată în 

evidenţă contribuţia 

serviciului public în 

procesul de dezvoltare, să 

exprime recunoştinţă 

pentru munca angajaţilor 

în serviciul public şi să 

încurajeze tinerii să vină 

în acest sector.  

Structura angajaţilor după gen  



Pe parcursul anului 2016, în structura Agenţiei Naţionale au fost ocupate 56 funcţii publice prin concurs, 

20 prin promovare, 12 prin transfer. Au fost confirmaţi în funcţie 39 de funcţionari publici debutanţi. 

 

 

 

 Un element esențial în cadrul politicii de management al resurselor umane este tendința de 

dezvoltare profesională continuă a angajaților. 

 

Anual, în vederea perfecționării abilităților și cunoștințelor angajaților se întreprind multiple măsuri de 

instruire atât în cadrul instituției, cât și în exteriorul acesteia. 

 

Astfel, în perioada anului 2016 au fost instruite 291 persoane prin prisma diferitor forme de perfecționare: 

 13 seminare 

 5 cursuri 

 12 ateliere de lucru 

 11 vizite de lucru 

 1 videoconferință. 

 

Numărul de ore în mediu pe o persoană instruită a constituit 31 ore,  iar gradul de instruire a întregii 

autorități având valoarea de 79,3%. 

 

Cele mai importante resurse a organizaţiei –

resursele umane (continuare) 
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Ocuparea funcțiilor în cadrul ANOFM pe parcursul anului 2016 



 

PRINCIPALII INDICATORI DE ACTIVITATE ANOFM 

 PE PARCURSUL A  5 LUNI ALE ANULUI 2017 
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Perioada ianuarie-mai 2017 se caracterizează printr-o realizare de 98% a 

indicatorilor planificați pentru această perioadă. Comparativ cu perioada 

respectivă a anului 2016 se constată o tendinţă de creștere a numărului de 

locuri de muncă vacante.  

 

Realizarea indicatorilor planificaţi în 5 luni ale anului 2017  
   Astfel, în perioada de referință au 

fost înregistrate cca 20 mii locuri 

de muncă vacante, sau cu 5% mai 

mult ca în perioada similară a 

anului precedent. Din total locuri 

vacante 66% au constituit locurile 

oferite muncitorilor, iar 34% 

specialiştilor.  

 

   Pe medii de rezidență, la finele 

lunii mai numărul locurilor de 

muncă vacante în mediul rural 

constituia 14% din numărul total al locurilor de muncă vacante, iar numărul şomerilor din mediul respectiv 

era de 70%.  

  Au fost înregistrate cu statut de șomer 18,7 mii persoane sau cu 14% mai puțin față de 5 luni, 2016. 

Tinerii (16-29 ani) au constituit 33%. Au fost afectate de șomaj mai mult persoanele din mediul rural

(62%). Din numărul total de șomeri înregistrați: – 45% au constituit femeile, – 49% au fost persoanele 

pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă și 51% persoanele provenite din muncă (fie că au pierdut 

recent locul de muncă/au revenit după o perioadă). Din cei proveniți din muncă (9,6 mii) conform 

activităților economice, cei mai mulți șomeri au venit din agricultură, industrie și comerț (câte 8% 

respectiv), urmați de cei din administrația publică(5%), învățământ(4%),  construcții și transport(câte 3%), 

etc.  

  Din total șomeri înregistrați, au fost plasați în câmpul muncii 6,9 mii persoane, ceea ce a constituit 37% 

din total șomeri înregistrați. 

 
Tendințele pieței muncii în 5 luni, 2017 comparativ cu 5 luni, 2016 



În scopul combaterii migraţiei ilegale, precum şi 

angajării ilegale a lucrătorilor străini Agenţia 

Naţională implementează un şir de acţiuni cu 

privire la migraţia de muncă. În 5 luni a fost 

acordat dreptul la muncă la 378 persoane, iar 

pentru 443 persoane s-a prelungit dreptul la 

muncă. Au fost acordate 219 avize favorabile. 

Totodată,  22 agenţii private de ocupare   

a forţei de muncă au înregistrat la ANOFM  362  

de contracte individuale de muncă ale 

cetăţenilor Republicii Moldova angajaţi la 

muncă în străinătate. Au fost coordonate 18 

acorduri de colaborare și proiecte ale 

contractelor individuale de muncă ale agenților 

economici ce inițiază procedura de obținere a 

licenței în domeniul plasării în câmpul muncii a 

cetățenilor Republicii Moldova în străinătate.  

 

Concomitent, s-a asigurat în continuare  

implementarea Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova și Guvernul Statului Israel. 

În 5 luni au fost angajați 586 lucrători 

moldoveni pe teritoriul statului Israel. În total, în 

cadrul Acordului respectiv au fost angajate cca 3 

mii persoane. 

Un alt aspect al migraţiei este reîntoarcerea 

cetățenilor Republicii Moldova care au lucrat 

peste hotare. În 5 luni, 2016 la agenţiile teritoriale 

au fost înregistrate 1,2 mii de persoane 

reîntoarse, din care 34% au fost plasate în 

câmpul muncii.  

 

Măsurile pasive de protecţie socială joacă un rol 

important în susţinerea persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă. De ajutor de şomaj 

au beneficiat 3,2 mii şomeri, de alocaţie de 

integrare/reintegrare profesională 1,5 mii şomeri. 
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                                       Structura șomerilor conform studiilor și vârstei 


