
Stimaţi colegi şi parteneri 

sociali ai pieţei forţei de 

muncă, 

 

Cu ocazia frumoaselor 

Sărbători de iarna, Vă 

adresăm calde felicitări și 

urări de bine însoțite de 

gînduri luminoase. 

 

Sărbătorile de iarnă oferă 

prilejul de a mulţumi 

tuturor pentru munca de zi 

cu zi, depusă pe parcursul 

întregului an. Orice succes 

atins de Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forței de 

Muncă şi structurile sale 

teritoriale a fost posibil doar 

graţie aportului angajaţilor 

la îndeplinirea obiectivelor 

propuse pentru anul ce se 

apropie de sfârşit. Totodată, 

aceasta este şi rezultatul 

susţinerii şi colaborării cu 

partenerii sociali ai pieţei 

forţei de muncă. 

 

Vreau să mulţumesc 

tuturor pentru colaborare, 

membrilor Consiliului de 

administraţiei al Agenţiei 

Naţionale, partenerilor 

sociali, angajatorilor, tuturor 

celora care au cooperat cu 

agenţiile noastre teritoriale, 

pentru  contribuţia la 

plasarea în câmpul muncii a 

persoanelor af late  în 

căutarea unui loc de lucru. 

Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă 
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Linia 

Fierbinte 

Buletin realizat de  

Elena Coban 

Su nt  m ul t e  a c ţ i un i 

frumoase pe care le-am 

desfăşurat cu succes în 

comun, în speranţa că prin 

tot ce facem, suntem alături 

de cei care aşteaptă sprijinul 

şi susţinerea noastră. 

Frumuseţea iernii, cu 

dulcele ecou al colindelor si 

cu imaginea celor dragi în 

suflet să vă aducă împlinire, 

iubire si fericire. 

 

Vă doresc ca 2018 să fie 

încununat cu realizări 

marcante în activitatea  pe 

care o desfăşuraţi! 

 

Sărbători fericite! 

 

Cu respect,  

Raisa DOGARU 
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PRINCIPALII  INDICATORI de ACTIVITATE ANOFM  

pe  parcursul a 11 luni  ale anului 2017 

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (informație disponibilă pentru trim.III, 2017), populația totală a con-

stituit 3550,8 mii.  

Populaţia activă era 1308,7 mii persoane, din care: populaţia ocupată – 1264,1 mii persoane, iar numărul şomeri-

lor conform BIM – 44,6 mii persoane.  
Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste a constituit 43,9%, iar rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi 

peste a fost de 42,4%.  

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,4%. În rân-

dul tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 12,6%, iar în categoria de vârstă 15-29 ani a avut valoarea 7,7%. 

Conform bazei de date a Agenției Naționale pe parcursul a 11 luni ale anului 2017 au fost înregistrate 42,8 mii lo-

curi de muncă vacante și 38,3 mii persoane în căutarea unui loc de muncă:  

 plasate în câmpul muncii 15,6 mii persoane; 

 absolvit cursuri de formare profesională 2,1 mii persoane; 

 antrenați la lucrări publice 2 mii persoane;   

 beneficiat de servicii de intermediere a muncii 27,9 mii persoane, din care cu statut de șomer 24,9 mii per-

soane; 

 beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională 83,0 mii persoane, din care cu statut de șomer 

59,3 mii persoane. 

Tendințele pieței muncii în 11 luni, 2017 conform bazei de date ANOFM 

Din numărul total de șomeri înregistrați – 44% erau pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă și – 56% pro-

venite din muncă.  

Din cei proveniți din muncă conform activităților economice, ponderea cea mai mare au constituit persoanele care 

au activat în industrie  – 17%, urmate de cele din agricultură și comerț a câte – 16%, învățământ și administrația 

publică a câte – 9%, etc. 

Structura șomerilor conform studiilor și vârstei 

 



Din numărul total de locuri vacante 

înregistrate 69% au constituit locurile 

oferite muncitorilor, iar 31% 

specialiştilor.  

 

Pe medii de rezidență, numărul 

locurilor de muncă vacante 

înregistrate în mediul rural constituia 

15% din numărul total al locurilor de 

muncă vacante înregistrate în 11 luni, 

iar numărul şomerilor înregistrați din 

mediul respectiv era de 62%.  

 

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 11 luni a fost acordat dreptul la muncă 809 persoane, iar pentru  923 

persoane s-a prelungit dreptul la muncă. Au fost acordate 455 avize favorabile. Totodată, prin intermediul 

agenţiilor private de ocupare a forţei de muncă peste hotare au fost înregistrate la ANOFM  – 893 contracte 

individuale de muncă ale cetăţenilor Republicii Moldova angajaţi la muncă în străinătate. Concomitent, s-a 

asigurat în continuare implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statului 

Israel. În 11 luni au fost angajați 2,0 mii lucrători moldoveni pe teritoriul statului Israel.  

 

Un alt aspect al migraţiei este reîntoarcerea cetățenilor Republicii Moldova care au lucrat peste hotare. În 

perioada de referință la agenţiile teritoriale au fost înregistrate 1,8 mii de persoane reîntoarse, din care 43% 

au fost plasate în câmpul muncii.  

 

Masuri pasive. Au beneficiat de ajutor de şomaj 4,2 mii persoane sau 11% din numărul total de şomeri 

înregistraţi pe parcursul a 11 luni ale anului. Majoritatea beneficiarilor de ajutor de şomaj au fost 

persoanele care au pierdut locul de muncă prin demisionare – 44%, urmaţi de cei disponibilizați prin 

reducerea statelor de personal/lichidarea unităţii – 29%, urmare expirării contractului individual de muncă 

11%, etc. 
 

Mărimea medie a ajutorului de şomaj a constituit în luna noiembrie 1414,15 lei.  

În 11 luni ale anului au beneficiat de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 2,1 mii persoane. 

Ponderea maximă din numărul total de beneficiari de 

alocaţii le revine persoanelor cărora le-a expirat 

perioada de îngrijire a copilului – 71%, fiind urmate 

de persoanele după eliberarea din detenţie – 17%, 

persoanele după satisfacerea serviciului militar în 

termen – 11%,  etc.  
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PRINCIPALII  INDICATORI de ACTIVITATE ANOFM  

pe  parcursul a 11 luni  ale anului 2017 (continuare din pagina 2) 
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Formarea profesională a şomerilor în anul 2017, 11 luni 

  Indicatori 2014 2015 2016 

9 luni 

2017 

11 luni 

  

1. Nr.şomerilor care au absolvit 

cursuri, pers. 
2883 2979 2229 2162 

2. Ponderea absolvenţilor din tota-

lul şomerilor înregistraţi, % 

      6,8%       6,0%        6,5%       5,5% 

3. Nr.femei absolvente şi (%) 2092 

72,5% 

2061 

69,2% 

1479 

66,4% 

1340 

62,0% 

4. Nr.tinerilor 16-29 ani absolvenţi 

şi (%) 

2037 

70,6% 

2089 

70,1% 

1586 

71,1% 

1415 

65,4% 

5. Nr.şomerilor absolvenţi domici-

liaţi în zonele rurale şi(%) 

1605 

55,7% 

1671 

56% 

1309 

58,7% 

1184 

54,8% 

6. 

  

Nr.şomerilor cu dizabilităţi ab-

solvenţi şi(%) 

65 

2,3% 

77 

2,6% 

64 

2,9% 

54 

2,5% 

  

7. Nr.şomerilor absolvenţi care au 

fost plasaţi în cîmpul muncii şi

(%) 

2492 

86,4% 

2281 

76,6% 

2125 

95,4% 

2052 

95,0% 

Conform Planului anual de acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 

2017, s-a planificat instruirea a 2939 şomeri. Pe parcursul a 11 luni ale anului  2017, au absolvit cursurile 

2162 şomeri.  

 

Pentru anul 2017, în rezultatul desfăşurării procedurilor 

de achiziţii publice la nivel centralizat au fost contractate 

17 instituţii de învăţămînt, care au propus ca ofertă 

pentru instruire cca 45 profesii/meserii/programe de 

formare profesională pe specialităţi:  

 în mun. Chişinău au fost contractate 7 instituţii 

de învăţămînt, care propun pentru instruire 31 profesii/

meserii/programe de formare profesională pe specialităţi;  

 în mun. Bălţi au fost contractate 6 instituţii de 

învăţămînt, care propun pentru instruire 34 profesii/

meserii/programe de formare profesională pe specialităţi; 

 în r. Cahul au fost contractate 4 instituţii de învăţămînt, care propun pentru instruire 

11 profesii/meserii/programe de formare profesională pe specialităţi. 
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Nr

. 

Profesia/meseria/programe de formare profesi-

onală pe specialităţi 

Numărul de absolvenţi % faţă de numă-

rul total de absol-

venţi 

1 Bucătar 464 21,5% 

2 Coafor 237 11,0% 

3 Manichiuristă 140 6,5% 

4 Calculatoare (bazele utilizării calculatorului) 129 6,0% 

5 Croitor confecţioner îmbrăcăminte după comandă 95 4,4% 

6 Electrogazosudor 79 3,7% 

7  Cusătoreasă (industria confecțiilor)  76 3,5% 

8 Cofetar 75 3,5% 

9 Contabil 66 3,1% 

10 Lăcătuş - electromontator 56 3,2% 

11 Alte profesii 735 34,0% 

  Total absolvenţi 2162 100% 

Cele mai solicitate profesii pentru instruire în 11 luni 

ale anului 2017 au fost:  

 bucătar – 464 persoane absolvente (21,5% din total 

absolvenţi),  

 coafor – 237 persoane (11,0% din total absolvenţi), 

 manichiuristă – 140 (6,5%),  

 calculatoare (bazele utilizării calculatorului)– 129 

persoane (6,0% din totalul de absolvenţi), etc. 

Formarea profesională a şomerilor  

Numărul şomerilor absolvenţi după cele mai solicitate profesii/meserii/programe de formare profesională pe specialităţi în 11 

luni, 2017 
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ANOFM oferă posibilitatea de a urma un curs gratuit de formare profesională 

   Nu ai reuşit să te încadrezi pe 

piaţa muncii de o perioadă mare 

de timp de la absolvirea unei 

instituţii de învăţământ?     

Deţii o profesie care nu se solici-

tă pe piaţa muncii la momentul 

actual? 

 

    Nu ai un loc de muncă şi do-

rești să-ți reorientezi cariera 

profesională? 

  

   Adresează-te la Agenţia pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă 

(AOFM) în a cărei rază teritorială 

ai domiciliul pentru a te informa 

despre posibilitățile de a urma un 

curs gratuit de formare profesio-

nală (calificare, recalificare, per-

fecţionare)! 

Dacă ești înregistrat ca șomer și 

te-ai înscris la un curs de formare 

profesională vei beneficia de: 

- bursă lunară, în cazul în care 

nu beneficiezi de ajutor de șomaj 

sau alocație de integrare sau re-

integrare profesională; 

- compensarea cheltuielilor pen-

tru transportul tur-retur sau na-

vetă; 

- cămin, în cazul care instituția 

de învățământ dispune de cămin 

sau compensare parțială pentru 

cheltuieli de cazare. 

 Dacă te înscrii acum la unul din 

cursurile de formare profesională 

cu o durată de 1-2 luni cum ar fi 

la meseriile/profesiile barman, 

manichiuristă, pedichiuristă, 

vopsitor auto sau la programele 

de formare profesională manage-

ment (bazele antreprenoriatului), 

calculatoare (bazele utilizării 

calculatorului), contabil 

(perfecționare), ai șansa să obții 

până la sfârșitul anului profesia 

care ți se potrivește. 

 După absolvirea cursurilor de 

formare profesională ți se va eli-

bera un certificat de califica-

re și vei beneficia de susţinere la 

angajarea în câmpul muncii. 

 Lista integrală a meseriilor/

profesiilor, programelor de for-

mare profesională pe specialități 

o poți accesa aici. 

 Pentru mai multe informații 

despre programele de formare 

profesională, precum și adresele 

AOFM accesează site-

ulwww.anofm.md (http://

anofm.md/network/agency) sau 

telefonează la Centrul de Apel 

– Piaţa Muncii la nr. de tel. 0 

8000 1000, între orele 08:30-

15:30, de luni până vineri, apel 

gratuit din orice localitate a Re-

publicii Moldova. Tot în acest 

scop, poți vizita și Centrul de 

Informare despre Piața Mun-

cii, mun. Chișinău, str. M. Var-

laam, 90, orele de lucru 08:00-

17:00, de luni până vineri, tel. 

022-224087. 

  

 

http://anofm.md/files/elfinder/Lista%20institutiilor%20de%20invatamint%202017.pdf
http://c/Users/irina.surdu/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z258JMA3/www.anofm.md
http://anofm.md/network/agency
http://anofm.md/network/agency
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Formarea profesională la locul de muncă a şomerilor 

   În scopul implementării 

Programului pilot de formare 

profesională la locul de muncă 

(FPLM) a şomerilor au fost 

selectate 7 agenţii teritoriale 

pentru ocuparea forţei (AOFM), 

şi anume: Chişinău, Bălţi, 

Cahul, Soroca, Donduşeni, 

Râșcani, Hâncești .  
 

   Având la bază tendinţele 

înregistrate cu privire la oferta şi 

deficitul angajatorilor în forţă de 

muncă în ultimii 5 ani, s-au 

selectat pentru procesul de 

pilotare 2 profesii, şi anume: 

cusător (industria uşoară) şi 

bucătar. 

În total, în Programul pilot de 

formare profesională la locul de 

muncă a şomerilor sunt antrenaţi 

65 de şomeri – 26 la  bucătar şi 

39 la cusător. 

 

      Din numărul total de şomeri 

antrenaţi la cursuri de formare 

profesională la locul de muncă 52 

sunt femei (80,0%). Din totalul 

beneficiarilor incluși în 

programul pilot, 20 șomeri sunt 

domiciliați în mediul rural 

(30,8%). 

 

   Pentru pilotarea FPLM la 

profesia de bucătar au fost 

încheiate în total contracte cu 2 

furnizori de formare profesională 

(AO „Insula Speranţelor” din 

mun. Chișinău și Centrul de 

Excelenţă în Servicii şi 

Prelucrarea Alimentelor din mun. 

Bălți). De asemenea, au fost 

încheiate contracte de parteneriat 

cu 7 angajatori (5 din mun. 

Chișinău și 2 din mun. Bălți), 

care urmează să angajeze după 

absolvire persoanele instruite.  

 

   Pentru pilotarea FPLM la 

profesia de cusător au fost 

încheiate în total contracte cu 

4  furnizori de formare 

profesională (IP Centrul de 

Excelență în Industria Ușoară în 

mun. Chișinău; SRL „Miracol” în 

mun. Bălți, r. Dondușeni, r. 

Râșcani; SRL „Alcedar Studio” 

în r. Soroca; Şcoala profesională 

nr.1 din or. Cahul și Şcoala 

profesională din or. Hâncești). În 

total au fost încheiate contracte 

de parteneriat cu 8 angajatori, 

care urmează să angajeze după 

absolvire persoanele instruite. 

Acordul de grant încheiat 

între  ANOFM şi Organizaţia 

Internaţională a Muncii (ILO) a 

fost semnat la 14.07.2017 

Regulamentul cu privire la 

formarea profesională la locul de 

muncă a şomerilor, aprobat prin 

Ordinul  Ministerului Sănătăţii, 

Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 

119 din 18.07.2017. Regulamentul 

a fost elaborat în scopul pilotării 

măsurii active instruirea la locul 

de muncă în cadrul unităţii, din 

proiectul de Lege cu privire la 

stimularea forţei de muncă şi 

asigurarea de şomaj. 
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Pe parcursul anului 2017, cu suportul Proiectului REVOCC centrele de ghidare în caieră au desfășurat activități de 

ghidare în carieră cu elevii şi persoanele aflate în căutarea unui 

loc de muncă, inclusiv cu utilizarea Platfomei Cognitrom 

Career Planner și CASPER (pentru persoanele cu 

dizabilități) .  

Pe parcursul anului în curs au fost organizate 6 mese rotunde 

cu partenerii locali, inclusiv cu autorităţile publice locale şi au 

fost organizate 3 Forumuri regionale (Cahul, Soroca, Bălți) 

la care au participat cca 450 elevi din clasele terminale.  La fel, 

au fost organizate sesiuni de instruire pentru responsabilii din 

centrele de ghidare în carieră. 

Centrele de Ghidare în Carieră 
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Pe parcursului anului 2017, 

funcționarii publici din cadrul Agen-

ției Naționale și structurilor sale teri-

toriale, au participat la 59 de activi-

tăți de instruire: 25 seminare de in-

struire,  8 ateliere de lucru, 8 vizite 

de lucru (deplasări cu scop instruc-

tiv), 16 cursuri de instruire și                

2 programe de instruire. Astfel au 

fost instruiți 39 funcționari publici 

din cadrul aparatului central și 235 

funcționari publici din cadrul agenți-

ilor teritoriale. 

 

Este de menționat că pe par-

cursul anului 2017, Agenția Națio-

nală a stabilit relaţii eficiente de co-

laborare cu Academia de Adminis-

trare Publică care, fiind un centru 

elitar  de promovare a politicii de 

stat în domeniul instruirii şi dezvol-

tării profesionale a funcţionarilor 

publici de toate nivelurile, a asigurat 

instruirea per-

sonalului 

ANOFM prin 

cursurile orga-

nizate la co-

manda de stat, 

cît și prin 5 

cursuri organi-

zate și desfășu-

rate la solicita-

rea Agenției Naționale, unde au fost 

abordate următoarele tematici: 

 

 Planul de conturi contabile – 40 

persoane instruite; 

 

 Managementul timpului – 48 

persoane instruite; 

 

 Tehnici de comunicare cu clien-

ții dificili – 49  persoane instru-

ite; 

 

 Managementul documentelor - 

39 persoane instruite; 

 

 Comunicarea cu mass-media - 

20 persoane instruite. 

 

Gradul de instruire a perso-

nalului din aparatul central constitu-

ie 91 % iar a personalului din cadrul 

agențiilor teritoriale – 65 %. Numă-

rul de ore în mediu pe o persoană 

instruită constituie 34 ore (AOFM) 

și 55 ore (ANOFM). Au fost instru-

iți pe parcursul anului cel puțin 40 

ore – 79 funcționari publici din ca-

drul agențiilor teritoriale (34 %)  și  

20 funcționari publici din cadrul 

aparatului central (51%). 

Sintetizând informația acu-

mulată pentru 11 luni, în anul 2017, 

Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă împreună cu subdi-

viziunile ei teritoriale, au realizat 

10113 ore de instruire: 5900 ore de 

instruire internă și 4257 ore de in-

struire externă , astfel fiind instruite 

în total 274 persoane, dintre care 67 

persoane cu funcții de conducere și 

207 persoane cu funcții de execuție.  

Într-un mediu fluctuant, un 

sistem eficient de dezvoltare profe-

sională continuă este absolut necesar 

pentru obținerea și menținerea unui 

nivel scontat de performanță. Din 

acest considerent, conștientizarea 

impactului instruirii asupra rezulta-

telor activității fiecărui funcționar 

public, asupra eficienței investițiilor 

în instruire și asupra performanței 

autorității publice în întregime, are o 

conotație majoră.  
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Dezvoltarea profesională a angajaților din structura ANOFM 



Târguri ale locurilor de muncă  
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Târgul locurilor de muncă în cadrul celei de-

a XVI-a ediții a Expoziției naționale 

„Fabricat în Moldova” ,  

01-05 februarie 2017  
 

 peste 1000 locuri de muncă vacante,  

 40 agenți economici din diferite domenii de 

activitate ale economiei naţionale, 

 peste 2100 persoane care au fost în căutarea 

unui loc de muncă,  

 circa 540 persoane au negociat cu angajatorii 

direct la faţa locului ofertele de muncă,  

 circa 100 candidați au fost selectați pentru 

interviul de angajare.  

 

 

Ediția a XI-a  a Târgului on-line al locurilor 

de muncă sub genericul ”Locuri de muncă 

din industria prelucrătoare”,  

01-05 februarie 2017  
 

 peste 150 companii din 21 zone ale țării,  

 peste 2900 de locuri de muncă vacante. 

 a avut circa 1200 de vizitatori, dintre care 900 

vizitatori unici, inclusiv din România, Franța, 

Ucraina, Germania, Italia, Rusia, SUA, 

Polonia,   ș.a. 

 

Târgul locurilor de muncă pentru Tineret, 

desfăşurat în cadrul Forului meseriilor/

profesiilor, 24 mai 2017 

 48 angajatori din diverse ramuri de activitate, 

 peste 1700 oferte de muncă, 

  16 instituţii de învăţământ profesional tehnic și 4 

centre de ghidare în carieră din cadrul 

universităților au prezentat vizitatorilor ofertele 

educaționale.   

 evenimentul a atras circa 1200 persoane de toate 

vârstele,  

 peste 940 de persoane au discutat direct cu 

angajatorii,    

 mai mult de 148 candidați au fost selectați de pentru 

un eventual interviu de angajare. 

 

Târgul on-line al locurilor de muncă „Locuri de 

muncă pentru Tineret”, 24 – 31 mai 2017 

 172 de companii din 28 zone ale ţării din diverse 

domenii,  

 circa 3400 oportunităţi de angajare,  

 platforma www.e-

angajare.md  a fost accesată de 

2183 ori de către 1673 

utilizatori unici din 22 ţări ale 

lumii: Republica Moldova 

(94,6% accesări), România, 

China, Germania, Marea 

Britanie, Franta, SUA, Italia, 

Ucraina, Belarus etc., 

2017 - Realizări 

http://www.e-angajare.md/
http://www.e-angajare.md/


Târgul on-line al locurilor de 

muncă cu genericul „Locuri de 

muncă în Chișinău”   

12-18 octombrie  2017 

 peste 1800 de locuri libere,  

 48 de agenți economici, 

 Platforma www.e-angajare.md a fost 

accesată de 2466 ori de către 1792 

utilizatori unici, din care 60% fiind 

utilizatori noi din : Moldova, România, 

Germania, Rusia, Italia, SUA, Marea 

Britanie, Suedia, Belgia, Elveția etc.,  

 125 de aplicări pentru  posturile vacante. 

Tîrgul online ”Locuri de muncă din Moldova” 

18-24 decembrie 2017 

 

 peste 100 angajatori,  care dispun de oferte de muncă, cu salarii mai mari de 

4000 lei,  

 cca 725 locuri de muncă din diverse domenii: industria alimentară, textilă, IT, 

educație, vânzări, marketing, finanțe, contabilitate, achiziții, logistică,serviciu clientelă, 

inginerie, resurse umane etc. 
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Târguri ale locurilor de muncă  

Târgul locurilor de muncă din Chișinău,  

12 octombrie 2017  

Târgul locurilor de muncă din Chișinău a fost organizat de ANOFM 

în comun cu AOFM Chișinău, în contextul implementării Acordului 

de colaborare încheiat între Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale/ANOFM și organizațiile veteranilor războiului 

din Afganistan și pentru apărarea integrităţii teritoriale şi 

independenţei Republicii Moldova.  

 41 de agenți economici,  

 circa 1500 locuri de muncă din diverse domenii de 

activitate: învățământ, tehnologii informaționale, industria 

ușoară, prelucrătoare și alimentară, comerț, finanțe, prestări 

servicii, etc. , 

 circa 1600 de persoane au vizitat târgul,  

 au discutat cu angajatorii peste 1200 de persoane, inclusiv 

216 veterani aflați în căutarea unui loc de muncă.  

2017 - Realizări 

http://www.e-angajare.md/


Campania de vizite la 

agenţii economici: „Aveţi 

oferte de muncă şi cău-

taţi personal? Noi Vă 

putem ajuta!”,  

10-28 aprilie 2017  

 

   Printre obiectivele Cam-

paniei s-au inclus informa-

rea angajatorilor despre ser-

viciile prestate de agenţiile 

teritoriale pentru ocuparea 

forţei de muncă (AOFM), 

canalele de informare şi 

recrutare on-line administra-

te de ANOFM, sensibiliza-

rea angajatorilor la proble-

mele din teritoriu, dar şi 

dezvoltarea şi stabilirea de 

noi parteneriate pe piaţa 

m u n c i i  l o c a l e . 

AOFM au vizitat în to-

tal 1127 agenţi economici şi 

au identificat 1703 locuri 

de muncă libere, cele mai 

multe fiind dis-

ponibile pentru 

contabili, vânză-

tori produse ali-

mentare, bucă-

tari, chelneri, 

barmeni, dar şi 

muncitori necali-

ficaţi, inclusiv în 

agricultură. 

   Din cei 1127 

agenţi economici 

vizitaţi, 244 sunt agenţi eco-

nomici noi-identificaţi de 

către AOFM (15%), fiind în 

acest mod stabilite noi relaţii 

de colaborare. 

    

Campania de sensibiliza-

re a tinerilor „Viitorul îți 

aparține”,  

6 iunie-7 iulie 2017 

 

  A avut drept scop infor-

marea tinerilor cu vârsta 

cuprinsă între 15-18 ani, 

absolvenți ai gimnaziilor și 

ale liceelor. 

Obiectivele primordiale ale 

campaniei au fost axate pe 

informarea tinerilor privind 

situația actuală a pieței mun-

cii și cerințele acesteia, 

alegerea corectă a profesiei 

și cunoașterea provocărilor 

specifice fiecărui domeniu 

de activitate. 

   P o i e c t u l 

O I M -

 „Promovare

Promovarea 

ocupării tine-

rilor” a fost 

lansat în ca-

drul partene-

riatului glo-

bal SIDA-

ILO, benefi-

ciarii principali fiind Agen-

ția Națională pentru Ocupa-

rea Forței de Muncă și Mi-

nisterul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei. Obiecti-

vul principal al proiectului 

este consolidarea capacității 

factorilor implicați în imple-

mentarea Strategiei Naționa-

le pentru Ocuparea Forței de 

Muncă (SNOFM 2017-

2021) cu focus pe promova-

rea ocupării tinerilor și a 

migranților, promovarea 

locurilor de muncă mai bune 

și mai multe și combaterea 

inegalităților de pe piața 

muncii. 

 

Campania de informare 

consacrată Zilei Interna-

ționale a Tineretului: 

„Informat, implicat și 

angajat! Fii clientul 

AOFM!” ,  

12-20 august 2017   
Prin această acțiune organi-

zatorii și-au propus să infor-

meze tinerii cu vârsta cu-

prinsă între 16-35 ani care 

caută un loc de muncă, in-

clusiv șomeri, despre servi-

ciile prestate de agențiile 

pentru ocuparea forței de 

muncă (AOFM) în scopul 

creșterii șanselor de integra-

re profesională a acestora pe 

p i a ț a  m u n c i i . 

Cele 103 de activi-

tăți organizate de AOFM s-

au încadrat în obiectivele 

primordiale ale campaniei: 

informarea și comunicarea 

despre serviciile prestate, 

ghidarea în carieră a tinerilor 

și sensibilizarea angajatori-

lor pentru încadrarea în câm-

Pe parcursul anului 2017, ANOFM a organizat mai 

multe Campanii de informare  
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pul muncii a absolvenților 

instituțiilor de învățământ. 

La aceste acţiuni au partici-

pat circa 1200 de tineri, 

dintre care 56% fiind femei 

tinere. În cadrul Campaniei, 

agențiile teritoriale pentru 

ocuparea forței de muncă au 

organizat mai multe tîrguri 

ale locurilor de muncă și 

seminare dedicate tinerilor 

în care a abordat diverse 

subiecte, precum: modalită-

țile de perfectare a unui CV 

și a unei scrisori de intenție, 

interviul de angajare, moda-

litățile de prezentare în fața 

angajatorului, posibilitățile 

de planificare a carierei, etc 

 

Campania naţională 

„Săptămîna de luptă îm-

potriva traficului de fiin-

ţe umane” (TFU) , 

16 – 22 octombrie 2017 

 
AOFM în comun cu partene-

rii au organizat mai multe 

activități de informare și 

sensibilizare a societății des-

pre riscurile și consecințele 

TFU: 42 seminare informati-

ve tematice cu accent pe 

prevenirea fenomenului de 

TFU și riscurile migrației 

ilegale, promovând angaja-

rea legală în țară; 9 ședințe 

ale Clubului Muncii și 4 

seminare de instruire în teh-

nici și metode de căutare a 

unui loc de muncă cu parti-

ciparea șomerilor, în vederea 

creșterii capacităților de 

căutare a unui loc de muncă, 

abordarea unui potențial 

angajator și prezentare la 

interviul de angajare. La 

activitățile organizate au 

participat în total 1848 per-

soane, inclusiv 1085 șomeri. 

Subliniem, că la seminarele 

de informare au participat și 

tineri, inclusiv elevi ai gim-

naziilor, liceelor. 

2017 - Realizări 
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Campania de sensibilizare consacrată Zilei Internaționale a 
Persoanelor cu Dizabilități, 27 noiembrie – 05 decembrie 2017 

Pe parcursul perioadei Cam-

paniei au fost organizate mai 

multe activități de sensibi-

lizare în ceea ce privește drep-

turile persoanelor cu 

dizabilități, dar și măsuri de 

combatere a discriminării 

sociale și profesionale a aces-

tora. 

În context, ANOFM prin in-

termediul structurilor sale 

teritoriale au organizat 20 

seminare informative cu par-

ticiparea persoanelor cu 

dizabilități, cu oferirea 

informațiilor despre 

oportunitățile și serviciile pe 

care AOFM le oferă persoan-

ele aflate în căutarea unui loc 

de muncă, locurile de muncă 

libere gestionate și condițiile 

de ocupare a acestora, precum 

și cu angajatorii. De aseme-

nea, a fost organizate 6 

ședințe ale Clubului Muncii, 6 

seminare de instruire în 

tehnici și metode de căutare a 

unui loc de muncă și 4 semi-

nare de orientare și formare 

profesională. În total, au par-

ticipat la seminarele organi-

zate 1079 persoane, inclusiv 

217 șomeri. Subliniem, că la 

seminarele de informare au 

participat și tineri, inclusiv 

copii cu dizabilități și elevi ai 

gimnaziilor, liceelor. 

AOFM au organizat 23 de 

activități unde au fost invitați 

agenții economici cu scopul 

de a fi informați despre anga-

jarea legală și respectarea 

legislației ce ține de angajarea 

persoanelor cu dizabilități. 

Reprezentanții ANOFM și 

AOFM au participat la 

acțiunile organizate de către 

autoritățile publice locale, 

organizațiile neguvernamen-

tale, asociațiile persoanelor 

cu dizabilități, ș.a. În această 

perioadă, AOFM au organi-

zat și participat în total la 15 

de activități în comun cu 

autoritățile publice locale, 

reprezentanți ai consiliilor 

raionale, direcțiilor de 

asistență socială, protecție a 

familiei, consiliile teritoriale 

de determinarea dizabilității 

și capacității de muncă, 

instituții de învățământ, 

agenți economici, ONG-uri 

și mass-media locală. 

În perioada 4-5 decembrie 

2017 s-a desfășurat 

Conferința națională 

„Implementarea Convenției 

ONU privind drepturile per-

soanelor cu dizabilități”. 

Conducerea ANOFM a par-

ticipat cu o prezentare de-

spre asigurarea respectării 

dreptului la muncă și angaja-

rea în muncă a persoanelor 

cu dizabilități. În cadrul 

Conferinței Naționale s-a 

discutat despre importanța 

și obligativitatea recoman-

dărilor Comitetelor ONU 

privind drepturile per-

soanelor cu dizabilități, 

indicatorii de monitorizare 

a asigurării respectării drep-

turilor omului, asigurarea 

respectării dreptului la ac-

cesibilitate a persoanelor cu 

dizabilități, precum și 

asigurarea respectării drep-

turilor persoanelor cu 

dizabilități intelectuale și 

psihosociale. Eliminarea 

barierelor pentru a crea o 

societate incluzivă şi acce-

sibilă pentru toţi a fost 

subiectul discutat de către 

autorități, organizații non-

guvernamentale, parteneri 

de dezvoltare și persoane cu 

dizabilități invitate la eveni-

ment. 

Gala RemarcAbilitatea 2017 - Concursul pentru selectarea angajatorilor cu cele mai bune 
practici în domeniul angajării persoanelor cu dizabilități 

2017 - Realizări 

La 5 decembrie 2017, a 

avut loc cea de-a III-a edi-

ție a Galei Angajatorilor 

Remarcabili 

"RemarcAbilitatea", eve-

niment care recunoaște și 

promovează public com-

paniile din Republica Mol-

dova care elaborează și 

implementează practici 

pozitive de incluziune în 

cîmpul muncii a persoane-

lor cu dizabilități.  

Desemnarea câștigătorilor 

a avut  loc în urma desfă-

șurării unui concurs des-

chis pentru 4 categorii de 

angajatori: 

1. Angajatorul remarcabil 

pentru întreprinderea mă-

surilor de acomodare re-

zonabilă a locului de mun-

că pentru persoanele cu 

dizabilități  - Compania 

McDonalds   

2.Angajatorul remarcabil 

pentru angajarea persoa-

nelor cu dizabilități prin 

angajarea asistată—

S.R.L FRUCTUL ; Între-

prinderea cu capital 

străin OILTECH S.R.L.   

3.Angajatorul remarcabil 

pentru angajarea celor 

mai multe persoane cu 

dizabilități—Moldretail 

Group S.R.L.; HR-

Consulting S.R.L.   

Gala "RemarcAbilitatea" 

2017 este organizată de 

către A.O. Centrul de 

Asistență Juridică pentru 

Persoane cu Dizabilități, 

sub egida Ministerului 

Sănătății, Muncii și Pro-

tecției Sociale, în partene-

riat cu A.O. Asociația 

„MOTIVAȚIE” din Mol-

dova; Alianța Organizații-

lor pentru Persoane cu 

Dizabilități (AOPD); A.O. 

Eco-Rezeni; A.O. ”Centrul 

Media pentru Tineri”; 

Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Mun-

că, cu suportul financiar al 

A.O. Reprezentanța IM 

Swedish Development 

Partner, Ministerul Federal 

al Muncii, Afacerilor Soci-

ale și Protecției Consuma-

torului din Austria și Ofi-

ciul Înaltului Comisar 

ONU pentru Drepturile 

Omului (OHCHR). 



IP Institutul pentru o 

Guvernare Deschisă  

   La data de 23 martie 2017, 

ANOFM și IP Institutul pen-

tru o Guvernare Deschisă au 

încheiat un Acord de colabo-

rare privind încadrarea refu-

giaților în câmpul muncii. 

 Obiectivul acordului rezidă 

în stabilirea cooperării între 

cele două părți întru facilita-

rea angajării în câmpul mun-

cii a solicitanților de azil, 

beneficiarilor de protecție 

umanitară și refugiaților. 

  Astfel, se va asigura servi-

ciul de asistență și mediere 

refugiat-angajator, asistența 

în autoangajare sau lansarea 

unei afaceri, acordarea asis-

tenței calificate la angajare, 

cât și asigurarea informării 

despre locurile de muncă 

libere înregistrate în baza de 

date ANOFM, participare la 

activități comune organizate 

în vederea sensibilizării opi-

nie publice cu referire la 

dreptul refugiaților de a fi 

încadrați în câmpul muncii 

și consiliere și informare în 

incinta Centrului de Infor-

mare despre Piața Muncii 

din cadrul 

A g e n ț i e i 

pentru Ocu-

parea Forței 

de Muncă a 

mun. Chiși-

nău. 

 

 

 

 

 

Academia de Studii 

Economice a Moldovei 

 
   La data de 05 aprilie 2017 

ANOFM și Academia de 

Studii Economice a Moldo-

vei (ASEM) au semnat un 

acord de colaborare care 

vizează schimbul de experi-

enţă în domeniul activităților 

legate de politicile de ocupa-

re a forței de muncă și a 

managementului resurselor 

umane, organizarea și desfă-

șurarea stagiilor de practică 

a studenților și masteranzilor 

Academiei de Studii Econo-

mice a Moldovei în cadrul 

structurilor Agenției Națio-

nale pentru Ocuparea Forței 

d e  M u n c ă . 

  Astfel, se va asigura orga-

nizarea vizitelor de docu-

mentare şi întâlnirilor de 

lucru cu reprezentanți ai 

autorităților ANOFM și 

ASEM, în domeniile de 

competenţă ale ambelor 

părţi, inclusiv în vederea 

desfăşurării stagiilor studen-

ţilor ASEM în cadrul struc-

turilor Agenției Naționale 

pentru Ocuparea Forței de 

Muncă. Totodată, ANOFM 

va participa la diverse acţi-

uni (conferinţe, seminare, 

mese rotunde) în domeniu 

său de competență organiza-

te de ASEM. Academia de 

Studii Economice a Moldo-

vei va informa şi oferi 

Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

articole ştiinţifice publicate 

în ediţiile periodice şi litera-

tura de specialitate de către 

cadrele didactice ale Acade-

miei, altă literatură de speci-

alitate în domeniul adminis-

traţiei publice.   

 

Academia de Inovare 

și Schimbare prin Edu-

cație și Centrul Națio-

nal de Excelență profe-

sională pentru Biblio-

tecari / Biblioteca Pu-

blică „B.P.Hașdeu” 

 
   În vederea consolidării 

parteneriatelor pe piaţa mun-

cii și în scopul sporirii pro-

ductivității forței de muncă 

și perfecționarea mecanis-

melor de formare continuă a 

forței de muncă, Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM) 

la data de 15 august 2017 a 

încheiat Acorduri de colabo-

rare cu Academia de Inovare 

și Schimbare prin Educație 

și cu Centrul Național de 

Noi parteneriate create de Agenția Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
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Excelență profesională pen-

tru Bibliotecari / Biblioteca 

Publică „B.P.Hașdeu”. 

   Ambele Acorduri prevăd 

consolidarea bunei înțelegeri 

și colaborării reciproc avan-

tajoase prin susținerea și 

promovarea implementării la 

scară națională a Proiectului 

„Serviciul de Bibliotecă 

iCAN pentru o carieră de 

Succes”, coordonat de către 

Academia de Inovare și 

Schimbare prin Educație în 

parteneriat cu Centrele de 

Excelență pentru Bibliote-

cari din Chișinău, Căușeni, 

Bălți, Orhei, Cahul, Tele-

nești și Ceadîr-Lunga. 

   În acest scop, ANOFM în 

comun cu agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă 

(AOFM) din regiunile în 

care activează centrele de 

excelență implicate în pro-

iect, vor facilita schimbul de 

bune practici în educația 

forței de muncă din regiunile 

vizate și vor participa la 

activitățile comune organi-

zate în cadrul proiectului. 

   Colaborarea se va axa pe 

informarea cetățenilor aflați 

în căutarea unui loc de mun-

că din regiunile țintă cu pri-

vire la oportunitățile de dez-

voltare profesională gratuite 

oferite de către Academia de 

Inovare și Schimbare prin 

Educație în parteneriat cu 

Centrele de Excelență pentru 

Bibliotecari din Chișinău, 

Căușeni, Bălți, Orhei, Cahul, 

Telenești și Ceadîr-Lunga, 

cu suportul financiar al Pro-

gramului Novateca. 

2017 - Realizări 



În perioada 7-8 decem-

brie curent, în incinta 

Agenției Naționale pen-

tru Ocuparea Forței de 

Muncă (ANOFM) s-a 

desfășurat întrunirea 

bilaterală a delegațiilor 

Serviciilor Publice de 

Ocupare din Serbia şi 

din Moldova. 

  

Ținând cont de refor-

mele implementate de 

Serviciul public de ocu-

pare a forței de muncă 

sârb și de experiența 

acumulată în cadrul 

procesului de restructu-

rare, evenimentul a avut 

ca principal obiectiv 

schimbul de informaţii 

şi experienţă pe teme de 

actualitate precum re-

forma implementată 

de  Serviciul Public de 

Ocupare din Serbia, 

structura operațională, 

funcțională și organiza-

torică (la nivel național, 

regional și local) a ser-

viciului, regulamente 

ale departamentelor res-

ponsabile pentru pune-

rea în aplicare a măsuri-

lor active și pasive, 

operațiuni ale subdivi-

ziunilor de control in-

tern (la nivel național, 

regional, local). 

Totodată, în cadrul dis-

cuţiilor au fost abordate 

şi posibilităţile de cola-

borare dintre părți pri-

vind schimbul reciproc 

de informaţii şi de ex-

perienţă în scopul con-

struirii şi promovării 

relaţiilor interinstituţio-

nale şi facilitării rezol-

vării problemelor în 

domeniul ocupării for-

ţei de muncă. 

  

De asemenea, delegaţia 

sârbă condusă de Zoran 

Martinović, directorul 

Serviciului Naţional de 

Ocupare a avut o întru-

nire cu Oceretnîi Ana-

stasia, Secretar de 

Stat,Ministerul Sănătă-

ții, Muncii și Protecției 

Sociale unde au fost 

discutată situaţia cu pri-

vire la procesul refor-

mei, ultimele evoluţii 

pe piaţa muncii 

şi priorităţile de 

acţiune ale ce-

lor două Servi-

cii Publice de 

Ocupare pentru 

finalul anului 

2017 şi pentru 

anul 2018. 

  

În prima zi, de-

legaţia sârbă a 

vizitat Agenția 

pentru Ocupa-

rea Forței de 

Muncă a mun. 

Chișinău, Cen-

tru de Informa-

Dezvoltarea relațiilor internaționale de colaborare 
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re - Piața Muncii și 

Centrul de Apel - Piaţa 

Muncii, unde s-a fami-

liarizat cu serviciile 

oferite de către Agenție. 

  

La întrunire a participat 

conducerea ANOFM, 

condusă de Raisa Do-

garu, Director, precum 

și toți șefii de direcții 

din aparatul central al 

Agenției. 

  

Evenimentul este orga-

nizat în contextul im-

plementării Strategiei 

Naționale privind Ocu-

parea Forței de Muncă 

pentru 2017-2021 și 

reformei administrației 

publice, în cadrul pro-

iectului MIDL al 

UNDP, finanțat de 

SDC, în cooperare cu 

GIZ.  

2017 - Realizări 



Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2017 - Realizări 

În perioada 16-20 ianuarie 2017 

la Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă  și-a 

desfășurat activitatea o misiune 

a Organizației Internaționale a 

Muncii (ILO) formată din 

expertul internațional, Valli 

Corbanese și experții locali: Ala 

Lipciu, coordonatorul naţional 

ILO în Moldova și Violeta 

Vrabie, expertul ILO Moldova. 

 

Misiunea a avut ca scop 

realizarea unei analize a 

serviciilor de ocupare din 

Republica Moldova. 

Experții au avut întrevederi cu 

conducerea ANOFM și cu șefii 

direcțiilor și secțiilor. 

Discuțiile s-au axat pe 

evaluarea situaţiei 

curente, analiza 

serviciilor de ocupare 

și a măsurilor active, 

calitatea serviciilor 

prestate, identificarea 

lacunelor şi 

îmbunătăţirile/

activităţile care 

urmează a fi 

întreprinse. 

 

În această ordine de 

idei, reprezentanții 

misiunii ILO au 

vizitat Agențiile 

pentru ocuparea forței de muncă 

din mun. Chișinău, mun. Bălți și 

r. Cahul, unde împreună cu 

directorii structurilor teritoriale 

au fost abordate aceleași aspecte-

cheie ale activității agenției. 

 

La încheierea misiunii și după 

finalizarea cercetărilor, 

misiunea Organizației 

Internaționale a Muncii a vernit 

cu raport final care include 

analiza funcţiilor, structura 

organizatorică, modelul de 

furnizare a serviciilor şi resursele 

Agenţiei Naţionale pentru 

Ocuparea Forţei de Muncă din 

Republica Moldova. De 

asemenea, raportul examinează 

politica principală privind 

ocuparea forţei de muncă şi 

cadrul legislativ şi propune o 

serie de recomandări pentru 

îmbunătăţirea capacităţii 

instituţionale de realizare a 

obiectivelor politicilor de 

ocupare. 

Evaluarea externă a serviciilor prestate de ANOFM 
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Sesiunile inițiale de instruire a echipelor multidisciplinare privind aplicarea Mecanismului 

interinstituţional de referire pentru (re)integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste 

hotare (MIR)  

Pe parcursul lunilor 

aprilie-mai 2017 au avut 

loc Sesiunile inițiale de 

instruire a echipelor 

multidisciplinare pri-

vind aplicarea Mecanis-

mului interinstituţional 

de referire pentru (re)

integrarea cetăţenilor 

Republicii Moldova 

reîntorşi de peste hotare 

(MIR) în cadrul celor 10 

AOFM pilot, cu partici-

parea reprezentanților 

Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției So-

ciale, Agenției Naționa-

le pentru Ocuparea For-

ței de Muncă, consiliilor 

raionale, precum și re-

prezentanții serviciilor 

desconcentrate din ra-

ioane responsabili de 

implementarea MIR. 

La sfârșitul lunii iunie 

(26-29 iunie 2017) au 

fost instruiți specialiștii 

AOFM privind utiliza-

rea funcţionalităţilor 

Sistemului informaţio-

nal automatizat al pieţei 

forţei de muncă în pro-

cesele de lucru din ca-

drul punctelor de con-

tact pentru migranţii 

reveniţi. 

Pe parcursul lunii no-

iembrie 2017, în cadrul 

celor 10 AOFM pilot, 

au fost organizate sesiu-

nile de coaching privind 

pilotarea MIR, cu parti-

ciparea reprezentanților 

Ministerului Sănătății, 

Muncii și Protecției So-

ciale, Agenției Naționa-

le pentru Ocuparea For-

ței de Muncă, consiliilor 

raionale, precum și re-

prezentanții serviciilor 

desconcentrate din ra-

ioane responsabili de 

implementarea MIR.  

Pilotarea MIR are loc 

în perioada 1 iulie – 31 

decembrie 2017. 

Menționăm că, pe par-

cursul primelor 9 luni 

ale anului 2017, la agen-

țiile teritoriale pentru 

ocuparea forței de mun-

că (AOFM) au fost înre-

gistrați cu statut de şo-

mer şi au beneficiat de 

servicii de ocupare şi 

protecţie în caz de şo-

maj 1609 cetățeni ai 

Republicii Moldova 

reîntorși de peste hotare, 

dintre care 412 femei 

(25,6%). În perioada de 

referință au fost plasate 

în câmpul muncii 703 

persoane din categoria 

dată (43,6%). 

Cei mai mulţi cetățeni 

ai Republicii Moldova 

reîntorși de peste hotare 

și înregistrați cu statut 

de șomer au revenit din 

Federația Rusă – 1239 

persoane (77,0%) și din 

țările Uniunii Europene: 

Italia – 80 persoane 

(4,97%), Germania – 49 

persoane (3,04%) etc.  

În scopul facilitării 

integrării pe piața mun-

cii, cetățenii Republicii 

Moldova reîntorși de 

peste hotare și înregis-

trați ca șomeri, au putut 

beneficia prin interme-

diul AOFM de servicii 

de formare profesională. 

Pe parcursul primelor 9 

luni ale anului 2017 au 

absolvit cursuri de cali-

ficare, recalificare și 

perfecționare 26 cetă-

țeni ai Republicii Mol-

dova reîntorși de peste 

hotare. 

 

2017 - Realizări 

 

Cu suportul proiectului 

„Migrație și Dezvoltare 

Locală” (MiDL) 

implementat de către 

Programul Naţiunilor 

Unite pentru Dezvoltare, 

cu suportul financiar al 

Agenției Elvețiene pentru 

Dezvoltare și Cooperare 

au fost selectate 10 

AOFM pilot – puncte de 

contact pentru integrarea 

migranților reveniți 

(Chişinău, Bălţi, Cahul, 

Căuşeni, Edineţ, 

Hînceşti, Orhei, Soroca, 

Ungheni, UTA Găgăuzia). 

De asemenea, a fost 

procurat echipamentul 

pentru dotarea celor 10 

AOFM pilot (computere, 

imprimante 

multifuncționale, 

condiționere etc.). 



Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

(ANOFM), cu 

suportul proiectului 

Organizației 

Internaționale a 

Muncii (ILO) 

„Promovarea ocupării 

tinerilor”, a lansat 

platforma www.carier

a.anofm.md , adresată 

tinerilor. 
 Orientarea și ghidarea 

în carieră devine un 

instrument principal în 

dezvoltarea şi afirmarea 

personalităţii fiecărui 

tânăr şi în alegerea 

corectă a profesiei, 

conform aspiraţiilor, 

dorinţelor şi 

cunoştinţelor sale. 

O problemă cu care se 

confruntă astăzi tinerii 

este lipsa informațiilor 

ample cu referire la 

competențele necesare, 

în baza aspirațiilor 

individuale, pentru o 

viitoare carieră, 

corelate cu cerințele 

pieței muncii, ce ar 

permite, în final, 

obținerea unui loc de 

muncă potrivit. 

 În acest sens, grație 

unui studiu al celor mai 

recente date statistice 

disponibile, a fost 

examinată situația 

tinerilor pe piața muncii 

în Republica Moldova 

și au fost identificate 

ocupațiile în care 

ponderea tinerilor este 

semnificativă. Aceste 

activități implică o 

descriere a sarcinilor, 

contextului muncii, 

nivelului de educație și 

calificare - necesare 

pentru alegerea corectă 

a viitoarei profesii. 

 „Inițiativele inovative 

de orientare și ghidare 

în carieră, precum este 

și această platformă 

destinată tinerilor, pot 

contribui la o mai bună 

aliniere a sistemului 

educațional la 

necesitățile pieței 

muncii, iar drept 

urmare - la atingerea 

obiectivului 8 al 

Agendei de Dezvoltare 

Durabilă 2030, prin 

care RM s-a angajat „să 

promoveze o creștere 

economică incluzivă și 

de durată, ocuparea 

integrală și productivă a 

forței de muncă și 

munca decentă pentru 

toți”, spune Violeta 

Vrabie, coordonator 

proiect ILO. 

 Platforma www.cariera

.anofm.md  este un 

instrument nou, adresat 

tinerilor, care se află în 

dilemă în ceea ce 

privește viitorul lor 

parcurs profesional. 

  

„ANOFM, prin 

intermediul acestei 

platforme, vine să 

susțină tinerii, oferindu-

le posibilitatea de a lua 

decizii, după ce s-au 

informat bine în 

privința alegerii corecte 

a profesiei, conform 

aspiraţiilor, dorinţelor 

şi cunoştinţelor lor”, 

spune Raisa Dogaru, 

director ANOFM, 

precizând că, această 

acțiune se înscrie în 

unul dintre obiectivele 

Strategiei Naţionale 

ANOFM a lansat platforma www.cariera.anofm.md, adresată 

tinerilor 
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privind Ocuparea Forţei 

de Muncă pentru anii 

2017-2021 – corelarea 

sistemului educaţional 

cu cerinţele pieţei 

muncii, pentru calificări 

și competențe mai 

bune. 

 De menționat că, 

serviciile de orientare și 

ghidare în carieră pot 

contribui la creșterea 

șanselor de a găsi un 

loc de muncă adecvat 

aspirațiilor 

profesionale, abilităților 

și ofertei de locuri de 

muncă existente pe 

piața muncii, prin 

integrare și implicare 

completă, acces la 

informații și servicii de 

calitate, educație și 

muncă. 

 Pentru mai multe 

detalii accesați  
www.cariera.anofm.md 

2017 - Realizări 

http://www.cariera.anofm.md/
http://www.cariera.anofm.md/
http://www.cariera.anofm.md/

