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Stimate doamne, colege și partenere, 
 
 

Primiți cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei de  

8 Martie — simbol al frumuseții și izvor al vieții.  

   Acest început de Mărțișor este asemuit cu chip luminos, plin de 

farmec și mister al Femeii, care în toate timpurile a fost și rămâne a 

fi un Simbol al înțelepciunii și toleranței, al gingășiei și tandreței, al 

vieții însăși pe Pământ!  

   Fie ca anotimpul primăverii să Vă aducă în viaţă împlinire, noroc, 

succese în toate peste aşteptări, iar buna dispoziţie şi căldură 

sufletească de la cei dragi să Vă însoţească mereu. 

   Cu această deosebită ocazie, Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă Vă dorește ca înțelepciunea, grația și puterea  

 

 
Linia 

Fierbinte 

 dumneavoastră să fie un 

exemplu demn de urmat 

și admirat în familie, în 

activitatea profesională 

și în comunitatea din 

care faceți parte. 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Raisa Dogaru,  

Director ANOFM 

http://poeziisiversuri.com/adrian-paunescu/cantec-femeiesc/
http://poeziisiversuri.com/adrian-paunescu/cantec-femeiesc/
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În cadrul ANOFM și 

structurile sale teritoriale, la 

data de 01.01.2018, dintre cei 

280 de angajaţi, 258 sunt femei 

- (92%), 22 sunt 

bărbați (8%).  

La moment, 

în cadrul aparatului 

central activează 37 

de persoane, dintre 

care 30 sunt femei 

(81%) şi 7 bărbaţi 

(19%). Funcţiile de 

top management 

sunt distribuite 

astfel: 2 femei şi 1 

bărbat. În 

funcţii de 

conducere 

sunt 

încadrate 9 

femei 

(30%), restul 

21 deţin 

funcţii de 

execuţie 

(70%).  

Din cei 7 bărbaţi din 

ANOFM, 4 deţin funcţii de 

conducere (57%), iar 3 – de 

execuţie (43%).  

În cadrul agențiilor 

teritoriale, din 243 de 

angajați, 228 sunt femei 

(94 %) și 15 sunt 

bărbați (6%).  

41 femei dețin 

funcții de conducere (18 

%), restul 187 femei 

dețin funcții de execuție 

(82%). Din cei 15 

bărbați, 11 activează în 

funcții de conducere 

(73%), iar   4 în funcții 

de execuție (27%). 

Transformările sociale și economice ale secolului trecut au condus nu doar la 

asumarea de către femei a rolurilor economice, prin împărțirea pieții muncii cu 

bărbații, dar și la însușirea de către acestea a unor roluri sociale noi. Astfel, 

femeile au reușit să ocupe diferite funcții de conducere și să demonstreze că sunt la 

fel de capabile și bune ca și bărbații, iar în anumite domenii, chiar să exceleze și să 

arate că sunt mai bune.  

Numărul efectiv de femei al ANOFM și structurile sale teritoriale în dinamică 



Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Psgina  3 

FEMEILE – participarea pe piața forței de muncă 

 Conform datelor Biroului Național de Sta-

tistică incluse în  Ancheta Forței de Muncă pentru 

trimestrul III al anului 2017, rata șomajului în rân-

dul femeilor a constituit 3,1%, comparativ cu rata 

șomajului la nivel de țară care a constituit  3,4%. În 

ceea ce privește rata de 

ocupare pentru aceeași 

perioadă, pentru femei, 

aceasta a constituit 

39,9% fiind mai scăzută 

decât rata de ocupare a 

populației care a fost 

42,4%. 

 Agenția Naționa-

lă pentru Ocuparea For-

ței de Muncă și structuri-

le sale teritoriale sunt 

responsabile de integra-

rea în câmpul muncii a tuturor categoriilor de po-

pulație, inclusiv femei și acordă informații, servicii  

în conformitate cu legislația în vigoare, prin inter-

mediul măsurilor active și pasive implementate pe 

piața muncii. 

Grupurile de femei vulnerabile pe piața forței de 

muncă pot fi considerate: femeile domiciliate în 

sectorul rural, femeile cu dizabilităţi, rome și  reve-

nite de peste hotare. Aceste categorii de femei, de 

obicei, au un nivel scăzut de educație ce nu le per-

mite să capete o profesie/meserie. 

 Uneori, pentru femei există din 

start anumite bariere la angajare,  foarte 

multe dintre acestea fiind  la etapa de re-

crutare. De regulă, femeile de peste 50 ani 

îşi găsesc mai greu un loc de muncă. La 

fel se întâmplă şi cu tinerele care sunt la 

prima angajare şi nu au experienţă, ma-

mele cu copii, de obicei cele cu copii 

mici. 

 Pe parcursul anului 2017, la agen-

țiile teritoriale pentru ocuparea forței de 

muncă (AOFM) au fost înregistrate cu 

statut de șomer 19564 femei, ceea ce 

constituie 46,4% din numărul total de 

șomeri înregistrați  (42119 persoane). Au 

fost plasate în câmpul muncii 7877 femei 

șomere sau  40,3% din totalul femeilor 

înregistrate cu statut de șomer. Nu-

mărul femeilor înregistrate cu statut de șomer este 

în scădere, cu 3570 mai puține comparativ cu pe-

rioada anului 2016. Totodată, ponderea femeilor 

din totalul șomerilor înregistrați de 46,4% a rămas 

neschimbată comparativ cu 2016 – 46,2%. 

Conform categoriei de vârstă a femeilor șomere, 

cel mai mare număr de femei înregistrate la 

AOFM rămâne pentru femeile cu vârsta cuprinsă 

între 30-49 ani (10252 femei sau 52,4% din tota-

lul femeilor înregistrate), urmate de cele cu vârsta 

între 16-29 ani (5899 femei sau 30%),  50-57 ani 

(3410 femei sau 17,5%).  Din totalul femeilor cu 

vârsta cuprinsă între 16-29 ani, 3323 femei 

(56,3%) sunt cu vârsta 16-24 ani, iar 2576 femei 

(43,7%) cu vârsta 25-29 ani. 
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FEMEILE – participarea pe piața forței de muncă (continuare) 

După nivelul de studii 67,7% (13250 persoane) 

dintre femeile înregistrate au studii primare, gim-

naziale și liceale, medii generale, respectiv nu au 

nici o calificare/profesie, ceea ce le împiedică să 

se încadreze în câmpul muncii. 15,0% (2934 fe-

mei) – au absolvit studii secundar profesionale, 

10,4% (2033 femei) – studii superioare și 6,9%  

(1347 femei) – studii medii de specialitate (colegii 

și fostele tehnicumuri).  
   În anul 2017 cele mai multe femei care au fost 

înregistrate la AOFM au muncit anterior în dome-

niile: industrie prelucrătoare – 2024 femei 

(10,3%), comerț cu ridicată și cu amănunt – 1856 

femei (9,5%), activități de servicii colective, soci-

ale și personale – 1671 femei (8,5%), agricultură – 

1573 femei (8,0%), învățământ – 1260 femei 

(6,4%), etc. Astfel, femeile au ocupat locuri de 

muncă în domenii mai puțin plătite, inclusiv în 

activități economice pentru care câștigul salarial 

mediu lunar nominal brut pentru trimestrul III 

2017 a fost mai mic decât câștigul salarial mediu 

lunar nominal brut din economia națională pentru 

trimestrul III 2017 – 5809,1 lei, cum ar fi: indus-

tria prelucrătoare  (5579,7 lei); comerț cu ridicată 

și cu amănuntul (5304,7 lei); activități de servicii 

administrative și activități de servicii suport 

(5019,8 lei); agricultură, silvicultură și piscuit 

(4035,5 lei).                       

   Ponderea plasării în 

câmpul muncii este în 

creștere, 40,3% com-

parativ cu aceeași pe-

rioadă a anului trecut  

(38,4%). 

Un număr mai mare 

de femei au fost pla-

sate în câmpul mun-

cii,  din categoria 30-

49 ani (51,9%, din 

totalul femei șomere 

plasate în câmpul 

muncii), deoarece 

sunt mai flexibile în 

alegere, au studii fini-

sate, experiență,  co-

pii care nu necesită 

supraveghere perma-

nentă, ce le dă posibilitatea să se realizeze profesio-

nal.  

   Au beneficiat de servicii de intermediere a muncii 

12532 femei înregistrate cu statut de șomer (47,9% 

din totalul șomerilor beneficiari sau 64,1% din total 

femei șomere). 

Pe parcursul anului 2017 la lucrările publice au fost 

antrenate 547 femei,  ceea ce reprezintă 27,0% din 

totalul șomerilor antrenați sau 2,8% total femei șo-

mere, (cu 35 femei mai multe comparativ cu 2016).  

   Au beneficiat  de servicii de informare și consilie-

re profesională - 29420 femei cu statut de șomer, 

inclusiv persoane trecătoare din anul 2016.  Au 

absolvit cursuri de formare profesională - 1677 fe-

mei (8,6% din total femei înregistrate și 63,8% din 

totalul absolvenților). Cele mai multe femei 

(74,9%) au urmat cursuri de calificare, obținând o 

profesie solicitată pe piața muncii, 17,2% - recalifi-

care și  7,9% - perfecționare.  

   După absolvirea cursurilor, 83,5% dintre femei au 

fost plasate în câmpul muncii.  

   Amintim, prin Hotărârea Guvernului nr. 259 din 

28 aprilie 2017 a fost aprobat Planul de acțiuni pen-

tru anii 2017 - 2021 privind implementarea Strate-

giei pentru asigurarea egalității între femei și 

bărbați în Republica Moldova. Scopul Strategiei 

este abilitarea femeilor şi realizarea de facto a ega-

lității între femei și bărbați în Republica Moldova. 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 



Cântec femeiesc 
 
Aşa e mama şi a fost bunica 

Aşa suntem femei lângă femei 

Părem nimic şi nu-nsemnăm nimica 

Doar nişte “ele” ce slujesc pe “ei”. 

Ei neglijenţi, iar ele foarte calme 

Ei încurcând ce ele limpezesc 

Ei numai tălpi şi ele numai palme 

Acesta e destinul femeiesc. 

Şi-n fond, ce fac femeile pe lume? 

Nimic măreţ, nimic impunător. 

Schimbându-şi după ei şi drum şi nume 

Pun lucrurile iar la locul lor. 

Cu-atâţia paşi ce au făcut prin casă 

Şi pentru care plată nici nu cer 

De-ar fi pornit pe-o cale glorioasă 

Ar fi ajuns şi dincolo de cer. 

Ei fac ce fac şi tot ce fac se vede 

Ba strică mult şi ele-ndreaptă tot 

Şi de aceea nimeni nu le crede 

Când cad, îmbătrânesc şi nu mai pot. 

Aşa e mama şi a fost bunica 

Şi ca ele mâine eu voi fi. 

Ce facem noi, femeile? Nimica, 

Decât curat şi uneori copii. 

Suntem veriga firului de aţă 

În fiecare lanţ făcut din doi 

Ce greu cu noi femeile în viaţă 

Dar e şi imposibil fără noi… 

 

Adrian Păunescu 
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