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Evoluţia generală a locurilor de muncă vacante înregistrate în baza de date a 
ANOFM în 10 luni ale anului 2018  

Conform bazei de date a ANOFM, în 10 luni, 2018 angajatorii din Republica Moldova au declarat 
42.436 locuri de muncă vacante. Fiecare ofertă declarată de către angajator include de la 1 la 400 de 
locuri de muncă vacante pentru aceași profesie/meserie, adică cu exact aceleaşi cerinţe privind 
studiile și experienţa și aceeaşi ofertă salarială. 

Caseta 1. Descrierea bazei de date a ANOFM privind locurile de muncă vacante 

Baza de date include informaţii declarate de către angajatori în formularul „OFERTA privind locurile de muncă 
vacante”. Fiecare intrare corespunde unei oferte de la un anumit angajator la un anumit moment. Aceasta 
conţine mai multe elemente, inclusiv: IDNO-ul întreprinderii, regiunea, forma de proprietate, domeniul de 
activitate, datele de înregistrare și de radiere a locului de muncă vacant, funcţia (ocupaţia), un cod de 6 cifre al 
ocupaţiei conform Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova, numărul locurilor de muncă vacante cu 
cerinţe și descriere, nivelul necesar de studii și experienţă, nivelul minim și cel maxim al salariului oferit, tipul 
contractului de muncă (pe perioadă determinată, nedeterminată, prin cumul), tipul locului de muncă vacant 
(nou creat sau nu), trei variabile indicator care arată dacă un anumit loc de muncă este relevant pentru studenţi, 
pensionari, respectiv persoane cu dizabilități, și fişa postului prezentată ca formular deschis. 

Variabilele privind forma de proprietate, domeniul de activitate și nivelul de studii necesar sunt clasificate 
potrivit nomenclatorului R. Moldova. 

Pentru analiză între ocupaţii este utilizat Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) 
armonizat la Clasificarea Internaţională Standart a Ocupaţiilor (ISCO -08 ) la niveluri de 1/2/4 cifre. 

Clasificatorul stabileşte denumirile ocupaţiilor(profesiilor şi funcţiilor practicate de populaţia activă a Republicii 
Moldova şi clasificarea lor pe grupe în funcţie de nivelul de omogenitate al  activităţii desfăşurate. 

Pe parcursul a 10 luni numărul locurilor de muncă vacante înregistrate lunar, variază de la 2.742 locuri 
în luna iulie la 5.953 în luna mai), ceea ce reflectă modificările sezoniere în cererea de forţă de muncă. 
 
Figura 1: Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate vs. stoc la sfârșitul lunii, 
ianuarie-octombrie 2018 

 

 
Numărul locurilor de muncă vacante nou înregistrate în ianuarie care au rămas deschise (neocupate) 

la sfârşitul aceleiaşi luni este cel mai mic). Ulterior, numărul locurilor de muncă vacante deschise 

(neocupate) creşte rapid până în luna mai, ceea ce denotă o durată mai lungă a ocupării locurilor de 

muncă, care în medie depăşeşte 3 luni. Pe de altă parte, 5.103 locuri de muncă au rămas deschise 

(neocupate) timp de cel puţin o jumătate de an (6 luni). Analiza caracteristicilor acestor locuri de 

muncă care sunt ocupate mai greu, comparativ cu celelalte, este prezentată în ultima secțiune a 

acestei note (Profilul locurilor de muncă vacante greu de ocupat).   
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Figura 2: Numărul locurilor de muncă vacante înregistrate în perioada ianuarie-octombrie 2018, după 
durata disponibilităţii (în zile) 

 
Notă: Locurile de muncă vacante rămase deschise la începutul lui noiembrie.  

Din numărul total al locurilor vacante înregistrate 42.436, numărul locurilor de muncă vacante 
înregistrate de o întreprindere în 10 luni din 2018 variază de la 1 la 711 locuri. Majoritatea 
covârșitoare a locurilor de muncă declarate au devenit vacante mai degrabă datorită fluctuaţiei 
personalului decât creării unor noi locuri de muncă. Cele mai multe din acestea sunt cu contract 
permanent (pe durată nedeterminată). Unele locuri de muncă vacante sunt declarate ca fiind 
corespunzătoare pentru persoane cu dizabilități, pensionari sau studenţi: acestea reprezintă 1,9%, 
5,6%, respectiv 7,2% din toate locurile de muncă vacante (Anexa 1). 

 

Forma de proprietate, regiune și domeniul de activitate 

Din totalul locurilor de muncă vacante, cele din sectorul public reprezintă 26% (Figura 3). Majoritatea 
locurilor de muncă vacante (peste 60%) au provenit de la întreprinderi locale cu proprietate privată 
sau mixtă, iar 13,6% sunt raportate de întreprinderi cu proprietate străină sau societăţi mixte. 
Municipiul Chişinău se remarcă prin ponderea locurilor de muncă din sectorul public. Centrul are o 
pondere relativ mare a locurilor de muncă vacante declarate de întreprinderi private autohtone, în 
timp ce în Nord și în UTA Găgăuzia ponderea locurilor de muncă vacante declarate de întreprinderi cu 
proprietate străină este mai mare comparativ cu alte regiuni (Figura 3). 

Figura 3: Locuri de muncă vacante înregistrate la ANOFM după forma de proprietate a întreprinderii și 
regiune (% formei de proprietate în total/regiune) 

 

Cele mai importante domenii de activitate, în care au fost oferite aproape jumătate din locurile de 
muncă înregistrate la ANOFM în 10 luni ale anului 2018, sunt din industria prelucrătoare, comerţul cu 
ridicata și cu amănuntul și alte activităţi de servicii (Figura 4). Celelalte domenii în care există o cerere 
neacoperită destul de mare sunt agricultura (în special în Sud), construcţii, învăţământ, transport și 
depozitare (în special în mun. Chişinău), administraţie publică și apărare (în special în Sud și în UTA 
Găgăuzia). 
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Figura 4: Locuri de muncă vacante înregistrate la ANOFM după domeniul de activitate și regiune (% în 
total/regiune) 

 

 

Este posibil ca întreprinderile din domeniile de activitate mai moderne, cum ar fi informaţii și 
comunicaţii, activităţi financiare și de asigurare, activităţi din domeniul tranzacţii imobiliare, activităţi 
profesionale, ştiinţifice și tehnice, servicii administrative și de suport, să își publice o mare parte din 
locurile de muncă vacante pe portalurile online de specialitate, pe site-urile proprii sau în mass-media 
sociale, astfel fiind într-un număr mai mic în baza de date a locurilor de muncă vacante declarate la 
ANOFM. 

 

Ocupaţia 

Peste 40% din toate locurile de muncă vacante înregistrate la ANOFM pe parcursul a 10 luni sunt 
locuri de muncă care necesită asamblare manuală de componente (meșteșugari și comercianți cu 
articole meșteșugărești, muncitori la fabrică și uzină) și unul din patru este din categoria ocupațiilor cu 
cea mai redusă calificare ‒ muncă necalificată (Figura 5). Pe de altă parte, mai puţin de o zecime din 
locurile de muncă vacante sunt pentru specialişti, majoritatea acestora fiind concentrate în mun. 
Chişinău.    

Figura 5: Locuri de muncă vacante înregistrate la ANOFM după ocupație și regiune (% ocupaţiei în 
total/regiune) 

 

Există o discrepanţă între regiuni în ceea ce priveşte conţinutul de competenţă din anunţuri, adică în 
mun. Chişinău și UTA Găgăuzia sunt disponibile mai multe locuri de muncă înalt calificate, în Nord şi 
Centru sunt disponibile mai multe locuri de muncă necalificate (Figura 5). Cu toate acestea, după cum 
se arată în Anexa 3, lista primelor 10 ocupaţii detaliate (ISCO 4 cifre) conţine cam aceleaşi ocupaţii în 
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toate regiunile, adică îngrijitor încăperi de producţie şi serviciu, bucătari, confecţioneri-prelucrători în 
industria textilă, lucrători necalificați (total și în 5 regiuni), şoferi de automobile, taxi și microbuze 
(total și în 4 regiuni), hamali, lucrători în cultura plantelor și creşterea animalelor (total și în 3 regiuni). 
Principalele ocupaţii solicitate pentru locuri de muncă înalt calificate sunt educatori preșcolari (660 de 
locuri de muncă vacante în 10 luni), specialiști în autorităţi publice(628) și contabili (491). 

 

Studiile și experienţa necesară 

După cum era de aşteptat, pentru manageri și specialişti se solicită de obicei studii superioare  (Figura 
6). Totuşi, se solicită studii superioare și la peste 21% din locurile de muncă vacante pentru muncitori 
și 15% din cele pentru specialiști. Pe de altă parte, în cel puţin un sfert din locurile de muncă pentru 
specialişti și manageri se solicită studii colegiale, sau chiar un nivel de studii mai redus. La marea 
majoritate a locurilor de muncă necalificate se solicită studii primare sau gimnaziale, dar unii 
angajatori ar dori să aibă lucrători care au absolvit învăţământul profesional sau chiar un colegiu 
(Figura 6). 

Figura 6: Componenţa locurilor de muncă vacante după ocupație și studiile necesare (%) 

 

 

Se remarcă o discrepanţă substanţială între aşteptările reale ale angajatorilor din Moldova cu privire 
la nivelul de studii necesar pentru un anumit loc de muncă și corespondenţa ocupație-studii a ILO.1 
Conform acesteia, la ocupaţiile cu cel mai înalt nivel de competenţă, adică 4 (manageri și specialişti), 
ar trebui să se solicite studii superioare, la ocupaţiile cu nivelul de competenţă 3 (tehnicieni și 
specialişti asociaţi) - studii superioare de scurtă durată sau învățământ postsecundar neuniversitar 
(colegiu), pentru a activa competent în munca necalificată (cu nivelul de competenţă 1) este suficient 
ca lucrătorul să aibă studii primare sau prima etapă a educaţiei de bază, iar pentru locurile de muncă 
cu nivelul de competenţă 2 (de la funcţionari la muncitori la fabrică şi uzină) lucrătorii ar trebui să aibă 
studii secundare sau profesionale. 

Utilizând locurile de muncă vacante de la ANOFM și modulul nivel de studii (adică nivelul de studii 
solicitat cel mai frecvent) în categoriile profesionale ISCO cu 1 și 2 cifre, obţinem corespondenţa 
dintre ocupaţii și cerinţele de studii conform aşteptărilor reale ale angajatorilor din Moldova  

(Anexa 4). Cel mai neaşteptat rezultat din această corespondenţă este că la specialiştii în domeniile 
juridic, social, cultural (cod 34) și funcţionarii cu atribuţii generale inclusiv operatori la calculator (cod 
41) se solicită de cele mai multe ori studii superioare (licență), dar la specialiştii asimilaţi în ştiinţe și 
inginerie (cod 31) se solicită cu precădere învăţământ profesional, iar pentru specialiştii în servicii 
administrative și asimilaţi (cod 33) și tehnicieni în informatică și comunicaţii (cod 35) este suficient să 
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existe studii liceale. Pentru principalele ocupaţii solicitate ‒ muncitori calificaţi în industria 
alimentară,prelucrarea lemnului,confecții şi alţi lucrătoriasimilaţi (cod 75) ‒ angajatorii cer de obicei 
studii gimnaziale, probabil pentru că sunt gata să asigure instruire iniţială la locul de muncă și sunt 
mulţumiţi cu studii și competențe elementare minime. 

Surprinzător este faptul că mai puţin de un sfert din locurile de muncă vacante din setul de date al 
ANOFM au cerinţa de experienţă zero. Ponderea locurilor de muncă vacante la care nu se solicită 
experienţă de muncă scade odată cu nivelul de competenţă definit de ILO, dar este totuşi surprinzător 
de mare la profesiile cu cel mai ridicat conţinut de competenţă, adică manageri (53%) și specialişti 
(72,4%). Poate că mulţi angajatori chiar nu solicită o experienţă de muncă relevantă, în special dacă 
folosesc nivelul de studii ca factor de selecţie sau preferă să angajeze tineri fără experienţă 
anterioară. De asemenea, este posibil ca angajatorii să fi indicat experienţa necesară în descrierea 
locului de muncă vacant, dar să fi lăsat un spaţiu liber într-o rubrică separată pentru experienţa 
necesară. 

Figura 7: Componenţa locurilor de muncă vacante după ocupație și experienţa necesară (%) 

 

Din analiza mediei, medianei și valorilor maxime ale experienţei necesare în ocupaţiile de 2 cifre 
(Anexa 5) rezultă că cele mai corecte locuri de muncă din prisma experienţei de muncă necesare sunt 
cele pentru manageri și specialişti, dar experienţa de muncă este apreciată și de către angajatorii care 
caută muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați, muncitori la echipamente 
electrice și electronice,  conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile.  

Profilul locurilor de muncă vacante greu de ocupat (prin prisma duratei) 

Așa cum s-a menţionat, există 5.103 locuri de muncă vacante (sau 12% din eșantion) care au rămas 
deschise cel puţin 6 luni. Comparând caracteristicile acestor locuri de muncă vacante cu cele ale 
altora, se observă că locurile de muncă vacante greu de ocupat sunt declarate mai ales de 
întreprinderi cu proprietate cu capital străin, situate în Sud, sau peste hotare, din industria 
prelucrătoare sau din construcții. (Tabelul 1). Ținând cont că oferta salarială medie din grupa locurilor 
de muncă vacante greu de ocupat este mult mai mare decât în eșantionul locurilor de muncă vacante 
disponibile mai puţin timp, principalul motiv al dificultăţii ocupării acestor locuri de muncă este lipsa 
lucrătorilor calificaţi adecvați şi nu nivelul scăzut al salariului. 
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Tabelul 1: Locurile de muncă vacante, după durata disponibilităţii și caracteristicile selectate  

Caracteristica Unitatea de 
măsură 

Durata disponibilităţii Total 

1 lună 3-6 luni Mai 
mult de 
6 luni 

N locuri vacante 13.874 23.459 5.103 42.436 

Forma de proprietate      
Publice % 27,4 28,4 11,1 26,0 
Private % 57,5 63,3 55,1 60,4 
Străine, întreprinderi mixte % 15,2 8,3 33,9 13,6 

Regiune      
Municipiul Chişinău % 24,0 39,7 27,4 33,1 
Nord % 30,3 22,2 20,0 24,6 
Centru % 22,3 21,7 12,9 20,8 
Sud % 12,0 13,4 17,7 13,5 
UTA Găgăuzia % 4,9 3,0 2,4 3,6 
      

Domeniul de activitate      
Agricultură, silvicultură și pescuit % 9,3 10,9 6,9 9,9 
Industria extractivă % 0,7 0,2 0,1 0,4 
Industria prelucrătoare % 27,4 29,7 46,0 30,9 
Producția și furnizarea de energie electric și 
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat % 1,0 0,7 0,3 0,8 
Distribuția apei:salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de decontaminare % 1,1 1,0 0,5 1,0 
Construcţii % 10,1 5,2 22,4 8,9 
Comerțul cu ridicata și cu amănuntul % 13,0 14,7 6,4 13,1 
Transport și depozitare % 5,4 6,6 1,6 5,6 
Activități de cazare și alimentație publică % 0,8 0,8 0,3 0,7 
Informaţii și comunicaţii % 0,1 0,2 0,0 0,1 
Activităţi financiare și asigurări % 0,6 0,6 0,8 0,6 
Administraţie publică și apărare % 6,8 5,3 2,9 5,5 
Învățământ % 7,8 8,0 2,5 7,3 
Sănătate și asistenţă socială % 4,0 3,6 4,2 3,8 
Artă, activități de recreere și de agrement % 0,3 0,2 0,0 0,2 
Alte activităţi de servicii % 11,6 12,4 5,0 11,2 

Ocupaţia      
Legislator,membri ai executivului  % 2,1 1,9 3,0 2,1 
Specialiști în diverse domenii de activitate % 8,8 11,0 6,5 9,7 
Tehnicieni și alţi specialişticu nivel mediu de 
calificare % 5,9 5,2 5,7 5,5 
Funcţionari administrativi % 3,5 3,3 1,1 3,1 
Lucrători în domeniul serviciilor şi în comerţ  % 12,2 14,9 5,2 12,9 
Lucrători calificați în 
agricultură,silvicultură,piscicultură şi pescuit % 0,7 1,4 0,7 1,1 
Muncitori calificaţi şi asimilaţi % 19,6 25,2 49,7 26,3 
Operatori la maşinişi instalaţii: asamblori de 
maşinişi echipamente % 17,4 11,4 18,1 14,1 
Muncitori necalificati % 29,9 25,8 10,0 25,2 

Experienţa medie necesară (locurile de muncă 
vacante cu experienţă zero sunt excluse) ani 1,6 1,6 1,3 1,6 
Media ofertei salariale minime* MDL 3826,1 3212,5 6738,9 3856,4 
Media ofertei salariale maxime* MDL 4849,1 3821,3 7522,3 4667,6 

Primele zece ocupaţii de 4 cifre în rândul locurilor de muncă vacante greu de ocupat, din prisma duratei, sunt: 
confecţioneri de şabloane şi tipare(cod 7532), operatori la maşinele pentru fabricarea produselor alimentare şi 
altor produse similare(8160), croitori, confecţioneri blănari și pălărieri (7531), tâmplari și dulgheri (7115), 
operatori la instalaţiile de fabricare a celulozei  (8171), tencuitori (7123), parchetari,linolişti,mozaicari,faianţari 
şi asimilaţi (7122), muncitori necalificați (auxiliari) (9622), muncitori necalificaţi in agricultură(9213) și 
conducători de unităţi din domeniul comerţului (1420) (manageri în comerţul cu ridicata și cu amănuntul.  
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ANEXE 

Anexa 1: Statistica descriptivă a locurilor de muncă vacante înregistrate la ANOFM în perioada 
ianuarie-octombrie 2018 

 

 Locuri vacante 

  N 
Ponderea 

(%) 

Total   42.436 100 
Tipul locului de muncă vacant     

Loc de muncă vacant nou creat   7.631 18,0 
Post devenit vacant datorită încetării raportului de muncă   34.805 82,0 

Tipul contractului de muncă     

Cu perioadă determinată   8.664 20,4 
Permanent (cu perioadă nedeterminată)   29.384 69,2 
Prin cumul (cu normă incompletă)   4.388 10,3 

Loc de muncă adecvat pentru categoriile dezavantajate     
Studenți   3.033 7,2 
Pensionari   2.390 5,6 
Persoane cu dizabilități   822 1,9 

Forma de proprietate     

De stat   9.775 23,0 
Municipale   1.241 2,9 
Private   22.157 52,2 
Colective   2.017 4,8 
Colective (agricultură)   62 0,2 
Proprietate a organizaţiilor și mişcărilor publice   76 0,2 
Proprietate a organizaţiilor religioase   2 0,0 
Mixte (public-private) fără participare străină   601 1,4 
Proprietate a R. Moldova în proprietatea mixtă cu participare străină   11 0,0 
Proprietate a ţărilor străine   296 0,7 
Proprietate a cetăţenilor străini, persoanelor juridice străine și 
apatrizilor   1078 2,5 
Străine mixte   2.396 5,7 
Proprietate străină în proprietatea mixtă cu participarea R. Moldova   425 1,0 
Proprietate a societăţilor mixte   1.580 3,7 
Altele   719 1,7 

Regiune     

Municipiul Chișinău    14.038 33,1 
Nord   10.430 24,6 
Centru   8.845 20,8 
Sud   5.708 13,5 
UTA Găgăuzia   1.515 3,6 
     

Domeniul de activitate     

Agricultură, silvicultură și pescuit   4.202 9,9 
Industria extractivă   164 0,4 
Industria prelucrătoare   13.112 30,9 
Furnizarea energiei electrice, a gazelor naturale, a aburului și aerului 
condiționat   

319 
 

0,8 
 

Furnizarea apei; lucrări de canalizare, activităţi de gestionare a 
deșeurilor și de depoluare   

416 
 

1,0 
 

Construcţii   3.758 8,9 
Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor   

5.565 
 

13,1 
 

Transport și depozitare   2.381 5,6 
Servicii de cazare și alimentație publică   300 0,7 
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Informaţii și comunicaţii   59 0,1 
Activităţi financiare și de asigurări   256 0,6 
Activităţi imobiliare   13 0 
Activităţi profesionale, ştiinţifice și tehnice   1 0 
Activităţi de servicii administrative și activităţi de servicii suport   2 0 
Administraţie publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public   2.328 5,5 
Învățământ   3.093 7,3 
Sănătate și asistenţă socială   1.623 3,8 
Arte, divertisment și recreație   81 0,2 
Alte activităţi de servicii   4.761 11,2 
Activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale   2 0 

Ocupaţia (cod ISCO din 1 cifră)     

Legislator,membri ai executivului   883 2,1 
Specialiști în diverse domenii de activitate   4.129 9,7 
Tehnicieni și alţi specialişticu nivel mediu de calificare   2.334 5,5 
Funcţionari administrativi   1.308 3,1 
Lucrători în domeniul serviciilor şi în comerţ   5.459 12,9 
Lucrători calificați în agricultură,silvicultură,piscicultură şi pescuit   449 1,1 
Muncitori calificaţi şi asimilaţi   11.166 26,3 
Operatori la maşinişi instalaţii: asamblori de maşinişi echipamente   5.997 14,1 
Muncitori necalificati   10.711 25,2 
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Anexa 2: Locuri de muncă vacante înregistrate la ANOFM în perioada ianuarie-octombrie 2018, 
după ocupaţia de 2 cifre 

Ocupaţia (cod ISCO din 2 cifre) Codul 
ISCO 

    N Procent 

Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, 
confecții și alți lucrători asimilați 

75 
  

6.553 
 

15,4 
 

Muncitori în salubritate și alți muncitori necalificați 96  5.293 12,5 
Operatori la maşini și instalații 81  3.198 7,5 
Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricieni 71  2.699 6,4 
Lucrători în domeniul serviciilor personale 51  2.176 5,1 
Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile 83  1.958 4,6 
Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură, piscicultură și pescuit 92 

  
1.903 

 
4,5 

 
Muncitori necalificați în industria extractivă, construcții, industria 
prelucrătoare și transporturi 

93 
  

1.667 
 

3,9 
 

Lucrători în domeniul vânzărilor 52  1.636 3,9 
Specialişti în domeniul administrative-comercial 24  1.335 3,2 
Personal casnic și de serviciu 91  1.318 3,1 
Specialişti în învăţământ 23  1.112 2,6 
Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați 72  1.080 2,6 
Specialişti în servicii administrativeși asimilați 33  920 2,2 
Lucrători în servicii de protecţie 54  915 2,2 
Asamblori 82  841 2,0 
Personal de îngrijire  53  732 1,7 
Specialişti în domeniile juridic, social și cultural 26  682 1,6 
Muncitori la echipamente electrice și electronice 74  636 1,5 
Funcţionari în serviciul cu publicul   42  597 1,4 
Specialişti asimilați în ştiinţe și inginerie 31  547 1,3 
Ajutori de bucătari 94  490 1,2 
Specialişti în domeniul ştiinţei și ingineriei 21  466 1,1 
Specialişti în domeniul sănătății 22  442 1,0 
Tehnicieni și asimililați în domeniul sănătății 32  439 1,0 
Lucrători calificați în agricultură 61  363 0,9 

Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii 
14 

  
336 

 
0,8 

 
Funcţionari cu atribuții generale, inclusive operator la mașini de 
scris/calcul 

41 
  

317 
 

0,8 
 

Alți specialişti în domeniul juridic, social și cultural  34  299 0,7 
Funcţionari în serviciile de evidență contabilă și financiară 43  271 0,6 
Conducători de unități din industrie și servicii 13  225 0,5 
Conducători în domeniul administrativși comercial 12  208 0,5 
Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și muncitori 
tipografi 

73 
  

198 
 

0,5 
 

Tehnicieni în informatică și comunicaţii 35  129 0,3 
Alți lucrători în serviciul-suport în domeniul administrativ 44  123 0,3 
Legislatori, membri ai executivului, alți înalți demnitari și conducători ai 
administrației publice 

11 
  

114 
 

0,3 
 

Specialişti în tehnologia informaţiei și comunicațiilor 25  92 0,2 
Lucrători calificaţi în silvicultură, acvacultură, piscicultură, pescuit și 
vânătoare  

62 
  

86 
 

0,2 
 

Vânzători ambulanți și alți prestatori de mici servicii pentru populație 
95 

  
40 

 
0,1 

 
Total   42.436 100 
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Anexa 3: Primele 10 ocupaţii de 4 cifre, total și pe regiuni (locuri de muncă vacante la ANOFM, 
ianuarie-octombrie 2018) 

Ocupaţia Codul 
ISCO 

N  Ocupaţia Codul 
ISCO 

N 

Total (N=42.436)  Municipiul Chişinău (N=14.038) 
Confecționeri de șabloane și tipare 7532 5.128  Confecționeri de șabloane și tipare 7532 1.017 
Muncitori necalificați pentru 
diverse servicii ocazionale 

9622 4.213  Muncitori necalificați pentru 
diverse servicii ocazionale 

9622 546 

Operatori la mașini pentru 
fabricarea produselor alimentare 
și a altor produse similare 

8160 1.817  Șoferi de autoturisme și 
camionete 

8322 543 

Muncitori necalificați în ferme 
mixte 

9213 1.623  Asistenţi vânzări în magazine 5223 516 

Personal de serviciu în birouri, 
hoteluri și alte instituții 

9112 1.111  Educatori în învățământul 
preșcolar 

2342 472 

Șoferi de autoturisme și 
camionete  

8322 1.096  Personal de serviciu în birouri, 
hoteluri și alte instituții 

9112 435 

Manipulanți marfă 9333 862  Paznici 5414 411 
Bucătari 5120 841  Specialişti în domeniul politicilor 

administrative  
2422 407 

Asistenţi vânzări în magazine 5223 782  Conductori în transporturi 5112 379 
Dulgheri și tâmplari 7115 701  Bucătari 5120 362 

Nord (N=10.430)  Centru (N=8.845) 
Confecționeri de șabloane și tipare 7532 2.779  Muncitori necalificați pentru 

diverse servicii ocazionale 
9622 1.728 

Muncitori necalificați pentru 
diverse servicii ocazionale 

9622 1.283  Confecționeri de șabloane și tipare 7532 810 

Operatori la mașini pentru 
fabricarea produselor alimentare 
și a altor produse similare 

8160 1.276  Muncitori necalificați în ferme 
mixte 

9213 465 

Muncitori necalificați în ferme 
mixte 

9213 487  Personal de serviciu în birouri, 
hoteluri și alte instituții 

9112 283 

Asamblori neclasificați în grupele 
de bază anterioare 

8219 370  Manipulanți marfă 9333 239 

Manipulanți marfă 9333 198  Șoferi de autoturisme și 
camionete 

8322 233 

Șoferi de autoturisme și 
camionete 

8322 182  Vânzători în magazine 5221 196 

Personal de serviciu în birouri, 
hoteluri și alte instituții 

9112 164  Bucătari 5120 181 

Fochiști la mașini cu abur și cazane 8182 155  Muncitori forestieri necalificați 9215 151 
Bucătari 5120 145  Muncitori necalificați neclasificați 

în grupele de bază anterioare 
 

9629 
 

148 

Sud (N=5.708)  UTA Găgăuzia (N=1.515) 
Muncitori necalificați în ferme 
mixte 

9213 630  Confecționeri de șabloane și tipare 7532 173 

Muncitori necalificați pentru 
diverse servicii ocazionale 

9622 579  Arboricultori, pomicultori și 
viticultori 

6112 97 

Operatori la mașini pentru 
fabricarea produselor alimentare 
și a altor produse similare 

8160 439  Operatori la mașini și utilaje din 
industria încălțămintei 

8156 81 

Confecționeri de șabloane și tipare 7532 349  Muncitori necalificați pentru 
diverse servicii ocazionale 

9622 77 

Croitori, confecționeri,blănari și 
pălărieri 

7531 338  Asistenţi vânzări în magazine 5223 74 

Asamblori neclasificați în grupele 
de bază anterioare 

8219 177  Personal de serviciu în birouri, 
hoteluri și alte instituții 

9112 66 

Arboricultori, pomicultori și 6112 165  Educatori în învățământul 2342 48 
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viticultori preșcolar 
Personal de serviciu în birouri, 
hoteluri și alte instituții 

9112 163  Fochiști la mașini cu abur și cazane 8182 48 

Șoferi de autoturisme și 
camionete 

8322 124  Bucătari 5120 47 

Bucătari 5120 106  Manipulanți marfă 9333 37 

Anexa 4: Corespondenţa ocupaţiilor de 1 și 2 cifre după nivelul de studii conform cerinţelor 
angajatorilor din Moldova (locuri de muncă vacante la ANOFM, ianuarie-octombrie 2018) 

Ocupaţia (cod ISCO din 1 cifră și 2 cifre) Codul 
ISCO 

Studii necesare 
(mod) 

Număr total 
de locuri de 

muncă 
vacante 

Legislatori, membri ai executivului, alți înalți demnitari și 
conducători ai administrației publice 

1 
 

 
Superioare/ 
profesional tehnice 
postsecundare 
 

883 
 

Specialiști în divesre domenii de activitate 2 
Superioare/ 
profesional tehnice 
postsecundare  

4.129 

Tehnicieni și alți specialişti cu nivel mediu de calificare 
 
 
 

3 
 
 
 

 
Colegiale/secundar-
profesionale 
 
 

2.334 
 
 
 

Funcţionari administrativi 
 

4 
 

Superioare/secundar-
profesionale 

1.308 
 

Lucrători în domeniul serviciilor și în comerț 
 
 

5 
 
 

 
Superioare/ Liceale  
 
 

5.459 
 
 

Lucrători calificați în agricultură, silvicultură, acvacultură, 
piscicultură și pescuit 
 

6 
 
 

Gimnaziale 
 
 

449 
 
 

Muncitori calificați și asimilați 
 

7 
 

Secundar-
profesionale 

11.166 
 

 
Operatori la mașini și instalații; asamblori de mașini și 
echipamente 
 

 
8 
 

 
Liceale 
 

 
5.997 

 

Muncitori necalificați   
 

9 Gimnaziale 10.711 

Conducători în domeniul administrativ și comercial 
 

12 
 

  
Superioare/ 
profesional tehnice 
postsecundare 
 

208 
 

Conducători de unități din industrie și servicii 
 

13 
 

Superioare/ 
profesional tehnice 
postsecundare 
 

225 
 

Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte 
servicii 

14 
 

Superioare/ 
profesional tehnice 
postsecundare 
 

336 
 

Specialişti în domeniul ştiinţei și ingineriei 
 

21 
 

Superioare/ tehnice 
postsecundare 
colegiale 
 

466 
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Specialişti în domeniul sănătății 
 

22 
 

Superioare/ tehnice 
postsecundare 

442 
 

Specialişti în învăţământ 
 

23 
 

 
Superioare/ tehnice 
postsecundare 
 

1.112 
 

Specialişti în domeniul administrativ comercial 
 

24 
 

Superioare/ tehnice 
postsecundare 
 

1.335 
 

Specialişti în tehnologia informaţiei și comunicațiilor 
 

25 
 

Superioare/ tehnice 
postsecundare 
 

92 
 

Specialişti în domeniile juridic, social și cultural 
 

26 
 

Superioare/ tehnice 
postsecundare 
 

682 
 

Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății 32 
 
 

tehnice 
postsecundare 
 
 

439 

Alți specialişti în domeniile juridic, social și cultural  34 Superioare tehnice 
postsecundare 
/colegiale 

299 

Tehnicieni în informatică și comunicaţii 35 Liceale 129 
Funcţionari cu atribuții generale, inclusiv operatori la mașini de 
scris/calcul 

  

41 
 

Superioare/ tehnice 
postsecundare 
 

317 
 

Funcţionari în serviciul cu publicul 42 Superioare/ tehnice 
postsecundare 

597 

Funcţionari în serviciile de evidență contabilă și financiară 
 

43 
 

 
Superioare/ tehnice 
postsecundare  

271 
 

Lucrători în domeniul serviciilor personale 
 

44 
 

Gimnaziale 
 

123 
 

Alți lucrători în serviciul support în domeniul administrativ 
 

51 
 

Secundar-profesional 
 

2.176 
 

Lucrători în domeniul vânzărilor 52 Liceale 1.636 
Personal de îngrijire  53 Liceale 732 
Lucrători în servicii de protecţie 54 Liceale 915 
Lucrători calificați în agricultură  61 Liceale 363 
Lucrători calificaţi în silvicultură, acvacultură, piscicultură,pescuit și 
vânătoare  

62 
 

Gimnaziale  
 

86 
 

Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricienii 71 Liceale 2.699 
Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați 72 Secundar-profesional 1.080 
Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și 
muncitori tipografi 

73 
 

Gimnaziale 
 

198 
 

Muncitori la echipamente electrice și electronice 74 Secundar-profesional 636 
Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, 
confecții și alți lucrători asimilați 

75 
 

Gimnaziale 6.553 

Operatori la maşini și instalații 81 Liceale 3.198 
Asamblori 82 Gimnaziale 841 
Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile 83 Secundar-profesional 1.958 
Personal casnic și de serviciu 91 Gimnaziale 1.318 
Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură, piscicultură și 
pescuit 

92 
 

Gimnaziale 
 

1.903 
 

Muncitori nacalificați în industria extractivă, construcții, industria 
prelucrătoare și transporturi 

93 
 

Gimnaziale 
 

1.667 
 

Ajutori de bucătari 94 Gimnaziale 490 
Vânzători ambulanți și alți prestatori de mici servicii pentru 
populație 

95 
 

Gimnaziale 
 

40 
 

Muncitori în salubritate și alți muncitori necalificați 96 Gimnaziale 5.293 
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Anexa 5: Experienţa necesară la ocupaţiile de 2 cifre, în ani (locuri de muncă vacante la ANOFM, 

ianuarie-octombrie 2018)* 

Ocupaţia Codul 
ISCO 

Media Mediana Maxim 

Legislatori, membri ai executivului, alți înalți demnitari și conducători 
ai administrației publice 

11 2,9 2 15 

Conducători în domeniul administrativ și comercial 12 2,9 3 15 
Conducători de unități din industrie și servicii 13 2,8 3 15 
Conducători de unități din industria hotelieră, comerț și alte servicii 14 2,5 2 15 
Specialişti în domeniul ştiinţei și ingineriei 21 2,7 2 15 
Specialişti în domeniul sănătății 22 2,2 1 10 
Specialişti în învăţământ 23 1,7 1 20 
Specialişti în domeniul administrative comercial 24 1,7 1 10 
Specialişti în tehnologia informaţiei și comunicațiilor 25 3,0 2 10 
Specialişti în domeniile juridic, social și cultural 26 2,1 1 20 
Specialişti asimilați în ştiinţe și inginerie 31 2,2 1 10 
Tehnicieni și asimilați în domeniul sănătății 32 1,7 1 5 
Specialişti în servicii administrative și asimilați 33 1,7 1 7 
Alți specialişti în domeniile juridic, social și cultural 34 1,4 1 10 
Tehnicieni în informatică și comunicaţii 35 1,4 1 3 
Funcţionari cu atribuții generale, inclusiv operatori la mașini de 
scris/calcul 

41 1,2 1 3 

Funcţionari în serviciul cu publicul 42 1,3 1 3 
Funcţionari în serviciile de evidență contabilă și financiară 43 1,3 1 3 
Lucrători în domeniul serviciilor personale 44 1,1 1 3 
Alți lucrători în serviciul support în domeniul administrativ 51 1,5 1 7 
Lucrători în domeniul vânzărilor 52 1,2 1 5 
Personal de îngrijire 53 1,1 1 3 
Lucrători în servicii de protecţie 54 1,3 1 8 
Lucrători calificați în agricultură 61 1,0 1 1 
Muncitori constructori și asimilați, exclusiv electricienii 71 1,3 1 6 
Muncitori calificați în metalurgie, construcții de mașini și asimilați 72 1,8 1 10 
Muncitori calificați în domeniul produselor manufacturiere și 
muncitori tipografi 

73 1,5 1,5 2 

Muncitori la echipamente electrice și electronice 74 2,0 2 10 
Muncitori calificați în industria alimentară, prelucrarea lemnului, 
confecții și alți lucrători asimilați 

75 1,1 1 5 

Operatori la maşini și instalații 81 1,4 1 5 
Asamblori 82 1,1 1 5 
Conducători de vehicule și operatori la instalații și utilaje mobile 83 2,1 2 8 
Personal casnic și de serviciu 91 1,2 1 3 
Muncitori necalificați în agricultură, silvicultură, piscicultură și 
pescuit 

92 1,1 1 2 

Muncitori nacalificați în industria extractivă, construcții, industria 
prelucrătoare și transporturi 

93 1,0 1 2 

Ajutori de bucătari 94 1,3 1 3 
Muncitori în salubritate și alți muncitori necalificați 96 1,1 1 8 
Total  1,6 1 20 

Notă: *Locurile de muncă vacante cu experienţă zero sunt excluse. În acest caz, experienţa minimă necesară 
este 1 an. 

 

 


