
Informație privind evenimentele dedicate 

Zilelor Diasporei organizate de către 

subdiviziunile teritoriale  pentru ocuparea 

forței de muncă (STOFM) 

În perioada 31.07-31.08.2019, au fost organizate un număr de 63 de evenimente de către cele 

35 de subdiviziuni teritoriale pentru ocuparea forței de muncă dedicate Zilelor Diasporei 2019, cu 

scop informativ. Activitățile au fost dedicate tuturor categoriilor de persoane aflate în căutarea unui 

loc de muncă, inclusiv: șomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă, tineri, migranți reîntorși. 

 Principalele activități în cadrul evenimentelor au fost: 

 

 Seminare informative, ghidare în carieră, consultații individuale; 

 Ziua ușilor deschise; 

 Târguri a locurilor de muncă; 

 Mese rotunde; 

 Ziua Băștinașilor 2019; 

 Târgul meșterilor populari; 

 ”Ziua Diasporei; 

 Forum Economic; 

 Festivalul Tineretului, ș.a. 

 

Tematicile de bază ale seminarelor informative: ”Oportunități de angajare în țară”, 

”Posibilităţile de angajare legală peste hotare”, ”Incluziunea socială a migranților reveniți”, 

”Migrația legală și riscurile migrației ilegale”, ”Făurește-ți viitorul acasă”, Acordurile bilaterale 

interguvernamentale. ș.a. Participanții au fost informați despre serviciile de care pot beneficia prin 

intermediul STO, despre angajarea legală în cîmpul muncii și riscurile angajării și migrației ilegale, 

locurile vacante înregistrate. De asemenea s-a oferit o informație amplă despre Acordurile încheiate 

între Republica Moldova și Statele Israel, Republica Moldova și Bulgaria cu privire la angajarea 

temporară a persoanelor din R. Moldova în domeniul construcțiilor, servicii hoteliere, industrie ș.a.  

 

Statistica acțiunilor: 

Număr STOFM care au organizat și demarat activități:  

23 STOFM au organizat seminare informative; 

9 - au organizat evenimentul sub denumirea ”Ziua Diasporei”; 

7 -  mese rotunde în parteneriat; 

4 – seminar privind ghidarea în carieră; 

3 – atelier informative,  

a câte 2 STOFM – ”Ziua Băștinașilor” și ”Ziua ușilor deschise”, 

a câte 1 STOFM – Festivalul Tineretului, seminar informative cu primarii localităților și Târg 

a locurilor de muncă. 

 

 

La cadrul activităților  realizate au participat cca 3327 persoane, dintre care 821 migranți.  

 

Informația de bază distribuită a fost cea ce ține de fenomenul migrației, date statistice, riscurile 

migrației, impactul migrației și consecințele migrației ilegale. La fel, s-a informat privind locurile de 

muncă libere pe piața muncii din Republica Moldova, serviciile subdiviziunilor pentru ocuparea 

forței de muncă întru integrarea pe piața muncii din Moldova. 



În  cadrul  evenimentelor participanții  au  fost  informați  privind serviciile ANOFM, măsurile de 

ocupare, activități realizate de instituție, oarecum și despre  canalele  de  informare și  recrutare  on-

line /site-ul  www.anofm.md, portalul www.angajat.md, platforma târgului on-line  www.e-

angajare.md. 

Toți participanții au primit pliante, Ghidul pentru (re) integrarea cetățenilor RM și alte materiale   

informative utile. La fel, reprezentanții primăriilor au primit material informative pentru reînnoirea 

panourilor informative. 

De asemenea, au fost postate articole și diverse informații privind fenomenul Migrației pe paginile 

rețelelor de socializare ale subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. 

 

Parteneriat: 
Partenerii din cadrul evenimentelor s-au pregătit și au participat inclusiv la organizare, au fost foarte 

receptivi și au prezentat informații utile la tematica evenimentului. Drept parteneri au fost primăriile, 

bibliotecile locale, incubatorul de afaceri, casa teritorială de asigurări sociale, consilii rationale, 

APL-uri, MiDL, agenți economici, Asociația Băștinașilor, ș. a. 

 

Concluzii: 

Se constată o bună organizare a evenimentelor dedicate Zilei diasporei de către toate subdiviziunile 

teritoriale. Totodată, pot fi menționate subdiviziuni teritoriale care s-au evidențiat în următoarele 

aspect: 

 număr înalt de activități organizate: Cahul și Florești; 

 activități cu eficiență și rezultat de moment: Soroca, Ocnița (P.S. angajare în cadrul 

evenimentului a unui număr mare de persoane în căutarea unui loc de muncă); 

 număr înalt de participanți asigurați pentru eveniment: Cahul, Sîngerei, Strășeni; 

 număr înalt de parteneri participanți asigurat: Orhei, Edineț, Căușeni. 

 

De asemenea, la nivel național au fost elaborate pliante informative, plasate pe pagina de 

facebook a instituției spre informarea cetățenilor privind munca legală peste hotare și revenirea 

sigură, precum și menționate 3 istorii de succes de angajare a cetățenilor reveniți asigurate de 

STOFM. 

 

Informația detaliată privind evenimentele realizate de către STOFM este prezentată tabelar, 

drept anexă la prezenta.  

 

 

 

 

 

 

 

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