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INTRODUCERE
În scopul prognozării schimbărilor care vor avea loc în structura forţei de muncă şi a extinde
cunoştinţele despre piaţa muncii, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a elaborat
Prognoza pieţei muncii şi Barometrul Profesiilor pentru anul 2015, măsură prevăzută în Planul de
acţiuni al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Metodologia de elaborare a Prognozei pieţei muncii şi Chestionarul pentru agentul economic au fost
realizate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în cadrul proiectului moldosuedez „Acordarea suportului Serviciului public pentru ocuparea forţei de muncă din Moldova”,
implementat de Agenţia Publică de Ocupare din Suedia. La elaborarea Prognozei pieţei muncii a
fost utilizată experienţa serviciilor publice de ocupare din Suedia şi Lituania. Sondajul este prevăzut
a fi reprezentativ implicând agenţi economici din diverse sectoare economice pe întreg teritoriul
republicii.
Chestionarul cuprinde 16 întrebări ce reflectă situaţia în următoarele 12 luni, din care pot fi
evidenţiate următoarele:
- evaluarea cererii pe piaţa economică a produselor şi serviciilor;
- investiţii pentru dezvoltarea activităţii;
- evoluţia cererii de angajaţi;
- situaţia privind disponibilizarea angajaţilor;
- crearea locurilor noi de muncă;
- lipsa forţei de muncă.
Datele obţinute din prognoză oferă informaţii generale despre principalele tendinţe de pe piaţa forţei
de muncă:
- structura ocupării forţei de muncă pe activităţi;
- crearea locurilor noi de muncă;
- motivele deficitului forţei de muncă;
- agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în programele de formare profesională.
Scopul şi obiectivele Prognozei pieţei muncii
Prognoza pieţei muncii pentru anul 2015 a fost elaborată la nivel naţional şi efectuată ca răspuns la
necesitatea de a obţine indicatori calitativi şi cantitativi ai pieţei forţei de muncă. Concepută ca sursă
importantă de informaţii, aceasta furnizează date esenţiale asupra posibilităţilor de corelare şi
structurare a ofertei forţei de muncă. Pronosticarea va contribui la:
- evaluarea schimbărilor ce vor avea loc pe piaţa muncii;
- informarea absolvenţilor gimnaziilor şi liceelor despre profesiile/meseriile prioritar solicitate pe
piaţa muncii;
- identificarea numărului de şomeri ce urmează a fi îndreptaţi la cursuri de formare profesională în
corelare cu necesitatea pieţei muncii;
- planificarea activităţii Agenţiei Naţionale şi structurilor sale teritoriale.
Prognoza pieţei muncii a fost elaborată în urma chestionării a 2928 de agenţi economici din
diverse ramuri ale economiei naţionale. Chestionarea a oferit informaţii generale despre principalele
tendinţe de pe piaţa forţei de muncă: structura ocupării forţei de muncă pe activităţi, crearea
locurilor de muncă şi deficitul forţei de muncă, cooperarea angajatorilor cu agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă în programe de formare profesională. Concomitent, prognoza pieţei
muncii reprezintă o sursă de informare a absolvenţilor liceelor şi gimnaziilor la alegerea profesiei şi
a devenit un instrument de marketing al pieţei muncii.
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1. EVOLUŢII ALE ECONOMIEI NAŢIONALE DIN REPUBLICA MOLDOVA
1.1 Indicatorii macroeconomici
Pe parcursul anului 2014 economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori, precum:
recolta înaltă din anii 2013 şi 2014, creşterea cererii pentru producţia moldovenească în ţările UE şi
restricțiile impuse la importul de vinuri și unele produse agricole din Moldova de către autoritățile
de resort din Federația Rusă. Totodată, majoritatea activităților economice au înregistrat creștere.
Inflaţia a fost moderată, indicatorii monetari şi bugetari au crescut. Salariul mediul lunar şi valoarea
medie a pensiei lunare s-a majorat, iar numărul şomerilor s-a diminuat.
În ianuarie – septembrie 2014 a însumat 81,7 mild.lei, având un ritm de
Produsul intern brut creştere faţă de perioada respectivă a anului 2013 cu 4,7% (în preţuri
(PIB)
comparabile). Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a
avut valoarea adăugată brută (VAB) creată în servicii – cu 2,8 (p.p),
agricultura, silvicultura şi pescuit cu – 0,9 p.p, industrie şi comerţ cu cîte – 0,8 p.p fiind urmate de
transporturi şi comunicaţii cu – 0,5 p.p şi construcţii - 0,4 p.p.
Volumul producţiei fabricate de întreprinderile industriale de toate
Sectorul industrial a
formele de proprietate în ianuarie-octombrie 2014 a înregistrat o
înregistrat o creştere
creştere de 8,1% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-octombrie
înaltă
2013. Creşterea a fost asigurată de sporirea cu 10,3% a volumului
producţiei industriei prelucrătoare şi cu 2,8% a producţiei industriei extractive. Totodată, volumul
producţiei de energie electrică şi termică, gaze şi apă s-a micşorat cu 1%.
În toate categoriile de gospodării în ianuarie – septembrie 2014 a
constituit
în preţuri curente 18,9 mild.lei, fiind în creştere cu 8,6% (în
Producţia agricolă
preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2013.
Majoritatea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei vegetale cu 12,4% şi a
producţiei animaliere cu 2,5%.
În 9 luni ale anului 2014 investiţiile au crescut nesemnificativ, volumul cărora în active materiale pe
termen lung a însumat circa 10,4 mild. lei (în preţuri curente), cu o creştere de 2,1% (în preţuri
comparabile) faţă de perioada similară 2013.
În sectorul de bunuri s-a majorat, în ianuarie - septembrie, cu 6,8% în
raport cu perioada respectivă a anului 2013, influenţând pozitiv
Valoarea adăugată
(+1,7%) evoluţia produsului intern brut.
brută
În sectorul de servicii s-a majorat comparativ cu ianuarie – septembrie
al anului 2013 cu 4,8%, contribuind la sporirea produsului intern brut
cu 2,8%. În construcţii a fost înregistrată cea mai mare creştere a valorii adăugate brute de 11,4%,
urmat de comerţul cu ridicata şi amănuntul cu 6,2%, transporturi şi comunicaţii 4,5%, şi „alte
activităţi de servicii” 3,5%. Contribuţia sectorului de servicii la formarea produsului intern brut a
constituit, în perioada de referinţă, 59,9%.
A depăşit cu 9,4% realizările perioadei respective a anului precedent,
Formarea brută de
contribuind în perioada de referinţă cu 24,2% la formarea produsului
capital fix
intern brut.
Cîştigul salarial al unui lucrător din economia naţională în luna
Câştigul salarial
septembrie 2014 a constituit 4267,7 lei şi s-a majorat cu 13,5% faţă de
mediu lunar brut
perioada similară a anului 2013 în termeni nominali.
Rata inflaţiei

În ianuarie-septembrie 2014 a constituit 4,8%, înregistrând o creştere de
0,3 p.p, comparativ cu rata înregistrată în aceeaşi perioada a anului
2013. Conform datelor BNM rata inflaţiei pentru anul 2015 va constitui

6,6%.
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Graficul 1.1.1. Rata inflaţiei în raport cu salariul nominal mediu lunar 2010 – 2015 (prognozat).
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Graficul 1.1.2. Principalii indicatori macroeconomici
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Conform prognozei preliminare a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015-2017
(http://mec.gov.md/planificare-strategică) în Republica Moldova se prognozează o creştere a PIB de
4,5% anual ce va fi generată de: promovarea mai intensă a exporturilor, diversificarea acestora
(inclusiv pe pieţele UE şi altor ţări), dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor din sectorul privat din
partea statului (prin simplificarea iniţierierii afacerilor şi facilitarea fluxului de credite), dezvoltarea
sectorului real al economiei inclusiv prin atragerea investiţiilor străine directe în economia naţională
şi asigurarea stabilităţii financiare prin menţinerea ratei inflaţiei la nivel redus.
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Tabelul 1.1. Principalii indicatori macroeconomici, anii 2011-2015

Indicatorii
Produsul intern brut, mild. lei nominal
în % faţă de anul precedent în preţuri
comparabile
Producţia industrială,în preţuri curente mild. lei
în % faţă de anul precedent în preţuri
comparabile
Producţia agricolă,în preţuri curente mild.lei
în % faţă de anul precedent în preţuri
comparabile
Investiţii în active materiale pe termen lung
mild. lei
în % faţă de anul precedent în preţuri
comparabile
Salariul nominal mediu lunar
în % faţă de anul precedent: nominal
real
Numărul şomerilor înregistraţi, persoane

2011
82,3

2012
2013
efectiv
88,2
99,9

2014
109,2

119,4

106,8

99,3

108,9

103,5

104,5

34,2

36,4

38,1

41,2

45,6

109,5

98,1

106,8

106,0

107,5

22,6

19,9

23,7

26,0

27,1

105,0

77,7

138,3

103,0

102,0

16,4

17,1

18,5

19,6

22,2

112,5

101,5

102,3

105,0

108,0

3193,9
111,6
103,7
67254

3477,7
108,9
104,1
51378

3765,1
108,3
103,5
43463

4200,0
111,6
106,0
42166

4500,0
107,1
102,7
43600

2015
pronostic

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.
Ministerul Economiei

.

SITUAŢIA PIEŢEI MUNCII
2.1 Ocuparea forţei de muncă
Piaţa muncii din Republica Moldova continuă să se menţină la nivelul anului precedent: şomajul
a înregistrat valoarea de 3,3% iar rata de ocupare a înregistrat aceiaşi valoare ca şi în tr. III a anului
2013.
Conform datelor Biroul Naţional de Statistică în trimestrul
activă cuprinde
toate
III al anului 2014 populaţia activă era de 1319,6 mii Populaţia
persoane din care 15 – 64 ani (1284,5 mii persoane) fiind persoanele de 15 ani şi peste, care
în descreştere cu 0,7% (8,6 mii) faţă de tr. III 2013 din furnizează forţa de muncă disponibilă
care 1275,7 populaţia ocupată şi 43,9 mii şomeri pentru producţia de bunuri şi servicii
conform BIM. Din numărul total al persoanelor active: în timpul perioadei de referinţă,
cote mai mari s-au observat la persoanele din grupele de incluzând populaţia ocupată şi şomerii.
vârstă 25-34 ani (337,2) şi 45-54 ani (323,0) cifrând o rată de activitate de 51,3% şi respectiv 65,3%.
Concomitent, a crescut şi numărul populaţiei ocupate din rândul tinerilor cifrând 320,9 mii
persoane. Majoritatea populaţiei economic active locuieşte în mediul rural, unde nivelul de studii al
populaţiei este mai scăzut, iar activităţile economice sunt mai puţin rentabile cu salarii mai mici.
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Populaţia stabilă 3559,5 mii
persoane

Populaţia ( 15 – 64 ani)
2632,7 mii persoane

Populaţia inactivă
1346,8 mii persoane

Populaţia activă
1284,5 mii persoane

Populaţia ocupată
1240,6 mii persoane

Şomeri BIM
43,9 mii persoane

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică ponderea cea mai mare a populaţiei ocupate o
constituie populaţia ocupată în agricultură, comerţ şi industrie.
Graficul 2.1.1. Structura populaţiei ocupate în funcţie de domeniu de activitate, %
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică.
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Rata de ocupare a populaţiei în vârstă aptă de muncă (15-64
ani) a fost de 47,1%, având valori mai ridicate pentru bărbaţi 49,1%,
faţă de 45,3% pentru femei şi respectiv pentru persoanele din
mediul urban 48,0% faţă de 46,5% din mediul rural. Erau ocupaţi
29,4% dintre tineri (15-29 ani) şi 44,2% dintre persoanele vârstnice
(55-64 ani).
Rata şomajului BIM la nivel de ţară a fost de 3,3%. Rata
şomajului la bărbaţi şi la femei a înregistrat următoarele valori:
4,0% bărbaţi şi 2,6% femei, iar în aspect urban şi rural este de 4,6%
pentru urban faţă de 2,3% pentru rural. Rata şomajului BIM avea
nivelul cel mai ridicat (9,5%) în rândul tinerilor (15-24 ani).

Populaţia ocupată cuprinde
toate persoanele de 15 ani şi
peste care au desfăşurat o
activitate producătoare de
bunuri sau servicii de cel
puţin o oră în perioada de
referinţă (o săptămână), în
scopul obţinerii unor venituri
sub formă de salarii, plată în
natură sau alte beneficii.

Graficul 2.1.2. Evoluţia ratei şomajului pe medii, anii 2009 - tr. III 2014, %
10,0

9,6

9,0
8,0
7,4

7,0

7,1

7,3
6,3

6,0

5,3

5,0

5,4

4,8

3,7
2,8
2010

2011

4,6

rural

3,3

3,0
2,0

total

5,1
4,1

4,0

urban

2012

2,3
2013

tr. III 2014

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

În trimestrul III al anului 2014 numărul de şomeri BIM este în descreştere cu 7,5 mii persoane
faţă de perioada respectivă a anului precedent, constituind 43,9 mii persoane.
Totodată, numărul populaţiei inactive în vârstă aptă de muncă 15-64 ani ce constituie 1346,8 mii
persoane şi este în creştere cu 8,5 mii persoane faţa de perioada respectivă a anului 2013. Numărul
persoanelor declarate plecate peste hotarele ţării la lucru sau în căutarea unui loc de muncă, a
înregistrat o uşoară descreştere cifrându-se la nivel de 349,8 mii persoane faţă de 364,2 mii persoane
în trimestrul III al anul 2013.

2.2 Şomajul înregistrat
Rezultatele bune obţinute în diferite ramuri ale economiei au influenţat pozitiv şi asupra pieţii
muncii. Conform băncii de date a Agenţiei Naţionale şi structurilor sale teritoriale, pe parcursul
anului 2014, au fost înregistraţi 42,1 mii şomeri cu 1,3 mii mai puţin comparativ cu perioada
respectivă a anului precedent.
Din numărul total al şomerilor înregistraţi pe parcursul anului ─ 41% sunt persoane cu studii
primare şi gimnaziale, 18% ─ persoane cu studii liceale şi medii de cultură generală, 23% ─
persoane cu studii secundar profesionale, 10% ─ sunt persoane cu studii medii de specialitate şi
numai 8% ─ sunt persoane cu studii superioare.
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Graficul 2.2.3. Repartizarea şomerilor după nivelul de studii
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Sursa: ANOFM

Din numărul total de şomeri înregistraţi, 62% sunt din mediul rural, iar locurile de muncă sînt în
mediu urban.
Graficul 2.2.1. Repartizarea şomerilor înregistraţi după mediul de trai, mii persoane

47,3

31,9
2009

50,3

rural

42,9
31,2
2010

24,3
2011

31,9

25,2

26,1

19,5

18,3

16,1

2012

2013

urban

2014

Sursa: ANOFM

O tendinţă de creştere în anul 2014 s-a atestat la numărul locurilor de muncă vacante înregistrate,
fiind în creştere cu 10,7 % comparativ cu anul 2013. Din numărul total de locuri de muncă vacante
înregistrate, 70% sunt destinate pentru muncitori şi numai 30% sunt pentru persoane cu studii
superioare/medii de specialitate. Numărul locurilor vacante gestionate în mediu rural constituie
12%. Necătând la faptul că pe parcursul ultimilor ani se atestă o sporire uşoară a numărului de locuri
vacante în mediul rural, oricum persistă lipsa oportunităţilor de angajare în sectorul rural, concurenţa
la un loc de muncă vacant constituind 23 şomeri.
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Graficul 2.2.2. Şomeri înregistraţi, locuri de muncă vacante şi plasarea în câmpul muncii, mii
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Sursa: ANOFM

Pe parcursul anului 2014 au fost plasate în câmpul muncii 16,4 persoane, ceea ce constituie o
descreştere cu 2% comparativ cu perioada respectivă a anului precedent. Ponderea şomerilor plasaţi
în câmpul muncii a constituit 38% din numărul şomerilor înregistraţi, fiind la acelaşi nivel cu anul
2013.
Unul din factorii care fac dificilă ocuparea locurilor de muncă vacante într-un timp mai redus este
într-o mare parte nivelul scăzut de calificare al potenţialilor angajaţi şi necorespunderea între nivelul
de studii şi locul de muncă ocupat. Lipsa investiţiilor în sectoarele care necesită forţă de muncă
calificată şi discrepanţa între cunoştinţele obţinute şi cele efectiv cerute de angajatori vor menţine
tendinţele actuale de subutilizare a capitalului uman.
Cei cu studii superioare/medii de specialitate apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul şi
capacitatea de ocupare a unui loc de muncă fiind mai ridicat.
Creșterea nivelului de necorespundere a calificărilor pe piaţa muncii poate fi redresată prin
schimbarea structurii ofertei de forță de muncă, care prioritar i se atribuie sectorului educațional.
Racordarea acestuia la cerinţele pieţei se poate atinge prin modificarea curiculumului şi o cooperare
mai strânsă cu agenţii economici.
Unul din obiectivele de bază al Codului Educatiei al Republicii Moldova aprobat în iulie 2014 prin
Hotărîrea Parlamentului este şi consolidarea legăturii cu piața muncii a sistemului de învăţămînt.

REZULTATELE CHESTIONĂRII AGENŢILOR ECONOMICI
3.1. Structura eşantionului
În scopul evaluării tendinţelor şi necesităţilor pieţei forţei de muncă pentru anul 2015 Agenţia
Naţională de comun cu structurile sale teritoriale desfăşoară prognoza pieţei muncii în conformitate
cu metodologia elaborată.
Au fost supuşi chestionării 2914 agenţi economici din 2928 selectaţi aleatoriu din toate ramurile
economiei. Ponderea angajatorilor cu capital privat din totalul eşantionului investigat a constituit
81%, iar a angajatorilor cu capital de stat de 11% şi respectiv altă formă – 8 % (graficul 3.1.2.).
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Graficul 3.1.2. Structura agenţilor economici
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Din numărul agenţilor economici intervievaţi relevă o pondere de 22% angajatorii cu un număr de
angajaţi mai mult de 100 şi 25% angajatorii cu un număr de angajaţi cuprins între 21 şi 99. Ponderea
cea mai mare (53%) revine angajatorilor cu un număr de angajaţi de la 5-20 (graficul 3.1.3.).
În urma centralizării datelor privind structurarea eşantionului de angajatori după domeniul de
activitate 28% dintre agenţii economici îşi desfăşoară activitatea în domeniul comerţului urmaţi de
agricultură (18%). Ponderea agenţilor economici din industria prelucrătoare a constituit 14%
(graficul 3.1.4.).
Graficul 3.1.4. Structura agenţilor economici în funcţie de domeniu de activitate.
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3.2. Crearea şi lichidarea locurilor de muncă
Ca şi pe parcursul ultimilor ani, în anul 2015 se va menţine echilibru în procesul de creare şi
lichidare a locurilor de muncă, dar, totuşi comparativ cu anul 2014, se va crea un număr mai mic de
locuri de muncă.
Şi în aspect structural activităţile economice în anul 2015 relevă o tendinţă pozitivă asupra
procesului de creare/lichidare a locurilor de muncă. Cele mai multe locuri de muncă vor fi create şi
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lichidate în industria prelucrătoare având tendinţă de creştere de 2072 locuri noi create la cele 598
lichidate, urmată de comerţ cu 975 locuri şi agricultură cu 699 locuri. (graficul 3.2.1.).
Graficul 3.2.1. Crearea şi lichidarea locurilor de muncă de către agenţii economici
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În anul 2015 este necesar un număr mai mare de forţă de muncă atât pentru specialişti cât şi
pentru muncitori. Cerinţele pieţei muncii vor fi orientate spre comerţ, preponderent pentru meserii
muncitoreşti. Principala disfuncţionalitate a pieţei muncii este discrepanţa între cererea şi oferta
forţei de muncă. Preponderent se atestă un deficit de forţă de muncă calificată, care este reflectat în
două aspecte: lipsa personalului calificat şi fluctuaţia mare pe anumite segmente ocupaţionale.
Se va resimţi lipsa personalului în special pentru meseriile ce vizează comerţul cu ridicata şi cu
amănuntul – 212 unităţi, industria prelucrătoare – 175 unităţi, agricultură – 97 unităţi şi sănătate şi
asistenţa socială – 82 unităţi. (graficul 3.2.2.).
Graficul 3.2.2. Deficitul de forţă de muncă în cadrul unităţilor economice în ultimele 12 luni în
funcţie de domeniul de activitate
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Tendinţă de creştere a numărului de locuri noi create pentru muncitori în anul 2015 (graficul 3.2.3.)
prevede şi un deficit de forţă de muncă cu meserii muncitoreşti în următoarele 12 luni.(graficul 3.2.4.)
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Graficul 3.2.3. Crearea şi lichidarea locurilor de
muncă în funcţie de profesii
create

Graficul 3.2.4. Raport locuri de muncă create/deficit
forţă de muncă în următoarele 12 luni
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Prezenţa unui deficit de forţă de muncă cu meserii muncitoreşti invocă pentru Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă activizarea şi eficientizarea colaborării cu agenţii
economici, corelarea formării profesionale a şomerilor cu meserii muncitoreşti la necesitatea
agenţilor economici în scopul sporirii gradului de ocupare a locurilor vacante.

3.3. Aşteptările agenţilor economici privind evoluţia economiei în anul 2015
Anul 2014 poate fi calificat drept unul bun pentru economie, mai ales ținând cont de contextul
intern și extern nefavorabil pentru creșterea economică. Restricțiile impuse de autoritățile ruse la
importul unor categorii de produse originare din Republica Moldova au cauzat stagnarea exportului.
Astfel, consumul populației a fost afectat de menținerea restricțiilor comerciale de către Federația
Rusă şi înrăutățirea situației economice și financiare în această țară, paralel și deprecierea rublei
rusești. Aceasta a afectat influxurile de valută în Republica Moldova prin remiterile şi exporturile
spre Federația Rusă. De altfel, în 2015 poziția ostilă a Rusiei ar putea fi un factor important ce ar
periclita stabilitatea economică în Republica Moldova.
Totodată, în anul 2015 economia va trebui să facă față unor noi provocări, inclusiv celor legate
de liberalizarea comerțului cu UE, de revenirea pe piețele estice și de condițiile climaterice care ar
putea să fie mai puțin favorabile decât în 2013-2014. Rezultatele chestionării confirmă această
tendinţă prin faptul că un număr dublu de agenţi economici se aşteaptă în anul 2015 la o reducere a
cererii pe piaţa bunurilor şi serviciilor comparativ cu anul 2014.
Graficul 3.3.1. Evaluarea cererii de pe piaţa bunurilor şi serviciilor.
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Investitorii privați, care sunt principalul motor al activității investiționale, sunt foarte precauți în
această perioadă, iar investițiile finanțate din străinătate sunt într-o scădere dramatică.
Conform estimărilor de prognoză, agenţii economici chestionaţi vor avea un interes redus pentru
investiţiile în echipament/tehnică/spaţii în anul 2015.
Graficul 3.3.1. Investiţii în următoarele 12 luni.
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4. EVALUAREA TENDINŢELOR DE PE PIAŢA MUNCII DIN 2015
Analizând situaţia pe sectoare putem constata că aşteptările agenţilor economici pentru anul 2015 sunt
modeste. (graficul 4.2.).
Graficul 4.2. Crearea locurilor noi de muncă.
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Concluzii:
Creşterea economică se bazează pe politicile economice stimulatoare a activităţii de întreprinzător,
de îmbunătăţire a climatului de afaceri şi de sporire a atractivităţii investiţionale a ţării, toate acestea
au scopul de a schimba paradigma de dezvoltare economică a Republicii Moldova, de la o economie
bazată pe consumul alimentat de remitenţe la una orientată spre export.
Reieşind din prognoza revizuită a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2015-2017 efectuată de
către Ministerul Economiei se prognozează o creştere a PIB de 4,5%.






În anul 2015 este necesar un număr mai mare de forţă de muncă atât pentru specialişti cât şi
pentru muncitori;
Cerinţele pieţei muncii vor fi orientate spre comerţ, preponderent pentru meserii
muncitoreşti;
Principala disfuncţionalitate a pieţei muncii este discrepanţa între cererea şi oferta forţei de
muncă;
Se atestă un deficit de forţă de muncă calificată, care este reflectat în două aspecte:
- lipsa personalului calificat
- fluctuaţia mare pe anumite segmente ocupaţionale.

Varianta actuală de prognoză nu prevede modificări esenţiale ale pieţei muncii în următorul an.

Recomandări:
Consolidarea şi extinderea colaborării între agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă şi
angajatori.
Diversificarea structurii ocupaţionale, identificarea şi înregistrarea de noi locuri de muncă atractive
pentru reducerea exodului forţei de muncă.
Dezvoltarea parteneriatului cu Ministerul Educaţiei pentru modernizarea programelor de orientare şi
formare profesională
Crearea Centrelor de orientare profesională, ce va contribui la modernizarea sistemului de orientere
profesională si consiliere din Moldova
Diseminarea rezultatelor prognozei pieţei muncii şi a Barometrului Profesiilor.
Valorificarea rezultatelor Prognozei pieţei muncii în procesul complex de derulare a activităţilor pe
piaţa forţei de muncă şi utilizarea lor ca sursă importantă de informare pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă cât şi pentru agenţii economici.
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Barometrul profesiilor pentru anul 2015 - specialişti

Şanse înalte de angajare
Medic
Soră medicală

Balanţă

Şanse reduse de
angajare

Administrator
Profesor în învăţămîntul
secundar şi special
Contabil

Jurisconsult
Economist

Farmacist

Zootehnician

Agent comerţ

Mecanic

Bibliotecar

Inspector poliţie

Asistent social

Medic veterinar

Agent comerţ

Electrician

Arhitect

Manager în serviciile de
marketing şi vînzări
Programator

Agronom

Merceolog
Psiholog

Barometrul profesiilor pentru anul 2015 - muncitori
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Şanse înalte de
angajare
Cusătoreasă
Croitor-cusător
Operator calculatoare
Chelner – barman
Brutar
Bucătar – cofetar
Vînzător produse
alimentare
Vînzător produse
nealimentare
Casier în sala de comerţ
Ajutor de educator

Balanţă

Şanse reduse de
angajare

Lăcătuş electrician la
repararea utilajului electric
Lăcătuş – instalator tehnica
sanitară
Lăcătuş la repararea
automobilelor
Operator la staţii de
alimentare
Electrogazosudor
Conducător auto
Pietrar-zidar

Electromecanic ascensoare

Tencuitor – zugrav

Masinist la exavator

Electrician montator

Maşinist buldozere

Tîmplar – dulgher
Betonist
Frizer
Manichiuristă
Taxator
Gardian public
Poştaş

Maşinist macarale
Viticultor
Pomicultor

Electromontor
telecomunicaţii
Liftier
Telefonist
Asamblor
Strungar
Fochist
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