
1 

 

CONCEPTUL 
Programului de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022-2026 

 
Prezentul concept reprezintă viziunea Ministerului Muncii și Protecției Sociale în vederea elaborării  
Programului de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022-2026.  
1. Denumirea documentului: Programul de ocupare a forței de muncă pentru perioada 2022-
2026 (în continuare – Program). 
 
2. Tipul documentului de politici publice care se propune a fi elaborat 
Program pe un termen de 5 ani care va descrie obiectivele și acțiunile necesar de întreprins 
pentru îmbunătățirea funcționării pieței muncii din Republica Moldova.  
Domeniul ocupării forței de muncă este complex și intersectorial, având impact direct asupra 
bunăstării sociale, oportunităților de dezvoltare profesională, asigurării coeziunii sociale, precum și 
impulsionării proceselor demografice (migrație, natalitate etc.) la nivelul țării. 
Programul va fi elaborat în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului (HG) nr.386/2020 
cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea 
documentelor de politici publice, Legii nr.100/2017 cu privire la actele normative și va viza 
domeniul de activitate al Guvernului – ocrotirea sănătății, protecție socială şi raporturi de muncă, 
stabilit prin Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern.  
Domeniul principal de intervenție: muncă și ocuparea forței de muncă. 
Domeniile conexe intervențiilor planificate în noul document de politici publice: 

 Economie; 

 Dezvoltare regională; 

 Dezvoltare agricolă și rurală; 

 Asistență socială; 

 Educație; 

 Cercetare și inovare. 
Subdomeniile conexe intervențiilor planificate în noul document de politici publice: 

 Dezvoltarea ÎMM; 

 Industrializare; 

 Industria tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală; 

 Demografie; 

 Antreprenoriatul social; 

 Diaspora; 

 Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; 

 Susținerea populației de etnie romă. 
 
3. Problema care urmează a fi abordată 

Piața muncii din Republica Moldova nu este atractivă pentru forță de muncă locală și înregistrează 
dezechilibre majore între cererea și ofertă de forță de muncă atît în aspect de competențe, cît și în 
aspect de medii de reședință. Toți indicatori ai pieței muncii din Republica Moldova au o valoare 
joasă, comparativ cu țările din regiune, fapt care denotă o slabă funcționare a pieței muncii. 
Diagnosticul pieței muncii realizat, care a stat la baza elaborării prezentului Concept, evidențiază 
următoarele probleme și constrîngeri ale pieței muncii din Republica Moldova: 

 Erodarea potențialului demografic; 

 Amploarea fenomenului de migrare externă a forței de muncă; 

 Gradul de ocupare redus al tinerilor;  

 Lipsa/insuficiența personalului calificat; 

 Diminuarea graduală a cererii forței de muncă, în special în regiunile slab dezvoltate;  

 Disparități de gen;  

 Oferta redusă a locurilor de muncă; 

 Productivitatea scăzută a muncii; 
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 Rata înaltă a ponderii muncii informale; 

 Nivelul de subutilizare a forței de muncă; 

 Capacități instituționale neconsolidate pentru îmbunătățirea situației pe piața muncii etc. 
Beneficiile estimate a fi obținute ca urmare a implementării Programului vor fi următoarele: 

 Sporirea ratei de ocupare a forței de muncă și reducerea ratei de inactivitate; 

 Reducerea nivelului ocupării informale prin formalizarea acestui fenomen; 

 Îmbunătățirea dialogului social pe piața muncii și dialogului între toți actorii pieței muncii; 

 Sporirea competitivității forței de muncă prin îmbunătățirea nivelului de pregătire 
profesională a forței de muncă conform necesităților pieței muncii, dezvoltarea unui sistem 
de ghidare în carieră viabil și a spiritului antreprenorial; 

 Sporirea șanselor de ocupare a persoanelor vulnerabile pe piața muncii; 

 Crearea condițiilor pentru creșterea cererii de forță de muncă, în special în mediul rural; 

 Consolidarea cadrului instituțional în domeniu pentru asigurarea implementării măsurilor de 
ocupare și din alte domenii adiacente cu impact asupra pieței muncii. 

 
4. Scopul elaborării documentului de politici publice 

Scopul elaborării Programului constă în dezvoltarea unui cadru de politici intersectoriale care va 
asigura dezvoltarea durabilă și incluzivă a pieței muncii din Republica Moldova.  
Programul va reprezenta o etapă nouă de planificare a acțiunilor pe termen mediu pentru 
îmbunătățirea ocupării forței de muncă din Republica Moldova, etapele precedente acoperind 
perioadele 2007-2015 (HG nr.605/2007 pentru aprobarea Strategiei naționale privind politicile 
de ocupare a forței de muncă pe anii 2007-2015) și 2017-2021 (HG nr.1473/2016 cu privire la 
aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 (în 
continuare - SNOFM 2017-2021)). 
Principalele acțiuni ale SNOFM 2017-2021 implementate în perioada 2017-2020, inclusiv cu 
suportul partenerilor de dezvoltare, au fost:  

 Dezvoltarea și implementarea unor programe de ocupare/dezvoltare a antreprenorialului 
țintite pe unele categorii de persoane, printre care femei, tineri, migranți; 

 Impulsionarea activităților de antreprenoriat social prin amendarea cadrului normativ și 
lansarea activității Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social;  

 Reformarea sistemului național de ocupare prin aprobarea și implementarea a Legii 
nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj;  

 Fortificarea ANOFM prin demararea modernizării infrastructurii și dotarea cu 
instrumente necesare ghidării în carieră (19 subdiviziuni); 

 Instituirea Observatorului pieței muncii în cadrul ANOFM și sporirea capacităților de 
colectare și analiză a pieței muncii;  

 Fortificarea comitetelor sectoriale pentru formare profesională prin finanțarea proiectelor 
acestora din bugetul de stat; 

 Revizuirea funcțiilor Inspectoratului de Stat al Muncii prin asigurarea exercitării 
controlului în domeniul raporturilor de muncă și a siguranței ocupaționale, în 
corespundere cu standardele OIM; 

 Revizuirea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova și impulsionarea elaborării 
standardelor ocupaționale cu implicarea partenerilor sociali; 

 Promovarea învățământului dual prin amendarea cadrului normativ și desfășurarea de 
acțiuni în vederea asigurării pregătirii cadrelor în învățământul profesional tehnic prin 
învățământ dual etc. 

 
Totodată, Rapoartele de implementare ale SNOFM 2017-2021 până în anul 2020, elaborate de 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, demonstrează că, implementarea SNOFM 2017-2021 nu a 
contribuit la atingerea integrală a țintelor stabilite, valoarea indicatorilor pieței muncii fiind încă la 
un nivel scăzut, iar nivelul muncii nedeclarate a rămas la același nivel. Această situație se 
datorează:  

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=26457&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=26457&lang=ro
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 Implicării reduse a unor instituții responsabile în implementarea acțiunilor, conform 
competențelor; 

 Capacității reduse ale unor instituții cu rol major în implementarea SNOFM 2017-2021, 
precum este ANOFM și Inspectoratul de Stat al Muncii; 

 Slabei cooperări între instituțiile responsabile de implementarea acțiunilor stabilite în 
SNOFM 2017-2021; 

 Finanțării inadecvate a măsurilor incluse în matricea de politici, care constituie parte 
componentă a SNOFM 2017-2021. 

În acest context, noul Program își propune să valorifice continuitatea anumitor priorități și măsuri 
incluse în SNOFM 2017-2021, care fie și-au demonstrat eficiența și sustenabilitatea în timp, fie nu 
au reușit să fie realizate până în prezent din anumite motive, dar sunt importante pentru 
asigurarea ocupării forței de muncă în Republica Moldova.  
Principalele motive ce justifică necesitatea elaborării unui nou document de politici publice în 
domeniul ocupării forței de muncă sunt: 

 Necesitatea echilibrării, sporirii atractivității și îmbunătățirii funcționalității pieței muncii din 
Republica Moldova; 

 Impactul major al calității ocupării forței de muncă asupra dezvoltării social-economice a 
Republicii Moldova; 

 Asigurarea continuității cadrului de politici pe termen mediu în domeniul ocupării forței de 
muncă. 

 
Astfel, viziunea generală a Programului constă în asigurarea unei piețe a muncii sustenabile, 
reziliente, pro-active, bazată pe inovare socială.  
 
Obiectivul general al Programului este de a îmbunătăți situația de pe piața muncii din Republica 
Moldova prin diminuarea ratei de inactivitate și creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și 
a calității muncii, sporirea productivității, competitivității și capacității de angajare a forței de muncă 
și asigurării unui grad mai ridicat de integrare a grupurilor vulnerabile (persoane cu dizabilități, 
foștii și actualii deținuți, NEET, migranți, minorități etnice etc.) în piața muncii. 
 
Programul va asigura realizarea următoarelor obiective specifice1:  

1. Consolidarea cadrului instituțional relevant la nivel național;  
2. Creșterea nivelului ocupării formale a forței de muncă prin sporirea numărului locurilor de 

muncă competitive, ridicarea ratei de ocupare și atragerea populației inactive (gospodării 
casnice (în special din zonele rurale), casnice, migranții temporari, tinerilor NEET etc.) în 
piața muncii, inclusiv prin extinderea parteneriatelor locale de ocupare; 

3. Îmbunătățirea calității forței de muncă și sporirea productivității muncii prin corelarea 
cerințelor sistemului educațional cu necesitățile pieței muncii, considerarea schimbărilor 
datorate digitalizării și robotizării locurilor de muncă și promovarea învățării pe tot parcursul 
vieții; 

4. Facilitarea integrării grupurilor vulnerabile în piața muncii prin reducerea și eliminarea 
barierelor ce limitează intrarea sau revenirea acestora pe piața muncii, precum și 
îmbunătățirea angajabilității acestora prin programe adaptate nevoilor acestora2.  

 
În scopul Programului, grupurile vulnerabile din punct de vedere al oportunităților ocupaționale și 
dezavantajate pe piața muncii sunt considerate: 

 Tineri, în special categoria NEET; 
 Persoanele cu dizabilități; 

                                                
1 În Program aceste obiective specifice vor fi dezvoltate și formulate cu utilizarea criteriului SMART.  
2 În Program se va aplica principiul „Nimeni să nu fie lăsat în urmă” (Leave No One Behind ) din Agenda de Dezvoltare Durabilă 

2030. 
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 Deținuții (foștii și actuali); 
 Migranții, în special din mediul rural; 
 Minoritățile etnice, în special persoanele de etnie romă; 
 Familii monoparentale, în special  mamele singure; 
 Femei, în special  victime ale violenței domestice, ale traficului de ființe umane, cu 

HIV/SIDA, dependente de droguri; 
 Șomeri în vîrstă de peste 45 de ani etc 

În vederea integrării principiului „Nimeni să nu fie lăsat în urmă”, în viitorul Program și ținînd cont 
de provocările cu care se confruntă persoanele din grupurile vulnerabile, în Program vor fi propuse 
măsuri de eliminare a barierelor administrative și a lacunelor sistemice în vederea sporirii gradului 
de angajabilitate a reprezentanților acestor grupuri. În acest sens, vor fi considerate sporirea 
calității și accesului la serviciile publice, inclusiv la măsuri active de ocupare a forței de muncă. 
 
5. Concordanța cu Strategia națională de dezvoltare și angajamentele internaționale  
În contextul în care scopul principal al Agendei de Dezvoltare Durabile 2030 este eradicarea 
sărăciei și asigurarea unei dezvoltări durabile, politicile în domeniul muncii și ocupării forței de 
muncă au un rol important în atingerea acestuia, prin crearea oportunităților pentru fiecare de a se 
forma profesional, de a se angaja și a avea un loc de muncă decent, asigurându-i un nivel de trai 
decent și perspective de dezvoltare.  
În acest context, Programul se va alinia la Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030, identificându-se 

contribuțiile necesare la atingerea, în special, a: 

 Obiectivului de dezvoltare durabilă (în continuare - ODD) 8: Muncă decentă și creștere 
economică, având ca ținte:  
-   promovarea până în 2030 a unor politici orientate spre dezvoltare, care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul, creativitatea și 
inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea întreprinderilor micro, mici și 
mijlocii, inclusiv prin acces la servicii financiare (ținta 8.3); 

-   atingerea, până în 2030, a unui nivel al ocupării similar cu media țărilor din Europa 
Centrală și de Est, și stimularea ocupării productive și a muncii decente pentru toate 
femeile și bărbații, inclusiv pentru tineri și persoanele cu dizabilități, precum și 
remunerarea egală pentru munca de valoare egală (ținta 8.5); 

-   reducerea proporției tinerilor fără un loc de muncă, fără educație sau formare până la un 
nivel similar cu media din țările Europei Centrale și de Est (ținta 8.6); 

-   protecția drepturilor la muncă și promovarea mediilor de lucru sigure și securizate pentru 
toți angajații (ținta 8.8). 

 ODD 10: Reducerea inegalității în interiorul statelor şi între state, avînd ca ținte:  
-   adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, și realizarea 

progresivă a unei egalități sporite (ținta 10.4); 
- asigurarea unui proces de angajare legal, echitabil, bine informat al migranților (ținta 

10.7). 

 ODD 5: Realizarea egalității de gen şi abilitarea tuturor femeilor şi fetelor, avînd ca țintă 
5.4. Recunoașterea și aprecierea îngrijirii și lucrului casnic neplătit prin furnizarea de 
servicii publice, infrastructurii și politicilor de protecție socială, în special la atingerea 
indicatorului cu privire la gradul de cuprindere a copiilor pînă la 3 ani cu servicii de îngrijire 
a copiilor de vîrstă fragedă. 

 Intervențiile prin politicile de ocupare a forței de muncă vor contribui indirect și la 
îmbunătățirea calității vieții populației prin eradicarea sărăciei, ceea ce este reflectat în 
ODD 1. Eliminarea sărăciei în toate formele sale pe tot globul.  

Indicatorii de monitorizare pentru ODD 8, relaționați cu Programul, sunt:   

 8.3.1 Ponderea ocupării informale în  sectorul non-agricol, pe sexe; 

 8.5.2 Rata șomajului, dezagregată pe sexe, grupe de vârstă și  dizabilitate; 

 8.6.1 Procentul tinerilor (15-29 ani) fără ocupație, educație sau formare profesională; 
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 8.8.1 Rata accidentelor de muncă. 

Indicatorii de monitorizare pentru ODD 10, relaționați cu Programul, sunt: 

  10.4.1 Ponderea costului forței de muncă raportat la Valoarea Adăugată Brută (%); 

 10.7.2.1 Numărul acordurilor bilaterale în domeniul angajării în cîmpul muncii peste 

hotare; 

 10.7.2.2 Numărul acordurilor bilaterale în domeniul securității sociale.  

Indicatorul de monitorizare pentru ODD 5, relaționat cu Programul, este: 

  5.4.1 Gradul de cuprindere a copiilor pînă la 3 ani cu servicii de îngrijire a copiilor de   

             vîrstă fragedă.  

 
Programul va contribui direct la implementarea următorilor piloni propuși în proiectul Strategiei 
Naționale de Dezvoltare (SND) Moldova 2030, ce reiese din Agenda de Dezvoltare Durabilă 
2030 și este aprobat prin HG nr.377/2020: 
Pilonul 1 ”Economie durabilă și incluzivă” :  
Obiectivul 1. Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice, cu 
următoarele acțiuni: 

 Asigurarea orientării profesionale a elevilor încă din treapta gimnazială de studii, astfel încât 
deciziile privind studiile de mai departe și carieră să fie cât mai bine selectate, iar angajarea 
pe piața muncii să corespundă aspirațiilor profesionale și domeniului de calificare; 

 Dezvoltarea mecanismelor de ajustare a ofertei educaționale la necesitățile pieții muncii, 
inclusiv prin intermediul comitetelor sectoriale, formării profesionale prin sistem dual și a 
parteneriatelor dintre companii și instituții de învățământ; 

 Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând posibil pe piața muncii 
după naștere, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și 
reformarea concediului de îngrijire copilului; 

 Susținerea tinerilor, în special a celor din zonele rurale, în afirmarea profesională, prin 
stimularea ocupării acestora, consilierea profesională și încurajarea creșterii în carieră, în 
special a tinerilor care nu sunt pe piața munci, în sistemul educațional și nu beneficiază de 
instruire (tinerii NEET); 

 Eradicarea ocupării informale, prin creșterea nivelului de informare, a penalităților și a 
capacităților instituționale de a identifica, penaliza și combate practicile respective; 

 Asigurarea unei protecții sociale eficiente a migranților reveniți în țară, inclusiv 
transferabilitatea beneficiilor și recunoașterea cunoștințelor și a calificărilor dobândite, în 
context de educație nonformală și informală, prin promovarea migrației circulare și 
valorificarea rezultatelor acesteia pentru dezvoltarea economică durabilă a țării; 

 Reintegrarea eficientă a persoanelor reîntoarse de peste hotare și valorificarea potențialului 
diasporei în materie de competențe și calificări; 

 Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a 
ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile 
de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor 
grupuri vulnerabile ale populației. 

Obiectivul 3. Ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale, cu  următoarele 
acțiuni: 

 Stimularea concurenței dintre companii pentru forța de muncă prin dezvoltarea unui mediu 
de afaceri stimulativ; 

 Dezvoltarea mecanismelor de stimulare a angajatorilor să investească mai mult în calitatea 
condițiilor de muncă a angajaților, inclusiv să asigure locuri accesibile conform principiului 
design universal; 

 Sporirea nivelului de informare și de conștientizare în rândul angajatorilor cu privire la 
riscurile ocupării informale și ale securității scăzute la locul de muncă; 
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 Investirea în soluțiile care facilitează absorbirea (valorificarea) competențelor profesionale, 
la toate nivelurile, obținute peste hotare pentru ocuparea integrală pe piața muncii a forței 
de muncă reîntoarse de peste hotare și a imigranților.  

 
Pilonul 2 ”Capitalul  uman și social robust”: 
Obiectivul 4. Garantarea educației de calitate pentru toți și promovarea oportunităților de învățare 
pe tot parcursul vieții prin: 

 Dezvoltarea unui sistem de orientare profesională și ghidare în carieră la toate nivelurile de 
învățământ în perspectiva creșterii relevanței educației și formării, în special pentru copiii 
din grupurile defavorizate; 

 Formarea și susținerea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ profesional tehnic și 
agenții economici, cu implicarea acestora în asigurarea unei instruiri profesionale bazate pe 
cerere prin implementarea programelor de formare profesională prin sistem dual/realizarea 
stagiilor de practică în cadrul întreprinderilor;  

 Impulsionarea reformei privind implementarea conceptului de educație continuă și învățare 
pe tot parcursul vieții în corespundere cu cerințele pieței muncii; asigurarea profesionalizării 
periodice a populației apte de muncă pentru asigurarea competitivității acesteia pe piața 
muncii. 

Obiectivul 7. Asigurarea unui echilibru între muncă și familie: 

 Introducerea și promovarea conceptului de reconciliere mai bună a timpului dedicat vieții 
personale și profesionale la nivelul politicilor publice; 

 Asigurarea accesului tuturor familiilor la serviciile de educație și îngrijire timpurie a copiilor 
și la educația preșcolară; 

 Flexibilizarea legislației muncii, pentru a permite angajatorilor și angajaților să agreeze 
condiții flexibile de muncă, care ar facilita angajarea populației vârstnice, în funcție de 
necesitățile și interesele ambelor părți. 

 
În cadrul Programului se vor prelua obiectivele aferente domeniului ocupării forței de muncă și se 
vor dezvolta acțiuni și măsuri de intervenție, care să contribuie la atingerea pilonilor din proiectul 
SND Moldova 2030. De asemenea, Programul va reflecta obiectivele specifice, indicatorii de 
impact și acțiunile-cheie din proiectul SND Moldova 2030, asigurându-se o corelare între cele 
două documente de politici.  În așa mod, elaborarea și implementarea Programului va asigura 
atingerea obiectivelor stabilite în Strategia națională. 
De asemenea, Programul va asigura și implementarea prevederilor Acordului de Asociere 
Republica Moldova – Uniunea Europeană, Titlul IV, Capitolul 4 – Ocuparea forței de muncă, 

politica socială și egalitatea de șanse, contribuind la îmbunătățirea situației pe piața muncii din 
Moldova prin adaptarea măsurilor de ocupare la necesitățile acesteia și asigurarea integrării 
persoanelor vulnerabile în piața muncii. 
 
6. Concordanța cu cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) 
Încurajarea ocupării forței de muncă reprezintă unul din aspectele Obiectivului 6 ”Implementarea 

unei politici clare de protecție socială” și Obiectivului 7 ”Consolidarea sistemului unitar de 

salarizare în sectorul bugetar”, stabilit în CBTM (2021-2023), aprobat prin HG nr.776/2020, 

relevându-se necesitatea măsurilor de sprijinire a locurilor de muncă și evaluarea regulată a 

instrumentelor de politică activă, contribuind astfel la eficientizarea serviciilor de ocupare a forței 

de muncă, în special ca urmare a crizei generate de pandemia Covid-19.  

Una din prioritățile în domeniul politicii bugetar-fiscale în cazul scenariului de risc urmează a fi 

axată pe:  susținerea mediului de afaceri și a forței de muncă. 

Totodată, în CBTM (2021-2023) este menționat că ”durabilitatea pe termen lung a finanțelor 

publice va fi susținută de reforme structurale pentru a relansa creșterea economică. Măsurile se 
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vor concentra pe principalele provocări structurale ale economiei, și anume asistența medicală, 

educația, piața muncii și utilizarea mai eficientă a resurselor în economie”. 

Ținînd cont de faptul că viitorul Program, fiind intersectorial, va include acțiuni din mai multe 

domenii (educație, dezvoltare regională, demografie, asistență socială etc.), este important de 

menționat că CBTM (2021-2023) prevede următoarele priorități ale politicii cheltuielilor pe 

sectoarele, conexe cu ocuparea forței de muncă, propuse urmare izbucnirii pandemiei COVID-19: 

 În domeniul asistenței sociale (Principalele priorități includ: politica de ocupare a forței de 

muncă; menținerea și extinderea măsurilor în domeniile asistenței sociale și combaterea 

sărăciei; și menținerea nivelului de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, care sunt unul 

dintre cele mai vulnerabile grupuri sociale). Astfel acțiunile ce țin de politica de ocupare a 

forței de muncă ar putea avea acoperire bugetară prin programele – 5003 - Servicii 

generale în domeniul forţei de muncă, 9008 - Protecție a șomerilor, etc. 

 În domeniul educației (Asigurarea unui acces larg la învățământul preșcolar și școlar și 

reducerea abandonului școlar, îmbunătățirea caracteristicilor de calitate și a competitivității 

forței de muncă și a bunăstării cetățenilor). Acoperirea bugetară a acțiunilor ce țin de 

educație și care sunt conexe domeniului muncii ar putea fi realizată prin programele 

menționate la grupa 88. 

 Acțiunile incluse în Program conexe politicilor guvernamentale în sectorul agricol  ar putea 

avea acoperire bugetară prin programele incluse la gupa 51, iar cele care țin de dezvoltare 

rurală ar putea avea acoperire bugetară prin programele incluse la grupa 61. 

De asemenea, creșterea nivelului ocupării forței de muncă reprezintă unul din dezideratele de 

bază ce va fi valorificat prin prisma priorităților de politici economice de dezvoltare a sectorului 

privat, sursa de finanțare a cărora este prevăzută în CBTM la categoria „Cheltuieli economice 

generale”. Astfel, printre prioritățile de bază de dezvoltare a sectorului privat, care vor avea ca 

efect creșterea ocupării și calificării forței de muncă, se identifică „Promovarea investițiilor”, 

acoperirea bugetară fiind asigurată prin subprogramul 5016 și „Susținerea întreprinderilor mici și 

mijlocii”  a cărei acoperire bugetară este prevăzută prin subprogramul 5004. 

Acțiuni cu privire la creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă pot fi asigurate cu acoperire 

financiară prin sursele de finanțare prevăzute în CBTM la subprogramele 5002 – Promovarea 

exporturilor, 2403 – Susținerea diasporei, etc.   

Reieșind din cele expuse, din perspectiva finanțării, merită menționat faptul că pentru perioada 

2022-2023 unele acțiuni, legate de implementarea Programului, se regăsesc în CBTM (2021-

2023), existând, în acest sens, o acoperire financiară necesară pentru implementarea acestora. 

Însă, la moment, nu este posibilă estimarea gradului de acoperire financiară a Programului.  

Totuși, în condițiile în care cadrul de bugetare existent acoperă doar perioada 2021-2023, se 

impune necesitatea asigurării continuității și implementării sustenabile prin acoperirea financiară 

necesară în următorul calendar bugetar. Astfel, va fi necesară asigurarea continuității priorităților 

politicii cheltuielilor pentru sectoarele sus-menționate și în perioada 2024-2026. 

Totodată, având în vedere complexitatea și specificul măsurilor și acțiunilor care vor fi incluse în 

Program, implementarea eficientă a acestuia urmează să fie bazată pe principiile de sinergie și 

complementaritate dintre resursele financiare publice și cele atrase, fiind identificate sursele 

oferite inclusiv de partenerii de dezvoltare pentru anumite acțiuni, care nu ar putea fi acoperite din 

contul surselor bugetare. 

  
7. Concordanța cu prioritățile guvernamentale și celelalte documente de planificare și de 
politici publice  
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Elaborarea și aprobarea Programului este prevăzută în proiectul Planului de Acțiuni al Guvernului 
pentru anii 2021-2022 ce urmează a fi aprobat în curînd. 
Documentele de politici sectoriale și cele ce au tangență cu politicile de muncă și ocupare a forței 
de muncă din Republica Moldova (inclusiv cu statut de proiect) sunt prezentate mai jos: 

I. Proiectul Strategiei pentru o economie incluzivă, durabilă și digitală până în anul 
2030 (SEIDD 2030) 

Se va asigura corelarea Programului cu proiectul SEIDD 2030, ambele având ca scop realizarea 
obiectivelor incluse în proiectul SND Moldova 2030. Este de menționat faptul că, în conformitate 
cu prevederile HG nr.386/2020, proiectul SEIDD 2030 reprezintă strategia sectorială (umbrelă) din 
care derivă noul document de politici în domeniul ocupării forței de muncă pentru 2022-2026.  
Programul se raliază la Obiectivul strategic 3 ”Mai multe locuri de muncă sigure și bine plătite” din 
proiectul SEIDD 2030. 
Totodată, luând în considerație influența altor domenii conexe pieței muncii din Republica 
Moldova, la elaborarea Programului se vor considera și direcțiile prioritare din proiectul SEIDD 
2030 incluse în: 

 Obiectivul strategic 1. ”Oportunități economice extinse și diversificate pentru întreprinderile 
mici și mijlocii” (Direcția prioritară 1. Stimularea inițierii activităților antreprenoriale); 

 Obiectivul strategic 2. ”Întreprinderi productive, inovative și competitive” (Direcția prioritară  
2. Dezvoltarea capitalului uman și o mai bună guvernare a pieței muncii).   

În contextul celor menționate, noul Program va fi corelat cu obiectivele strategice și direcțiile 
prioritare ale proiectului SEIDD 2030, axate pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și reducerea 
ocupării informale.    

II. Alte documente de politici sectoriale ce au tangență cu domeniul muncii și ocupării 
forței de muncă 

1. Programul național strategic în domeniul securității demografice a Republicii Moldova 
(2011-2025); 

2. Programul național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022; 
3. Strategia națională „Diaspora-2025”; 
4. Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023; 
5. Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare 

digitală pe anii 2018-2023. 
Urmare elaborării proiectelor SND Moldova 2030 și SEIDD 2030, precum și aprobării HG 
nr.386/2020, o serie de documente de politici publice sunt în proces de elaborare, promovare sau 
aprobare:  

1. proiectul Strategiei naționale de dezvoltare regională a Republicii Moldova 2021-2027; 
2. proiectul Strategiei naționale de dezvoltare agricolă și rurală 2021-2030; 
3. proiectul Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 „Educația-2030”; 
4. proiectul Strategiei naționale de industrializare a țării până în anul 2030;  
5. proiectul Programului național de dezvoltare a antreprenorialului social 2021-2025; 
6. proiectul Programului pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pe 

anii 2021-2025.  
Analiza documentelor de politici naționale, sectoriale și celor ce au tangență cu politicile de muncă 
și ocupare a forței de muncă din Republica Moldova (inclusiv celor ce au statut de proiect) sunt 
prezentate în Anexă la prezentul Concept. 

 
8. Perioada planificată pentru elaborarea documentului de politici publice 

Mai 2021 – octombrie 2021 - elaborarea documentului de politici și consultarea cu Grupul de 
lucru, creat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 
Noiembrie - decembrie 2021  – evaluarea Programului și organizarea procesului de consultări 
publice. 
Ianuarie 2022 - aprobarea prin HG a Programului. 
Condiționalitățile și constrângerile temporale existente depind de gradul de activitate al Grupului 
de lucru creat pentru elaborarea Programului, promptitudinea în expertiza oferită de Organizația 
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Internațională a Muncii, rapiditatea procedurilor de promovare și aprobare a documentului de către 
Guvern etc. 
 
 
9. Părțile implicate 
Programul  urmează a fi elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, cu asistența 
proiectului "Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice", implementat de 
Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova cu suportul financiar al 
Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare al Germaniei și al Agenției 
Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, precum și cu suportul Organizației Internaționale a 
Muncii (OIM). 
Părțile implicate în elaborarea Programului sunt membrii Grupului de lucru, creat la inițiativa 
ministerului: 

1. Cancelaria de Stat; 
2. Ministerul Educației și Cercetării; 
3. Ministerul Justiției; 
4. Ministerul Economiei;  
5. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale; 
6. Ministerul Afacerilor Interne; 
7. Ministerul Finanțelor; 
8. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare; 
9. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM); 
10. Biroul Relații cu Diaspora; 
11. Camera de Comerț și Industrie; 
12. Biroul Național de Statistică; 
13. Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova;  
14. Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM); 
15. Inspectoratul de Stat al Muncii; 
16. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova; 
17. Centrul pentru Educaţie Antreprenorială şi Asistenţă în Afaceri (CEDA); 
18. Consiliul Național al Tineretului din Moldova (CNTM); 
19. Comitetul Sectorial pentru formare profesională în ramura construcțiilor; 
20. Comitetul Sectorial pentru formare profesională în ramura Industria Ușoară din Republica 

Moldova; 
21. Federația Sindicală a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, 

Servicii, Restaurante și Hoteluri din Republica Moldova (SINDLUCAS); 
22. Comitetul Sectorial AgroindVET; 
23. Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM); 
24. Comitetul sectorial pentru formarea profesionala în domeniul distribuției apei, salubritate, 

gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare; 
25. Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD); 
26. AO Societatea Invalizilor din Republica Moldova; 
27. Coaliția Vocea Romilor; 
28. AO DEMOS din mun.Edineț. 

 
Conform Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional și HG nr. 967/2016 cu 
privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional,  
mecanismul ce va fi utilizat de minister la etapa de elaborare a Programului este organizarea 
ședințelor Grupului de lucru și evenimentului public de prezentare a documentului final.  
Totodată, în procesul de elaborare a Programului, în funcție de necesități, vor fi organizate și 
discuții individuale și interviuri cu reprezentanții autorităților și instituțiilor publice (Biroul Național 
de Statistică, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Centrul 
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Republican de Asistență Psihopedagogică etc.), mediului academic, societății civile și partenerilor 
de dezvoltare.  
În vederea identificării acțiunilor necesare pentru direcțiile de intervenție ale Programului vor fi 
organizate Focus grupuri cu diverse categorii de persoane vulnerabile pe piața muncii, ținându-se 
cont inclusiv de etnie, vîrstă, gen, gradul de dizabilitate etc.    
 



 

Anexă. Analiza documentelor de politici naționale, sectoriale și celor ce au tangență cu politicile de muncă și ocupare a forței de muncă din 
Republica Moldova (inclusiv celor ce au statut de proiect)  

Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

1. Strategia 
națională de 
dezvoltare 

„Moldova 2030” 
(proiect) 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

377 din 

10.06.2020 

 
Urmează a fi 

aprobată de 

Parlament 

1. Economia 
durabilă și incluzivă 

Obiectiv 1. Creșterea 
veniturilor din surse 
durabile și atenuarea 

inegalităților 
economice 

- Asigurarea orientării profesionale a elevilor încă din treapta gimnazială 
de studii, astfel încât deciziile privind studiile de mai departe și carieră 

să fie cât mai bine selectate, iar angajarea pe piața muncii să 
corespundă aspirațiilor profesionale și domeniului de calificare; 

- Dezvoltarea mecanismelor de ajustare a ofertei educaționale la 
necesitățile pieței muncii, inclusiv prin intermediul comitetelor sectoriale, 

formării profesionale prin sistem dual și a parteneriatelor dintre companii 
și instituții de învățământ; 

- Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând posibil 
pe piața muncii după naștere, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a 
copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire 

copilului; 

- Susținerea tinerilor, în special a celor din zonele rurale, în afirmarea 
profesională, prin stimularea ocupării acestora, consilierea profesională 
și încurajarea creșterii în carieră, în special a tinerilor care nu sunt pe 
piața munci, în sistemul educațional și nu beneficiază de instruire (tinerii 

NEET); 

- Eradicarea ocupării informale, prin creșterea nivelului de informare, a 
penalităților și a capacităților instituționale de a identifica, penaliza și 
combate practicile respective; 

- Asigurarea unei protecții sociale eficiente a migranților reveniți în țară, 
inclusiv transferabilitatea beneficiilor și recunoașterea cunoștințelor și a 

calificărilor dobândite, în context de educație non formală și informală, 
prin promovarea migrației circulare și valorificarea rezultatelor acesteia 
pentru dezvoltarea economică durabilă a țării; 

- Reintegrarea eficientă a persoanelor reîntoarse de peste hotare și 
valorificarea potențialului diasporei în materie de competențe și 
calificări; 

- Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca 
oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, 
astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze 

locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor 
grupuri vulnerabile ale populației; 

Populația ocupată de 15-34 ani, 
ponderea în total populație ocupată, % 
(BNS) (ținta finală 37,0%) 

 
Persoanele ocupate, a căror ocupație 
corespunde domeniului de pregătire, 

ponderea în total persoane ocupate, % 
(BNS) (ținta finală 70,0%) 

Obiectiv 3. 

Ameliorarea condițiilor 
de muncă și 
reducerea ocupării 

informale 
 

- Stimularea concurenței dintre companii pentru forța de muncă prin 
dezvoltarea unui mediu de afaceri stimulativ; 

- Dezvoltarea mecanismelor de stimulare a angajatorilor să investească 
mai mult în calitatea condițiilor de muncă a angajaților, inclusiv să 

asigure locuri accesibile conform principiului design universal; 

- Sporirea nivelului de informare și de conștientizare în rândul 
angajatorilor cu privire la riscurile ocupării informale și ale securității 
scăzute la locul de muncă; 

- Investirea în soluțiile care facilitează absorbirea (valorificarea) 
competențelor profesionale, la toate nivelurile, obținute peste hotare 

pentru ocuparea integrală pe piața muncii a forței de muncă reîntoarse 
de peste hotare și a imigranților. 

Ponderea locurilor de muncă informale 

în totalul locurilor de muncă, % (BNS) 
(ținta finală – 20,0%) 
Procentul tinerilor NEET (15-29 ani) în 

total populație de aceeași vârstă cu 
reședință obișnuită (BNS) (ținta finală - 
3,5%) 

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
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Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

2. Capital uman și 
social robust 

Obiectiv 4. 
Garantarea educației 
de calitate pentru toți 

și promovarea 
oportunităților de 
învățare pe tot 

parcursul vieții 
 

- Dezvoltarea unui sistem de orientare profesională și ghidare în carieră 
la toate nivelurile de învățământ în perspectiva creșterii relevanței 
educației și formării, în special pentru copiii din grupurile defavorizate; 

- Formarea și susținerea parteneriatelor dintre instituțiile de învățământ 
profesional tehnic și agenții economici, cu implicarea acestora în 
asigurarea unei instruiri profesionale bazate pe cerere prin 

implementarea programelor de formare profesională prin sistem 
dual/realizarea stagiilor de practică în cadrul întreprinderilor;  

- Impulsionarea reformei privind implementarea conceptului de educație 
continuă și învățare pe tot parcursul vieții în corespundere cu cerințele 

pieței muncii; asigurarea profesionalizării periodice a populației apte de 
muncă pentru asigurarea competitivității acestora pe piața muncii; 

Lipsă de indicatori 

Obiectiv 7. Asigurarea 

unui echilibru între 
muncă și familie 

- Introducerea și promovarea conceptului de reconciliere mai bună a 
timpului dedicat vieții personale și profesionale la nivelul politicilor 
publice; 

- Asigurarea accesului tuturor familiilor la serviciile de educație și îngrijire 
timpurie a copiilor și la educația preșcolară; 

- Flexibilizarea legislației muncii, pentru a permite angajatorilor și 
angajaților să agreeze condiții flexibile de muncă, care ar facilita 
angajarea populației vârstnice, în funcție de necesitățile și interesele 
ambelor părți. 

Timpul mediu alocat pentru munca 

neremunerată, ore pe zi (BNS) (ținta 
finală 2,8) 
Timpul mediu alocat de părinți pentru 

îngrijirea copilului, ore pe zi (BNS) 
(ținta finală 3,0) 
Timpul mediu petrecut cu familia, ore 

pe zi (BNS) (ținta finală 1,8) 

2.Strategia 
pentru o 
economie 

incluzivă, 
durabilă și 
digitală pînă în 

anul 2030 
(proiect) 

Urmează 
procesul de 
consultări 

publice 

Direcția prioritară  1. 
Stimularea inițierii 
activităților 

antreprenoriale 

Obiectiv strategic 1.1. 
Oportunități 
economice extinse și 

diversificate pentru 
întreprinderile mici și 
mijlocii Stimularea 

inițierii activităților 
antreprenoriale 

- Elaborarea și implementarea unei strategii de comunicare pentru 
publicul larg, în sistemul educațional și sectorul public, în vederea 
cultivării (i) unei atitudini pozitive față de activitatea economică privată 
și (ii) spiritului antreprenorial, sporirii încrederii între antreprenori și 

facilitării asocierilor și parteneriatelor de afaceri; 

- Consolidarea educației antreprenoriale în școli, instituțiile de 
învățământ profesional și universități, în vederea preluării principiilor și 
practicilor UE de integrare a învățării în spirit antreprenorial în toate 
sectoarele educației. 

Indicator de impact  

Rata de ocupare, % (BNS) (ținta 2030 
59,0%) 
Indicatori de rezultat 

Populația ocupată de 15-34 ani, 
ponderea în total populație ocupată, % 

(BNS) (ținta 2030 37%) 
Rata de ocupare a populației tinere de 
15-24 ani, % (BNS) (ținta 2030 29%) 

Rata de ocupare a populației adulte 
de 55-64 ani, % (BNS) (ținta 2030 
60%) 

Rata de ocupare a persoanelor cu 
dizabilități, % (BNS) (ținta 2030 22%) 
Rata de ocupare a femeilor, % (BNS) 

(ținta 2030 50%) 
Persoanele ocupate, a căror ocupație 
corespunde cu domeniul de pregătire, 

ponderea în total persoane ocupate, % 
(BNS) (ținta 2030 24%) 
Ponderea populației ocupate în 

agricultură, % (BNS) (ținta 2030 12%) 
Ponderea populației ocupate în 
industrie, % (BNS) (ținta 2030 24%)   

Direcția prioritară  2. 
Dezvoltarea 
capitalului uman și o 

Obiectiv strategic 2.1. 
Întreprinderi 
productive, inovative 

- Elaborarea și asigurarea condițiilor pentru implementarea unei agende 
pe termen lung de actualizare permanentă a programelor de formare 
profesională (inclusiv de formare a formatorilor) din perspectiva 

Lipsă de indicatori 
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Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

mai bună guvernare 
a pieței muncii   

și competitive  relevanței, calității și duratei, inclusiv de ajustare continuă la tendințele 
tehnologice și economice și la cerințele de accesibilitate pentru 
formarea profesională a persoanelor cu dizabilități;  

- Asigurarea integrării competențelor TIC pentru o societate și o 
economie modernă în procesul educațional pe tot parcursul vieții;  

- Elaborarea și implementarea unui set complex de instrumente pentru 
promovarea educației pentru adulți, inclusiv a perfecționării și reprofilării 
profesionale, susținut de instrumente de stimulare financiară a 
investițiilor în educație; Promovarea (popularizarea) și integrarea 

serviciului de ghidare în carieră în procesul educațional; 

- Îmbunătățirea continuă a capacităților de elaborare, monitorizare și 
evaluare a politicii de ocupare a forței de muncă (inclusiv de prognoză 
a pieței muncii), precum și de furnizare a serviciilor și măsurilor active 

de ocupare a forței de muncă, ajustate nevoilor reale (actuale) ale 
întreprinderilor și diferitor categorii de persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, în special din grupurile vulnerabile; 

  Direcția prioritară 3. 
Mai multe locuri de 
muncă sigure și bine 

plătite 

Obiectiv strategic 3.1. 
Creșterea ocupării 
formale din contul 

conversiunii locurilor 
de muncă informale 

- Creșterea gradului de educație a populației din mediul rural și ajustarea 
ofertei educaționale la necesitățile pieței muncii, inclusiv prin 

intermediul comitetelor sectoriale, formării profesionale prin sistem dual 
și a parteneriatelor dintre companii și instituții de învățământ; 

- Elaborarea și implementarea unui program (set complex de 
instrumente de politici) dedicat încurajării ocupării formale, axate pe (i) 

studierea, identificarea și utilizarea factorilor comportamentali pentru 
reducerea motivațiilor de ocupare informală, (ii) dezvoltarea 
instrumentelor fiscale și de drept al muncii pentru descurajarea ocupării 

informale, (iii) stimularea angajării formale a tineretului și reangajării 
după pauză (reglementarea facilitatoare a primului contract); 

- Elaborarea și implementarea unei strategii de  comunicare în domeniul 
riscurilor ocupării informale, sănătății și securității la locul de muncă; 

- Elaborarea și implementarea unor instrumente de politici de 
subvenționare a creării locurilor de muncă productive de către 
întreprinderile tinere în mediul rural și peri-urban, care vor asigura un 

salariu superior mediei pe economie, de care vor putea beneficia 
angajatorii ce încadrează în câmpul muncii populația neocupată fără 
studii; 

- Elaborarea și implementarea unui plan de optimizare a serviciilor de 
stat de ocupare a forței de muncă prin: (i) reactualizarea sistemului 
informațional privind existența locurilor vacante repartizate în aspect 
local, indicând numărul, profesia, funcția, salariul sau alte cerințe din 

partea angajatorului; (ii) consolidarea capacităților ANOFM în domeniul 
pregătirii și instruirii profesionale a potențialilor angajați și intensificarea 
colaborării cu agenții economici-angajatori; (iii) extinderea geografică a 

serviciilor de ocupare a forței de muncă, ținând cont de regiunile în care 
există un decalaj mare între cererea și oferta forței de muncă. 

Ponderea tinerilor NEET (15-29 ani) 
neintegrați în învățământ pe piața  
forței de muncă, instruire în total 

pululație de aceeași vârstă cu 
reședință obișnuită (BNS) (ținta 2030 
12%) 

 
Ponderea tinerilor NEET (15-29 ani), 
femei, % (BNS) (ținta 2030 14%) 

Obiectiv strategic 3.2. 

Diversificarea 
economică a spațiului 
rural  

- Dezvoltarea instrumentelor și a programelor inovative pentru stimularea 
creării și dezvoltării în spațiul rural a întreprinderilor mici cu potențial de 
creștere sub aspect al veniturilor din vânzări și valorii adăugate, creării 

locurilor de muncă durabile, reintegrării eficiente a persoanelor 

Ponderea populației ocupate în 

agricultură, % (BNS) (ținta 2030 12%) 
 
Ponderea populației ocupate în 
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Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

reîntoarse de peste hotare și valorificării potențialului acestora în 
materie de competențe și calificări;  

- Asigurarea la nivel local a infrastructurii rutiere, industriale și de afaceri, 
a serviciilor de transport public și de informare adecvate în vederea 

încurajării mobilității teritoriale a forței de muncă  rurale în context 
regional; 

- Consolidarea capacităților instituționale locale în generarea 
oportunităților de creare a locurilor de muncă și extinderea rețelei de 
Parteneriate Locale pentru Ocupare în profil regional; 

- Asigurarea oportunităților pentru părinții ce doresc să revină cât mai 
curând posibil pe piața muncii după naștere, prin dezvoltarea sistemului 
de îngrijire a copiilor în perioada ante preșcolară, preșcolară și 
reformarea concediului de îngrijire a copilului, scanarea rețelei de 

instituții preșcolare în sate și elaborarea unui program de asigurare a 
populației din mediul rural cu servicii educaționale preșcolare de 
calitate și accesibile, inclusiv prin dezvoltarea parteneriatelor publice-

private; 

- Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca 
oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, 
astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze 
locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor 

grupuri vulnerabile ale populației.   

industrie, % (BNS) (ținta 2030 24%) 
 
Ocuparea informală în sectorul 

neagricol/persoane ocupate, pe 
categorii de sexe (BNS) (ținta 2030 
7%) 

Obiectiv strategic 3.4. 
Îmbunătățirea 

condițiilor de muncă 

- Elaborarea și implementarea instrumentelor de stimulare a investițiilor 
angajatorilor în asigurarea condițiilor decente de muncă a angajaților: 
sporirea nivelului de calificare sau recalificare profesională; optimizarea 

proceselor de lucru și instruirea dedicată privind regulile de securitate 
pentru prevenirea accidentelor și conservarea sănătății la locul de 
muncă; asigurarea condițiilor pentru reintegrarea profesională a 

femeilor după naștere; dezvoltarea mecanismelor de conciliere a vieții 
profesionale cu cea de familie etc.;  

- Consolidarea cadrului instituțional și valorificarea potențialului 
mecanismului de dialog social și parteneriatelor pe piața muncii la nivel 
central și local, oferirea suportului și stimulentelor pentru dezvoltarea 

capacităților și implicarea activă a organizațiilor sindicale și patronale în 
activitățile comune de promovare a responsabilității sociale corporative, 
sporire a nivelului  de conștientizare și pregătire profesională a 

angajatorilor și angajaților din perspectiva protejării drepturilor acestora, 
în special ale celor din grupurile vulnerabile; 

- Îmbunătățirea cadrului legal și instituțional în domeniul sănătății și 
securității muncii;  

Rata accidentelor, victime la 1000 
salariați (BNS) (ținta 2030 0,2) 

 
Rata accidentelor mortale (BNS) (ținta 
2030 0,01) 

3. Cadrul 
Bugetar pe 
Termen Mediu 
(2021-2023)  

Hotărârea 
Guvernului 
nr.776 din 
28.10.2020  

Obiectiv principal 6. 
Implementarea unei 
politici clare de 
protecție socială 

 - Încurajarea ocupării forței de muncă; 

- Implementarea unor politici clare de protecție socială. 

Lipsa indicatorilor 
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Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

Obiectiv principal 7. 
Consolidarea 
sistemului unitar de 

salarizare în sectorul 
bugetar 

 - Facilitarea creării noilor locuri de muncă și susținerea agenților 
economici în vederea instruirii ucenicilor prin învățământul dual. 

Lipsa indicatorilor 

4.Strategia 

Națională 
privind 
Ocuparea 

Forței de 
Muncă pentru 
anii 2017-2021 

 Hotărîrea 

Guvernului 
nr.1473/2016 

Prioritatea 1. 

Crearea 
oportunităţilor de 
angajare formală, 

nondiscriminatorie şi 
productivă 
 

Direcții de acțiune:  

1.aplicarea politicilor stimulatorii de creare a locurilor de muncă la nivel local  
2. combaterea muncii nedeclarate și promovarea ocupării formale;  
3.promovarea economiei sociale; 

4.sporirea capacităților de cercetare și prognozare pe piața muncii;  
5. asigurarea unei mai bune colectări a datelor  pentru elaborarea, monitorizarea și evaluarea  
politicilor și programelor de ocupare 

Rata de ocupare a populaţiei, % (ținta 

2021 44,1%) 
Populația plecată în alte țări la lucru 
sau în căutare de lucru (% din 

populația inactivă în vîrstă de 15 ani și 
peste (/inta 2021 17,5%) 
Ocuparea formală (% din totalul 

populației ocupate) (ținta 2021 67,5%) 
Rata şomajului (ținta 2021 4,0%) 
Rata şomajului – tineri (15-29 de ani) 

Tinerii care nu lucrează, nu învață și 
nu se află în programe de formare 
profesională  (NEETs) (ținta 2021 

26,8%) 
Productivitatea muncii (valoarea 
adăugată brută/persoane ocupate, 

prețuri curente), mii lei (ținta 2021 
145,0) 
Productivitatea muncii în agricultură 

(valoarea adăugată brută /persoane 
ocupate, prețuri curente), mii de lei 
(ținta 2021 65,0) 

Disparitatea salarială de gen,% (ținta 
2021 10%) 
Ponderea șomerilor plasați în cîmpul 
muncii din numărul total de persoane 

care s-au adresat la Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă 
(ținta 2021 62%) 

Ponderea persoanelor cu dizabilități 
plasate în cîmpul muncii din numărul 
total de șomeri cu dizabilități 

înregistrați (ținta 2021 39,0%) 
Ponderea persoanelor cu dizabilități 
angajate în cîmpul muncii, % din 

totalul  persoanelor cu dizabilități (ținta 
2021 – lipsă) 

Prioritatea 2. 
Dezvoltarea 
capitalului uman 

pentru şanse sporite 
de angajare 

 

Direcții de acțiune: 
1.consolidarea legăturii dintre piața muncii și sistemul de formare; 
2. promovarea învățămîntului profesional-tehnic;   

3. perfecționarea  aptitudinilor practice ale absolvenților utilizînd formele de instruire prin stagiere, 
ucenicie la locul de muncă pentru facilitarea tranziției școală – piața muncii; 
4. asigurarea accesului grupurilor vulnerabile la educație și formare profesională; 

5. consolidarea conștientizării importanței și promovarea avantajelor învățării pe tot parcursul vieții 
și managementul carierei pentru toți participanții: angajați, angajatorii, instituții de învățămînt, 
universități etc.; 

6. stimularea cooperării și stabilirea parteneriatelor dintre instituțiile de cercetare și dezvoltare, 
autoritățile publice, instituțiile de învățămînt și întreprinderi. 

Prioritatea 3. O mai 

bună guvernare a 
pieţei muncii 

 

Direcții de acțiune: 

1. modernizarea Agenției Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă la nivel naţional şi local;  
2. dezvoltarea Inspectoratului de Stat al Muncii pentru îmbunătățirea aplicării legislației muncii;  
3. dezvoltarea sistemului de dialog social pentru un mai bun impact asupra pieței muncii; 

4. reformarea finanțării și guvernării pieței muncii;  
5.diversificarea serviciilor și extinderea pachetelor personalizate de ocupare pentru  grupurile 
vulnerabile 

6. îmbunătățirea măsurilor de activare a beneficiarilor de ajutor social cu capacitate de muncă; 
7. o mai bună reglementare a formelor non-standard pe piața muncii. 

Prioritatea 4. 

Valorificarea 
potenţialului 
migraţiei  pentru 

dezvoltarea durabilă 

Direcții de acțiune:  

1. diversificarea  oportunităților de angajare legală a lucrătorilor migranți; 
2. abilitarea economică a migranţilor pentru canalizarea veniturilor remise în calitate de investiţii 
către sectorul real al economiei şi crearea oportunităţilor de angajare/autoangajare. 

5. Programul 
național 
strategic în 

domeniul 
securității 

Hotărîrea 
Guvernului 
nr.768 din 

12.10.2011 

Prioritățile politicilor 
demografice 

Asigurarea:  
a) gradului cît mai ridicat de ocupare a forţei de muncă, fiind vizat un spectru cît mai larg al 
populaţiei economic active; 

b) calității muncii, ce presupune locuri de muncă mai bune şi implică promovarea unor politici de 
angajare mai eficiente, salarii rezonabile şi o organizare a muncii adaptată atît nevoilor 

Migrația (numărul emigranților, 
imigranților, rata migrației externe, 
numărul persoanelor plecate peste 

hotare la muncă sau în căutare unui 
loc de muncă 
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Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

demografice a 
Republicii 
Moldova (2011-

2025) 

angajatorului, cît şi ale angajaţilor; 
c) oportunităţilor unei societăţi bazate pe cunoaştere, prin promovarea formării profesionale de 
calitate adecvată cerinţelor domeniilor economice, învăţării continue sub diverse forme;  

d) promovării de noi forme de organizare a muncii şi asigurarea şanselor egale de angajare a 
femeilor, persoanelor vîrstnice apte şi a persoanelor cu dizabilități;  
d) dezvoltării serviciilor de îngrijire și educație timpurie a copiilor 

6. Programul 
național de 

incluziune 
socială a 
persoanelor cu 

dizabilități 
pentru anii 
2017-2022 

Hotărîrea 

Guvernului 

nr.723  

din 08.09.2017  

 

 Obiectiv specific 4. 
Sporirea ratei de 

angajare în câmpul 
muncii a persoanelor 
cu dizabilități  

  Asigurarea măsurilor de orientare și formare profesională a persoanelor   
cu dizabilități, în baza necesităților individuale; 

 
Asigurarea cu servicii de reabilitare profesională a persoanelor cu 
dizabilități, inclusiv prin crearea centrelor de reabilitare profesională, 

angajarea specialiștilor și formarea profesională a acestora; 
 
Stabilirea în legislația cu privire la ocuparea în cîmpul muncii a unor 

măsuri de punere în aplicare a cotei obligatorii la angajarea 
persoanelor cu dizabilități (5%) prin stimularea angajatorilor care 
creează, rezervă și adaptează locurile de muncă la necesitățile 

persoanelor cu dizabilități, inclusiv, după caz, acordarea servici ilor de 
angajare asistată; 
 

Organizarea și desfășurarea de evenimente care au drept scop 
promovarea ocupării în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, 
inclusiv a măsurilor de sensibilizare a angajatorilor, organizațiilor 

sindicale și patronatelor privind dreptul la muncă a persoanelor cu 
dizabilități, nediscriminarea la angajare, accesibilitatea și acomodarea 
rezonabilă a locului de muncă. 

Număr de persoane cu dizabilități care 
au beneficiat de programe de formare 

şi orientare profesională pentru 
încadrarea în cîmpul muncii 
Ponderea persoanelor cu dizabilități 

angajate în cîmpul muncii ca rezultat 
al măsurilor de orientare și formare 
profesională 

Număr de centre de reabilitare 
profesională disponibile la nivel 
național; număr de persoane cu 

dizabilități care au beneficiat de 
servicii de reabilitare profesională 
Ponderea persoanelor cu dizabilități 

angajate în cîmpul muncii, ca rezultat 
al reabilitării profesionale 
Prevederi legale privind stimularea 

angajării persoanelor cu dizabilități în 
cîmpul muncii elaborate și aprobate 
Număr și tip de evenimente organizate 
anual în scop de  promovare a 

ocupării în cîmpul muncii a 
persoanelor cu dizabilități; număr de 
angajatori și persoane cu dizabilități 

participante la evenimente; număr de 
angajatori care aplică prevederile 
legale privind angajarea persoanelor 

cu dizabilități 

7.Strategia 

națională 
„Diaspora-
2025” 

Hotărîrea 

Guvernului nr. 

200 

din 26.02.2016 

 

 Obiectiv 4. Implicarea 

directă și indirectă a 
diasporei în 
dezvoltarea 

economică durabilă a 
Republicii Moldova. 

1.Reducerea costurilor directe și indirecte asociate recrutării forței de 

muncă peste hotare; 
2.Diversificarea programelor de susținere a inițiativelor inovative și de 
afaceri ale diasporei și migranților reîntorși. 

 

Reducerea costurilor recrutării forței 

de muncă cu 20% 
Documente de politici cu privire la 
agențiile de recrutare modificate 

Număr de locuri de muncă create la 
nivel local 

8.Programul 

național în 
domeniile 
cercetării și 

inovării pentru 
anii 2020-2023 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

381 din 

01.08.2019 

Obiectiv general II. 

Potențial uman 
competitiv antrenat 
în cercetare și 

inovare 

Obiectiv specific 2.1. 

Creșterea ponderii 
tinerilor în numărul 
total de cercetători 

- Sporirea numărului de tineri (studenți, masteranzi, doctoranzi etc.) 

implicați în proiecte de cercetare și inovare 
- Lansarea programului STEP IN – program de stagii și mentorat în cadrul 
laboratoarelor de cercetare pentru elevi și studenți 

Ocuparea forței de muncă inclusă în 

direcțiile strategice de cercetare 
Indicatori de progres: 

Număr de proiecte finanțate cu 

implicarea tinerilor 
Program STEP IN elaborat și lansat 
Număr de beneficiari ai programului 

Obiectiv specific 2.2. - Cooptarea reprezentanților diasporei științifice în activitățile din Număr de activități științifice 
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Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

Dezvoltarea 
colaborării cu 
reprezentanții 

diasporei științifice 

domeniile cercetării și inovării și în mecanismele de suport 
- Relansarea programului de granturi pentru mobilitate de scurtă durată 
destinate reprezentanților diasporei științifice 

desfășurate în comun cu diaspora 
științifică 

Obiectiv general IV. 

Cercetare și inovare 
pentru necesitățile 
socioeconomice 

Obiectiv specific 4.1. 

Dezvoltarea 
instrumentelor pentru 
transferul 

cunoștințelor și 
rezultatelor științifice 
către potențiali 

utilizatori 

- Lansarea și organizarea proiectelor colaborative  aplicative dintre 

comunitatea științifică și reprezentanții mediului de afaceri  
- Impulsionarea activităților de cercetare în vederea creării start-up-urilor 
și/sau spin-off-urilor inovative  

 

a) Număr de proiecte colaborative 

aplicative dintre comunitatea științifica 
și mediul de afaceri, în baza 
priorităților de specializare inteligentă 

lansate 
b)  
c) Număr de  start-up-uri și spin-off-uri 

inovative  create 
 

9. Strategia de 

dezvoltare a 
industriei 
tehnologiei 

informationale 
și a 
ecosistemului 

pentru inovatie 
digitală pentru 
anii 2018-2023 

Hotărârea 

Guvernului nr. 

904 din 

24.09.2018 

Secțiunea 1. Mediul 

de afaceri TI 
competitiv 

 - Stimularea atragerii companiilor TI locale la realizarea proiectelor în 

diverse sectoare ale economiei; 
- Crearea rețelei de huburi antreprenoriale TIC în baza centrelor de 
excelență TIC, a incubatoarelor de afaceri şi instituțiilor de învățămînt de 

specialitate; 
- Extinderea parcurilor TI cu componenta infrastructurală ce oferă spații 
de co-working și consultanță în dezvoltarea afacerilor pentru start-up-uri 

TI. 

Sporirea numărului companiilor TI mari 

cu minimum 10 companii, cu 
specificația  Biroului Național de 
Statistică: de la 250 de salariați 

 
Sporirea numărului companiilor TI mici 
și mijlocii pînă la 1000 de companii 

Secțiunea 2. 
Capitalul uman 

competitive în 
domeniul TIC 

 - Facilitarea parteneriatelor între instituțiile de învățămînt și companiile TI 
private pentru perfecționarea programelor de studii; 

- Organizarea anuală a campaniilor de promovare a atractivității 
specialităților TI; 
- Încurajarea companiilor TI private în furnizarea training urilor și 

certificărilor pentru studenții facultăților TI, precum și pentru personalul 
angajat; 
- Promovarea programelor alternative de creștere a abilităților digitale 

Creșterea numărului de persoane care 
aleg o carieră TI și activează în 

domeniul TI cu cel puțin 25% 
Atingerea unei rate de angajare a 
absolvenților TI de cel puțin 50% și a 

gradului de retenție a specialiștilor TI 
în industrie 

10. Strategia 
națională de 
dezvoltare 

regională a 
Republicii 
Moldova 2021-

2027 (proiect) 

În proces de 

elaborare  

Obiectiv 1. 
Creșterea 
competitivității și 

ocupării forței de 
muncă a regiunilor 

Măsura 1.1. 
Consolidarea rolului și 
funcțiilor orașelor în 

calitate de motoare de 
creștere a 
competitivității 

regiunilor 

Dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic 
pentru a stimula competitivitatea; 

 

Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (infrastructură și 
servicii de suport, inovații, digitalizare, specializare inteligentă etc.) 

Lipsa de indicatori 

Măsura 1.2. 
Îmbunătățirea 

mediului 
antreprenorial în 
regiuni  

Programe regionale de formare profesională (continuă) și antreprenorială 
în conformitate cu specializarea inteligentă a regiunilor 

Obiectiv 2. Sporirea 
coeziunii teritoriale și 

prevenirea 
excluziunii 

Măsura 2.2. 
Dezvoltarea 

infrastructurii de 
suport pentru afaceri 

Sprijinirea dezvoltării și promovării platformelor industriale micro-
regionale pentru creșterea atractivității și ocupării forței de muncă.  

11. Conceptul 

elaborării 
Strategiei 

În proces de 

elaborare 

Obiectiv 2. 

Asigurarea unui 
viitor economic stabil 

Stimularea creșterii 

activităților agricole 
strategice si de 

Sprijinirea dezvoltării și promovării spirtului antreprenorial in mediu rural s i 

fortificarea afacerilor agricole durabile  

Creșterea veniturilor forței de muncă 

antrenată în sectorul agricol. 
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Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

naționale de 
dezvoltare 
agricolă și 

rurală (SNDAR 
2030) 

si corect pentru 
agricultori.  

afaceri în mediul rural 

12.Conceptul 
Strategiei de 
dezvoltare a 

educației 
pentru anii 
2021-2030 

„Educația-
2030” și al 
Programului de 

implementare 

În proces de 
elaborare 

Axa nr.1: 
Învățământul și piața 
muncii: calitatea 

educației – calitatea 
economiei 

Măsura 1.2. 
Îmbunătățirea 
mediului 

antreprenorial în 
regiuni  

Programe regionale de formare profesională (continuă) și 
antreprenorială în conformitate cu specializarea inteligentă a regiunilor 

Numărul de tineri și adulți ce dețin 
competențe relevante pentru angajare.  

13. Strategia 
Națională 

pentru 
Industrializarea 
Țării până în 

anul 2030 
(proiect) 
 

Urmează a fi 
definitivată după 

aprobarea 
proiectului 
SEIDD 2030 

C. Intensificarea 
gradului de instruire 

și ocupare a forței 
de muncă 

C.1. Instruire și 
formarea profesională 

Elaborarea proiectului de lege cu privire la ucenicie; 
Extinderea educației profesional tehnice orientate spre practică și 

instruirea la locul de muncă, consolidarea cooperării între sistemul ÎPT 
și sectorul privat;  
Consolidarea comitetelor sectoriale pentru formare profesională, pentru 

ca acestea să devină actor principal la nivel de industrie în dezvoltarea 
standardelor ocupaționale, calificărilor și curriculei;  
Asigurarea dezvoltării continue și actualizarea standardelor 

ocupaționale, a calificărilor și curriculei. 

Lege aprobată  
Număr de parteneriate între instituțiile 

ÎPT și sectorul privat 
Număr de absolvenți în cadrul 
instituțiilor ÎPT 

Număr de standarde ocupaționale, 
pofilelor ocupaționale, calificări noi, 
modificări ale curriculei aprobate 

Număr de standarde ocupaționale și 
calificări introduse, ajustări ale 
curriculei. 

C.2. Creșterea 
nivelului de ocupare a 
forței de muncă 

Implementarea mecanismului de utilizare a mijloacelor financiare 
alocate din bugetul de stat pentru susținerea investitorilor în vederea 
pregătirii şi instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de 

noi locuri de muncă; 
Perfecționarea mecanismului de utilizare a mijloacelor financiare 
alocate din bugetul de stat pentru subvenționarea creării locurilor de 

muncă; 
Implementarea mecanismului privind subvenționarea creării locurilor de 
muncă; 

Modificarea cadrului legal în vederea scutirii de impozite a instruirilor 
oferite de companii; 
Elaborarea și implementarea mecanismului de monitorizare 

permanentă a ocupării forței de muncă, ce ar supraveghea dinamica de 
pe piața muncii; 
Extinderea sistemului de instruire duală în cadrul întreprinderilor 

industriale. 

Număr anual al beneficiarilor 
Regulament modificat 
Cel puțin 2000 locurilor de muncă se 

vor crea anual 
Cadrul legislativ și regulator modificat 
Observatorul pieței muncii funcțional 

40 întreprinderi atrase în proces 

14. Programul 
Național de 

Dezvoltare a 
Antreprenoria-
tului Social 

2021-2025 

Urmează 
promovarea și 

aprobarea după 
aprobarea 
proiectului 

SEIDD 2030 

Obiectiv general 1. 
Dezvoltarea și 

promovarea unei 
culturi a 
antreprenoriatului 

social în rândul 

Obiectiv specific 2.1. 
Recunoașterea rolului 

pe care îl au 
întreprinderile sociale 
în crearea și 

păstrarea unor locuri 

Promovarea întreprinderilor sociale de inserție în rândul persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă; 

Promovarea întreprinderilor sociale de inserție în rândul companiilor și 
autorităților publice ca angajatori de inserție și de tranziție a 
persoanelor din grupuri vulnerabile spre piața convențională a muncii. 

140 acțiuni de informare realizate la 
nivel local/național în rândul populației 

aflate în căutarea unui loc de muncă / 
peste 3500 persoane informate 
 

105 acțiuni de informare realizate la 
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(proiect) populației din 
Republica Moldova   

de muncă de calitate, 
contribuind major la 
reușita Pilonului 

european al 
drepturilor sociale, 
implementarea SND 

„Moldova 2030” și a 
Agendei de 
Dezvoltare Durabilă 

2030 

nivel local/național în rândul 
angajatorilor publici și privați / peste 
2625 persoane informate (minim o 

acțiune /an de oraș/raion începând cu 
anul 2023) 

Obiectiv specific 3.1. 

Dezvoltarea unui 
pachet de facilități 
fiscale și non-fiscale 

de stimulare a 
sectorului de 
antreprenoriat socială 

în valorificarea 
potențialului pe care îl 
au în dezvoltarea 

comunitară 
întreprinderile sociale. 

Hotărârea de Guvern nr.1276/2018 pentru aprobarea procedurilor 

privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă. Introducerea 
de subvenții pentru locurile de muncă create în întreprinderile sociale 
de inserție pentru persoanele „greu ocupabile din categorii vulnerabile”; 

Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități de către angajatorii cu peste 100 de salariați. 

Hotărâre de Guvern aprobată 

 
Proiect de lege aprobat de Guvern și 
remis Parlamentului 

Obiectiv general 4. 

Îmbunătățirea 
abilităților și 
competențelor 

profesionale în 
domeniul 
antreprenoriatului 

social 

Obiectiv specific 1.1. 

Dezvoltarea de 
programe 
educaționale în 

domeniul 
antreprenoriatului 
social 

Elaborarea de standarde ocupaționale pentru „Antreprenor social”, 

„Manager întreprindere socială”, „Manager resurse umane întreprindere 
socială” 

3 standarde ocupaționale elaborate și 

aprobate 

15. Programul 
pentru 

susținerea 
populației de 
etnie romă pe 

anii 2021-2025 
(proiect) 

Urmează 
procesul de 

consultări 
publice  

Domeniul prioritar 
3.Ameliorarea 

condițiilor de muncă 
și reducerea ocupării 
informale  

Obiectiv specific 4 
Creșterea gradului de 

incluziune pe piața 
muncii și sporirea 
oportunităților 

economice a 
persoanelor de etnie 
romă  

Informarea și consultarea cetățenilor de etnie romă privind angajarea 
legală în câmpul muncii în țară și/sau în străinătate  

Facilitarea înregistrării persoanelor de etnie romă cu statut de șomer la 
STOFM și acordarea măsurilor de promovare a ocupării forței de muncă 
Stabilirea dreptului la ajutorul de șomaj persoanelor de etnie romă 

înregistrate cu statut de șomer  
Acordarea serviciilor de ocupare a forței de muncă persoanelor de etnie 
romă aflate în căutarea unui loc de muncă (fără statut de șomer) 

Stimularea participării la tîrgurile locurilor de muncă 
Promovarea/relansarea meșteșugurilor/meseriilor specifice romilor în 
cadrul expozițiilor, târgurilor, festivalurilor etc. 

Organizarea sesiunilor de mentorat (coaching) privind atragerea 
resurselor financiare pentru inițierea afacerilor și dezvoltarea capacităților 
antreprenoriale, inclusiv pentru femeile rome 

Elaborarea și implementarea a unui Program dedicat inițierii și dezvoltării 
afacerilor de către persoanele de etnie romă 

Ponderea populației de etnie romă cu 
gradul de incluziune pe piaţa muncii și 

oportunitățile economice sporite 
 
20% din romi plasați în câmpul muncii 

din total romi înregistrați cu statut de 
șomer la STOFM, dintre care 12% 
femei 

 
50 de romi absolvenți ai cursurilor de 
formare profesională la STOFM, din 

care 20 de femei 
 
100 de romi instruiți  în domeniul 

antreprenoriatului și inițierii afacerilor, 
din care 30 de femei 

16. Foaia de 

parcurs pentru 

Aprobată prin Obiectiv 2. 

Stimularea utilizării 

Acțiunea 14. Crearea 

instrumentelor 

Elaborarea proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului Fondului de 

susținere a inovației digitale și start-up-urilor tehnologice 

Crearea și implementarea unui Fond 

de susținere și a mecanismelor de 



20 

 

Documentul de 
politici 

Statutul 
documentului 

Priorități/Obiective 
generale 

Obiective 
specifice/măsuri 

Acțiuni Indicatori de 
monitorizare/progres/impact 

impulsionarea 
procesului de 
digitalizare a 

economiei 
naționale și 
dezvoltare a 

comerțului 
electronic 
 

ordinul MEI în 

2020 

comerțului electronic 
către companii și 
consumatori 

financiare de 
susținere și a 
mecanismelor de 

promovare a inovației 
digitale și a start-up-
urilor tehnologice pe 

diferite verticale ale 
economiei naționale 

 
 
 

promovare a inovației digitale și a 
startup-urilor tehnologice este o 
componentă indispensabilă a 

ecosistemului digital din țările 
dezvoltate. Republica Moldova are 
deja implementate numeroase 

elemente necesare în acest sens, iar 
evoluția sectorului IT din ultimii 3 ani o 
demonstrează cu succes. Pentru a 

obține acel efect multiplicator necesar, 
tehnologiile avansate trebuie susținute 
să fie acceptate în diverse verticale 

economice și să contribuie la 
creșterea eficienței economice  

 


