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SITUAȚIA TINERILOR PE PIAȚA MUNCII 
R e l eva n ț a  S t r a t e g i e i  p e n t r u  t i n e r i

A plecat, deoarece nu l-a aranjat lucrul
Graviditate/naștere a copilului
A plecat la un loc de muncă mai bun
A plecat peste hotare la lucru
sau în căutare de lucru

800.216
în 2016

tineri

În anul
2015
au fost

7 din 10 sunt inactiviDoar 3 din 10 tineri
sunt plasați pe piața muncii

(ocupați) dintre care

3 sunt în procesul
de studii și formare

profesională 2 sunt aflați
în căutare de

lucru sau
peste hotare 1 tînar

este
casnic 1 se

află
în altă

situație

2 din 5
șomeri înregistrați sunt tineri

din

5
tineri

șomeri

3 sunt bărbați

2 sunt femei

2 sunt din
mediul rural

3 sunt din
mediul urban 1 din 4 tineri șomeri inregistrați este

pe o durată de 12 luni sau mai mult

16-29 ani

(Not in Education,
Employment or Training) 1 din 4 tineri

este din categoria NEET

41% din persoanele plecate peste hotare sunt tineri

16% din tineri își caută de lucru sau lucrează peste hotare

Motivele părăsirii primului loc de muncă
22,9%
17,3%
16,0%
14,6%

doar 1 din 2 tineri

se angajează
după domeniul

de studii
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CAUZELE SITUAȚIEI ACTUALE
PE PIAȚA MUNCII PENTRU TINERI 

RECOMANDĂRI ȘI CONCLUZII

C a u z e l e  d i s p a r i t ă ț i l o r

V i z i u n e a  C N T M  p e n t r u  c a d r u l  d e  re z u l t a t e  p â n ă  î n  2 0 2 1  

Inegalitatea pentru tineri la capitolul ocupării forței de muncă

Responsabilii
(factorii de decizie)

Titularii de drepturi
(tinerii)

Forțele pieței

capacitatea deficitară de a 
sprijini tinerii

ANOFM este puțin cunoscută în 
rândul tinerilor

tinerii din categoria NEET nu 
sunt incluși în politică

lipsa unor prevederi și norme ce 
ar proteja tinerii la nivel de 
contracte colective de muncă și 
convenții colective

lipsa unui sistem eficient de 
stagii de practică de calitate

componenta de « orientarea 
profesională » are un impact 
minim asupra situației tinerilor

lipsa unor instrumente 
financiar-fiscale, care ar susține 
angajatorii să angajeze tineri

diminuarea ratei de activitate a 
tinerilor pe fundalul descurajării, 
emigrării sau lipsa dorinței de a 
lucra

nivel scăzut de participare și 
reprezentare a tinerilor 

informarea scăzută despre 
oportunitățile pieței

surplusul de absolvenți ai 
instituțiilor de învățământ 
superior la unele specialități cu 
caracter economic sau juridic și 
lipsa lor în instituțiile cu 
caracter tehnic sau de prestare 
a serviciilor

insuficiența instrumentelor de 
înrolare și incluziune a tinerilor 
întorși de peste hotare

pregătirea insuficientă a tinerilor 
pentru a corespunde 
necesităților pieței muncii

atractivitatea scăzută a locurilor 
și remunerare insuficientă 
pentru tineri

stereotipurile privind lipsa de 
experiența și profesionalismul 
tinerilor

tinerii sunt  slab competitivi pe 
piața muncii

necorespunderea cererii cu 
oferta forței de muncă

insuficiența de oportunități de 
angajare part-time în timpul 
studiilor

migrarea tinerilor de la sat la 
oraș

Perfectarea mecanismelor de înrolare și 
incluziune a tinerilor întorși de peste 
hotare

Reorientarea tinerilor de la munca 
informală la cea formală 

Creșterea locurilor de muncă relevante 
tinerilor

Susținerea tinerilor aflați în șomaj pentru 
perioade lungi (în jur de 12 luni și mai 
mult)

Creșterea gradului de ocupare a tinerilor 
plecați peste hotare, tinerelor femei sau 
a celor dezamăgiți de oferta pieței 
muncii 

Creșterea locurilor de muncă la sate 
pentru tineri și pregătirea coerentă a 
tinerilor pentru piața muncii

Numărul tinerilor aflați la lucru sau 
în căutare de lucru peste hotare

Rata tinerilor cu loc 
nformal de lucru

Rata șomajului pe o durată de 12 
luni și mai mult 

Rata NEET

Rata de ocupare a tinerilor în 
mediul rural

133,8 mii

34,6% 

2,5%

37,88%

26,8%

100 mii

25 %

1,15%

32%

29%

Având in vedere că
în 2013 era 28,6%

Având in vedere că 
în 2013 era 1,13%

Impact asupra tinerilor Indicator Referință, 2015 Scop, 2021

Rata de ocupare a tinerilor

Rata șomajului în rândul tinerilor 9,76%

29%

7%

34%
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Introducere

Tinerii constituie un grup social foarte 
important în Moldova din perspectiva 
dezvoltării sociale, dar mai ales a dezvoltării 
economice a țării. Tinerii de astăzi sînt baza 
populaţiei active. Nivelul și modul de integrare 
al tinerilor în societate este un lucru esențial 
pentru viitorul lor în Moldova. 

Încadrarea în cîmpul muncii este primordială 
pentru integrarea socială. Avînd un loc de 
muncă calitativ, tinerii sînt stimulați să-și 
crească potențialul economic, să învețe 
continuu și să contribuie la dezvoltarea 
social-economică a țării. Astfel, scopul acestui 
raport este de a evalua relevanța și gradul de 
integrare a priorităților tinerilor în „Strategia 
de ocupare a forței de muncă pentru 
2016-2020”, precum și de a oferi recomandări 
cu privire la îmbunătățirea strategiei în 
corespundere cu necesitățile tinerilor. 

Structura raportului cuprinde patru 
compartimente, urmate de un set de 
recomandări pentru noua „Strategie de 

ocupare a forței de muncă pentru perioada 
2016-2020”. Primul compartiment descrie 
metodologia după care a fost efectuat raportul. 
Metodologia de Integrare a Priorităților 
Tinerilor în Politicile Publice Sectoriale (Youth 
Mainstreaming) a fost realizată de Consiliul 
Național al Tineretului din Moldova cu 
susținerea Fondului ONU pentru Populație 
(UNFPA). 

Al doilea compartiment cuprinde analiza pieții 
muncii din perspectiva tinerilor, prin descrierea 
succinta a situației actuale, în special domeniile 
unde tinerii sunt dezavantajați sau în situație de 
risc în domeniul politicilor ocupaționale. 
Compartimentul III descrie relevanța integrării 
priorităților tinerilor în „Strategia de ocupare a 
forței de muncă pentru perioada 2016-2020” 
prin analiza disparităților identificate. Ultimul 
compartiment este destinat identificării 
cauzelor structurale a disparităților. Raportul se 
încheie cu un set de recomandări și concluzii.
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(I) Stabilirea
relevanței

(III) Modificarea
cadrului de rezultate

(II) Identificarea
cauzelor care stau la

baza inegalităților
legate de vârstă

(IV) Elaborarea unui
cadru eficient de

implementare

Sectorul de Tineret este un domeniu 
cros-sectorial, ceea ce determină necesitatea 
unei abordări comprehensive, bazate pe 
evidență a politicilor publice, în scopul 
asigurării reflectării cât mai eficiente a 
priorităților tinerilor în politicile sectoriale cu 
impact asupra tinerilor. Este remarcabilă și 
necesară existența unui document de 
planificare strategică care ar aborda problemele 
sectorului de tineret. În acest sens, Strategia 
Națională de Dezvoltare a Sectorului de 
Tineret 2020 este un document important 
pentru sectorul de tineret. Cu toate acestea, 
soluționarea problemelor tinerilor și 
îmbunătățirea calității vieții acestora necesită o 
abordare sectorială mai pronunțată, iar 
capacitatea de evaluare și integrare a 
perspectivei tinerilor în documentele de politică 
publică sectorială pot amplifica puternic 
efectele asupra tinerilor din Moldova, 
asigurând cu adevărat o dezvoltare eficientă și 
puternică a domeniului. 

Astfel, Consiliul Național al Tineretului din 
Moldova împreună cu Ministerul Tineretului și 
Sportului, cu suportul financiar al Fondului 
Națiunilor Unite pentru Populație au elaborat o 
Metodologie de Integrare a Priorităților 
Tinerilor în Politicile Publice Sectoriale (Youth 
Mainstreaming Methodology). 

Este important de menționat că integrarea 
priorităților și necesităților tinerilor este un 
proces care trebuie înfăptuit de la un capăt la 
celălalt; cu alte cuvinte, integrarea necesităților 
tinerilor nu poate fi abordată folosind jumătăți 
de măsură. Integrarea presupune urmărirea 
pas cu pas a întregului proces de elaborare a 
politicilor. Integrarea perspectivei de vârstă în 
procesul de elaborare a politicilor publice se 
referă, în principal, la patru etape cruciale, 
prezentate în figura de mai jos.

Prezentarea metodologiei



5

(I) E necesar de a stabili dacă politica publică 
vizată este relevantă din punct de vedere al 
necesităților tinerilor, cu alte cuvinte dacă 
domeniul propunerii de politică se 
intersectează cu interesele și nevoile relevante 
ale acestora. Determinarea importanței unei 
propuneri de politică din punct de vedere al 
tinerilor arată cât de necesară este integrarea a 
perspectivei tinerilor în politica dată. Sugestia 
noastră este că una dintre cele mai eficiente 
modalități de a defini relevanța politicii pentru 
tineri este determinarea decalajelor legate de 
tineri. Cu cât mai mare este decalajul, cu atât 
mai relevantă este politica din punct de vedere 
al tinerilor. Trebuie de menționat faptul că orice 
concluzie referitoare la relevanța pentru tineri 
trebuie obligatoriu să fie susținută de dovezi 
bazate pe statistici dezagregate legate de tineri. 

(II) Una dintre principalele ipoteze ale 
metodologiei de integrare a priorităților și 
necesităților tinerilor este faptul că decalajele 
legate de vârstă sunt rezultatele unor cauze 
structurale. Pentru a defini aceste cauze, 
metodologia integrării propune un cadru extins 
bazat pe drepturile omului. În această 

perspectivă trebuie să analizați:
(a) autoritățile responsabile și capacitatea lor 
de a promova interesele tinerilor; 
(b) tinerii și gradul lor de abilitare pentru a 
beneficia pe deplin de oferta politicii publice;
(c) relațiile de piață și modul în care acestea 
funcționează în raport cu interesele și 
beneficiile persoanelor tinere. 

(III) Scopul identificării cauzelor structurale 
urmărește luarea lor în vizor într-un mod cât 
mai coordonat, prin intermediul planificării 
politicilor publice. Iată de ce, cadrul de 
rezultate al documentului va trebui modificat în 
așa mod încât acesta să specifice clar obiectivele 
și activitățile care vor fi întreprinse în vederea 
combaterii cauzelor ce duc la inegalitățile 
legate de tineri. 

(IV) A patra etapă a procesului de integrare 
presupune anticiparea riscurilor și lacunelor de 
implementare, precum și asigurarea existenței 
unui cadru eficient de implementare care să 
garanteze faptul că contribuțiile integrării 
necesităților tinerilor în propunerea de politică 
vor fi puse în aplicare conform prevederilor.

Etapele procesului de integrare a priorităților tinerilor sunt următoarele:
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Datele statistice privind relația tinerilor cu piața 
muncii ne indică că doar 29 tineri din 100 sunt 
plasați în câmpul muncii, pe când în jur de 67 
sunt inactivi (563 mii) dintre care mai puțin de 
jumătate doar sunt încadrați în procesul de 
studii și formare profesională (233,4 mii), 
ceilalți fie plecați peste hotare (23,8%), fie 
casnic (16%), pensionar(2,6%) sau altă situație.  
2 din 5 șomeri înregistrați sunt tineri (16-29 
ani). 3 din 5 tineri șomeri sunt bărbați. 2 din 5 
sunt din mediul rural. 26% din tinerii șomeri 
sunt pentru o durată de 12 luni sau mai mult. 4 
tineri din 25 sunt în cautarea unei vieți mai 
bune peste hotare, ei constituind și 41,11% din 
numărul tuturor migranților în cautarea unui 
loc de muncă.

Din cauza tranziției dificile de la școală la 
muncă, circa 31% dintre tineri au un loc de 
muncă informal, fapt ce explică de ce numărul 

tinerilor integrați în munca sezonieră din 
agricultură este atât de ridicat. Aceasta ne mai 
explica și fluxul tinerilor în domeniul hotelier și 
al restaurantelor, unde experiența/stagiul nu 
sunt cerute. Aceste două domenii la rândul lor 
ne justifică numărul mare al tinerilor doar cu 
studii gimnaziale ocupați pe piața muncii, acest 
număr fiind 60 mii, aproximativ ¼ din numărul 
tinerilor ocupați. Totusi prioritar este nivelul de 
studii superior, care înregistreaza 30,4% din 
numărul tinerilor ocupați pe piața muncii.

Tinerele femei par a fi și mai defavorizate pe 
piața muncii. Doar circa 42 % sunt ocupate pe 
piața muncii, sau aproximativ ¼ din numărul 
total al tinerelor femei. 

Rata șomajului în rândul tinerilor, care pâna în 
2014 a înregistrat o relativă stabilitate, în 2015 
s-a ridicat pîna la 9,8%.

Analiza strategică a pieței muncii pentru tineri

Tinerii (16-29 ani)

Tinerii inactivi
Tinerii activi

Tinerii ocupați

Cu loc informal
de lucru

Șomeri

Șomer pentru o
durată de 12 luni

și mai mult

Plecați peste
hotare

Elevi, studenți

Casnici

Pensionari
(inclusiv

invaliditate)

Altă situație

Șomeri cu vârsta 16-20 ani

Șomeri cu vârsta 20-24 ani

Șomeri cu vârsta 24-29 ani

831 799

563 mii

268,2 mii

241,9 mii

83,7 mii

6,8 mii

2,5 mii

133,8 mii

233,4 mii

91,1 mii

14,6 mii

90,2 mii

11,3 mii

12,5 mii

26,2 mii
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Rata șomajului în rândul tinerilor este în 
creștere și este practic dublă ratei 
generale a șomajului în Moldova. Efectul 
unei crize economice este mai îndelungat 
pentru grupul de tineri. Chiar dacă economia 
în ansamblu își revine în ultimii ani și sînt create 
noi locuri de muncă, tinerii sînt defavorizați. 
Oferta brațelor de muncă pe piață este mare și 
cuprinde categoria persoanelor adulte care au 
experiență și, prin urmare, mai multe șanse de a 
căpăta un loc de muncă. 

Deși pîna în 2014 numărul șomerilor fie tineri, 
fie adulți a fost într-o scădere constantă, în 2015 
numărul tinerilor șomeri a crescut considerabil, 
pîna la 26,2 mii conform datelor BNS, anul 
precedent fiind doar 19 mii, respectiv, rata 
șomajului fiind 9,76%.

Crește și decalajul dintre rata șomajului la 
tineri și cel general pe țară. Ar fi oarecum 
explicabil că odată cu rata generală a șomajului 
crește și rata șomajului la tineri, însă într-un mod 
proporțional. Anul trecut însă rata șomajului la 
tineri a crescut și mai mult decât cea generală, 
astfel discrepanța s-a mărit cu aproape un procent 
și jumătate, ceea ce ne indică că în ciuda faptului 
că populația tânără scade, numărul migranților e 
destul de mare, totuși decalajul se mărește, ceea ce 
ne indică doar că populația tânără aptă de muncă 
și calificată ori pleacă peste hotare în căutarea 
unui loc de muncă mai bun, ori trece la munca 
informală.

Stabilirea relevanței pentru tineri

Șomeri conform criteriilor Biroului Internațional 
al Muncii sunt persoanele de 15 ani și peste, 
care în cursul perioadei de referință îndeplinesc 
simultan următoarele condiții:

- nu au un loc de muncă și nu desfășoară o 
activitate în scopul obținerii unor venituri;

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând 
în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru 
a îl găsi: înscrierea la oficiile forței de muncă sau 
la agenții particulare de plasare, demersuri 
pentru a începe o activitate pe cont propriu, 
publicarea de anunțuri și răspunsuri la anunțuri, 
apel la prieteni, rude, colegi, sindicate etc; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în 
următoarele 15 zile, dacă s-ar găsi imediat un 
loc de muncă.

Figura 1. Rata Șomajului pentru durata 2011-2015. Sursa BNS
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2 din 5  dintre șomerii înregistrați din 
Republica Moldova sunt tineri. Circa 42,2 
% dintre șomerii înregistrati sunt tineri, cifra 
data înregistrind o creștere prea mare în ultimii 
2 ani. După cum se vede și în figura alăturată, 
dacă în 2013 ponderea tinerilor șomeri din 
totalul șomerilor era 39,1, în doar 2 ani cifra a 
crescut pîna la 42,2 %.

Figura 3. Ponderea tinerilor șomeri din totalul șomerilor, 
pentru durata 2013-2015. Sursa BNS
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Figura 2. Rata Șomajului pe o durata de 12 si mai mult, pentru durata 2011-2015. Sursa BNS
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Tineri (16-29 ani) Total tineri (15 ani și după)
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0,5

0

3,10%

2,40%

1,13%

1,36%

2,50%
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Crește considerabil și rata șomajului pe o durata de 12 și mai multe luni. Chiar dacă 
numărul șomerilor în rîndul tinerilor pe o durata de 12 luni reprezintă doar 6,8 mii de tineri, totuși în 
ultimii 2 ani acest număr a fost într-o continuă și îngrijorătoare creștere. Astfel, rata șomajului pe o 
durata de 12 luni și mai mult s-a dublat comparativ cu 2013 și e aproximativ dublă ratei generale pe 
țară, constituind 2,5%.

Motivul părăsirii primului loc de muncă 
a tinerilor este nesatisfacerea de acesta. 
Un tânăr din cinci își părăsește locul de muncă 
pentru cu nu îl aranjează acesta, fie din cauza 
salariilor slab motivante, fie din cauza pozițiilor 
joase în ierarhia companiei sau din cauza 
necorespondenței cu domeniu de studii și 
respectiv lipsa de motivație de a mai activa la 
acest job. E foarte mare și gradul de părăsire a 
femeilor tinere după nașterea unui copil, iar aici 
trebuie de menționat ca anume părăsirea 
locului de muncă și nu a ieșirii în concediul de 
maternitate, ceea ce ne face să înțelegem că 
angajatorii nu sunt predispuși să plătească 
concediul de maternitate tinerilor, care încă nu 
au avut o mare contribuție în cadrul companiei,  
sau încă nu au fost suficient calificați sau

Figura 4. În baza datelor cercetării ad-hoc „Tranziția de 
la școală la muncă” realizată în cadrul proiectului 
ILO-Master Card Work4Youth, Martie 2015, Martie 2013

Motivul părăsirii primului loc de muncă
a tinerilor cu vârsta de 16 - 29 ani

2015, %

A plecat, deoarece nu l-a aranjat lucrul

Graviditate / naștere a copilului

A plecat la un loc de muncă mai bun

A plecat peste hotare la lucru sau în căutare de lucru

Sfârșitul unei activități temporare

Alt motiv

Începutul cursurilor de pregătire profesională

Responsabilități familiale

Concediat(ă) / reducere de personal

Schimbarea locului de trai (în altă localitate)

pozițiile pe care le ocupa sunt ușor de înlocuit 
cu alte persoane. Mai jos vedem și celelalte 
motive și incidența lor:

22,9

17,3

16,0

14,6

10,2

9,7

3,2

2,4

2,1

1,1



Rata ocupării femeilor în rîndul tinerilor este mai scăzută. În funcţie de genul respondentului, se 
poate observa din figura de mai jos că în rîndul tinerilor, femeile înregistreaza un procent de ocupare 
mai scăzut decât cel al bărbaților. Discrepanțe sunt și la comparația dintre tinerele femei și media pe 
țară, când ponderea tinerelor ocupate din totalul femeilor ocupate pe piața muncii este doar 16,8%.

Figura 8. Rata ocupării forței de muncă după sexe. Sursa BNS
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42,6%

33,3%

24,7%Tineri
(16-29 ani)

Media generală
pe țară

Femei

Bărbați

Figura 6. Persoanele aflate în lucru sau în căutare de 
lucru peste hotare

Figura 7. Ponderea persoanelor aflate la lucru sau în 
căutare de lucru peste hotare din media generală pe țară

41%

41,1%

59%
Tineri

(16-29 ani)
Adulți

Tineri (16-29 ani)

Tinerii caută un loc de muncă mai bine plătit peste hotare. În Moldova, principalele cauze 
ale migraţiei tinerilor au la bază factorii economici, aşa că lipsa locurilor de muncă, salariile mici şi 
sărăcia. În 2015, 41% din numărul total de 325,4 mii de migranţi din Republica Moldova au fost 
tineri în vârstă de 16 – 29 de ani. Deși comparativ cu 2014 numărul tinerilor migranți a scăzut, 
această cifră totuși este una semnificativă : 133,8 mii sau 16,7 % din toți tinerii.

Doar jumate dintre tineri sunt ocupați după domeniul de pregătire formală. Conform 
datelor statistice oferite de către BNS, Rata corespondentei dintre ocupație si domeniul de pregătire 
a tinerilor (16-29) este de doar 52,7%. Acest fapt se datorează faptului că pregătirile din cadrul 
învățământului formal nu corespund cu cerințele angajatorilor și în rezultat tinerii sunt obligați să 
activeze mai mult în sfera serviciilor ca să-și asigure existența. 

Figura 5. Numărul tinerilor aflați la lucru sau în căutare de lucru peste hotare, pentru durata 2011-2015. Sursa BNS

133,8141,4135,4136,5131,1

2011

Tineri (16-29 ani),
mii

2012 2013 2014 2015
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În mediul rural rata de ocupare a tinerilor e și mai scazută decât cea generală pe țară. 
Dacă rata de activitate a tinerilor față de media generala pe țara este mai scăzută, atunci discrepanța 
dintre tineri și media generală, doar în mediul rural este și mai mare. 

Înregistrăm o rată de inactivitate a tinerilor practic dubla celei de activitate pe fundalul 
descurajării, emigrării sau lipsa dorinței de a lucra a tinerilor. Din definiția  Biroului 
Internațional al Muncii șomeri se consideră persoanele care nu au un loc de muncă, sunt în căutarea 
unui loc de munca în ultimele 4 săptămâni  și sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele 15 zile. 
De aceea tinerii care nu își mai găsesc un loc de muncă favorabil și ca rezultat nu mai sunt într-o 
căutare activăm, care migrează sau care îndeplinesc munci neformale periodice pentru a-și asigura 
existența, toți aceștia sunt considerați persoane inactive, care nu pot beneficia de susținere și consiliere 
din partea organelor de drept ca pentru șomeri.

Figura 11. Rata de activitate după mediul rural/urban

Figura 12. Rata 
persoanelor inactive. 

Tineri
(16-29 ani)

Total
(15 ani și peste)

38,9%

26,8%

44,9%

41,45% 16,18% 16,02%

23,76%
2,59%

39,7%

Rural

Urban

34 din 100 tineri ocupați au un loc informal de lucru. Incidența înaltă a ocupării informale în 
rândul tinerilor este o caracteristică a sistemului economic din țara noastră. Aceasta reflectă atât 
structura economiei moldovenești, cu ponderea înaltă a agriculturii și activităților sezoniere, cât și 
modalitatea de funcționare a economiei, cu condiții de afaceri neatractive și, respectiv, oportunități 
economice limitate și venituri mici, ceea ce îi face în cele din urmă pe tineri să accepte această situație. 
Creșterea ratei muncii informale a crescut considerabil în rândul tinerilor comparativ cu media 
generală pe țară. Creșterea a fost aproape dublă în rândul tinerilor comparativ cu media generală.

Figura 9. Rata ocupării forței de muncă după sexe. Sursa 
BNS

Figura 10. Ponderea tinerilor cu loc informal de lucru 
din media generala pe tara pentru 2015. Sursa BNS

Tineri (16-29 ani)

Total tineri (15 ani și după)

2013 2014 2015
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30,4%

30,4%

34,7%

32,5%
34,6%

10

20% Tineri

Adulți 80%

Elev, student Casnic Altă situație

Pensionar
(inclusiv invadilitate)

Plecat peste hotare



Tinerii din categoria NEET continuă să alcătuiască între 1/4 și 
1/3 din întreg numărul tinerilor. Tinerii din categoria NEET (Not 
in Education, Employment or Training – Nu sunt în Educație, Angajați 
sau Stagiari/cursuri) sunt permanent omiși din cadrul de politici și 
desconsiderați ca un factor important care afectează economia țării. În 
categoria NEET intră și tinerii care își găsesc soluția peste hotarele țării, 
fiind dezamăgiți sau din cauza stereotipurilor se dedică muncii casnice 
(în mare parte femeile), având ca surse de finanțare alte persoane, de 
regulă părinții/rudele aflate peste hotare. Astfel, 37,88% din tineri devin 
„o gaură neagră” de care toți știu și o conștientizează, însă măsuri 
concrete în valorificarea acestei categorii nu apar.
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Tinerii sunt concentrați în 2 
sectoare economice în care salariul 
este mai scăzut. Tinerii sunt 
concentrati in domeniile cu o remunerare 
scăzută si cu un grad înalt de 
informalitate – agricultură, comerț cu 
ridicata și amănuntul, hoteluri și 
restaurante. Din cauza studiilor 
neadecvate și dificultatea de a găsi un 
post de lucru după domeniul de studii, o 
mare parte din tineri se îndreaptă peste 
hotarele țării, iar ceilalți își aleg să-și 
câștige existența din agricultură, unde în 
mare parte lucrează pe cont propriu, și 
apoi spre comerț, hoteluri și restaurante, 
unde ocupă de obicei posturile de jos din 
organigrama companiilor.

Există discrepanțe și la nivelul 
pregătirii  celor ocupați pe piața 
muncii. Angajatorii acordă o mai mare 
atenție celor cu studii superiore, ceea ce 
nu e atât de primordial în cazul adulților 
care își au experiența și stagiul de partea 
lor. Cei cu studii gimnaziale și secundar 
profesionale își au și ei o angajabilitate 
relativ înaltă și aceasta explică de ce 
agricultura și comerțul, hotelurile și 
restaurantele înregistrează un număr mai 
înalt de tineri angajați. *Gradul de 
părăsire timpurie a sistemului 
educațional (produse și servicii/ 
publicații/ ancheta forței de muncă/ 
pagina 86 sau ultima.)

Figura 14. Populația ocupata după activitățile economice. Sursa BNS

Figura 13. Componentele 
grupului NEET. Sursa BNS.

Figura 15. Populatia ocupata dupa nivelul de instruire. Sursa BNS

Sectoare economice Grupe de vârstă %

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

24,2
31,7

12,4
12,3

7,6
5,4

21,4
15,8

7,3
6,3

17,1
19,6

10
8,9

Agricultura, economia 
vânatului, piscicultura

Industrie

Construcții

Comerț cu ridicata și 
amănuntul, Hoteluri și 
restaurant

Transporturi și comunicații

Administrație publică, 
învățământ, Sănătate și 
asistență socială

Alte activități

Nivel de studiu Grupe de vârstă %

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

Tineri (16-29 ani)
Media generala (15 ani și peste)

30,4
24,4

10,1
14,2

18,3
22,3

15,8
9,8

24,8
18,7

0,6
0,6

Superior

Mediu de specialitate

Secundar profesional

Liceal, mediu general

Gimnazial

Primar sau fără școală

Casnici
Alte

situații

Plecați peste hotare

29%29%

42%



Inegalitatea pentru tineri la capitolul ocupării forței de muncă

Responsabilii
(factorii de decizie)

Titularii de drepturi
(tinerii)

Forțele pieței

capacitatea deficitară de a 
sprijini tinerii

ANOFM este puțin cunoscută 
în rândul tinerilor

tinerii din categoria NEET nu 
sunt incluși în politică

lipsa unor prevederi și norme 
ce ar proteja tinerii la nivel de 
contracte colective de 
muncă și convenții colective

lipsa unui sistem eficient de 
stagii de practică de calitate

componenta de « orientarea 
profesională » are un impact 
minim asupra situației 
tinerilor

lipsa unor instrumente 
financiar-fiscale, care ar 
susține angajatorii să 
angajeze tineri

diminuarea ratei de activitate 
a tinerilor pe fundalul 
descurajării, emigrării sau 
lipsa dorinței de a lucra

nivel scăzut de participare și 
reprezentare a tinerilor 

informarea scăzută despre 
oportunitățile pieței

surplusul de absolvenți ai 
instituțiilor de învățământ 
superior la unele specialități 
cu caracter economic sau 
juridic și lipsa lor în instituțiile 
cu caracter tehnic sau de 
prestare a serviciilor

insuficiența instrumentelor de 
înrolare și incluziune a 
tinerilor întorși de peste 
hotare

pregătirea insuficientă a 
tinerilor pentru a corespunde 
necesităților pieței muncii

atractivitatea scăzută a 
locurilor și remunerare 
insuficientă pentru tineri

stereotipurile privind lipsa de 
experiența și profesionalismul 
tinerilor

tinerii sunt  slab competitivi 
pe piața muncii

necorespunderea cererii cu 
oferta forței de muncă

insuficiența de oportunități 
de angajare part-time în 
timpul studiilor

migrarea tinerilor de la sat la 
oraș

Analiza comparativă a datelor ne oferă informație privind zonele de vulnerabilitate a tinerilor și 
domeniilor în care sunt necesare intervenții, însă nu ne oferă și cauzele acestor disparități structurale.

Inegalitățile pentru tineri apar din cauza capacității reduse a responsabililor, a tinerilor puțin 
împuterniciți și a eșecurilor pieței.

Identificarea cauzelor necesită o analiză calitativă precum și interviuri, focus grupuri alte activități 
care ne-ar permite stabilirea surselor acestor disparități. 

Una din modalități de definire și identificare a cauzelor fundamentale este utilizarea analizei numite 
arborele problemelor. Arborele problemelor, care ar putea fi folosit pentru stabilirea cauzelor 
fundamentale, reprezintă o versiune extinsă a abordării bazate pe drepturile omului. Această 
abordare are la bază ideea că inegalitățile apar în rezultatul unei rupturi produse între responsabili 
(factorii de decizie) și titularii de drepturi (persoanele tinere). Vom extinde acest cadru și cu o altă 
dimensiune, și anume piața – forțele de pe piață care modelează rezultate specifice pentru tineri.

Definirea cauzelor structurale

12
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I. Cauzele ce țin de responsabili 
(factorii de decizie):

ANOFM este puțin cunoscută în rândul 
tinerilor. Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă se bucură de o popularitate 
modestă în rândul tinerilor, mic fiind și cunoașterea 
tinerilor despre domeniile de activitate a agenției sau 
cum ar putea ANOFM sa-i ajute la găsirea unui loc 
de muncă. 

Neatingerea tinerilor din categoria NEET de 
politici. Politicile publice chiar dacă includ acțiuni 
dedicate tinerilor, deseori aceste acțiuni nu cuprind 
și tinerii din categoria NEET (Not in Education, 
Employment or Training), categorie care alcătuiește 
circa 2/5 din numărul tinerilor.

Lipsa unor prevederi și norme ce ar proteja 
tinerii la nivel de contracte colective de 
muncă și convenții colective. Sindicatele își 
concentrează eforturile pentru negocierea unor 
condiții de muncă și remunerare pentru salariați, 
priviți ca un tot întreg, fără a ține cont de 
disparitățile existente la nivel de vârstă, sex, alte 
criterii. În acest fel, disparitățile existente se 
amplifică, generând discrepanțe între anumite 
categorii de salariați printre care și tinerii. În 
elaborarea acestor documente sindicatele ar trebui 
să țină cont de disparitățile structurale existente, 
concentrându-și atenția asupra categoriilor 
dezavantajate, inclusiv tineri. 

Lipsa unui sistem eficient de stagii de 
practică de calitate. Atât tinerii cât și angajatorii 
menționează o lipsă puternică de abilități practice și 
competențe la absolvirea instituțiilor de învățământ. 
Acest aspect se datorează și lipsei unui sistem eficient 
de stagii care ar permite dobândirea abilităților 
practice necesare. Introducerea cotelor obligatorii 
de locuri de practică în autorități și instituții publice 
pentru studenți în lipsa unui sistem de monitorizare 
a acestei prevederi precum și a calității stagiilor 
efectuate nu a avut vreun oarecare efect benefic 
asupra angajabilității tinerilor. 

Componenta de *Orientare Profesională* 
ineficientă în procesul de orientare și 
susținere a tinerilor. Ineficiența orientării 
profesionale o vedem prin contextul fluxului foarte 
mare a studenților/elevilor la unele specialități și 
lipsa lor la altele, chiar dacă piața ar avea alte 
necesități. Problema orientării profesionale 
cauzează și urmarea studiilor în baza 

recomandărilor prietenilor, părinților sau pentru că 
profesia pare a fi prestigioasă. Acest fapt determină 
un randament redus al tinerilor în timpul studiilor și 
respectiv la locul de muncă.

Lipsa unor instrumente financiar-fiscale, 
care ar susține angajatorii să angajeze tineri. 
Angajarea unui tânăr determină în mod natural 
necesitatea unei investiții din partea angajatorului 
prin alocarea de resurse, timp, materiale 
suplimentare. Angajatorii în lipsa unor norme legale 
de susținere a angajării tinerilor nu sunt motivați și 
pregătiți instituțional pentru a lucra cu tineri 
specialiști. Întreprinderile mici și mijlocii deseori nu 
au programe sau procese de inducție a tinerilor în 
procesul de muncă, ceea ce determină deseori o 
slabă productivitate, coeziune și integrare în echipa 
angajatorului.

II. Factorii care cauzează discrepanțe 
intre tineri și adulți în ceea ce ține 
titularii de drepturi, adică persoanele 
tinere:

Rata de activitate a tinerilor scade pe 
fundalul descurajării, emigrării sau lipsa 
dorinței de a lucra. Persoanele tinere nu au un 
mecanism de înrolare după finisarea studiilor, ceea 
ce conduce deseori la luni întregi de căutare a unui 
loc de muncă sau chiar la acceptarea unuia care nu 
corespunde cu nivelul sau domeniul de studii. 
Acesta deseori conduce la descurajarea tinerilor, în 
favoarea soluției de emigrare, unde munca este mai 
bine remunerată, începerea activităților casnice sau 
agricole sau provoacă lipsa dorinței de a mai lucra în 
domeniul sau nivelul la studii posedat. 

Nivel scăzut de participare și reprezentare a 
tinerilor. Puțini sunt tinerii care desfășoară 
activități de capacitare și pregătire extra curriculare, 
ca voluntariatul sau locurile de muncă part-time. 
Ceea ce conduce la lipsa experienței sau abilităților 
practice pe care angajatorul le cere la primul loc de 
muncă.  

Informarea scăzută despre oportunitățile 
pieței. Există lipsa unor canale de comunicare și de 
mediatizare a oportunităților ANOFM sau altor 
instituții care ar putea ajuta tinerii la angajare. De 
cele mai multe ori, angajatorii se plâng că tinerii nu 
aplică la posturile vacante pe care le oferă pe de o 
parte, iar tinerii nu găsesc oportunități de angajare 
pe de altă parte, ceea ce  compromite acest dialog 
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social. Acest fapt se datorează lipsei  sau ineficienței 
canalelor de comunicare între angajatori și 
potențialii angajați.

Surplusul de absolvenți ai instituțiilor de 
învățământ superior la unele specialități cu 
caracter economic sau juridic și lipsa lor în 
instituțiile caracter tehnic sau de prestare a 
serviciilor. Conform datelor BNS pentru 2014, 
domeniile pe care tinerii le aleg preponderent sunt 
științele economice, dreptul și inginerie și activități 
inginerești sau științe ale educației, care în ciclul II își 
pierd din fluxul de tineri interesați. În același timp în 
alte domenii, tehnice sau mai specifice, se 
înregistrează un număr foarte mic de tineri 
absolvenți, deși cererea de specialiști în aceste 
domenii pe piața muncii este destul de mare.  

Insuficienta instrumentelor de înrolare și 
incluziune a tinerilor întorși de peste hotare. 
Nu există o viziune clară și nici instrumente sau 
programe de susținere a tinerilor reveniți de peste 
hotare. Acești factori determină plecarea repetată 
sau trecerea în categoria NEET a acestor persoane. 

Pregătirea insuficientă a tinerilor pentru a 
corespunde necesităților pieței muncii. 
Tinerii deseori nu posedă competențele și abilitățile 
practice solicitate pe piața muncii datorită unor 
factori precum necorespunderea curriculumului de 
învățământ necesităților pieței muncii, insuficiența 
pregătirii practice în instituțiile de învățământ 
vocaționale, lipsa unei culturi și a cunoașterii 
dreptului la muncă, ș.a.

III. Forțele de piață care modelează 
rezultatele specifice pentru tineri:

Atractivitatea scăzută a locurilor prin 
remunerare neatractivă pentru tineri. 76,5% 
din tinerii șomeri care au refuzat cândva un loc de 
muncă au afirmat că motiv a fost salariul prea mic. 
Astfel deseori salariile puțin atractive și lipsite de 
perspective apropiate descurajează tinerii de a intra 
pe piața muncii sau amână acest moment. 
Modificările legislative privind sistemul de salarizare 
din sistemul bugetar au redus din discrepanțele 
existente între adulți și tineri. Cu toate acestea, 
cuantumul salariului minim pe economie nu 
corespunde necesităților fundamentale ale unui 
tânăr, ceea ce determină pierderea motivației de a 
intra pe piața muncii. Astfel, o productivitate a 
muncii mai ridicată în condițiile în care salariile și 
locul de muncă nu satisfac așteptările minime ale 

angajaților- reprezintă perspective fără de succes 
pentru o piață de muncă neprofesionistă și 
neatractivă.

Stereotipurile privind lipsa de experiența și 
profesionalismul tinerilor. Calitatea 
necorespunzătoare a sistemului formal de 
învățământ în raport cu prezența unui stereotip al 
lipsei de capacități și abilități practice din partea 
angajatorilor, diminuează din rata de angajare a 
tinerilor. Angajatorii solicită la angajare experiență 
de muncă de minim 3 ani, pe care tinerii deseori nu 
o au. Angajatorii nu sunt motivați nici financiar, 
fiscal, profesional sau în oricare altă formă de a 
angaja un tânăr specialist la muncă.

Tinerii sunt necompetitivi pe piața muncii. 
Școlile profesionale care pregătesc specialiști îngust 
specializați se bucură de o proastă popularitate, 
grație ratelor înalte de șomaj în rândul tinerilor 
absolvenți. Cu toate acestea, nici universitățile nu 
reușesc pregătirea unor angajați care să corespundă 
nu doar cerințelor pieței, ci și să poată aplica anume 
cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studii 
la postul de muncă.

Necorespunderea cererii cu oferta forței de 
muncă. Determinată atât de problema cu 
orientarea masivă a tinerilor spre anumite domenii, 
ceea ce duce la o concurență foarte ridicată pentru 
unele posturi de lucru și lipsa de angajați pentru 
altele, cât și de lipsa unei economii viabile care 
furnizează suficiente oportunități de angajare. 

Insuficiența de oportunități de angajare 
part-time în timpul studiilor. Este cunoscut 
faptul că angajatorii cer experiență a de minim 3 
ani, iar unica soluție aici ar fi de a se angaja parțial în 
timpul studiilor. Reglementările juridice nu susțin 
dezvoltarea sectorului de muncă part-time, precum 
și există o reticență puternică din partea 
angajatorilor la acest aspect. 

Migrarea tinerilor de la sat la oraș. 
Fenomenul, perspectivele și efectele pe care le are 
migrația internă nu sunt integrate în mod eficient în 
cadrul de rezultate a politicilor publice ocupaționale. 
Acest lucru determină crearea unor decalaje 
semnificative între zonele rural-urban atât la 
capitolul rată a șomajului cât și a calității 
specialiștilor.  
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Perfectarea mecanismelor de 
înrolare și incluziune a tinerilor 
întorși de peste hotare

Reorientarea tinerilor de la munca 
informală la cea formală 

Creșterea locurilor de muncă 
relevante tinerilor

Susținerea tinerilor aflați în șomaj 
pentru perioade lungi (în jur de 12 
luni și mai mult)

Creșterea gradului de ocupare a 
tinerilor plecați peste hotare, 
tinerelor femei sau a celor 
dezamăgiți de oferta pieței muncii 

Creșterea locurilor de muncă la sate 
pentru tineri și pregătirea coerentă a 
tinerilor pentru piața muncii

Numărul tinerilor aflați la lucru sau 
în căutare de lucru peste hotare

Rata tinerilor cu loc 
nformal de lucru

Rata șomajului pe o durată de 12 
luni și mai mult 

Rata NEET

Rata de ocupare a tinerilor în 
mediul rural

133,8 mii

34,6% 

2,5%

37,88%

26,8%

100 mii

25 %

1,15%

32%

29%

Având in vedere că
în 2013 era 28,6%

Având in vedere că 
în 2013 era 1,13%

Impact asupra tinerilor Indicator Referință, 2015 Scop, 2021

Rata de ocupare a tinerilor

Rata șomajului în rândul tinerilor 9,76%

29%

7%

34%

Tinerii constituie un grup social foarte important în Moldova din perspectiva dezvoltării sociale, dar în special 
a dezvoltării economice a țării. Având în vedere că 21% din populația activă a țării este reprezentată de această 
categorie, considerăm necesar de a fi inclus în indicatorii de performanță a strategiei indicatori care ar rezolva 
problemele tinerilor și ar ameliora situația economică a țării în general.

Pentru atingerea indicatorilor sus numiți și pentru a asigura o bună reprezentare a sectorului de tineret în 
Strategia Națională de Ocupare a Forței de muncă pentru perioada 2017 – 2021, este necesară elaborarea unor 
acțiuni specifice care ar viza atât responsabilii de politici, cât și titularii de drepturi, adică tinerii sau forțele pieței 
muncii. Acțiunile prezentate ar asigura atingerea indicatorilor de performanță a strategiei pentru sectorul de 
tineret. 

Având în vedere că strategia își propune 4 obiective pentru perioada 2017 – 2021, acțiunile propuse sunt 
clasificate și repartizate fiecărui obiectiv, în dependență de necesitățile tinerilor.

Modificarea cadrului de rezultate

Acțiuni propuse planului de acțiune a strategiei.

Modificări la obiectivul 1:

Stimularea creării locurilor 
de muncă prin 
întreprinderile durabile

Elaborarea unor instrumente financiar-fiscale de susținere a angajatorilor 
ce angajează tineri specialiști

Monitorizarea tinerilor după absolvire pe o perioadă de 2 ani

Dezvoltarea și promovarea unor mecanisme de încurajare către 
auto-ocupare a tinerilor șomeri, tinerelor femei, tineri din zonele rurale 
prin încurajarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și prin accesul 
la servicii de creditare și garantare a creditelor

Elaborarea și implementarea unor programe de ocupare atractive 
tinerilor.  
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Modificări la obiectivul 2:

Dezvoltarea capitalului 
uman pentru șanse sporite 
de angajare

Dezvoltarea și reformarea sistemului de Centre de Ghidare în Carieră și de 
instrumente de ghidare a tinerilor după finisarea studiilor

Reformarea și dezvoltarea componentei de „orientare profesională” în 
instituțiile de învățământ

Creare de programe speciale de suport și reorientare profesională pentru 
tinerii șomeri pentru o durată de 12 luni și mai mult

Dezvoltarea unor programe naționale de creștere a culturii angajării și a 
dreptului la muncă

Campanii de informare a tinerilor privind riscurile locurilor de muncă 
informale

Modificări la obiectivul 3:

O mai buna guvernare a 
pieței muncii

Implicarea sectorului privat in procesul de elaborare a curriculumul școlar

Crearea unor instrumente de certificare a competențelor și a gradului de 
pregătire a tinerilor pentru ocuparea unui post de lucru

Ajustarea domeniilor de educație a tinerilor după oferta pieței

Distribuirea locurilor de studii între instituțiile de învățământ după cererea 
pieței

Campanii de informare a capacitații școlilor profesionale pentru tineri și 
despre potențialul școlilor profesionale pentru angajatori

Modificări la obiectivul 4:

Valorificarea potențialului  
oferit de fenomenul 
migrațional pentru 
dezvoltare durabilă

Crearea și promovarea de noi instrumente de susținere a tinerilor întorși 
de peste hotare pentru începerea unei afaceri

Crearea programelor de incluziune a tinerilor pe piața muncii întorși acasă

Suportul Diasporei pentru tineri aflați peste hotare pentru obținerea unui 
loc de muncă legal și declarat 

Campanii informative pentru tinerii aflați peste hotare despre riscurile de 
exploatare și încălcare a drepturilor  la muncă, pentru reducerea acestora
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Stabilirea drept prioritate macroeconomică 
a reducerii ratei șomajului generale, cu un 
accent sporit asupra categoriilor expuse 
mai pronunțat, printre care și tinerii, în 
special prin crearea de locuri de muncă de 
înaltă productivitate și calificare. 

Sporirea procesului de intrare a tinerilor pe 
piața muncii prin oferirea de suport și 
consiliere la absolvirea instituțiilor de 
învățământ, cu monitorizarea și susținerea 
activă a acestora pentru încadrare în 
muncă și reținere în această poziție pentru 
cel puțin 2 ani. 

Creșterea calității stagiilor de practică prin 
implicarea și susținerea angajatorilor, 
inclusiv din mediul privat, de a oferi stagii 
de practică de calitate. 

Elaborarea de instrumente financiar-fiscale 
de susținere a angajatorilor ce angajează 
tineri specialiști, în scopul compensării 
costurilor de instruire a acestora. 

Consolidarea capacităților structurilor 
reprezentative a salariaților, în special 
pentru apărarea intereselor anumitor 
grupuri specifice de salariați, în special a 
tinerilor. 

Dezvoltarea unor programe naționale de 
creștere a culturii angajării și a dreptului la 
muncă, în special în cadrul învățământului 
formal, în scopul sporirii competențelor și 
abilităților de identificare și valorificare a 
potențialului pieții muncii din Republica 
Moldova.

Dezvoltarea și reformarea sistemului de 
Centre de Ghidare în Carieră, în baza unor 
principii și indicatori de performanță. 

Sporirea gradului și intensității de 
implicare a mediului privat în procesul de 
elaborare a politicilor ocupaționale, în 
dezvoltarea programelor de instruire 
profesională. 

Concluzii și Recomandări   

Susținerea și promovarea noilor metode de 
muncă, a muncilor de înaltă calificare și 
înaltă productivitate pentru tineri. 

Promovarea anagajării tinerilor prin 
eliminarea stereotipurilor și percepțiilor 
negative față de tinerii specialiști. 

Susținerea inițiativelor de auto-ocupare și 
de dezvoltare a afacerilor destinate 
primordial pentru șomeri prin încurajarea 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, 
accesul tinerilor la servicii de creditare și 
garantare a creditelor, în special pentru 
tinerele femei, tineri din zona rurală și alte 
grupuri de risc. 

Creșterea gradului de cunoaștere în rândul 
tinerilor privind riscurile locurilor de 
muncă informale și elaborarea de măsuri 
de susținere a reducerii numărului de tineri 
cu loc informal de muncă. 

Susținerea tinerilor plecați peste hotare la 
muncă sau în căutarea unui loc de muncă, 
în scopul reducerii riscurilor de exploatare 
și încălcare a dreptului la muncă.

Elaborarea de măsuri urgente pentru 
creșterea participării tinerilor pe piața 
muncii și reducerea riscului de inactivitate 
de lungă durată precum și a dependenței 
financiare de alte persoane. Aceste măsuri 
pot lua forma unor politici de promovare a 
angajării tinerilor femei, tinerilor din 
mediul rural, a unor măsuri profilactice de 
susținere a serviciilor de prevenire a bolilor 
ce cauzează incapacitatea de muncă, 
accesul la tehnologii, cursuri de 
profesionalizare și recalificare, măsuri 
pentru tinerii cu dizabilități etc.




