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Introducere 

 În perioada de până la 2008, procesele economice din Republica Moldova au atestat o evoluție relativ 

pozitivă, continuând ca din 2008, în condițiile crizei economice, să înregistreze decline în marea majoritate a 

ramurilor. Dat fiind faptul că piața muncii reprezintă o piață derivată, aceasta oglindește atât succesele, cât 

și insuccesele înregistrate de economie la nivel național. Astfel, analiza evoluției pe piața muncii din ultimii 

ani, reflectă o diminuare continuă a principalilor indicatori ocupaționali. Pe seama diminuării acestora, s-a 

observat că și situația tinerilor a devenit mai gravă, în ceea ce ține de ponderea acestora în totalul 

populației ocupate.  

Care este situația actuală a tinerilor din Republica Moldova pe piața muncii, care sunt problemele cu 

care aceștia se confruntă atunci când vor să se angajeze și care sunt cauzele principale care generează 

aceste probleme, sunt câteva din punctele cheie asupra cărora se axează analiza de față. 

Cercetarea a fost organizată  în cadrul proiectului ”EU Experience in Designing Opportunities for Youth 

Carrier-building and Employment”, implementat cu suportul financiar al East East: Partnership beyond 

Borders Program al Fundației Soros Moldova și Soros România, și se bazează pe rezultatele unui chestionar 

realizat on-line. 

          Scopul acestei cercetări este analiza situației actuale a angajabilității tinerilor, iar obiectivul principal 

este determinarea cauzelor reale care împiedică afirmarea tinerilor pe piața forței de muncă din Moldova. 

În viitor se urmărește dezbaterea acestei teme în cadrul grupului de studenți de la Clubul de Discuții 

Economice ASEM, și prezentarea ulterioară a recomandărilor propuse de către aceștia. 
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Descrierea rezultatelor 

Studiul a fost efectuat pe un eșantion de 100 de respondenți, structura căruia se prezintă în felul 

următor, în funcție de caracteristicile de bază: 

 În funcție de sex: din numărul total al tinerilor care au completat chestionarul, 36,0% au 

constituit persoanele tinere de sex masculin şi 64,0% - de sex feminin.  

                       

Fig.1 Structura respondenţilor în funcţie de sex 

 În funcție de vârstă:  din numărul total al tinerilor care au completat chestionarul, 8% au 

fost persoane tinere cu vârsta  cuprinsă între 15 – 19 ani, 76% - persoane cu vârsta cuprinsă între 20 – 24 

ani, 13% - persoane cu vârsta între 25 – 29 ani și 3% - persoane cu vârsta între 30 – 34 ani. 

                                         

Fig.2 Structura respondenţilor în funcţie de vârstă 
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Metoda departajării pe vârste, în felul redat mai sus, este justificată de următoarele: 

 între 15-19 ani tinerii finisează gimnaziul/liceul; 

 între 20-24 ani – își fac studiile la facultate/lucrează; 

 între 25-29 ani – finisează studiile la facultate/ sunt membri activi ai 

pieței muncii ca angajat, șomer, economic inactiv; 

 Peste 30 ani – sunt preocupați de întemeierea unei famili, realizare 

profesională, obținerea unor condiții bune de trai, etc. 

De regulă, şomajul tineretului este relativ mare comparativ cu şomajul altor grupuri ocupaţionale. 

Acest fapt este determinat, în primul rând, de specificul ocupării tineretului care se confruntă cu probleme 

mai mari în ceea ce priveşte integrarea lor profesională. Tradițonal, tinerii sunt angajați în activități 

temporare pe durata studiilor sau după absolvire (50%). O pondere ridicată o au și tinerii care lucrează 

voluntar fără a fi remunerați cu salariu (43%). Doar 34% din tineri pot să afirme că au un job permanent, iar 

12% nu lucrează deloc pe durata studiilor sau imediat după absolvire.  

 

                                     

                                     Fig.3  Tipul de activitate pe durata studiilor sau imediat după absolvire 

            Un element important în descrierea situației angajabilității tinerilor îl reprezintă oferta forței de 

muncă. Astfel, la întrebarea “În care din următoarele domenii considerați că puteți obține un loc de muncă 

pe baza cunoștințelor și deprinderilor pe care le aveți?”, tinerii au menționat predonderent activități cu 

caracter economic (Management - 57%; Administrație – 39%, Resurse Umane – 38%, Vânzări  - 38%, 

Marketing – 31%, Secretariat – 30%, Contabilitate – 15%, Finanțe – 7%), urmate de IT software, educație, 

drept și arte, cu o pondere de 12%, 11%, 6%, respectiv 4% (Figura 4). 
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Din analiza efectuată se atestă tendința de creștere a preferinței pentru facultățile economice și 

speranța obținerii unui loc de muncă conform specializării alese. 

                           

                          Fig.4 Oferta forței de muncă în rândul tinerilor, în baza domeniului de activitate  
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atât de factori subiectivi ca lipsa curajului și inițiativa redusă a tinerilor, cât și de factori obiectivi, precum 

concurența neloială pe piață. Totodată, mai puțin de jumătate susțin că nu dispun de cunoștințe și 

experiență suficiente pentru a iniția o activitate de antreprenoriat, iar 28% cred că principala cauză este 

impusă de dificultățile de înregistrare a noii afaceri. În Tabelul 1 sunt redate cauzele care împiedică tinerii să 

lanseze o afacere, precum și ponderea acestora în totalul rezultatelor în Figura 4. 

Tab. 1   Cauzele care-i împiedică pe tineri să inițieze o afacere 

 

În condiția în care un tânăr refuză, din cauza anumitor constrângeri, să-și inițieze afacerea proprie, se 

impune analiza situației generale a șomajului tinerilor și depistarea cauzelor care determină inactivitatea 

acestora în câmpul muncii. În urmă chestionarului efectuat, s-a determinat că motivul principal care ar 

determina refuzarea unui loc de muncă este nivelul mic al salariilor și neatractivitatea condițiilor de muncă 

(76%). Într-adevăr, pentru şomerii tineri care se află la începutul carierei profesionale, câştigurile salariale, 

fiind considerate un motiv important de refuz al unui loc de muncă, conduc la apariţia problemelor legate 

de calitatea vieţii active de muncă, în special, în ceea ce priveşte satisfacţia obţinută din procesul de muncă, 

perspectivele de carieră profesională, raporturile de muncă din cadrul colectivului de muncă sau cu patronul 

etc. Aproape jumătate din tineri sunt inactivi, deoarece sunt demotivați și indiferenți față de angajare (46%). 

37% se confruntă cu lipsa de experiență, criteriu esențial solicitat de patroni la angajare. Printre alte cauze 

ale șomajului tinerilor se numără lipsa locurlor de muncă (24%), dificultatea de a găsi un job corespunzător 

specialialității (17%), neîncrederea în forțele proprii (16%), cunoștințele insuficiente în ceea ce ține de 

domeniul vizat (16%), nepotismul și corupția caracteristice societății moldovenești (12%), etc.    

Nr. Cauzele   Pondere, % 

1 lipsa resurselor financiare pentru a iniția o afacere 73 

2 riscul ca afacerea nou-deschisă să dea faliment 71 

3 cunoștințe, abilități și experiență insuficiente pentru a iniția o afacere 47 

4 birocrație 28 

5 suport redus din partea statului  22 

6 corupție 15 

7 lipsa ideii de afacere 13 

8 dificulțăți în contractarea unui credit pentru a iniția o afacere 10 

9 dificultăți impuse de fiscalitate 7 

10 regim politic instabil 7 
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Fig. 5  Cauzele inactivității tinerilor pe piața forței de muncă 
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conturează tot mai mult rolul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care reprezintă primul 
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șomajului și a efectelor lui sociale. 
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În final, ținând cont de situația actuală a tinerilor pe piața muncii și de problemele pe care sunt supuși 

să le înfrunte, tinerii își exprimă, în primul rând, dorința de a obține un nivel mai înalt de pregătire prin 

calificare și recalificare (34%), urmată de dorința de a afla cum se înființează o afacere (29%). 

Un sfert din tineri optează pentru obținerea unui loc de muncă, iar 12% susțin că au nevoie de 

consilierea profesională pentru a obține un post solicitat pe piața muncii. 

 

                           Fig. 7 Opțiunea tinerilor referitoare la posibilitățile ulterioare pe piața muncii 
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Concluzii 

Analiza rezultatelor obținute în urma efectuării chestionarului permit trasarea următoarelor concluzii: 

1. În general, tinerii, în proporție de 50%, sunt angajați în activități temporare pe durata studiilor sau 

imediat  după absolvire. 

2. Pentru tinerii de azi, specialtățile preferate sunt cele economice, ponderea cea mai mare având-o 

specialitatea de management (57%). 

3. Cauzele principale care-i împiedică pe tineri să-și lanseze propria afacere sunt lipsa resurselor 

financiare; frica ca afacerea nou-deschisă să dea faliment; cunoștințe, abilități și experiență 

insuficiente și dificultățile ce țin de înregistrarea noii afaceri. 

4. Tinerii, în proporție de 76%, sunt inactivi pe piața muncii deoarece salariile oferite de către 

angajator sunt mici, iar condițiile de muncă sunt neatractive. 

5. ANOFM se bucură de o popularitate modestă în rândul tinerilor. Aceștia din urmă cunosc despre 

serviciile acordate de Agenție, însă nu sunt mulțumiți de calitatea acestora. 

6. Se atestă tot mai mult necesitatea tinerilor de a obține studii de calificare și recalificare, astfel încât 

cunoștințele de specialitate deținute de către aceștia să corespundă cerințelor de pe piața muncii. 


