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1. OBIECTIVELE ANCHETEI 

 

Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AFM) este o metodă modernă pentru cercetarea 

statistică a pieţei forţei de muncă având ca obiectiv principal măsurarea populaţiei active – ocupate 

şi în şomaj – şi a populaţiei inactive. 

Concepută ca sursă importantă de informaţii intercenzitare asupra forţei de muncă, ancheta 

furnizează date esenţiale asupra tuturor segmentelor de populaţie, cu numeroase posibilităţi de 

corelare şi structurare după caracteristici demo-socio-economice diverse, în condiţii de 

comparabilitate internaţională. 

Începând cu tr.IV 1998, ancheta asupra forţei de muncă în gospodării se realizează trimestrial, ca o 

cercetare continuă, permiţând astfel obţinerea de date conjuncturale asupra mărimii şi structurii 

ofertei de forţă de muncă şi evidenţierea fenomenelor cu caracter sezonier care se manifestă pe piaţa 

forţei de muncă. 

 

2. STANDARDE INTERNAŢIONALE ŞI NORME EUROPENE 

 

Rezoluţiile Conferinţei Internaţionale a Statisticienilor Muncii (CISM) privind: 

- Statistica populaţiei economic active, ocupării, şomajului şi a subocupării (a 13 CISM, 

1982); 

- Clasificarea internaţională a statutului profesional (a 15 CISM, 1993); 

- Statistica ocupării în sectorul informal (a 15 CISM, 1993); 

- Măsurarea venitului obţinut din ocupare (a 16 CISM, 1998); 

- Măsurarea subocupării şi a situaţiilor inadecvate de ocupare (a 16 CISM, 1998); 

- Statisticile privind munca, ocuparea și subutilizarea forței de muncă (a 19 CISM, 2013). 

Recomandările Conferinţei Internaţionale a Statisticienilor Muncii privind: 

- Tratarea în statisticile ocupării şi a şomajului a absenţelor de lungă durată (a 16 CISM, 

1998); 

- Definiţia statistică a ocupării informale (a 17 CISM, 2003). 

Norme europene: 

Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene (Council Regulation) nr.577/98 privind organizarea 

anchetei forţei de muncă în gospodării la nivelul Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, L77 din 14.03.1998. 

 

3. ISTORICUL ANCHETEI 

 

Concepţia metodologică şi organizatorică a anchetei a fost realizată cu asistenţa tehnică a Institutului 

Naţional de Statistică şi Studii Economice, Franţa şi a Institutului Naţional de Statistică, România în 

cadrul Programului TACIS în domeniul statisticii, precum şi a experţilor Biroului Internaţional al 

Muncii (BIM). 

Organizarea practică şi conducerea anchetei în teren se efectuează de către Biroul Naţional de 

Statistică prin direcţiile/secţiile teritoriale de statistică. 

În realizarea AFM distingem 2 etape: 

I etapă. 1998 – 2005 – organizarea în conformitate cu standardele BIM, lansarea şi realizarea 

Anchetei Forţei de Muncă asupra gospodăriilor casnice ca cercetare continuă cu diseminare 

trimestrială. 

În mai 1998, a fost realizată testarea anchetei pe un eşantion de 4104 adrese, câte 36 pentru fiecare 

operator de interviu. Scopul anchetei-test a fost cel de verificare şi evaluare a instrumentarului şi a 

modului de organizare în teren, precum şi concordanţa dintre distribuţia populaţiei din eşantion pe 

grupe de vârstă şi cea a populaţiei totale a ţării conform datelor statisticii curente a populaţiei. 
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În perioada tr. IV1998 - tr. IV 1999, pe parcursul a 5 trimestre consecutiv a fost realizată o 

cercetare-pilot pe întregul eşantion, care a servit drept bază experimentală şi a permis atât aprecierea 

consistenţei şi credibilităţii rezultatelor, cât şi validarea metodei utilizate.  

Începând cu anul 2000  a demarat ancheta continuă care furnizează rezultate trimestriale şi anuale 

(valori medii). Volumul eşantionului la ancheta continuă a fost de 8208 locuinţe, distribuite în 114 

UPE. Pentru efectuarea lucrărilor în teren au fost angajaţi 114 operatori de interviu şi 44 de 

specialişti controlori. Fiecărui operator de interviu îi revenea lunar câte 24 adrese şi respectiv câte 6 

săptămânal. 

S-a utilizat un eşantion probabilistic în două trepte: în prima treaptă s-au ales centrele de cercetare 

pe baza listelor electorale, iar în a doua treaptă – locuinţele. În treapta a doua se aplica schema de 

rotaţie aşa numită 2-2-2. Conform acestei scheme de rotaţie gospodăria era anchetată 2 trimestre 

consecutiv, 2 trimestre era scoasă temporar din cercetare, următoarele 2 trimestre era cercetată din 

nou, apoi era exclusă definitiv din cercetare. 

II etapă. Începând cu 2006 - realizarea AFM conform noului plan de sondaj, a unei scheme noi de 

rotaţie şi noilor chestionare. Schimbările în 2006 în particular ţin de: 

- Crearea cadrului comun de eşantionare AFM şi CBGC (crearea reţelei unice de anchetatori şi 

controlori, respectiv 150 şi 51); 

- Introducerea unei noi scheme de rotaţie {2-(1)-1-(8)-2}; 

- Schimbări metodologice inclusiv tratarea anumitor situaţii în ocupare şi şomaj; 

- Subiecte noi abordate în AFM. 

Reproiectarea anchetei trimestriale s-a realizat în concordanţă cu definiţiile şi conceptele 

internaţionale şi legislaţia naţională în vigoare, cu scopul de a îmbunătăţi în continuare gradul de 

armonizare cu standardele internaţionale şi cele europene. 

Începând cu 1 ianuarie 2008 a fost introdusă rotaţia UPE-urilor (o dată la doi ani). 

 

Începând cu 2015, pentru a răspunde necesităților de eficientizare a procesului de colectare şi de 

îmbunătăţire a calităţii datelor, este modificată schema de rotație a gospodăriilor: 1-(2)-1-(8)-1. 

 

 

4. SFERA DE CUPRINDERE 

 

Ancheta se desfăşoară în întreaga ţară, cu excepţia localităţilor situate în partea stângă a r.Nistru şi 

m. Bender. Sunt intervievate numai gospodăriile individuale ale populaţiei. 

În sfera de cuprindere a anchetei intră toate persoanele - cetăţeni ai Republicii Moldova sau de 

cetăţenie străină, cu domiciliul permanent în centrele de cercetare selectate. 

Fac obiectul înregistrării toţi membrii gospodăriilor selectate, inclusiv persoanele absente pentru o 

perioadă îndelungată (de peste 1 an), dacă acestea păstrează legături familiale cu gospodăria din care 

fac parte, precum: 

 militarii în termen; 

 elevii şi studenţii plecaţi la studii; 

 lucrătorii plecaţi la lucru; 

 deţinuţii şi arestanţii; 

 persoanele spitalizate sau aflate temporar în sanatorii pentru tratament sau recuperare; 

 persoanele aflate în deplasare în altă localitate din ţară; 

pentru care datele se colectează prin intervievarea rudelor sau a celorlalţi membri ai gospodăriilor 

din care fac parte. 
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Nu intră în sfera de cercetare 
Persoanele care locuiesc permanent în unităţi de locuit în comun (cămine de bătrâni, de handicapaţi, 

cămine studenţeşti, sanatorii etc.) sau în locuinţe sezoniere nu sunt cuprinse în anchetă. 

 

5. PERIOADA DE REFERINŢĂ 

 

Interviurile sunt repartizate uniform de-a lungul trimestrului, realizându-se o cercetare continuă.  

Perioada de referinţă (pentru marea majoritate a întrebărilor) este săptămâna, de luni până duminică 

inclusiv; dinaintea interviului. Pentru anumite întrebări există şi alte perioade de referinţă: ultimele 4 

săptămâni, următoarele 15 zile, ultimul an, aceste excepţii fiind specificate pe chestionar. 

 

6. METODA DE COLECTARE 

Datele sunt colectate prin metoda interviului faţă în faţă. Înregistrarea informaţiilor în chestionarele 

anchetei se realizează prin intervievarea persoanelor de 15 ani şi peste, la domiciliul gospodăriilor 

din locuinţele cercetate. 

Realizarea în teren a anchetei presupune parcurgerea a două etape succesive: 

(1) Identificarea locuinţelor din centrul de cercetare şi înştiinţarea gospodăriilor. 

(2) Înregistrarea datelor în chestionare. 

 

(1) Identificarea locuinţelor se face de către anchetator, conform „Listei locuinţelor şi a 

gospodăriilor cercetate” (formular LG) întocmită la BNS în urma extragerii eşantionului lunar de 

locuinţe. 

La identificare se ţine seama că la anchetă trebuie înregistrate toate locuinţele cuprinse în listă, 

indiferent de tipul clădirii (de locuit, cu unităţi de locuit în comun, cu altă destinaţie), precum şi 

toate gospodăriile şi persoanele care le ocupă. 

Eventualele modificări care au avut loc (distrugeri, demolări, fuziuni de locuinţe, schimbarea 

destinaţiei) trebuie consemnate în formularul LG în coloana „Observaţii” şi în chestionarul CL. 

La locuinţele identificate sunt lăsate în avans scrisori de înştiinţare a gospodăriilor şi pliante, 

prin care acestea sunt anunţate că fac parte din eşantion şi la ce dată urmează a fi vizitate pentru 

realizarea interviului şi, în acelaşi timp sunt familiarizate cu obiectivele cercetării şi cu 

principalele rezultate ale anchetei. 

(2) Înregistrarea datelor se face de către operatorul de interviu la domiciliul gospodăriilor, pe baza 

întrebărilor cuprinse în cele două tipuri de formulare: 

- Chestionarul locuinţei – CL 

- Chestionarul individual – CI. 

După terminarea operaţiunilor de înregistrare în teren, anchetatorul trebuie să completeze coloanele 

„Situaţia la anchetă” şi „Centralizatorul” din formularul LG, formular care reprezintă inventarul 

chestionarelor cuprinse în mapă şi, totodată, un centralizator al datelor din chestionarele CL şi CI. 

 

 

Chestionarele anchetei 

Chestionarul locuinţă (CL) este completat, de regulă, pe baza răspunsurilor persoanei de referinţă 

(de obicei capul gospodăriei) şi se compune din: 

- o parte referitoare la informaţiile asupra clădirii şi locuinţei: destinaţia, situaţia locuinţei 

(anchetată anterior, nouă la anchetă, trebuie exclusă din anchetă: distrusă, şi-a schimbat 

destinaţia, a dispărut prin fuziune etc.), tipul locuinţei (permanentă, temporară), numărul 

gospodăriilor din locuinţă; 

- o parte referitoare la fiecare gospodărie care ocupă locuinţa, adresată tuturor membrilor 

gospodăriei, indiferent de vârstă şi care colectează date demografice şi privind nivelul de 



 6 

instruire, forma de instruire urmată în ultimele patru săptămâni, informaţii privind relaţia cu 

capul gospodăriei, mobilitatea comparativ cu situaţia la ancheta precedentă şi prezenţa in 

gospodărie. 

 

 

Chestionarul individual (CI) se adresează tuturor membrilor gospodăriei în vârstă de 15 ani şi 

peste şi se compune din: 

- întrebări generale adresate tuturor membrilor gospodăriei în vârstă de 15 ani şi peste (15 ani s-

a adoptat ca vârsta limita pentru definirea populaţiei active) care permite ghidarea interviului 

către secţiunile următoare ale chestionarului, în funcţie de activitatea economică a 

respondentului; 

- întrebări adresate persoanelor care au lucrat în cursul perioadei de referinţă cu privire la 

statutul profesional, modalitatea de angajare, protecţia socială, forma de proprietate a unităţii, 

locul de muncă, forma organizatorico-juridică, ocupaţia, activitatea economică, condiţiile de 

muncă, programul de lucru, orele lucrate, munca inadecvată, venitul provenit din ocupare, 

dorinţa de a avea un alt loc de muncă; 

- întrebări adresate persoanelor care nu au lucrat (în şomaj sau inactive) privind dorinţa de a 

munci, metodele utilizate pentru a găsi un loc de muncă, disponibilitatea pentru a începe 

lucrul, motivele pentru care nu caută de lucru, ce fel de loc de muncă caută; activitatea 

anterioară: statutul profesional, ocupaţia, activitatea economică şi locul de muncă pe care le-au 

avut înainte de încetarea lucrului, etc. 

 

 

În conformitate cu recomandările internaţionale, la AFM se respectă structura obligatorie a 

parcurgerii interviului (fluxul întrebărilor în chestionare): 

 

 

1). A lucrat respondentul în timpul săptămânii de referinţă? 

 

Da   Nu 

 

 

   2). Are un loc de muncă 

    de la care a lipsit? 

 

   Da    Nu 

 

 

 

     3). Caută de lucru şi este disponibil de a începe lucrul? 

      

 

     Da    Nu 

 

 

 

 

Persoane ocupate   Şomeri  Persoane economic inactive 
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Personalul de teren 

 

AFM este coordonată de BNS. La nivelul municipiilor Chişinău şi Bălţi şi a raioanelor, conducerea 

anchetei revine direcţiilor (secţiilor) teritoriale de statistică. 

În cadrul fiecărui organ teritorial de statistică (unde se desfăşoară ancheta), personalul antrenat în 

efectuarea anchetei, este format din: 

 responsabili de anchetă – şefii direcțiilor/secțiilor teritoriale de statistică respective; 

 controlori – 41 persoane; 

 anchetatori – 150 persoane. 

 Responsabilul de anchetă coordonează şi răspunde de realizarea anchetei în toate fazele 

derulării ei, desfăşurând următoarele  activităţi: 

- pregătirea anchetei; 

- repartizarea centrelor de cercetare controlorilor; 

- primirea materialelor anchetei (manuale, chestionare, legitimaţii etc.) şi repartizarea 

acestora controlorilor; 

- îndrumarea şi verificarea activităţii controlorilor şi anchetatorilor; 

- verificarea realizării înregistrărilor în teren; 

- organizarea verificării calităţii datelor din chestionarele anchetei; 

- verificarea codificării, introducerii, prelucrării/validării, transmiterii datelor la BNS. 

 

 Controlorii răspund direct de realizarea anchetei în centrele de cercetare care le-au fost 

repartizate, prin următoarele acţiuni: 

- distribuirea materialelor (manuale, chestionare, legitimaţii etc.) fiecărui anchetator; 

- supravegherea, îndrumarea şi controlul selectiv al activităţii de înregistrare a datelor în 

teren; 

- preluarea şi verificarea formularelor completate de anchetator; 

- codificarea datelor din chestionarele individuale;    

- corectarea erorilor de introducere sau de înregistrare  a datelor; 

- introducerea, validarea şi transmiterea datelor la BNS (Secţia statistica ocupării). 

 

 Anchetatorii efectuează operaţiunile privind: 

- identificarea adreselor locuinţelor; 

- petrecerea interviurilor şi înregistrarea datelor colectate în chestionare; 

- completarea "Listei locuinţelor şi a gospodăriilor cercetate" (formular LG). 

În activitatea lor aceştia respectă precizările metodologice şi organizatorice din Manualul 

anchetatorului şi termenele prevăzute în Calendarul privind activitatea anchetatorului. 

 

7. PLANUL DE SONDAJ 

 

Planul de sondaj folosit pentru ancheta AFM este un plan de sondaj în două trepte.  

În prima treaptă, în baza recensământului din 2004, a fost proiectat un eşantion stratificat de 219 

localităţi grupate în 150 centre de cercetare, asimilate Unităţilor Primare de Eşantionare (UPE). 

Acesta reprezintă Eşantionul Multifuncţional pentru cercetările din DOmeniul Social, aşa numitul 

eşantion master EMDOS. Pentru stratificare au fost folosite criteriile geografic, mediul de reşedinţă 

şi mărimea localităţilor. EMDOS cuprinde 53 UPE selectate din mediul urban şi 97 UPE selectate 

din mediul rural. 
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O dată la doi are loc rotaţia UPE-urilor. Astfel, circa 20% din UPE-uri sunt înlocuite cu altele noi, în 

scopul obţinerii unei acoperiri teritoriale mai bune în timp, precum şi a unei comparabilităţi în timp 

a seriilor cronologice, prin evitarea rupturilor bruşte. 

În a doua treaptă, se extrag utilizând procedeul extragerii simple aleatoare din EMDOS 19200 de 

locuinţe pe an. Toate gospodăriile dintr-o locuinţă sunt incluse. 

Începând cu I trimestru I 20151, fiecare locuinţă este observată pe parcursul unei perioade de 13 luni 

conform schemei de rotaţie de tipul 1-(2)-1-(8)-1. Conform acestei scheme de rotaţie gospodăria 

este anchetată în prima lună, următoarele 2 luni este scoasă temporar din cercetare, a 4-a lună este 

cercetată din nou, 8 luni este exclusă temporar din cercetare, a 13-a lună este cercetată din nou, apoi 

este exclusă definitiv din cercetare. 

 

Baza de sondaj  

În lipsa unor registre adecvate (registru de locuinţe, registru al populaţiei etc.), anchetele în 

gospodării realizate de către BNS se bazează pe utilizarea unui eşantion master, ceea ce impune 

aplicarea unor planuri de sondaj în mai multe trepte.  

În perioada 2003 - 2005, s-au desfăşurat lucrările de pregătire şi s-a constituit Eşantionul 

Multifuncţional pentru cercetările din DOmeniul Social (EMDOS), pe baza informaţiilor oferite de 

Recensământul Populaţiei din 2004, cu scopul de a servi ca bază de eşantionare pentru anchetele în 

gospodării care urmează a fi realizate până la următorul recensământ. 

EMDOS a fost creat prin includerea a 129 unităţi administrativ-teritoriale de nivelul II. Municipiile 

Chişinău, Bălţi şi oraşele Cahul şi Ungheni au fost împărţite în 29 sectoare, formând astfel, 

împreună cu restul unităţilor din EMDOS, 150 de unităţi primare de eşantionare. Cele 150 UPE 

(centre  de cercetare), sunt repartizate, în toate zonele statistice, după cum urmează: 

 

Zona Total 
inclusiv, pe medii 

Urban Rural 

Nord 46 14 32 

Centru 46 8 38 

Sud 32 9 23 

Mun. Chişinău 26 22 4 

 

 

În concluzie, algoritmul de extragere a EMDOS a fost asimilat cu o selecţie stratificată, cu 

probabilitate proporţională cu mărimea UPE în interiorul fiecărui strat.  

Baza de sondaj pentru II treaptă de eşantionare a fost constituită iniţial în baza listelor 

consumatorilor de electricitate, obţinute de la prestatorii de electricitate, şi compararea acestora cu 

datele de la Recensământul Populaţiei 2004. În fiecare an baza de sondaj aferentă mediului rural este 

supusă unei proceduri speciale de actualizare numită listing. 

 

Unitatea de eşantionare 

Unitatea primară de eşantionare, corespunzătoare primei trepte de eşantionare (selecţia  eşantionului 

master), a fost unitatea administrativ-teritorială de nivelul II. 

Unitatea secundară de eşantionare, corespunzătoare celei de-a doua trepte de eşantionare (selecţia 

eşantionului anchetei), a fost locuinţa (adresa).  

 

 

                                                 
1 În perioada 2006 – 2014 fiecare locuinţă a fost observată pe parcursul unei perioade de 14 luni conform schemei de 

rotaţie de tipul:  2-(1)-1-(8)-2. 
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Fracţia de sondaj 

Fracţia de sondaj globală, calculată ca procent al locuinţelor incluse în eşantionul anual al anchetei 

în total locuinţe, este de aproximativ 1.5%. 

 

Volumul eşantionului 

Volumul eşantionului pentru o anchetă trimestrială este de  7200 locuinţe.  

 

Conform metodologiei adoptate pentru anchetele in gospodării realizate de către BNS, o locuinţă 

poate conţine una sau mai multe (cazuri rare, totuşi) gospodării. Toate gospodăriile aparţinând 

locuinţelor selectate, precum şi toate persoanele de 15 ani şi peste, aparţinând gospodăriilor din 

locuinţele selectate, sunt anchetate. 

 

În aceste condiţii, volumul eşantionului de gospodării, ca şi volumul eşantionului de persoane, sunt 

variabile aleatoare, depinzând de eşantionul de locuinţe selectat în treapta a doua. 

 

Stratificarea 

Stratificarea se referă numai la prima treaptă de eşantionare.  Au fost create 11 straturi, criteriile de 

stratificare folosite fiind zona statistică (Nord, Centru, Sud şi Mun. Chişinău), mediul de reşedinţă 

(urban sau rural) şi mărimea localităţilor rurale (sate mari şi mici) unde este localizată o anumită 

UPE. 
 

8. EXTINDEREA REZULTATELOR 

 

Ponderile finale, folosite pentru a obţine estimaţiile la nivel de gospodărie sau/şi persoană sunt obţinute 

prin parcurgerea  a trei etape. 

 

Prima etapă constă în determinarea coeficienţilor de extindere de bază (inversul probabilităţii generale  

de selecţie a unei locuinţe, după cele două trepte de eşantionare) pentru fiecare locuinţă din eşantion. 

Ponderea de bază a unei locuinţe este atribuită tuturor gospodăriilor din acea locuinţă. 

 

A doua etapă constă în ajustarea coeficienţilor de extindere de bază în funcţie de rata de non-răspuns 

total. Se procedează la reponderarea unităţilor respondente, prin ajustarea cu inversul ratei de răspuns, 

gospodăriile respondente fiind grupate după UPE. 

 

A treia etapă şi ultima constă în post-stratificarea coeficienţilor de extindere obţinuţi în etapa a doua cu 

totalurile populaţiei pentru anumite variabile. Astfel, redresarea se realizează separat, pe fiecare strat, 

folosindu-se drept variabile  de post-stratificare populaţia totală pe: mediu de reşedinţă, gen şi 5 grupe 

de vârstă, utilizând un algoritm propriu scris în Stata 9.2. Populaţia totală  este cunoscută din statistica 

demografică curentă: este recalculată pe baza populaţiei de la Recensământul Populaţiei 2004 şi este 

disponibilă o singură dată pe an (la 1 ianuarie), populaţia instituţionalizată fiind inclusă.  

 

La sfârşitul acestei etape sunt obţinuţi coeficienţii finali de extindere, diferiţi de la o gospodărie la 

alta. 

 

9. PRELUCRAREA DATELOR 

 

Soluţia informatică a anchetei este realizată în SGBD ORACLE şi este divizată pe două 

componente: 

- soluţia informatică la nivel local (secţiile teritoriale de statistică); 
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- soluţia informatică la nivel central. 

 

Soluţia informatică la nivel local permite introducerea datelor pe calculator, controlul aritmetic şi logic  

atât pentru un centru de cercetare cât şi la nivel de secţie teritorială.  

 

Pentru proiectarea soluţiei informatice la nivel local au fost elaborate trei categorii de condiţii 

logice: 

- de verificare a drumurilor logice din chestionare; 

- de verificare a datelor din chestionare; 

- de verificare a integrităţii între datele de identificare ale gospodăriilor din momentul selectării cu 

cele completate în timpul interviului. 

 

Condiţiile de control logic la nivel de chestionar au ca scop: urmărirea şi verificarea 

drumurilor/fluxurilor logice din chestionare; respectarea corelaţiilor între răspunsurile la diferite 

întrebări, codificarea corectă a numitor variabile, eliminarea unor răspunsuri aberante sau ilogice. 

 

Prin condiţiile de verificare a integrităţii se urmăreşte corelarea şi verificarea datelor de identificare 

ale gospodăriei din momentul selectării cu cele completate în timpul interviului şi a datelor de 

identificare aferente membrilor gospodăriilor selectate între tipurile de chestionare utilizate. 

 

Pe baza întregului set de condiţii de control s-a elaborat programul de introducere a datelor pe 

calculator. 

 

Soluţia informatică la nivel central cuprinde pe lângă varianta pentru secţiile teritoriale şi Modulul 

administratorului bazei de date care permite: 

- realizarea tuturor operaţiunilor ce ţin atât de importarea şi exportarea informaţiei, cât şi de 

exportarea fişierelor necesare pentru instalarea şi modificarea programului de procesare a 

informaţiei în secţiile teritoriale de statistică.  

- validarea bazelor de date primite din secţiile teritoriale în vederea agregării; 

- agregarea bazelor de date; 

- corecţii automate; 

- modificarea/lichidarea/adăugarea variabilelor, condiţiilor de control logic, condiţiilor de 

verificare a drumurilor/fluxurilor logice din chestionare ş.a. 

- înregistrarea şi vizualizarea tuturor operaţiunilor (evenimentelor) executate în baza de date cu 

indicarea utilizatorului, datei şi codului operaţiunii executate; 

- păstrarea şi modificarea informaţiei despre utilizatorii programului (controlori, administratori); 

- generarea tabelelor de ieşire. 

 

Elaborarea tabelelor de ieşire 

În scopul asigurării indicatorilor necesari caracterizării activităţii persoanelor ocupate şi neocupate 

în vârstă de 15 ani şi peste şi utilizării eficiente a informaţiilor colectate, au fost proiectate circa 90 

de tabele de ieşire structurate pe principalele subiecte pe care le tratează ancheta.  

Indicatorii cuprinşi în tabele sunt calculaţi pentru total ţară, pe zone statistice, pe sexe, grupe de 

vârstă, nivel educaţional, pe activităţi economice, grupe de ocupaţii, forme de proprietate, după 

statutul profesional, durata şi programul de lucru etc. 
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10. CONCEPTE ŞI DEFINIŢII UTILIZATE 

 

Prin gospodărie se înţelege grupul de două sau mai multe persoane care locuiesc împreună având, în 

general, legături de rudenie şi care se gospodăresc (fac menajul) în comun, participând în totalitate 

sau parţial la formarea veniturilor şi la cheltuirea lor. Persoana care nu aparţine de o gospodărie şi 

care declară că locuieşte şi se gospodăreşte singură se consideră gospodărie formată dintr-o singură 

persoană. 

 
Populaţia activă din punct de vedere economic (sau forţa de muncă)  cuprinde toate persoanele de 
152 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii în 
timpul perioadei de referinţă, incluzând populaţia ocupată şi şomerii. 

 

Încadrarea populaţiei pe categorii, după participarea la activitatea economică, se face conform 

principiului priorităţii ocupării faţă de şomaj şi şomajului faţă de inactivitate. 

 

Rata globală de activitate reprezintă proporţia populaţiei active în populaţia totală a ţării (%). 

 

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste reprezintă proporţia populaţiei active de 15 ani şi  

peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste (%). 

 

Populaţia în vârstă de muncă include toate persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-56 ani femei şi 

16-61 ani bărbaţi (vârsta aptă de muncă în conformitate cu legislaţia naţională). În sensul anchetei, 

pentru asigurarea comparabilităţii, la definirea acestei categorii de populaţie se folosesc şi limitele 

de vârstă utilizate în plan internaţional: 15-64 ani. 

 

Rata de participare la forţa de muncă reprezintă ponderea populaţiei active în vârstă de muncă (16-

56/61 ani sau 15-64 ani) în populaţia totală în vârstă de muncă. 

 

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste care au desfăşurat o activitate 

economică sau socială producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră3 în perioada de 

referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte 

beneficii. S-a adoptat criteriul standard recomandat de Biroul Internaţional al Muncii (BIM) „în 

definirea” populaţiei ocupate pentru asigurarea comparabilităţii datelor la nivel internaţional, 

precum şi din următoarele considerente: 

 

- Cuprinderea activităţilor desfăşurate în timp redus, ocazionale sau sezoniere; 

- Definirea şomajului ca lipsă totală a muncii; 

- Evaluarea dimensiunilor sub-ocupării forţei de muncă. 
 
În afara persoanelor aflate la lucru, care au un loc de muncă şi care în cursul săptămânii de referinţă au 
lucrat ca salariaţi, ca lucrători pe cont propriu sau lucrători familiali neremuneraţi, se consideră 
persoane ocupate: 

                                                 
2 Limita de jos a vârstei apte de muncă (de 15 ani) utilizată la AFM este în conformitate cu normele europene şi Codul 

Muncii al Republicii Moldova. Astfel, Codul Muncii, art. 46 (2), prevede, că persoana fizică dobândeşte capacitatea de 

muncă la împlinirea vârstei de 16 ani. Totodată, persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă şi la 

împlinirea vârstei de 15, cu acordul scris al părinţilor (art. 46 (3)). 
3 Pentru persoanele ocupate în gospodăria auxiliară cu producerea de produse agricole în exclusivitate pentru consumul 

propriu (al gospodăriei) durata minimă este de 20 de ore pe săptămână. 
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- persoanele temporar absente de la lucru în cursul săptămânii de referinţă, care îşi păstrează 
legătura formală cu locul de muncă, motivele de absenţă putând fi: concediul de odihnă, concediul 
medical, concediul de maternitate, concediul pentru îngrijirea copilului4, concediul fără plată3, de 
studii, pentru incapacitate de muncă temporară, conflict de muncă sau grevă, cursuri de 
perfecţionare sau profesionale, suspendarea temporară a lucrului datorită condiţiilor meteorologice, 
conjuncturii economice nefavorabile3, penuriei de materii prime sau energie3, incidentelor tehnice; 

- persoanele salariate în perioada extra-sezon, care au certitudinea că vor reveni la locul de 
muncă într-o perioadă de cel mult şase luni şi în această perioadă primesc saslariu3; 

- persoanele care au un loc de muncă (în regim de lucru complet sau parţial), aflate în căutarea 
altui loc de muncă; 

- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau 
aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau 
beneficiau de pensie, erau înscrise la oficiile forţei de muncă, primind sau nu ajutor de şomaj; 

- lucrătorii familiali neremuneraţi, inclusiv cei temporar absenţi în cursul săptămînii de 
referinţă; 

- membrii forţelor armate (cadre active şi militari în termen). 

 

Rata de ocupare: ponderea populaţiei ocupate în vârstă de 15 ani şi peste în totalul populaţiei de 

aceiaşi grupă de vârstă, exprimat procentual. 

 

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă: ponderea populaţiei ocupate în vârstă de muncă 

(16-56/61 ani sau 15-64 ani) în populaţia totală în vârstă de muncă. 

 

Ecartul de gen al ocupării: diferenţa dintre rata de ocupare a femeilor şi rata de ocupare a 

bărbaţilor, exprimată în puncte procentuale. 

 

Activităţi economice: proporţia populaţiei ocupate în vârstă de 15 ani şi peste distribuită pe cele trei 

sectoare de activitate, exprimată procentual: 

- primar: agricultură, silvicultură, piscicultură; 

- secundar: industrie (extractivă, prelucrătoare, energie electrică şi termică, gaze şi apă) şi 

construcţii; 

- terţiar: servicii comerciale (comerţ, hoteluri şi restaurante, transport, depozitare şi 

comunicaţii, intermedieri financiare, tranzacţii imobiliare etc.) şi servicii sociale (administraţie 

publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, servicii personale etc.). 

 

Tipul unităţilor de producţie este definit conform Sistemului Conturilor Naţionale. Cele trei 

sectoare sunt: 

- Unităţile de producţie ale Sectorului formal; 

- Unităţile de producţie ale Sectorului informal; 

- Gospodăriile Casnice. 

 

Ocuparea în Sectorul formal este definită ca ocupare în: 

- Întreprinderi corporative, organizaţii şi instituţii (unităţile economice cu drept de persoană 

juridică) sau 

- Întreprinderi non-corporative, care sunt înregistrate. 

 

                                                 
4 Vezi capitolul Schimbări metodologice 2006 
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Ocuparea în Sectorul informal include toate persoanele care, indiferent de statutul lor profesional, 

în timpul perioadei de referinţă au fost ocupate în întreprinderi ce aparţin sectorului informal, având 

această ocupaţie (loc de muncă) în activitatea principală sau secundară. Întreprinderile sectorului 

informal sunt definite ca întreprinderi private non-corporative (fără statut de persoană juridică), care 

nu sunt înregistrate.  

 

Ocuparea în Gospodăriile casnice include persoanele ocupate cu producerea de produse agricole în 

exclusivitate pentru consumul gospodăriei, dacă ele sunt ocupate în această activitate 20 de ore şi 

mai mult în perioada de referinţă, precum şi lucrătorii casnici plătiţi angajaţi de gospodărie. 

 

Tipul (natura) locului de muncă poate fi formal sau informal. 

 

Ocuparea formală include: 

- Lucrătorii pe cont propriu care lucrează în întreprinderile sectorului formal; 

- Patronii care lucrează în întreprinderile sectorului formal; 

- Membri ai cooperativelor de producţie formale; 

- Salariaţii, pentru care patronul plăteşte contribuţii sociale, beneficiază de concediu anual plătit 

şi de concediu medical plătit. 

 

Ocuparea informală include: 

1) Lucrătorii pe cont propriu, care lucrează în întreprinderile sectorului informal; 

2) Patronii, care lucrează la întreprinderile sectorului informal; 

3) Membrii cooperativelor informale de producţie; 

4) Ajutorii familiali angajaţi la întreprinderile sectorului formal sau la întreprinderile sectorului 

informal; 

5) Salariaţii angajaţi la întreprinderile sectorului formal, la întreprinderile sectorului informal sau 

în gospodăriile particulare ale cetăţenilor, care satisfac cel puţin unul din criteriile de mai jos: 

- patronul nu plăteşte contribuţiile sociale pentru ei; 

- nu beneficiază de concediu anual plătit; 

- nu beneficiază, în caz de boală sau traumă, de concediu medical plătit. 

6) Persoanele ocupate cu producerea de produse agricole în gospodăriile casnice, în exclusivitate 

pentru consumul propriu, cu o durată a săptămânii de lucru de 20 de ore şi mai mult. 

 

Grupe de ocupaţii: Gruparea populaţiei după ocupaţie a avut în vedere funcţia sau profesia 

persoanelor ocupate efectiv exercitată, prin ocupaţie înţelegându-se activitatea utilă, aducătoare de 

venit (în bani sau în natură) pe care o desfăşoară o persoană, în general într-o unitate economico-

socială. Populaţia ocupată a fost repartizată pe grupe de ocupaţii utilizându-se Clasificatorul 

Ocupaţiilor din Republica Moldova, armonizat cu clasificatorul internaţional (ISCO-88, ILO): 

 
1 Conducători ai autorităţilor publice de toate nivelurile, conducători şi funcţionari superiori din 

unităţile economico-sociale şi politice 
2 Specialişti cu nivel superior de calificare 
3 Specialişti cu nivel mediu de calificare 
4 Funcţionari administrativi 
5 Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi deservire comunală, comerţ şi asimilaţi 
6 Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultură şi pescuit 
7 Muncitori calificaţi în întreprinderi industriale mari si mici, în meserii de tip artizanal, în 

construcţii, transporturi, telecomunicaţii, geologie şi prospectarea geologică 
8 Operatori, aparatiști, maşinişti la instalaţii şi maşinişti şi lăcătuşi-asamblori 
9 Muncitori necalificaţi 
10 Forţele armate 
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Statut profesional reprezintă situaţia deținută de o persoană în funcție de modul de obținere a 

veniturilor prin activitatea exercitată şi anume: 

 salariaţi;

 non-salariaţi: patroni, lucrători pe cont propriu, ajutori familiali neremuneraţi, membri ai

cooperativelor de producţie.

- Salariat este considerată persoana care-şi exercită activitatea în baza unui contract de muncă într-o 

unitate economică sau socială – indiferent de forma ei de proprietate – sau la persoane particulare 

(în baza unui contract sau a unei înţelegeri), în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu, în 

bani sau în natură, sub formă de comision etc.

- Patron este persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în propria unitate (întreprindere, agenţie, 

atelier, magazin, birou, fermă etc.), pentru a cărei activitate angajează unul sau mai mulţi salariaţi 

permanenţi. 

- Lucrător pe cont propriu este persoana care-şi exercită activitatea în unitatea proprie sau într-o 

afacere individuală, fără a angaja vreun salariat permanent, fiind ajutat sau nu de membrii familiei 

neremuneraţi. Sânt încadraţi la acest statut întreprinzătorii independenţi (vânzătorii ambulanţi, 

meditatorii, taximetriştii particulari etc.), liber-profesioniştii (muzicanţii ambulanţi, artiştii plastici, 

avocaţii), zilierii ocazionali, agricultorii individuali. Lucrătorul pe cont propriu poate avea salariaţi 

temporari. 

- Lucrător familial neremunerat este persoana care-şi exercită activitatea într-o unitate economică 

familială condusă de un membru al familiei sau o rudă, pentru care nu primeşte remuneraţie sub 

formă de salariu sau plată în natură. Gospodăria ţărănească este considerată o astfel de unitate. Dacă 

mai multe persoane dintr-o gospodărie lucrează în gospodăria agricolă proprie, una dintre acestea – 

de regulă, capul gospodăriei – este considerat lucrător pe cont propriu, iar ceilalţi – lucrători 

familiali neremuneraţi. 

- Membru al unei cooperative este considerată persoana care a lucrat ca membru al unei 

cooperative, unde fiecare membru are drepturi egale la luarea deciziilor, soluţionarea problemelor de 

producţie/realizare etc. 

Programul de lucru al persoanelor ocupate s-a definit ca fiind complet sau parţial, conform 

declaraţiei respondenţilor. În general pentru salariaţi se consideră complet programul aferent unei 

norme întregi, aşa cum este prevăzută prin contractul colectiv de muncă (durata normală) şi parţial 

programul a cărui durată prevăzută prin contractul individual de muncă este semnificativ mai mică 

decât durata normală. 

Modalitatea de angajare a salariaţilor poate fi următoarea: 

- Contract individual de muncă (în scris); 

- Înţelegere (verbală). 

Munca la domiciliu cuprinde activităţile profesionale care se efectuează în totalitate sau parţial 
acasă la persoana intervievată; este practicată în special de liber profesionişti - lucrători pe cont 
propriu, dar şi de unii salariaţi. În cazul salariaţilor, “lucrul acasă” este interpretat în sensul 
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existenţei unei înţelegeri mutuale între salariat şi angajator (patron) ca o parte din muncă să fie 
efectuată la domiciliul salariatului în mod regulat. 

 

Munca în program non-standard include: a) munca atipică - persoanele care lucrează seara (între 

orele 18oo-22oo), noaptea  (între orele 22oo-06oo), sâmbăta sau duminica; b) lucrul în schimburi (adică 

lucrul în 2, 3 şi 4 schimburi), c)lucrul „la solicitare” etc. 

 

Ocuparea inadecvată în raport cu calificarea include persoanele ocupate, a căror ocupaţie nu 

corespunde domeniului de pregătire, şi care în perioada de referinţă doresc să schimbe situaţia la 

locul actual de muncă, în sensul de a folosi mai pe larg aptitudinile, calificarea şi sunt disponibili să 

o facă. 

 

Ocuparea inadecvată în raport cu venitul include persoanele ocupate care în perioada de referinţă 

doresc să schimbe situaţia la locul actual de muncă în scopul majorării venitului şi sunt disponibili 

să o facă. 

 

Ocuparea inadecvată în raport cu orele excesive de lucru include persoanele ocupate care în 

perioada de referinţă doresc să lucreze mai puţine ore decât lucrează efectiv fie la acelaşi loc de 

muncă, fie la un alt loc de muncă cu o reducere corespunzătoare a venitului. 

 

Subocuparea în raport cu timpul lucrat: persoanele ocupate care satisfac următoarele criterii: 

- doresc să lucreze ore suplimentate; 

- sunt disponibile să lucreze ore suplimentare; dacă ar fi avut această oportunitate; 

- orele efectiv lucrate în toate activităţile în timpul perioadei de referinţă sunt sub o limită 

stabilită. A fost adoptat pragul de 40 de ore pe săptămână în conformitate cu legislaţia 

muncii în vigoare. 

 

Rata de subocupare: ponderea populaţiei sub-ocupate în total populaţie ocupată.  

 

Volumul subocupării: timpul  adiţional pe care persoanele sub-ocupate ar fi dorit şi ar fi fost 

disponibile să-l lucreze adiţional la orele efectiv lucrate în perioada de referinţă până la un prag 

convenit (în cazul nostru – 40 ore pe săptămână în conformitate cu legislaţia muncii). 

 

Rata volumului subocupării: raportul dintre volumul subocupării în raport cu timpul lucrat şi 

timpul potenţial pentru lucru al persoanelor în ocupare, calculat ca sumă a „orelor efectiv lucrate de 

populaţia ocupată şi volumul subocupării” exprimat procentual. 

 

Şomeri în sens BIM5 sunt persoanele de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei de referinţă 

îndeplinesc simultan următoarele condiţii: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diverse metode pentru a-l 

găsi: înscrierea la oficiile forţei de muncă sau la agenţii particulare de plasare, acţiuni pentru a 

începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri, 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. 

În această categorie de populaţie sunt incluse, de asemenea: 

                                                 
5 Conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii 
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- persoanele fără loc de muncă, disponibile să lucreze, care aşteaptă să fie rechemate la lucru sau 

care au găsit un loc de muncă şi urmează să înceapă lucrul la o dată ulterioară perioadei de 

referinţă; 

- persoanele care în mod obişnuit fac parte din populaţia inactivă (elevi, studenţi, pensionari), 

dar care au declarat că sunt în căutarea unui loc de muncă şi sunt disponibile să înceapă lucrul. 

 

Rata şomajului în sens BIM: proporţia şomerilor BIM în populaţia activă, exprimat procentual. 

 

Ecartul de gen al şomajului: diferenţa dintre rata şomajului BIM în rândul femeilor şi rata 

şomajului BIM în rândul bărbaţilor, exprimat în puncte procentuale. 

 

Şomajul de lungă durată: numărul persoanelor aflate în situaţia de şomaj timp de un an şi mai mult. 

 

Rata şomajului de lungă durată: proporţia numărului şomerilor BIM aflaţi în şomaj de 12 luni şi 

peste în numărul total de persoane active, exprimat procentual. 

 

Incidenţa şomajului de lungă durată: proporţia şomajului de lungă durată (12 luni şi peste) în 

numărul total de şomeri, exprimat procentual. 

 

Şomajul de foarte lungă durată: numărul persoanelor aflate în situaţia de şomaj timp de 24 luni şi 

mai mult. 

 

Rata şomajului de foarte lungă durată: proporţia numărului şomerilor BIM aflaţi în şomaj de 24 

luni şi peste în numărul total de persoane active, exprimat procentual 

 

Şomajul în rândul tinerilor: 
a) rata şomajului în rândul tinerilor: ponderea numărul şomerilor în vârstă de 15-24 ani în 

numărul total al populaţiei active din această categorie de vârstă, exprimat procentual; 

b) raportul dintre rata şomajului la tineri (15-24 ani) şi rata şomajului la adulţi (25 ani şi peste), 

exprimat procentual; 

c) ponderea şomerilor tineri în total şomaj exprimat procentual; 

d) proporţia şomajului în rândul tinerilor: ponderea şomerilor în vârstă de 15-24 ani la numărul 

total al tinerilor din aceeaşi grupă de vârstă (15-24 ani), exprimat procentual. 

 

Şomajul de lungă durată în rândul tinerilor: numărul tinerilor (15 – 24 ani) aflaţi în situaţia de 

şomaj timp de 6 luni şi mai mult. 

 

Incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor: raportul dintre numărul şomerilor BIM în 

vârstă de 15-24 ani aflaţi în şomaj de 6 luni şi peste şi numărul total de şomeri din aceeaşi grupă de 

vârstă (15-24 ani), exprimat procentual. 

 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic cuprinde toate persoanele, indiferent de vârstă, 

care n-au lucrat cel puţin o oră şi nu erau şomeri în perioada de referinţă. 

Populaţia economic inactivă include următoarele categorii de populaţie:  

- elevi sau studenţi; 

- pensionari (de toate categoriile); 

- casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în gospodărie); 

- persoane întreţinute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri (chirii, 

dobânzi, rente etc.); 
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- persoanele declarate plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru6. 

 

Rata de inactivitate a populaţiei de 15 ani şi peste reprezintă proporţia populaţiei inactive de 15 ani 

şi  peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste (%). 

 

Persoane descurajate sunt persoanele inactive, disponibile să lucreze în următoarele 15 zile, care nu 

au un loc de muncă şi au declarat că sunt în căutarea unui loc de muncă, dar nu au întreprins nimic 

în acest scop în ultimele 4 săptămâni sau că nu caută un loc de muncă din următoarele motive: 

- au crezut ca nu există locuri libere sau nu au ştiut unde să mai caute; 

- nu se simt pregătite profesional; 

- cred că nu vor găsi de lucru din cauza vârstei; 

- au căutat altă dată şi nu au găsit. 

 

Raportul de dependenţă economică: raportul dintre persoanele neocupate (inactive sau în şomaj) şi 

persoanele ocupate, exprimat în promile (‰). 

 

Raportul de dependenţă economică la gospodării: raportul dintre numărul persoanelor din 

gospodăriile în care nici un membru nu este persoană ocupată şi numărul total de persoane din 

gospodării, exprimat procentual. 

Se calculează pentru două categorii de persoane: 

I. Copii de 0-17 ani, ca raport între numărul copiilor de 0-17 ani din gospodăriile în care nici 

un membru nu este persoană ocupată şi numărul total de copii de 0-17 ani; 

II. Adulţi de 18-59 ani, ca raport între numărul persoanelor de 18-59 ani din gospodăriile în 

care nici un membru nu este persoană ocupată şi numărul total de persoane de 18-59 ani. 

Studenţii, la fel alte persoane inactive care urmează o formă de instruire în vârstă de 18-24 

ani din gospodăriile compuse numai din studenţi de aceeaşi grupă de vârstă nu se iau în 

calcule nici pentru numărător nici pentru numitor. 

 

Procesul de instruire cuprinde totalitatea activităţilor de învăţare întreprinse în vederea 

îmbunătăţirii cunoştinţelor, calificării şi competenţei, în scop personal, civic, social şi/sau legat de 

carieră şi presupune luarea în prealabil a deciziei de a învăţa, cu perspectiva îmbunătăţirii 

cunoştinţelor, informaţiilor, competenţei, înţelegerii, calificării, comportamentului. Se desfăşoară: 
- în cadrul sistemului naţional de educaţie; 
- în afara sistemului naţional de educaţie prin participarea la cursuri, seminarii, conferinţe etc. 

 
Gruparea după nivelul şcolii de cel mai înalt grad absolvite7 (cu sau fără diplomă sau certificat de 
absolvire) s-a făcut având în vedere tipul instituţiei de învăţământ:  

1. Fără şcoala absolvită - acest nivel cuprinde atât copiii cât şi persoanele mature, care nu au 

absolvit nici o şcoală. 

2. Primar - acest nivel include instruirea în clasele I-IV. Aici se includ persoanele care au absolvit 

ciclul primar de instruire. 

3. Gimnazial - acest nivel cuprinde instruirea gimnazială (cl.V-IX). Aici se vor include persoanele 

care au absolvit ciclul gimnazial de instruire. Tot aici se includ şi persoanele care au absolvit 

fostele şcoli medii incomplete de 7 sau 8 ani. 

                                                 
6 Această categorie de populaţie convenţional este atribuită la populaţia economic inactivă. 
7 Începând cu anul 2011 
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4. Liceal, mediu de cultură generală - cuprinde instruirea medie (cl.X-XI) şi liceală (cl.X-XII). 

Aici se includ persoanele care au absolvit ciclul liceal (mediu general) de instruire. Tot aici se 

includ şi persoanele care au absolvit fostele şcoli medii de 10 ani/11 ani. 

5. Secundar profesional - cuprinde instruirea în şcolile profesionale, cu scopul de obţinere a unei 

profesii (meserii) pentru muncitori. Aici se includ persoanele care au absolvit o şcoală 

profesională. 

6. Mediu de specialitate - cuprinde instruirea în colegii. Aici se includ persoanele care au absolvit 

actualele colegii şi persoanele care anterior au absolvit instituţiile medii de specialitate 

(tehnicumuri, şcoli pedagogice, şcoli medicale, şcoli de iluminare culturală etc.). 

7. Superior -   cuprinde instruirea în instituţii superioare de învăţământ (3-6 ani). Aici se includ 

persoanele care au absolvit astfel de instituţiile de învăţământ ca: universitate, academie, 

institut. 

8. Masterat - aici se includ atât persoanele care au absolvit recent instituţii de învăţământ 

postuniversitare, cât şi persoanele care au absolvit anterior aspirantura. Învăţământul 

postuniversitar la masterat durează 2 ani, anterior, la aspirantura  dura 3 ani. 

9. Doctorat - aici se includ persoanele care au studiat la doctorantură, au fost doctoranzi. 
 
O altă grupare a nivelului de educaţie este: 

- scăzut: gimnazial, primar, fără şcoală primară; 

- mediu: mediu general, liceal, secundar profesional, mediu de specialitate; 

- superior: universitar, postuniversitar. 

 

Nivelul de instruire al persoanelor adulte (25-64 ani): structura populaţiei de 25-64 ani după 

nivelul de educaţie absolvit: scăzut, mediu, superior. Reprezintă ponderea populaţiei de 25-64 ani 

din fiecare categorie a nivelului de educaţie în populaţia totală din aceeaşi grupă de vârstă. 

 

Participarea la educaţia permanentă: proporţia populaţia de 25-64 ani care urmase o formă de 

instruire în ultimele patru săptămâni precedente interviului, la totalul populaţiei de 25-64 ani. 

 

Gradul de instruire al tinerilor de 20 - 24 ani: ponderea tinerilor de 20 - 24 ani, absolvenţi ai unei 

forme de învăţământ de nivel educaţional cel puţin mediu, în total tineri de 20-24 ani. 

 

Rata de părăsire timpurie a sistemului educaţional de către tineri (18-24 ani): proporţia populaţiei 

de 18-24 ani cu nivel de educaţie elementar (scăzut), care nu urmează nici o formă de instruire în 

ultimele patru săptămâni precedente interviului, în total populaţie de 18-24 ani. 

 

Tineri NEET8 îl reprezintă tinerii de 15-29 ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu 

învață/studiază în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu urmează careva cursuri sau alte instruiri 

în afara sistemului formal de educație. 

 

  

                                                 
8 Termenul original din limba engleză: „Not in Employment, Education or Training (NEET)” 
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SUBUTULIZAREA FORȚEI DE MUNCĂ9 

Conceptul de forță de muncă se referă la oferta actuală a forței de muncă pentru producerea de 

bunuri și servicii pentru plată sau profit. Forța de muncă este egală cu suma persoanelor ocupate și a 

persoanelor în șomaj. 

 

Forţa de muncă potenţială cuprinde toate persoanele în vârstă de muncă care, în cursul unei 

perioade scurte de referinţă, nu erau nici în ocupare, nici în şomaj şi: 

(a) desfăşurau activităţi de „căutare a unui loc de muncă”, nu erau „disponibile la moment” dar ar 

putea deveni disponibile într-o perioadă ulterioară scurtă stabilită în conformitate cu 

circumstanţele naţionale (de ex. persoane în căutarea unui loc de muncă indisponibile); sau 

(b) nu desfăşurau activităţi de „căutare a unui loc de muncă”, dar doreau să lucreze şi erau  

„disponibile la moment” (de ex. persoane în căutarea unui loc de muncă potențial 

disponibile). 

Forța de muncă extinsă este definită ca suma forței de muncă plus forța de muncă potențială. Acest 

indicator este utilizat în calitate de populație de referință (numitor) la calcularea indicatorilor privind 

subutilizarea forței de muncă (LU3 și LU4). 

Subutilizarea forţei de muncă se referă la discrepanțele între oferta de muncă şi cererea de muncă, 

care se exprimă printr-o nevoie de ocupare nesatisfăcută în rândul populaţiei. Estimările  

subutilizării forţei de muncă includ, dar nu pot fi doar limitate la: 
 

(a) Sub-ocuparea în raport cu timpul, în cazul în care timpul de lucru al persoanelor ocupate este 

insuficient în raport cu situaţiile alternative de ocupare în care aceste persoane doresc şi sunt 

disponibile pentru a se angaja (definiția este prezentată la pagina 15); 

(b) şomaj, reflectând o căutare activă a unui loc de muncă de către persoanele ne-ocupate, care 

sunt disponibile pentru această formă de muncă (ocupare) (definiția este prezentată la pagina 

15); 

(c) forţa de muncă potenţială, referindu-se la persoanele ne-ocupate, care exprimă un interes 

pentru această formă de muncă, dar pentru care condiţiile existente limitează căutarea activă a 

locului de muncă şi/sau disponibilitatea acestora. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 In conformitate cu Rezoluția „Statisticile privind activitatea de muncă, ocuparea și subutilizarea forței de muncă”, 

adoptată de a 19ea Conferință Internațională a Statisticienilor Muncii din 2013 (Resolution I. Resolution concerning 

statistics of work, employment and labour underutilization): http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-

and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm   

 

 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm
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1. Indicatorii privind sub-utilizarea forţei de muncă 

 

LU1: Rata şomajului: 

[persoane în şomaj / forţa de muncă] x 100 

LU2: Rata compusă a sub-ocupării în raport cu timpul şi şomajului: 

[(persoane sub-ocupate în raport cu timpul + persoane în şomaj) / forţa de muncă] x 100 

LU3: Rata compusă a şomajului şi a forţei de muncă potenţiale: 

[(persoane în şomaj + forţa de muncă potenţială) / forţa de muncă extinsă)] x 100 

LU4: Indicatorul compozit de subutilizare al forţei de muncă: 

[(persoane sub-ocupate în raport cu timpul + persoane în şomaj + forţa de muncă 

potenţială) / (forţa de muncă extinsă)] x 100 

 

 

Clasificări utilizate: 

Activitatea economică: Rezultatele anchetei sunt clasificate corespunzător Clasificării Activităţilor 

din Economia Moldovei (CAEM rev.2) , armonizat cu NACE ver.2. 

Ocupaţiile: Datele privind ocupaţiile sunt clasificate corespunzător Clasificatorului Ocupaţiilor din 

Republica Moldova, armonizat cu standardul respectiv internaţional ISCO-08. 

Statutul profesional: Persoanele sunt clasificate după statutul profesional în conformitate cu 

clasificarea internaţională ICSE-93. 

Educaţia: Nivelul de educaţie este în corespundere cu Clasificarea programelor educaţionale din 

Republica Moldova, armonizată cu standardul respectiv internaţional ISCED-97. 
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11. SCHIMBĂRI METODOLOGICE 
 

Începând cu anul 2006, datorită implementării unui nou eşantion şi a revizuirii definiţiei Ocupării 

(în corespundere cu Recomandările Conferinţei Internaţionale a Statisticienilor Muncii, OIM, 

octombrie 1998) indicatorii referitori la principalele categorii de populaţie (ocupată, în şomaj, 

inactivă) nu sunt comparabili cu seria de date din anii precedenţi. Diferenţele sus numite sunt 

prezentate în tabelul de mai jos; textul cu bold indică modificările faţă de metodologia precedentă: 

 

 
 Conform metodologiei 1998-2005 Conform metodologiei 2006 

Eşantion Plan de sondaj bistadial stratificat la I etapă în 3 

straturi:  

1. Mediul rural; 

2. Oraşe mari; 

3. Oraşe mici 

Plan de sondaj bistadial stratificat la I etapă în 11 

straturi: 

1. Nord oraşe (mari şi mici) cu excepţia 

m.Bălţi; 

2. m.Bălţi 

3. Nord comune mari; 

4. Nord comune mici; 

5. Centru oraşe (mari şi mici);  

6. Centru comune mari; 

7. Centru comune mici; 

8. Sud oraşe (mari şi mici); 

9. Sud comune mari; 

10. Sud comune mici; 

11. Mun. Chişinău, suburbii; 

12. Municipiul Chişinău, oraş. 

 Baza de sondaj la I etapă – Unităţi Primare de 

Eşantionare create în baza circumscripţiilor 

electorale (câteva circumscripţii unite împreună) 

Baza de sondaj la I etapă – UPE create în baza 

împărţirii administrativ teritoriale a R. Moldova 

(unităţi administrativ teritoriale de nivelul II) 

 Baza de sondaj la II etapă – listele electorale din 

1996 

Baza de sondaj la II etapă – listele de la 

Recensământul populaţiei 2004 combinate cu 

listele obţinute de la furnizorii de energie 

electrică 

 Volumul eşantionului: 

- la I etapă – 114 UPE-uri; 

- la II etapă – 2736 gospodării lunar 

Volumul eşantionului: 

- la I etapă – 129 UPE-uri; 

- la II etapă – 4000 gospodării lunar 

 Metoda de eşantionare: 

- la I etapă – sondaj stratificat proporţional cu 

extragere aleatoare fără revenire a UPE-

urilor; 

- la II etapă de eşantionare  - sondaj simplu 

aleatoriu fără revenire 

Metoda de eşantionare: 

- la I etapă – sondaj stratificat proporţional 

utilizând procedeul de extragere cu 

probabilităţi inegale proporţionale cu 

mărimea UPE-urilor; 

- la II etapă – sondaj simplu aleatoriu fără 

revenire 

 Schema de rotaţie: 

- al I etapă – a lipsit; 

- la II etapă – 2-(2)-2 

Schema de rotaţie: 

- la I etapă – o dată la 2 ani începând cu 

2008 circa 20 % din UPE-uri vor fi 

înlocuite cu altele noi; 
- la II etapă – 2-(1)-1-(8)-2 

 

Populaţia 

ocupată  

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 

ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică 

producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o 

oră10 în perioada de referinţă (o săptămână), în 

scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, 

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele de 15 

ani şi peste care au desfăşurat o activitate economică 

producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o 

oră7 în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul 

obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în 

                                                 
10 Pentru persoanele ocupate cu producerea de produse agricole în gospodăria auxiliară proprie, în exclusivitate pentru 

consumul propriu, durata minimă este de 20 ore.  
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plată în natură sau alte beneficii. În afara persoanelor  

care au un loc de muncă şi au lucrat în cursul 

săptămânii de referinţă, indiferent de statutul lor 

profesional avut, se consideră ocupate: 

- persoanele temporar absente de la lucru în cursul 

săptămânii de referinţă care îşi păstrează legătura 

formală cu locul de muncă, motivele de absenţă 

putând fi: concediul de odihnă, de maternitate (în 

limita unei perioade prevăzute de lege), de studii, 

pentru incapacitate temporară de muncă, grevă 

sau conflict de muncă, cursuri de formare 

profesională, suspendarea temporară a lucrului 

datorită condiţiilor meteorologice; 

- persoanele în concediu pentru îngrijirea copilului 

(în limita unei perioade prevăzute de lege), în 

concediu fără plată sau în şomaj tehnic (lipsă 

materie primă sau energie, lipsă comenzi sau 

clienţi etc.); 

 

 

- lucrătorii sezonieri (salariaţii şi lucrătorii pe cont 

propriu) în perioada extra-sezon; 

 

 

- persoanele care au un loc de muncă (în regim de 

lucru complet sau parţial), aflate în căutarea altui 

loc de muncă; 

- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au 

desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau 

aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de 

pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau 

beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenţia 

Naţională de ocupare a Forţei de Muncă 

(ANOFM), primind sau nu ajutor de şomaj; 

- lucrătorii familiali neremuneraţi, inclusiv cei 

temporari absenţi de la locul de muncă în cursul 

săptămânii de referinţă; 

ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu 

program de lucru complet sau parţial; 

- membrii forţelor armate (cadre active şi militari în 

termen). 

natură sau alte beneficii. În afara persoanelor  care 

au un loc de muncă şi au lucrat în cursul săptămânii 

de referinţă, indiferent de statutul lor profesional 

avut, se consideră ocupate: 

- persoanele temporar absente de la lucru în cursul 

săptămânii de referinţă care îşi păstrează 

legătura formală cu locul de muncă, motivele de 

absenţă putând fi: concediul de odihnă, de 

maternitate (în limita unei perioade prevăzute de 

lege), de studii, pentru incapacitate temporară de 

muncă, grevă sau conflict de muncă, cursuri de 

formare profesională, suspendarea temporară a 

lucrului datorită condiţiilor meteorologice; 

- persoanele în concediu pentru îngrijirea copilului 

(în limita unei perioade prevăzute de lege), în 

concediu fără plată sau în şomaj tehnic (lipsă 

materie primă sau energie, lipsă comenzi sau 

clienţi etc.), care au certitudinea că vor reveni 

la acelaşi loc de muncă într-o perioadă de cel 

mult trei luni; 

- salariaţii sezonieri în perioada extra-sezon care au 

certitudinea că vor reveni la locul de muncă 

într-o perioadă de cel mult şase luni şi în 

această perioadă primesc salariu; 

- persoanele care au un loc de muncă (în regim de 

lucru complet sau parţial), aflate în căutarea 

altui loc de muncă; 

- persoanele care în cursul săptămânii de referinţă 

au desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau 

aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de 

pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau 

beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenţia 

Naţională de ocupare a Forţei de Muncă 

(ANOFM), primind sau nu ajutor de şomaj; 

- lucrătorii familiali neremuneraţi, inclusiv cei 

temporari absenţi de la locul de muncă în cursul 

săptămânii de referinţă; 

- ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu 

program de lucru complet sau parţial; 

- membrii forţelor armate (cadre active şi militari în 

termen). 

Şomeri 

BIM 

Şomeri în sens BIM11 sunt persoanele de 15 ani şi 

peste care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc 

simultan următoarele condiţii: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate  

în scopul obţinerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în 

ultimele 4 săptămâni diferite metode pentru a-l 

găsi: înscrierea la agenţia de ocupare a forţei de 

muncă sau la agenţii private de plasare, demersuri 

pentru a începe o activitate pe cont propriu, 

publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri, 

contactarea directă a patronilor sau a factorilor 

responsabili de angajare, apel la prieteni, rude, 

colegi, sindicate etc.; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 

Şomeri în sens BIM8 sunt persoanele de 15 ani şi 

peste care în cursul perioadei de referinţă îndeplinesc 

simultan următoarele condiţii: 

- nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate  

în scopul obţinerii unor venituri; 

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în 

ultimele 4 săptămâni diferite metode pentru a-l 

găsi: înscrierea la agenţia de ocupare a forţei de 

muncă sau la agenţii private de plasare, demersuri 

pentru a începe o activitate pe cont propriu, 

publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri, 

contactarea directă a patronilor sau a factorilor 

responsabili de angajare, apel la prieteni, rude, 

colegi, sindicate, etc.; 

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 

                                                 
11 Conform criteriilor Biroului Internaţional al Muncii 
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15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă. 

Sunt incluse de asemenea: 

- persoanele fără loc de muncă, disponibile să 

lucreze, care: au găsit un loc de muncă şi urmează 

să înceapă lucrul la o dată ulterioară perioadei de 

referinţă; aşteaptă rezultatul unui concurs sau 

interviu; aşteaptă să fie rechemate la ultimul loc 

de muncă sau care au întreprins demersuri pentru 

o activitate pe cont propriu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- persoanele care în mod obişnuit fac parte din 

populaţia inactivă (elevi, studenţi, pensionari), 

dar care au declarat că sunt în căutarea unui loc 

de muncă şi sunt disponibile să înceapă lucrul. 

15 zile, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă. 

Sunt incluse de asemenea: 

- persoanele în concediu pentru îngrijirea 

copilului (în limita unei perioade prevăzute de 

lege), în concediu fără plată sau în şomaj 

tehnic (lipsă materie primă sau energie, lipsă 

comenzi sau clienţi etc.), care nu au 

certitudinea că vor reveni la locul de muncă 

într-o perioadă de cel mult trei luni, care sunt 

disponibili să înceapă lucrul şi care au căutat 

în mod activ un loc de muncă; 

- salariaţii sezonieri în perioada extra-sezon care 

nu au certitudinea că vor reveni la locul de 

muncă într-o perioadă de cel mult şase luni şi 

în această perioadă nu primesc salariu, care 

sunt disponibili să înceapă lucrul şi care au 

căutat în mod activ un loc de muncă; 

 lucrătorii pe cont propriu în perioada extra-

sezon care sunt disponibili să înceapă lucrul şi 

care au căutat în mod activ un loc de muncă 

- persoanele fără loc de muncă, disponibile să 

lucreze, care: au găsit un loc de muncă şi urmează 

să înceapă lucrul la o dată ulterioară perioadei de 

referinţă; aşteaptă rezultatul unui concurs sau 

interviu; aşteaptă să fie rechemate la ultimul loc 

de muncă sau care au întreprins demersuri pentru 

o activitate pe cont propriu; 

- persoanele care în mod obişnuit fac parte din 

populaţia inactivă (elevi, studenţi, pensionari), 

dar care au declarat că sunt în căutarea unui loc 

de muncă şi sunt disponibile să înceapă lucrul. 

Populaţia 

inactivă 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic 

cuprinde, în accepţiunea anchetei, toate persoanele 

care n-au lucrat nici cel puţin o oră şi nici nu erau 

şomeri în perioada de referinţă, aflându-se în una din 

următoarele situaţii: 

- elevi sau studenţi; 

- pensionari (de toate categoriile); 

- casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în 

gospodărie); 

- persoane întreţinute de alte persoane sau care se 

întreţin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente, etc.). 

Populaţia inactivă din punct de vedere economic 

cuprinde, în accepţiunea anchetei, toate persoanele 

care n-au lucrat nici cel puţin o oră şi nici nu erau 

şomeri în perioada de referinţă, aflându-se în una din 

următoarele situaţii: 

- elevi sau studenţi; 

- pensionari (de toate categoriile); 

- casnice (care desfăşoară numai activităţi casnice în 

gospodărie); 

- persoane întreţinute de alte persoane sau care se 

întreţin din alte venituri (chirii, dobânzi, rente, etc.); 

- persoanele în concediu pentru îngrijirea 

copilului, în concediu fără plată sau în şomaj 

tehnic (lipsă materie primă sau energie, lipsă 

comenzi sau clienţi etc.), care nu au 

certitudinea că vor reveni la locul de muncă 

într-o perioadă de cel mult trei luni, care nu 

sunt disponibili să înceapă lucrul şi care nu au 

căutat în mod activ un loc de muncă; 

- salariaţii sezonieri în perioada extra-sezon care 

nu au certitudinea că vor reveni la locul de 

muncă într-o perioadă de cel mult şase luni şi 

în această perioadă nu primesc salariu, care nu 

sunt disponibili să înceapă lucrul şi care nu au 

căutat în mod activ un loc de muncă. 

- lucrătorii pe cont propriu în perioada extra-

sezon care nu sunt disponibili să înceapă lucrul 
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şi care nu au căutat în mod activ un loc de 

muncă. 

 

 

Începând cu anul 2015, conform schemei de rotație modificate, o gospodărie participă în 

cercetare de 3 ori într-o perioadă de 13 luni după schema 1-(2)-1-(8)-1. Conform acestei scheme 

de rotaţie gospodăria este anchetată în prima lună, următoarele 2 luni este scoasă temporar din 

cercetare, a 4-a lună este cercetată din nou; 8 luni este exclusă temporar din cercetare, a 13-a lună 

este cercetată din nou, apoi este exclusă definitiv din cercetare. 

 

12. PRINCIPALII INDICATORI 

 

Indicatori privind participarea la activitatea economică: 

Rata de activitate 

Raportul de dependenţă economică 

Raportul de dependenţă economică la gospodării 

Indicatorii privind ocuparea: 

• pe sectoare economice 

• pe forme de proprietate 

• după statut profesional 

• pe grupe de ocupaţii 

• după programul de lucru 

• după regimul programului de lucru al salariaţilor 

• rata ocupării 

• venitul provenit din ocuparea salariată 

• durata efectivă a săptămânii de lucru 

Indicatori privind Şomajul BIM: 

Rata şomajului 

Rata şomajului de lungă durată 

Rata şomajului de lungă durată în rândul tinerilor 

Incidenţa şomajului de lungă durată 

Incidenţa şomajului de lungă durată în rândul tinerilor 

Proporţia şomajului în rândul tinerilor 

Statistici adiţionale: 

Ocuparea în sectorul informal 

Ocuparea informală 

Sub-ocuparea în raport cu timpul lucrat 

Situaţii inadecvate de ocupare în raport cu calificarea, venitul şi orele excesive de lucru 

Indicatori de subutilizare a forței de muncă 

Factorii cu impact negativ asupra sănătăţii 

Dialogul social 

Migraţia forţei de muncă 

Participarea la activitățile de formare profesională 
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Module ad-hoc12 (adiţionale) realizate: 

- Munca decentă (2004, în comun cu BIM) 

- Tinerii pe piaţa muncii (2004-2006) 

- Organizarea muncii şi tipologia programului de lucru, (2007, conform normelor UE); 

- Migraţia forţei de muncă (2008, și 2012, în comun cu BIM); 

- Intrarea tinerilor pe piaţa muncii (2009, conform normelor UE); 

- Activităţile copiilor (2009, în comun cu BIM); 

- Reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie (2010, conform normelor UE); 

- Tranziţia de la şcoală la muncă (2013 și 2015, în comun cu BIM); 

- Activitatea de voluntariat (2015); 

- Tranziția de la muncă la pensionare (2017). 

 

13. DISEMINAREA REZULTATELOR 

 

Principalele publicaţii în care se regăsesc rezultatele anchetei sunt: 

- Forţa de Muncă a Republicii Moldova, Ocuparea şi Şomajul - publicaţie anuală on-line detaliată ce 

conţine informaţii referitoare la metodologia şi organizarea anchetei, şi tabele cu date medii anuale, 

precum şi informaţii referitoare la evoluţia in timp a principalilor indicatori ai forţă de muncă; 

disponibilă în limbile moldovenească şi engleză (http://www.statistica.gov.md ); 

- alte publicaţii: Anuarul statistic, Moldova în cifre, Statistica teritorială, Femei şi Bărbaţi în 

Republica Moldova, note informative trimestriale şi anuale; 

- Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) al FMI; 

- Chestionare internaţionale ONU, BIM, CEE, Eurostat, CSI etc. 

 
La cerere, datele sunt prelucrate pentru a răspunde solicitărilor şi furnizate unui număr mare de  
utilizatori (naţionali şi internaţionali). 

                                                 
12 Conform practicilor europene, în fiecare an la cercetarea de bază AFM se va ataşa câte un modul complementar în 

conformitate cu normele europene, sau cu necesităţile naţionale în informaţii. 

http://www.statistica.gov.md/

