
Sursa: BNS, Ancheta Forței de Muncă, 2017

În sectorul TIC(*), 
activează circa 3,6% din numărul total 

de salariați din țară

Doar 3 din 10 locuri de muncă 
din sectorul TIC(*) sunt ocupate de femei

25,7 mii
persoane

Sursa: BNS, cercetarea statistică "Câştigurile salariale şi costul 
forţei de muncă”, 2017

* exclusiv Poștă și curierat
* Sectorul TIC include: Industria TIC – activitățile C261-C264, C268; Servicii 
TIC - J61, H53 (comunicații electronice și poștă și curierat), J582, J62, J631 

(tehnologia informației), G465, S951 (comerț cu ridicata și prestare servicii TIC)  
conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2).

31% 69% 

fiind în creștere
(+2 p.p. față de 2014)

Participarea pe piața muncii în sectorul TIC

Sursa: Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Național, Raport de stare a sistemului de învățămînt general, 2016/17, 2017/18

Ocuparea şi condițiile de muncă în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)

Femeile sunt mult mai puțin prezente decât bărbații 
pe piața forței de muncă în sectorul TIC



Sursa: BNS, Ancheta Forței de Muncă, 2017Sursa: BNS, cercetarea statistică "Câştigurile salariale şi costul 
forţei de muncă”, 2017

Femeile sunt mult mai puțin prezente decât bărbații ca specialiști în domeniul TIC

Din 10 salariați 
în sectorul TIC activează:

48%

27%

25%

5 în tehnologia informației  

2 în comunicații electronice

3 în poștă și curierat, comerț, 
servicii TIC, industrie TIC

* Specialiștii în domeniul TIC sunt lucrători care au capacitatea de a dezvolta, opera și 
întreține sisteme TIC și pentru care TIC reprezintă partea principală a activității lor (ex.: 
manageri TIC, analiști programatori în domeniul software, specialiști în baza de date și 
rețele, etc.). Specialitățile în domeniul TIC sunt definite conform Clasificatorului 
ocupațiilor din Republica Moldova (CORM), armonizat cu Clasificarea Internaţională 
Standard a Ocupaţiilor ISCO-08.

În totalul specialiștilor în domeniul TIC(*), 
doar 1 din 5 este femeie

încadrarea acestora în profesii digitale
fiind în creștere (+4 p.p. față de 2014)

19,4% 80,6%

Participarea pe piața muncii în sectorul TIC

Ocuparea şi condițiile de muncă în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)



Circa 6 din 10 femei ocupate în sectorul TIC

Din 10 persoane ocupate în sectorul TIC(*):

61% 24%

15%

Sursa: BNS, Ancheta forței de muncă, 2017

au vârsta cuprinsă între 15 - 35 ani

și 7 din 10 bărbați ocupați în sectorul TIC

66%

56%

* întreg sectorul TIC, inclusiv poștă și curierat

6 au până la 35 ani 

2 au 36-50 ani 

2 au mai mult de 51 ani 

Vârsta:

Din 10 persoane ocupate în sectorul TIC:

61%
39%

6 au studii superioare

4 au studii medii sau scăzute 

Studiile(*):

Au studii superioare:

49%

71%

Circa 5 din 10 femei ocupate 
în sectorul TIC

 Circa 7 din 10 bărbați ocupați
în sectorul TIC

* Nivelul de educaţie: superior - studii universitare, postuniversitare; 
mediu – studii liceale, medii generale, secundar profesionale, medii de specialitate; 

scăzut – studii gimnaziale, primare, fără studii

Profilul socio-demografic al populației ocupate în sectorul TIC

Ocuparea şi condițiile de muncă în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)



Sursa: BNS, Ancheta forței de muncă, 2017

Prezența copiilor de vârstă preșcolară

Are cel puțin un copil de vârsta preșcolară: Au copii de vârsta preșcolară:

fiecare a 3-a persoană ocupată în sectorul TIC(*)

fiecare a 5-a persoană ocupată în economie

fiecare a 5-a femeie angajată în sectorul TIC 

21%

35% 

fiecare al 3-lea bărbat angajat în sectorul TIC

* Întreg sectorul TIC, inclusiv poșta și curierat

28%

22% 

Profilul socio-demografic al populației ocupate în sectorul TIC

Ocuparea şi condițiile de muncă în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)



Sursa: BNS, cercetarea statistică "Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă”, 2017

Salariul în sectorul TIC este de 3,4 ori mai mare 
decât salariul mediu lunar în agricultură

În total sectorul TIC, femeile câștigă cu 33% mai 
puțin decât bărbații, această discrepanță fiind în 

creștere (+7 p.p. față de 2014)

În cadrul sectorului TIC, salariul femeilor din 
sub-ramura de servicii în tehnologia informației(*) 

este cu 45% mai mic decât salariul bărbaților

* Exclusiv sub-ramurile comunicații electronice, poștă și curierat, comerț și 
servicii TIC, industria TIC

Câștigurile medii lunare

(în economia națională diferența de gen în remunerare este de 14%)

>1,9 > 2,4 

ale femeilor în sectorul TIC sunt
de 1,9 ori mai mari decât cele ale 

femeilor pe total economie 

ale bărbaților în sectorul TIC sunt
de 2,4 ori mai mari decât cele ale 

bărbaților pe total economieși de 2,2 ori mai mare decât salariul mediu lunar pe economie

12,5 mii lei 3,7 mii lei

9760 lei 14662 lei

Remunerarea în sectorul TIC

Ocuparea şi condițiile de muncă în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)

Ocuparea în sectorul TIC asigură salarii decente, dar cu cele mai mari 
decalaje între salariile femeilor și ale bărbaților 


