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CALITATEA FORŢEI DE MUNCĂ −	FACTORUL	DETERMINANT	
AL PIEŢEI COMPETITIVE

Valentina COTELNIC, cercetător științific,Centrul de Cercetări Demografice al INCE
The article aims to identify the demand for professional skills in the national labor

market. Based on the Labor Force Survey and the "School-to-Work Transition" Survey, the main
indicators of the labor force show the importance of matching the professional training of the
young people to the labor market needs, but also the normative framework in the field. The focus
was on the analysis of young people's occupational indicators as well as their professional skills
and their level of training when entering the employment. As a result, a number of
recommendations were proposed to support young people to make it possible for them to stay in
the country.
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quality skills.Performanțele pieței forței de muncă depind în mare măsură de corelareaofertelor de educație și formarea profesională inițială cu cerințele pieței muncii. Unuldintre factorii-cheie pentru dezvoltarea economico-socială a unei țări  este calitateaforței de muncă, de gradul de pregătire și de continuitatea procesului de învățare petot parcursul vieții  acesteia.Aptitudinile, competențele și calificările de care au nevoie  oamenii seschimbă în dependenţă de dezvoltarea economiei, însă există cele de bază, dintre caresunt posibilităţi de comunicare în limba de stat şi limbi străine, competențeleprofesionale, inovaţionale, de practici performante IT tehnologii etc., de care trebuiesă dispună persoana pentru a activa pe piaţa muncii.Calitatea forţei de muncă, în mare măsură, depinde de nivelul de educație şicât de bine este instruită şi calificată persoana pentru a fi competitivă pe piața muncii.În contextul integrării europene a Republicii Moldova, problema calității potențialuluiuman este calificată drept una dintre cele mai importante şi stringente probleme alepoliticilor statale. Politicile ineficiente ce țin de pregătirea profesională, în special atinerilor, contribuie la menținerea nivelului înalt al șomajului, ocuparea informală,plecarea acestora în căutarea unui loc de muncă peste hotarele țării, ceea ceagravează şi problemele socioeconomice.În acest sens, analiza calităţii forței de muncă şi a competitivității acesteia peplan intern şi extern, precum şi a impactului  acestei situaţii asupra pieţei muncii suntactuale. Menținerea şi sporirea profesionalismului, competențelor relevante pieţeicontemporane a muncii, în special ale tineretului, rămâne una din principaleleprobleme ce persistă în Republica Moldova, având în vedere că „tineretul estevaloarea noastră principală, viitorul nostru”10.Forța de muncă calitativă constituie factorul determinant al creșteriieconomice,  evaluarea potențialului acesteia demonstrând raportul dintre populațiaactivă şi cea inactivă. O parte din populația activă o reprezintă șomerii, numărul lor înanul 2016, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii, a fost de 53,3
10 Mesajul Secretarului General expus în cadrul reuniunii a patra a liderilor Uniunii Europene
Mesajul Secretarului general la reuniunea a patra a liderilor Uniunii Europene la nivel înalt,
Viena, 12 mai 2006, www.un.org
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mii, fiind cu 8,8 mii mai mic față de anul 2015, când a înregistrat cifra de 62,1 mii.Rata șomajului, fiind un indicator important economic și social, a avut relevanță maiscăzută (de la 4,9% în anul 2015 până la 4,2% în anul 2016), dat fiind faptul că oparte semnificativă a forței de muncă se află la muncă peste hotarele țării, acest indicefiind constant pe parcursul ultimilor ani, înregistrând 18,6% în  anul 2016.Analiza evoluției principalilor indicatori ocupaționali al tinerilor dinRepublica Moldova demonstrează că, conform datelor statistice, pe parcursulultimilor ani a fost înregistrată o reducere a numărului populației totale în vârstă de15-34 de ani de la 1240,7 mii în anul 2010 până la 1182,3 mii persoane în anul 2016,sau cu 1,0%. Concomitent, a fost înregistrată o reducere și a numărului populațieieconomic active în vârstă de 15-34 de ani – de la 445,7 mii persoane în anul 2010până la 425,5 mii persoane în 2016, sau cu 1,0% mai puțin.  Dinamica schimbărilorsunt reflectate în Tabelul 1.
Tabelul 1. Evoluţia principalilor indicatori ocupaționali referitori

la populația tânără (în vârstă de 15-34 ani), mii persoane
2010 2016

Total
15-34ani

15-24
ani

15-29
ani

25-34
ani

Total
15-34

ani

15-24
ani

15-29
ani

25-34
ani

Populația totală 1240,7 654,4 315,8 586,3 1182,3 515,4 870,9 666,9
Populația economic

activă 445,7 143,4 298,6 302,3 425,5 107,4 259,1 329,9
Populația ocupată 393,6 117,8 257,1 275,8 397,5 84,9 238,1 312,6

Șomeri BIM 52,1 25,6 41,5 26,5 27,9 10,7 21,0 17,2
Rata de activitate, % 34,7 21,9 30,8 51,5 34,3 19,6 30,9 49,0
Rata de ocupare, % 30,5 18,0 26,5 47,0 31,9 17,4 28,4 46,5
Rata șomajului, % 13,5 17,8 13,9 8,8 8,2 11,2 8,1 5,2
Sursa: Biroul National de Statistică, Ancheta forței de Muncă, www.statistica.mdAnaliza situaţiei tinerilor arată că, cu cel mai mare risc de şomaj se confruntătinerii din categoria de vârstă de 15-24 ani, unde rata șomajului a fost de 11,2 %,  pecând la tinerii în vârstă de 25-34 ani rata șomajului a fost de 5,2% sau cu 3,6p.p. maimică față de anul 2010. Tinerii formează cel mai numeros grup de șomeri cu opondere de cca 47% din numărul total de șomeri.În perioada anilor 2010-2016, rata de ocupare a persoanelor în vârstă de 25-34 ani practic se menține la același nivel și  înregistrează valoarea de 47,0% în anul2010 și 46,5,0% în 2016, pe când tinerii cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani, în 2016 auînregistrat o creștere cu 1,9p. p .față de anul 2010. Șomajul în rândul tinerilor rămâneîn continuare  o problemă actuală. În efectivul total al șomerilor BIM, circa 40% suntîn vârstă de 15-29 ani. Pentru anul 2016, rata de șomaj BIM printre tineri era de8,1%11, fiind în descreștere în raport cu anul 2010 cu 5,8 p.p. și depășind de două orimedia la nivel de țară (4,2% în 2016). Printre tineri, cei mai afectați de șomaj suntbărbații, unde 3 din 5 șomeri sunt tineri, 7 din 10 tineri fiind  din mediu rural, iar 9din 10 șomeri având vârsta cuprinsă între 20-29 ani.

11 Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi șomajul în anul 2016. BNS,
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=5585&parent=0
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Studiul efectuat de Biroul Național de Statistică  „Tranziția de la școală lamuncă”12 pentru anul 2015 relevă faptul că, în țară erau 749,5 mii de tineri cu vârstade 15-29 de ani, ceea ce constituie 24,5 % din populația totală, o treime (29,1%)dintre tinerii activi în câmpul muncii posedă un nivel de studii mai înalt decâtexigențele cerute, și doar 2,1% sunt sub-educați pentru postul lor de muncă. Totuși,circa 69% dintre tinerii angajați lucrează în meserii care corespund cu nivelul lor deeducație. Față de prima rundă a studiului (BNS, 2013), atestăm o ușoară creștere aponderii tinerilor supra-educați pentru ocupația avută și a celor cu nivel de studiicorespunzător cerințelor, pe fundalul descreșterii celor sub-educați. Discrepanța degen este în defavoarea bărbaților, or tinerii ocupați sunt deseori cu un nivel mai înaltde studii decât cerințele muncii pe care o prestează (35,4% comparativ cu 20,7% încazul femeilor), pe când circa ¾ din tinerele ocupate pe piața muncii au studiicorespunzătoare postului deținut.Atât găsirea unui loc de muncă stabil și satisfăcător, cât și intervalul de impactde la finalizarea studiilor la primul loc de muncă stabil este un proces de durată mailungă sau mai scurtă pentru tineri, total depinde de educația și nivelul de pregătireavut. Astfel, în tranziția de la școală la locul de muncă, tinerii cu nivel terțiar de studiireprezintă cel mai mare grup care au finalizat procesul (63%), o bună parte fiindangajați la o muncă stabilă (circa 37%). Totodată, și printre tinerii cu studiisecundare generale și profesionale ponderea celor cu tranziție finalizată și cuactivitate stabilă este mai mare, pe când tinerii cu studii inferioare (primare sau maipuțin) foarte puțini se regăsesc în categoria celor ce au terminat tranziția spremuncă (10,4%). Durata de integrare la primul loc de muncă stabil/satisfăcător este înmedie de 2,8 luni pentru cei cu studii universitare, de trei ori mai lungă pentrutinerii cu studii secundare (11,8 luni) și practic de opt ori pentru cei cu studii primare(24 luni).Rata șomajului printre tineri în funcție de nivelul de studii permite săconstatăm că studiile superioare devin, de regulă, un mijloc de salvare împotrivașomajului printre tineri, or rata de șomaj este cea mai mică printre deținătorii destudii superioare (11,7%) comparativ cu posesorii altor nivele de educație. Cea maiînaltă rată de șomaj se înregistrează printre tinerii cu studii secundare (25,7%) șitinerii cu studii vocaționale post-secundare (22,9%).În repartizarea după activitatea economică s-a constatat că unu din patrutineri își desfășurau activitatea în domeniile: comerțului cu ridicata şi cu amănuntul,hoteluri şi restaurante, unu din cinci tineri activau în administrație publică,învățământ, sănătate şi asistență socială, 19,1% – în sectorul agricol, 16,0% – înindustrie, 8,2% – în transporturi şi comunicații şi 3,3% – în construcții [3].Disparități importante se înregistrează în segregarea ocupațională în funcţiede sexe şi medii. Astfel, la bărbaţi cea mai înaltă pondere a fost înregistrată în grupamuncitorilor calificaţi în diferite domenii de activate (23,1%), fiind urmată demuncitorii necalificați (1 din 4 sau 21,2%) și lucrătorii din servicii, comerț şi asimilați(17,5%). Pe când la femei  a fost evidențiată grupa lucrătorilor din servicii, comerţ şiasimilaţi (1 din 4, sau 22,2%), la fel şi grupa specialiștilor cu nivelul superior decalificare (21,5%). În mediul urban, cea mai înaltă pondere s-a înregistrat la grupalucrătorilor din servicii, comerț şi asimilați (23,8%), pe când în mediul rural – lagrupa muncitorilor necalificaţi (28,2%). În rândul celor din urmă, 3/4 activează în
12www.statistica.md
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agricultură. Conform statutului profesional, 4 din 5 tineri (83,2%) lucrează în calitatede salariaţi, 12,1% – lucrători pe cont propriu şi 4,7% sunt lucrători familialineremunerați [3].În prezent, în Republica Moldova nu există un sistem coerent de formareprofesională, lipsește concordanța dintre instituțiile de învățământ şi angajatori, orîmbunătățirea competențelor este de o importanță majoră pentru redresareaeconomică, creșterea productivităţii, crearea de locuri noi performante de muncă şicapacitatea de adaptare la schimbări, pentru echitate, egalitate între bărbați şi femeişi coeziune socială.Pentru a fi competent şi a avea o carieră de succes trebuie să deținăcompetențele specifice profesionale domeniului şi capacităţi de recalificare necesarealtor domenii, de cunoaştere de limbi străine, de comunicare, de lucru în echipă, săaibă motivarea profesională,  dezvoltarea profesională/personală, să dețină și altecompetențe, precum:- abilitatea de a face față schimbărilor (capacitatea de adaptare la situații noi,managementul riscului), creativitatea şi gândirea inovatoare;- capacitatea de sinteză şi analiză, de a lua decizii şi de a elabora documentespecifice;- de a acționa independent şi creativ, de a organiza, coordona şi realizaproblemele apărute în domeniu;- de a face comunicări şi prezentări în public;- de analiză critică şi autocritică, etc.Pentru Republica Moldova, creșterea competențelor și a nivelului de ocuparea forței de muncă reprezintă o provocare, care necesită a fi abordată drept o politicătrans-sectorială şi promovată în centrul planificării strategice naționale. Pentruîmbunătățirea situației menționate, inclusiv şi promovarea unor politici eficiente deprotecție socială a tineretului, este necesar de a identifica obstacolele sau barierelecu care se confruntă tineretul pe piața forței de muncă, cum ar fi:
- competențele profesionale. Lipsa competenței profesionale adecvate duce laneconcordanța între cererea din partea angajatorilor şi oferta din partea tinerilor,ceea ce diminuează șansele de a obține un loc de muncă potrivit;
- cererea de muncă. Formarea relaţiilor de muncă în procesul tranziţiei laeconomia de piaţă, dezvoltarea economiei bazate pe inovații contribuie şi laschimbarea cerinţelor pieţei muncii, ceea ce afectează accesul tinerilor la muncă şistarea morală a tinerilor etc.;
- lipsa resurselor financiare şi accesului la capitalul financiar, fizic şi social,

inerția şi disfuncționalitatea sistemului, corelarea curriculumurilor educaționale cu
cerințele pieței muncii, lipsa transparenței, corupția, birocrația, lipsa de interes şiimplicarea tinerilor în căutarea unui loc de muncă.La cerințele identificate de tineri se poate realiza prin campanii de informare,crearea de centre de consiliere, organizarea de cursuri de (re)calificare, încheierea departeneriate public-privat (între școli/universități şi firme/ONG-uri) şi derularea deprograme finanțate din diverse fonduri.Adoptarea Strategiei Naționale privind Ocuparea Forței de Muncă pentruperioada 2017-2021 (SNOFM 2017-2021) a fost determinată de necesitateaechilibrării pieței muncii prin creșterea nivelului ocupării şi a calității acesteia, desporire a competitivității şi a angajabilităţii forței de muncă, de rând cu un grad maimare de incluziune pe piața muncii, în special a grupurilor social-vulnerabile [4].
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Direcțiile de bază stipulate în SNOFM 2017-2021 sunt  consolidarea capacităților destat în domeniul ocupării forței de muncă, flexibilizarea formelor de angajare,dezvoltarea forței de muncă în vederea creșterii competitivității ei ș.a. Strategiaprevede că în următorii ani va crește rata de ocupare a tinerilor cu circa 4,2 puncteprocentuale, concomitent va diminua nivelul șomajului cu cca 2,7 puncte procentuale.Politicile de reconciliere a carierei profesionale cu responsabilitățile familiale vorconduce la sporirea ratei de ocupare a femeilor, dar şi la diminuarea decalajuluisalarial între femei şi bărbați – de la 87 la 90% până în 2021.Unele obiective ale prezentei Strategii sunt corelate cu prioritățile Strategieinaționale de dezvoltare „Moldova 2020”, precum „racordarea sistemului educaționalla cerințele pieței forței de muncă în scopul sporirii productivității forței de muncă şimajorării ratei de ocupare în economie”, Strategia de dezvoltare a învățământuluivocațional/tehnic pe anii 2013-2020, Strategia de dezvoltare a sectoruluiîntreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020, Programul de atragere aremitențelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018 şi alte documente depolitici prin care sunt identificate sectoarele cu potențial de creștere economică șicreare de noi locuri formale de muncă.Potrivit prevederilor stipulate în Foaia de parcurs pentru ameliorareacompetitivității Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.4 din14 ianuarie 2014, echiparea forţei de muncă cu cunoștințe şi abilități de a asimilatehnologii noi şi de a produce bunuri şi servicii competitive pe piețele internaționale,de a participa la nivel internațional în procesul de creare a valorilor  depinde, în maremăsură, de calitatea educației, de atenția acordată dezvoltării științelor şi de accesulla serviciile de cercetare şi formare profesională [5].În ceea ce privește factorii la nivel de ţară, accentul Foii de parcurs este axatpe crearea unui mediu de afaceri favorabil, care include un șir de elementeimportante, unul din ele fiind și reglementarea pieței forței de muncă.Sustenabilitatea competitivităţii naţionale este determinată de calitatea forţei demuncă, de mixul şi de calitatea competențelor pe care aceasta le deţine.Competenţele forţei de muncă sunt considerate tezaurul sec. XXI şi valoarea esenţialăpentru dezvoltarea unei economii competitive. Conform estimărilor OECD, costulestimativ al deficitului de competenţe poate constitui circa 8% din PIB sau poate aveaun impact de diminuare anuală a productivităţii de circa 1%6. Problemele şiconstrîngerile cu care se confruntă Republica Moldova astăzi sunt oglindite înrapoartele internaţioanale de evaluare a competitivităţii şi constau în:
- calitatea joasă a sistemului educaţional cu tendinţă de aprofundare adeclinului (GIC 2012/2013,  locul 103/144 de ţări, declasare cu 7 poziţiicomparativ cu anul 2010/2011);
- calitatea joasă a şcolilor de management (GIC 2012/2013, locul 121/144 deţări);
- accesul limitat la programele de dezvoltare a competenţelor pentrureintegrarea şomerilor etc.
Concluzii și recomandăriEducația şi formarea profesională reprezintă factorul-cheie al competitivitățiinaționale. Investiția eficientă în capitalul uman prin sistemul de educaţie şi formaretrebuie să reprezinte o componentă esențială pentru a asigura un nivel înalt de creștereeconomică durabilă bazată pe cunoaștere şi de ocupare a forţei de muncă, ce asigurădeopotrivă împlinirea pe plan personal creșterea bunăstării şi coeziunea socială.
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Reieșind din cele expuse și pentru a îmbunătăți situația tinerilor pe piațamuncii, este necesar:- de a asigura dezvoltarea stabilă continuă a economiei;- de a ajusta programul de învățământ şi de formare profesională lanecesitățile pieței forței de muncă interne actuale;- de a proteja antreprenorii care creează locuri noi de muncă pentru tânărăgenerație şi încadrarea acestora   în câmpul muncii;- de a promova businussul mic şi mijlociu prin acordarea creditelorpreferențiale pe termen lung tinerilor care intenționează să-ţi inițieze o afacere,precum și de a crea condițiile atractive, în special pentru tineretul, ceea ce arcontribui la stoparea migrației populaţiei în vârstă aptă de muncă;- de a promova o colaborare mai armonioasă între agenții economici şiinstituțiile de învățământ, la fel și dezvoltarea parteneriatelor în rândul instituțiilorde învățământ, întreprinderilor şi altor instituții în vederea facilitării tranziției de lașcoală la viața activă.
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