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Introducere

Integrarea tinerilor pe piaţa muncii, educaţia lor și dezvoltarea capacităţilor acestora sunt cruci-
ale pentru dezvoltarea unei societăţi prospere, durabile și echitabile socio-economic. 

Tineri - după definiţia din Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret -  orice  per-
soane cu vârstă cuprinsă între 14 și 35 de ani – reprezintă o resursă destul de importantă 
pentru societate, alcătuind circa 34,6%1 din populaţia Republicii Moldova și în jur de 33,4%2 din 
populaţia activă a ţării. Prin urmare, abordarea pieţei forţei de muncă și a provocărilor sociale 
cu care se confruntă tinerii este imperativă, nu numai pentru bunăstarea tinerilor, ci și pentru 
asigurarea unei creșteri durabile și incluzive a societăţii.

Rata șomajului la tineri, care înregistrează o valoare maximă pentru ultimii ani, numărul tineri-
lor care migrează peste hotare pentru un loc de muncă, numărul mare a tinerilor cu un loc de 
muncă informal, numărul tinerilor NEET care e mai mare de 1/4, tineri care nici nu lucrează, 
nici nu învaţă și nici nu sunt în cadrul unei formări profesionale. Acestea sunt doar unele dintre 
problemele care vizează problema ocupării forţei de muncă a tinerilor. Cauze a acestora pot fi 
numărate foarte multe, ce ţin de factorii de decizie (responsabilii), de tineri propriu-zis sau de 
factorii pieţei. Putem număra de la ineficienţa sistemelor și a mecanismelor de practică, lipsa 
unor instrumente financiar-fiscale care ar încuraja angajatorii să angajeze tinerii sau necunoaș-
terea tinerilor despre serviciile care le prestează ANOFM, la lipsa motivaţiei tinerilor pe baza re-
mitenţelor, lipsa de interes pentru ofertele ANOFM relativ puţin plătite sau chiar la stereotipurile 
ce ţin de lipsa calificării la tineri, lipsa experienţei acestora sau chiar necorespunderea cererii 
pieţei cu oferta de specialiști.

În perioada 2010-2015, autorităţile publice au adoptat un șir de politici publice sectoriale rele-
vante, care de cele mai multe ori nu au ţinut cont de interesele, perspectivele și nevoile tinerilor. 
Totodată, adoptarea politicilor publice care abordau direct problemele acestui grup (Strategia 
de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, Planul de Acţiuni pentru susţinerea Populaţiei Rome, Pro-
gramul pentru Asigurarea Egalităţii de Gen etc.) sunt de cele mai multe ori subfinanţate, imple-
mentate circumstanţial și nu contribuire într-un mod relevant la diminuarea discrepanţelor care 
afectează tinerii.

Având un astfel de Status quo, sunt necesare programe de stimulare și facilitare a angajării 
tinerilor. Programele actuale vizează în mare parte doar antreprenoriatul, fără activităţi majore 
de încurajare a statului a tinerilor defavorizaţi pe piaţa muncii. Cum spunea Niall O’Higgins, spe-
cialist ILO:

„În cadrul programelor și platformelor de angajare a tinerilor ar trebui de asigurat ca locurile de 
muncă create în cadrul programelor să fie adiţionale și nu doar angajarea tinerilor care oricum 
s-ar fi angajat în câmpul muncii și fără ajutorul programului. Și există 3 mecanisme principale 
pentru asigurarea angajării tinerilor:

1. Direcţionare efectivă a serviciilor spre tinerii dezavantajaţi pe piaţa muncii;

2. Condiţionarea setată angajatorilor, și anume ca aceștia să nu înlocuiască 
un tânăr angajat cu un altul, astfel atingând numărul setat în indicatorii de suc-
ces ai programului;

3. Oferirea de stagii și cursuri de formare profesională, care le-ar oferi tinerilor 
o valoare și după finalizarea programului.”3

1 Calculat în baza Băncii de date statistice BNS pentru 2015
2 Calculat în baza Băncii de date statistice BNS, pentru tinerii 15-34 ani, pentru 2016
3 Niall O’Higgins. Senior Research Specialist. Youth Employment Programme. ILO
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După o analiză a programelor specifice pentru tineri și nu numai, e greu să identificăm un pro-
gram care le întrunește măcar pe două din ele. 

Strategia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă pentru anii 2017-2021 pare a fi însă primul 
document de politică publică care abordează direct tinerii din categoria NEET. Totuși, la nivel de 
ţară, există contradicţii la ceea ce ţine numărul cantitativ a acestor tineri și deși Biroul Naţional 
de Statistică, ILO ne livrează careva date, studiile și statisticile internaţionale ne arată un număr 
puţin diferit. Există neclaritate și la aspectul calitativ a tinerilor NEET: cine sunt ei? De ce nu 
lucrează? Ce le-ar trebui ca să lucreze? sunt doar câteva din întrebările care provoacă incertitu-
dini. Având în vedere că nu se cunoaște profilul lor, iar termenul fiind unul deloc nou, necesitatea 
studierii acestui grup de tineri este imperativă.

Prezentul studiu își propune să examineze ofertele pieţei, specific tinerilor, să prezinte practicii 
internaţionale de succes, să evalueze  necesitatea creării unor programe specifice, direcţionate 
spre tineri și focusate pe angajarea tinerilor dezavantajaţi pe piaţa muncii.

Studiul își propune să evalueze cadrul legal ce ţine de angajarea tinerilor sau care tangenţial 
ating această problemă. Un set de practici europene și înafara Europei vor fi la fel succint pre-
zentate ca practici de succes și repere pentru plănuirea unor programe de angajare. În acest 
raport se vor evalua programele ce ţin de antreprenoriat și auto-ocupare a tinerilor, platformele 
online de angajare a tinerilor și serviciile ANOFM și eficienţa acestora pentru tineri. La realizarea 
setului de recomandări se vor desfășura interviuri și focus-grupuri reprezentative care vor fi 
prezentate la finele acestui studiu.

În contextul unei abordări generaliste a tinerilor și mai ales în contextul unei lipse unor norme 
și prevederi ce ar proteja și promova tinerii la nivel de contracte colective de muncă și conven-
ţii colective e foarte dificil de identificat programe bine targetate pentru angajarea tinerilor în 
câmpul muncii. Cu toate acestea, au fost identificate programe de antreprenoriat pentru tineri 
și unele în cadrul cărora tinerii sunt printre principalii beneficiari. 

La nivel de platforme online de angajare, o analiză aprofundată nu s-a efectuat, deși întrebări 
tangenţiale au fost atinse în focus grupuri.

ANOFM, ca principala agenţie ce ţine de ocuparea forţei de muncă, este evaluată referitor la ser-
viciile prestate tinerilor și eficienţa acestora. Aici s-au examinat și Centrele de Ghidare în Carieră.

Trebuie menţionat și rolul OSC-urilor, în special al prestatorilor de servicii prietenoase tinerilor, 
care rulează programe și servicii de facilitare a angajării tinerilor în câmpul muncii.
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Situația tinerilor pe piața muncii4 

Situaţia tinerilor pe piaţa muncii din Republica 
Moldova poate fi, în mare măsură, caracteriza-
tă de un termen: descurajare.  Tinerii sunt des-
curajaţi de condiţiile pieţei muncii atât cele de 
a lua job-ul, cât și de a rămâne pe aceeași pozi-
ţie. Conform datelor SWTS, în 2015, în funcţie 
de motivul refuzului, tinerii au refuzat un loc de 
muncă în proporţie de 76,5% din motivul salari-
ilor prea mici. În jur de 53,3% din tinerii angajaţi 
și-ar schimba locul de muncă pentru a câștiga 
un salariu mai mare.

Același fenomen de descurajare se observă la 
tineri chiar de pe băncile școlare, când aceștia 
conștientizează că pregătirea ce o obţin în ca-
drul instituţiilor de învăţământ nu corespunde 
cerinţelor pieţei. Astfel, circa 19,9% din tinerii 
care părăsesc școala timpuriu o fac din motive 
economice, 14,9% o fac din motiv că nu sunt 
interesaţi de studii, iar 10,7% o fac pentru că vor să înceapă să lucreze. Paradoxal, dar același 
studiu ne arată că circa 29,1% dintre tineri angajaţi sunt supra calificaţi pentru posturile pe care 
le ocupă și doar 2,1% sunt sub-educaţi pentru locul de muncă pe care-l ocupă.

Conform datelor BNS, doar unul din doi tineri din Republica Moldova se angajează după dome-
niul de studii.

Descurajaţi sunt și în ocuparea unui loc de muncă formal, unde plata impozitelor, salariile joase 
îi împinge să pledeze pe un post informal. Alt aspect al numărului mare de tineri ocupaţi ce au 
un loc informal de lucru este și structura economiei moldovenești, cu pondere înaltă a agricultu-
rii sezoniere, care obligă un grup mare de tineri, în special din zonele rurale să exercite activităţi 
sezoniere în agricultură. 

Și tinerii antreprenori sunt nemotivaţi în lansarea afacerilor, unde condiţiile de afacere nu sunt 
atractive, oportunităţi economice limitate și respectiv venituri mici. Cele mai semnificative pro-
vocări ale tinerilor în dezvoltarea de afaceri sunt în proporţie de 34,3 – competiţie de piaţă, unde 
tinerii trebuie să concureze cu antreprenori bine instalaţi pe piaţă, 34,0 – resurse financiare 
insuficiente, 8,4 – incertitudini politice, 7,2 - expertiză insuficientă, dar și reglementările legale 
(1,6%).

Părăsirea primului job de către tineri (16 – 29 ani) este motivată prin  faptul că nu îi aranjează 
salariile (22,9%), graviditatea/nașterea copilului (17,3%), pleacă la un loc de muncă mai bun 
(16%) sau chiar pleacă peste hotare la lucru sau în căutare de lucru (14,6%)5. Conform datelor 
din Studiul Tranziţia de la școală la muncă, 53,3% din tinerii angajaţi care ar vrea să-și schimbe 
locul de muncă, ar face-o pentru un salariu mai mare.

Nemotivaţi sunt tinerii să rămână în ţară să lucreze, pledând pentru un loc de muncă peste ho-
tare bine plătit, care i-ar permite întemeierea unei familii sau susţinerea celei existente. Migraţia  
nu are doar caracterul internaţional, tinerii pleacă și de la sat la oraș, aici fiind mai mulţi factori 
ca lipsa locurilor de muncă, salariile mici, dar și lipsa sau eficienţa slabă a serviciilor sociale 
(spitale, școli, farmacii, grădiniţe etc.)

4 Datele statistice prezentate în aceste paragrafe sunt preluate din studiul „Tranziţia tinerelor și tinerilor spre 
piaţa muncii în Republica Moldova”
5 Raportul „Perspectiva Tinerilor în Strategia de Ocupare a Forţei de Muncă 2017 – 2021”. Sursă: date BNS

Persoane descurajate sunt persoanele 
inactive, disponibile să lucreze în urmă-
toarele 15 zile, care nu au un loc de mun-
că și 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 ur-
mătoarele motive:

• au crezut ca nu există locuri libere sau 
nu au știut unde să mai caute;

• nu se simt pregătite profesional;

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

• au căutat altă dată și nu au găsit.
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Pe motiv de descurajare avem un număr ridicat de tineri care se includ în categoria NEET (Not 
Employed, in Education or Training), așa-zișii tineri care nici nu învaţă și nici nu lucrează, o bună 
parte din ei trăind pe baza remitenţelor din partea membrilor familiei care lucrează peste hotare. 
Astfel, având o rată totală de inactivitate de 59,6 la sută în 2015, acest fenomen devine unul mai 
grav decât șomajul. Bineînţeles 63,5% din aceștia sunt angajaţi în procesul de studii și formare 
profesională, din care o bună parte se vor angaja la finele studiilor. Totuși, mai rămân 36,5%, 
care din diferite motive nu se încadrează în câmpul muncii.
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Cadrul legal și acţiunile guvernului  
privind angajarea tinerilor în câmpul muncii

Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 
pentru anii 2014-2020

Strategia Naţională de Dezvoltare a Sectorului de Tineret (SNDST 2020) este documentul ce in-
clude politicile statului pentru a asigura implicarea directă a tinerilor, lucrătorilor și organizaţiilor 
de tineret și a altor actori de imediată tangenţă în viaţa politică, economică, socială și culturală 
a ţării. Documentul strategic prevede crearea condiţiilor adecvate necesare pentru a asigura 
tinerilor oportunităţi egale, ceea ce le va permite să-și dezvolte cunoștinţele și competenţele în 
scopul participării active la toate aspectele vieţii prin integrare și participare deplină, prin acces 
la informare și servicii de calitate în educaţie, sănătate și petrecerea timpului liber.

Strategia prevede patru direcţii prioritare de intervenţie și anume: 

1. Promovarea participării tinerilor la procesele decizionale;

2. Diversificarea și consolidarea serviciilor pentru tineri;

3. Dezvoltarea oportunităţilor economice pentru tineri;

4. Consolidarea sectorului de tineret.

Dezvoltarea oportunităţilor economice pentru tineri este o prioritate imperativă, care își are ca 
obiectiv general : Dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale și de angajare în rândul tinerilor, în 
special a celor cu oportunităţi reduse.

Astfel, având la bază Legea cu privire la tineret, Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 
este principalul instrument care asigură o colaborare interministerială în scopul atingerii obiec-
tivelor strategiei și dezvoltării sectorului de tineret și unul dintre care este și obiectivul 3 ce ţine 
de dezvoltarea oportunităţilor de antreprenoriat și angajare. Această prioritate are 3 direcţii de 
activitate:

1. Abilitarea economică și antreprenoriatul în rândul tinerilor,

2. Oportunităţi de angajare,

3. Internshipuri (stagii),

direcţii care urmează să crească numărul de antreprenori și afaceri durabile, să reducă rata 
șomajului și cea de părăsire a locului de muncă, precum și creșterea ratei de angajare, numă-
rului tinerilor beneficiari ai internship-urilor naţionale  și numărul acestora care s-au încadrat în 
câmpul muncii.

SNDST 2020 a fost una dintre premisele unei evaluări mai aprofundate și stabilirea tinerilor ca 
unul dintre principalii beneficiari ai Strategiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă 2017 – 
2021.
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Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă 
pentru anii 2017-2020

Strategia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă (SNOFM) 2017 – 2021 promite a fi o aborda-
re integrată a politicilor relevante, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât și din perspectiva 
gestiunii eficiente a ofertei pe piaţa muncii. Strategia propune soluţii realiste și măsuri care, în 
condiţiile unei finanţări adecvate, să contribuie la atingerea obiectivului general privind crește-
rea nivelului de ocupare formală bazată pe competitivitate economică, competenţe și calificări 
adecvate, în condiţii de dezvoltare durabilă și incluzivă.

Tinerii sunt bine reflectaţi în strategie și anume în ţintele majore ale strategiei, unde se propune 
majorarea ratei de ocupare a tinerilor cu 4,2% și reducerea ratei șomajului tinerilor până la 7% 
(tinerii de 15 – 29 ani). Tot la capitolul ţinte majore, SNOFM este primul document de politică 
publică care a abordat tinerii din categoria NEET, ba chiar mai mult, au stabilit indicatori specifici 
pentru ei: bărbaţii NEET, femeile NEET, rural și urban.

Totuși în matricea de activităţi, sectorul de tineret nu e destul de bine reflectat. Există acţiuni 
pentru stimularea angajatorilor de a angaja tinerii, implementarea unor programe de auto-anga-
jare și dezvoltarea , promovarea programelor de antreprenoriat în rândul tinerilor. Mai sunt acţi-
uni precum aplicarea de bune practici în colaborare sistematică între sectorul privat și instituţi-
ile de învăţământ, dezvoltarea și implementarea sistemului de ghidare în carieră și dezvoltarea 
mecanismului și cadrul legal cu privire la ucenicie la locul de muncă. Aceste acţiuni, ca și toate 
celelalte par unele generaliste, care după raportul „Perspectiva tinerilor în Strategia Naţională de 
Ocupare a forţei de Muncă” ne indică că nu duc spre rezolvarea problemelor ce ţine de angajarea 
tinerilor, dar mai degrabă spre majorarea discrepanţei dintre adulţi și tineri la anumite capitole.

Documentul strategiei mai înregistrează careva găuri la capitolul congruenţă între descrierea 
problemelor și acţiuni privind rezolvarea lor. De exemplu la descrierea problemei, este stipulat 
ca punct cheie „Migraţia persoanelor tinere 25-34 ani este în creștere (38,6% din numărul total 
de migranţi)”. În matricea de acţiuni, cât și în lista ţintelor majore, nu putem găsi măsuri care, 
direct sau indirect, ar rezolva această problemă.

Legea nr. 215 din 29.07.2016, cu privire la tineret

Noua lege cu privire la tineret își propune să stabilească direcţiile prioritare de promovare și 
implementare a politicii de stat în domeniul tineretului în concordanţă cu interesele și necesi-
tăţile actuale ale tinerilor prin crearea unui cadru și oferirea unui mecanism clar de susţinere și 
promovare a lor.

De asemenea, proiectul prevede stimularea iniţiativelor antreprenoriale ale tinerilor, facilitarea 
angajării acestora în câmpul muncii, valorificarea aptitudinilor, crearea unui mediu adecvat pen-
tru dezvoltarea fizică și promovarea unui mod de viaţă sănătos, precum și asigurarea tinerilor 
cu locuinţe.

Legea Nr. 121 din  18.06.2010, cu privire la voluntariat

Pe lângă toate beneficiile acţiunilor de voluntariat, legea cu privire la voluntariat vine să egaleze 
orele de voluntariat cu experienţă de muncă, sub anumite condiţii bineînţeles. Astfel avem ur-
mătoarele stipulări care direct acţionează în facilitarea angajării tinerilor:

Articolul 14. Măsuri de stimulare a voluntariatului

(3) La angajarea în muncă a unui candidat sau la atestarea și promovarea unui angajat, volunta-
riatul prestat în sectorul public și în cel neguvernamental, confirmat prin certificatul nominal de 
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voluntariat, scrisoarea de recomandare și carnetul de voluntar, va fi considerat de angajator ca 
experienţă de muncă, în condiţiile în care aceasta constituie criteriu de selecţie.

(5) Voluntariatul va fi considerat vechime în muncă dacă voluntarul a activat în același domeniu 
cu specialitatea deţinută, fapt confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal și con-
tractul de voluntariat.

(7) Voluntariatul prestat de studenţi în scopul dezvoltării aptitudinilor și formării experienţei pro-
fesionale, confirmat prin carnetul de voluntar, certificatul nominal și contractul de voluntariat, va 
fi considerat practică de iniţiere sau practică de licenţă daca s-au confirmat cel puţin 40 de ore.

Hotărârea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la 
programul naţional de abilitare economică a tinerilor

Această hotărâre pune bazele și reglementării Programului Naţional de Abilitare Economică a 
Tinerilor (PNAET), implementat de ODIMM. Programul PNAET este unicul program direct direc-
ţionat spre tineri prin intermediul căruia până in 2016, au fost finanţate 1678 de subproiecte ale 
tinerilor beneficiari în sumă totală de 482.2 mil. lei.

LEGE Nr. 179 din  21.07.2016 cu privire la întreprinderile  
mici și mijlocii

Acest document este relevant în contextul prezentului studiu pentru că anume această lege de-
finește întreprinderile mici și mijlocii, dar și pune bazele programelor de stat pentru dezvoltarea 
IMM-urilor. Această lege stabilește că tinerii sunt unii dintre principalii beneficiari ale programe-
lor de dezvoltare a IMM-urilor, pe lângă lucrătorii migranţi întorși. Această lege pune de aseme-
nea bazele fondului de garantare, program descris mai desfășurat în capitolele ce urmează.

Strategia Naţională de Dezvoltare Regională

Cel mai grav afectat este tineretul din mediul rural, care are cele mai puţine oportunităţi de an-
gajare și cele care există sunt adesea de o calitate sub-acceptabilă. Crearea condiţiilor pentru 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale ale ţării trebuie să fie piatra de temelie a oricărei politici de 
ocupare a tinerilor. Strategia Naţională de Dezvoltare Regională (NRDS) are un astfel de obiectiv, 
dar, la fel ca și cu SNOFM, planurile de acţiune NRDS sunt axate pe rezolvarea problemelor spe-
cifice cu resursele publice disponibile și nu pe dezvoltarea unor mecanisme noi pentru a sprijini 
iniţiativa.
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Experiențe internaționale și istorii de succes

În general, o bună practică este un program care a fost testat și în care un număr de practicanţi 
simt că lucrează în domeniu. În special, un program de bună practică în ocuparea forţei de mun-
că în rândul tinerilor răspunde următoarelor criterii

• Relevanţă, 

• eficienţă, 

• coerenţă, 

• inovaţie, 

• durabilitate și 

• replicare.

Garanția pentru tineret6  (UE)

Garanţia pentru tineret este un angajament asumat de toate statele-membre prin care acestea 
doresc să garanteze că toţi tinerii cu vârsta sub 25 de ani

• primesc oferte de muncă de bună calitate,

• beneficiază de educaţie continuă,

• participă la un program de ucenicie sau de formare

în termen de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au 
absolvit învăţământul obligatoriu.

Garanţia pentru tineret7 a devenit o realitate în ţările UE și a ajutat la îm-
bunătăţirea vieţilor a milioane de tineri europeni.

• Începând cu ianuarie 2014, 14 milioane de tineri au luat parte la programele 
aferente Garanţiei pentru tineret.

• Aproximativ 9 milioane de tineri au beneficiat de oferte, majoritatea de an-
gajare.

• Aproape două treimi dintre tinerii care au beneficiat de Garanţia pentru tine-
ret în 2015 au primit oferte de angajare, de educaţie, de stagiu sau de ucenicie.

• Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor a ajutat direct 
peste 1,4 milioane de tineri din toată Uniunea.

În trei ani de când există Garanţia pentru tineret, funcţionarea pieţei muncii pentru tineri s-a îm-
bunătăţit în mod semnificativ:

• Numărul tinerilor aflaţi în șomaj a scăzut în UE cu 1,5 milioane, în timp ce nu-
mărul tinerilor care nu sunt încadraţi profesional și nu urmează niciun program 
educaţional sau de formare (NEET) a scăzut cu 900 000.

• Șomajul în rândul tinerilor a scăzut de la 24,4% în primul trimestru al anului 
2013 la 18,9% în al doilea trimestru al anului 2016.

• Procentul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani care nu sunt în-
cadraţi profesional și nu urmează niciun program educaţional sau de formare 
(NEETs) a scăzut de la 13,2% în 2012 la 12% în 2015.

6 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro
7 http://www.youth-guarantee.eu/
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Chiar dacă aceste tendinţe trebuie interpretate luând în calcul ciclicitatea anumitor factori, Ga-
ranţia pentru tineret accelerează progresul oferindu-le tinerilor mai multe șanse.

L’Initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ)8 – Inițiativa pentru 
angajarea tinerilor (Franța)

Iniţiativa pentru angajarea tinerilor (IEJ) este un program care finan-
ţează acţiunile de în favoarea tinerilor sub 26 de ani care nu sunt în 
educaţie, angajaţi sau ciclul de formare (NEET - Not in Education, Em-
ployment or Training) care locuiesc în 13 regiuni și 3 departamente 
franceze eligibile.

Obiectiv: facilitarea integrării durabile a tinerilor aflaţi în dificultate pe 
piaţa muncii, prin oferirea de „locuri de muncă de calitate, formarea 
continuă, ucenicie sau stagii în termen de patru luni, ca urmare a pier-
derii locurilor lor de muncă sau de ieșire a acestora din ciclul educa-
ţiei formale”

Tipurile de acţiuni susţinute: 

• Monitorizarea tinerilor din categoria NEET prin consolidarea mecanismelor 
și instrumentelor existente; 

• Sprijin personalizat tinerilor NEET în elaborarea planurilor lor de carieră și 
accesul la locuri de muncă; 

• Susţinerea integrării profesionale prin intermediul noilor posibilităţi de imer-
siune la locul de muncă și antreprenoriat; 

• accesul la formare certificate, de pre-de calificare sau de calificare, în special 
prin intermediul acordării de a doua șansă sau de ucenicie.

Programul KP de angajare a tinerilor – KP Youth  
Employment Program9

Principalul obiectiv al Programului KP de angajare a tinerilor 
este de a fortifica și angaja într-o activitate remunerată tinerii 
din Khyber Pakhtunkhwa. Beneficiarii acestui program sunt în 
mod special tinerii șomeri și sub-angajaţi din provincie, progra-
mul oferindu-le o gamă de abilităţi de bază, medii și de nivel 
înalt pentru a beneficia de oportunităţile online și îi va conecta 
la nivel global prin intermediul freelancing. Obiectivul fazei întâi a proiectului este să angajeze 
2100 tineri din provincia Khyber Pukhtunkhwa prin intermediul platformelor de freelance.

Misiunea

Misiunea programului este de a spori în mod pozitiv calitatea vieţii tinerilor din 
provincie, oferindu-le traininguri de freelance și calificare a abilităţilor. Misiunea 
este, de asemenea, de a spori competitivitatea în Khyber Pakhtunkhwa, prin 
productivitatea tinerilor și anume prin training-uri orientate pe cerere, dinamice 
și standardizate.

8 http://www.fse.gouv.fr/candidater-et-gerer/fse-mode-demploi/le-fse-quest-ce-que-cest/linitiative-pour-lem-
ploi-des-jeunes-iej
9 http://www.youthemp.com/
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Criterii de eligibilitate

• Trebuie să aibă domiciliu în provincia Khyber Pukhtunkhwa;

• Student, sub angajat sau șomer cu cunoștinţe de bază în domeniul IT;

• Femeile sunt încurajate;

• Freelanceri actuali, care doresc să-și îmbunătăţească abilităţile.

Cave Youth Employment Program10 (Canada) 

CAVE Youth Employment Program (CAVE) este un program pentru tinerii de la 15 la 29 de ani în 
căutarea locului de muncă. Tinerii participanţi obţin în cadrul programului instrumente reale și 
cursuri de pregătire pentru a găsi și a-și menţine un loc de muncă stabil.

CAVE este o bună opţiune de pregătire pentru tineri ca să-și construiască abilităţile de lucru și 
încrederea în sine, să-și identifice obiectivele pentru locul de muncă și să construiască un plan 
să le atingă.

Principalele activităţi ale programului:

• 4 săptămâni de pregătire în clasă focusate pe îmbunătăţirea abilităţilor 
esenţiale pentru locul de muncă ca să atingă obiectivele de angajare. Include 
opţiuni pentru a dobândi certificate de formare specifice industriei.

• Până la 12 săptămâni de suport în căutarea unui loc de muncă, care include 
pregătirea CV-ului, scrierea scrisorii de motivare și pregătirea pentru interviu 
etc.

Criterii de eligibilitate:

• Vârsta cuprinsă între 15 și 29 ani

• Șomer

• Nu este eligibil să beneficieze de Asigurarea de Muncă sau nu a beneficiat 
de ea în 3 ani precedenţi

• Cetăţean canadian, rezident permanent, sau persoană care a primit statutul 
de refugiat în Canada

• Nu este student full-time.

Încadrarea tinerilor cu vârste între 16 si 25 de ani 
aflați în dificultate și confruntați cu riscul excluderii 
profesionale11 (România)

În scopul integrării sau reintegrării în munca a tinerilor cu vârste între 16 si 25 de ani aflaţi în 
dificultate și confruntaţi cu riscul excluderii profesionale, aceste categorii de persoane pot be-
neficia de plasare în câmpul muncii la un angajator avizat de ANOFM, în baza unui contract de 
solidaritate.

În baza contractului de solidaritate angajatorul va încheia cu tânărul un contract individual de 
muncă pe durată determinată, egală cu cea a contractului de solidaritate.

10 http://www.douglascollege.ca/programs-courses/training-group/employment-services-career-development/
youth/cave-youth-program
11 http://www.anofm.ro/incadrarea-tinerilor-cu-varste-intre-16-si-25-de-ani-aflati-in-dificultate-si-confrunta-
ti-cu-riscul-
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Angajatorii care încadrează tineri în condiţiile unui contract de solidaritate, vor încheia convenţii 
cu ANOFM, prin care aceasta se angajează să ramburseze lunar salariul de bază stabilit la data 
angajării tinerilor, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu net pe economie, comuni-
cat de Institutul National de Statistica.

Dacă la data încetării contractului de solidaritate angajatorii de inserţie angajează tinerii pre-
văzuţi, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, aceștia beneficiază, în baza 
aceleiași convenţii, de rambursarea lunară a unei sume, în cuantum de 50% din indemnizaţia de 
șomaj cuvenită conform legii, pe care tânărul beneficiar ar fi primit-o dacă ar fi fost disponibili-
zat la acea dată.

Suma prevăzută se acorda angajatorului pe o perioadă de maximum 2 ani, până la împlinirea de 
către angajat a vârstei de 25 de ani.

În funcţie de suma prevăzută în bugetul asigurărilor pentru șomaj ANOFM va încheia contracte 
de solidaritate cu tinerii, potrivit următoarelor priorităţi:

a. tineri proveniţi din centrele de plasament și centrele de primire a copilului 
din cadrul serviciilor publice specializate și al organismelor private autorizate în 
domeniul protecţiei copiilor;

b. tineri singuri cu copii în întreţinere;

c. tineri familiști cu copii în întreţinere;

d. tineri familiști fără copii în întreţinere;

e. tineri familiști care au executat pedepse privative de libertate;

f. alte categorii de tineri aflaţi în dificultate.

Dacă ANOFM a încheiat contracte de solidaritate pentru toate persoanele aflate în evidenţa 
acesteia în ultimele doua luni ale anului bugetar, în limita sumelor disponibile din bugetul asigu-
rărilor pentru șomaj, poate încheia suplimentar contracte de solidaritate și pentru alte persoa-
ne în vârsta de până la 35 de ani, cu respectarea priorităţilor prevăzute la art. 10 din Legea nr. 
76/2002.

Încadrarea elevilor și studenților pe perioada vacanțelor12  
(conf. Legii nr. 72/2007) (România)

Angajatorul care încadrează în câmpul muncii elevi și studenţi pe perioada vacanţelor benefici-
ază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plata, 
pentru fiecare elev și student.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Perioada maxima de acordare a stimulentului financiar prevăzut este de 60 de zile lucrătoare 
într-un an calendaristic.

12 http://www.anofm.ro/încadrarea-elevilor-si-studentilor-pe-perioada-vacantelor
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Platforme de angajare a tinerilor 
în câmpul muncii

Conform studiului „Tranziţia tinerelor și tinerilor spre piaţa muncii în Republica Moldova”13 pri-
vind metoda tinerilor șomeri și tineri angajaţi de a căuta un loc de muncă:

Conform acestor date, lipsa și ineficienţa platformelor și programelor de angajare a tinerilor în 
câmpul muncii este subliniată prin căutarea locurilor de muncă direct la angajatori, cu ajutorul 
celor apropiaţi. 

Platformele online de angajare sunt des utilizate de tineri, având în vedere ușurinţa de a analiza 
locurile de muncă disponibile și chiar de a aplica la ele.

Tinerii șomeri sunt mai puţin predispuși să înceapă o afacere. Cei ce încep afacerile de cele mai 
multe ori sunt angajaţii care au un capital necesar pentru iniţierea unei afaceri.

În Republica Moldova se numără câteva platforme/programe de antreprenoriat (PNAET,PARE 
1+1, IFAD, etc), care sunt menite să susţină tinerii în iniţierea unei afaceri. Importanţa programe-
lor e și mai mare întru cât tinerii antreprenori, creând locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea 
economică a ţării, sunt mai predispuși să angajeze persoane tinere.

Când vorbim de programele guvernamentale de angajare a tinerilor în câmpul muncii, ANOFM 
ne prezintă un set de servicii, menite să faciliteze găsirea și ocuparea unui post de muncă, aces-
tea însă au un aspect general, nefiind direcţionate spre angajarea tinerilor, ceea ce ar necesita 
o abordare puţin mai diferită. Totuși, ANOFM a inaugurat 3 Centre de Ghidare în Carieră, ceea 
ce prin intermediul unui set de servicii, sunt menite să faciliteze angajarea tinerilor în câmpul 
muncii.

Platformele online de căutare a locurilor de muncă sunt destul de multe în Republica Moldova, 
deși sunt doar câteva cele mai populate de tineri. Multitudinea platformelor se explică prin fap-
tul că persoane în căutarea unui loc de muncă sunt foarte multe și respectiv cererea e mare, dar 
și prin faptul că angajatorii, având o multitudine de opţiuni, caută persoana cea mai calificată, 
publicând anunţul pe orice platformă posibilă.

13  http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/publications/national-reports/
WCMS_536294/lang--en/index.htm

Metoda Angajaţi (%) Șomeri (%)

Întrebând direct la fabrici, ferme sau alte locuri de muncă 35,9 31,8

Chestionând prietenii, rudele 30,9 48,7

Alăturându-se afacerii de familie 13,2 0,0

Efectuând un test sau interviu 6,7 0,0

Plasând cereri/răspunzând la anunţuri de angajare 5,1 17,1

Așteptând pe stradă să fie recrutaţi pentru munci ocazionale 3,4 0,0

Înregistrându-se la un centru de ocupare 1,2 2,4

Aplicând pentru un permis sau licenţă de începere a unei afaceri 1,1 0,0

Căutând teren, utilaje pentru a începe propria afacere sau fermă 1,1 0,0

Căutând sprijin financiar pentru a găsi de lucru 0,9 0,0

Altă metodă 0,4 0,0
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Platforme și posibilități de antreprenoriat pentru tineri 

Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET)14

PNAET este unul dintre puţinele programe direcţionate direct spre 
tineri, targetul programului fiind tinerii de 18-35 ani. Fiecare an prin 
intermediul programului un număr de tineri beneficiari au posibilitatea 
să obţină cunoștinţe asupra creării și bunei gestionări a unei afaceri, 
dar și să obţină un credit în valoare de până la 300 de mii de lei, 40% 
dintre care sub formă de grant nerambursabil. 

PNAET este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care 
doresc: 

• să-și dezvolte abilităţi antreprenoriale;

• să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale; (cu excepţia 
mun. Chișinău și Bălţi)

• să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de ser-
vicii.

Perioada de desfășurare a Programului este 2008-2017

1. Scopul Programului

Scopul PNAET este promovarea și facilitarea implicării tinerilor din Republica 
Moldova în activitatea antreprenorială.

2. Obiectivele Programului:

• Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoașterea 
și gestionarea optimă a resurselor (financiare, umane, materiale, de timp etc.).

• Facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare ini-
ţierii și dezvoltării unei afaceri proprii.

• Stimularea creării și dezvoltării de către tineri a noilor întreprinderi.

3. Componentele Programului

Componenta I - Instruire și consultanţă antreprenorială.

Componenta II - Finanţarea proiectelor investiţionale rurale prin acordarea de 
împrumuturi comerciale rambursabile, cu porţiune de grant, precum și finanţa-
rea contractelor de leasing.

Componenta III - Monitorizare post finanţare.

4. Bugetul15

PNAET se finanţează de Guvernul Republicii Moldova în baza Hotărârii Guver-
nului nr.364 din 3 iunie 2008, cu modificările ulterioare de extindere a acţiunii 
Programului până in anul 2018. 

Sursele de finanţare: fondurile împrumuturilor și granturilor externe de stat a 
Proiectelor Investiţionale pentru dezvoltare, recreditate de Ministerul Finanţelor 
al R.M.  

14 http://odimm.md/index.php?option=com_content&view=article&id=71
15 Raportul Directoratului Liniei de Credit privind implementarea Programului de Abilitare Economică a Tinerilor 
(PNAET) pentru anul 2016. Ministerul Finanţelor
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Beneficiarii Programului: persoane fizice și juridice tinere, care își desfășoară 
activitatea de antreprenor în toate domeniile de activitate  din sectorul rural cu 
vârsta cuprinsă între 18-35 ani.

Scopul sub-proiectelor: investiţii, capitalizarea iniţială a afacerilor fondate de 
tineri antreprenori. 

Suma maximă a sub-împrumuturilor cu componentă de grant: 300 mii MDL, 
inclusiv grant nerambursabil de 40%, fără dobândă. 

Valuta sub-împrumuturilor: lei moldovenești.

Maturitatea sub-împrumuturilor: până la 5 ani, minimum 2 ani, excluzând pe-
rioada de graţie.

Rata dobânzii: flotantă, bazată pe rata inflaţiei, cu revizuire semi-anuală, stabi-
lită de Directoratul Liniei de Credit și și Instituţiile Financiare Participante inter-
mediare.

5. Rezultatele16

În anul 2016 au fost aprobate și decontate 31 de sub-proiecte în suma totala 
de 9.17 mil. lei, inclusiv granturi acordate de Ministerul Finanţelor al Republicii 
Moldova în suma de 3.6 mil. lei.  

Cumulativ, de la începutul derulării Programului PNAET (iniţiat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 364 din 3 iunie 2008, cu modificările ulterioare de extindere a 
Programului) au fost finanţate 1678 de subproiecte ale tinerilor beneficiari în 
sumă totală de 482.2 mil. lei, inclusiv granturi aferente nerambursabile în mări-
me de 40 la sută din suma împrumutului – 189.9 mil. lei. Din grantul total alo-
cat, cota grantului Comisiei Europene constituie 135.2 mil. lei sau 71.2 la sută. 

În perioada 2008 – 2016 au fost creditate 1314 întreprinderi noi, susţinute 364 
afacerilor deja existente și create aproximativ 2400 locuri de muncă în toată 
ţara. Peste 85 % din împrumuturi au fost acordate beneficiarilor din agricultură, 
9,5 % celor din industrie și 5,5 % prestatorilor de servicii.

6. Criterii de eligibilitate17

Pentru participare la Componenta I, tinerii trebuie să corespundă următoarelor 
criterii:

• să fie cetăţeni ai Republicii Moldova,

• să fie persoane fizice care doresc să dezvolte afacerea în zonele rurale, in-
clusiv în localităţile sătești ale municipiilor.

Pentru participare la Componenta II, solicitanţii trebuie să corespundă urmă-
toarelor criterii:

• să practice activitate de antreprenoriat sub orice formă organizatorico-juri-
dică, dispunând de capital social integral privat,

• fondatorii și/sau asociaţii persoanelor fizice și juridice solicitante să fie cetă-
ţeni ai Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani,

16 Raportul Directoratului Liniei de Credit privind implementarea Programului de Abilitare Economică a Tinerilor 
(PNAET) pentru anul 2016. Ministerul Finanţelor
17 Hotărârea Guvernului nr. 664 din 03.06.2008 cu privire la programul naţional de abilitare economică a tineri-
lor
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• să corespundă criteriilor stabilite de Legea Nr. 179 din  21.07.2016, cu privire 
la întreprinderile mici și mijlocii;

• să nu înregistreze restanţe la plăţile scadente faţă de instituţiile financi-
ar-bancare și/sau nebancare sau datorii la bugetul public naţional, iar în cazul 
existenţei datoriilor, acestea urmează a fi stinse benevol în termen de 30 de zile 
din momentul depunerii cererii de participare la Program;

• să nu se afle în stare de insolvabilitate, procedură de faliment, reorganizare 
sau în orice alte proceduri judiciare;

• să corespundă criteriilor de evaluare și analiză financiară a băncilor comer-
ciale participante, care își asumă riscurile de credit.

Participarea la proiect, în calitate de beneficiar al grantului aferent, se permite 
doar o singură dată.

7. Accesul tinerilor la program

După cum a fost menţionat anterior, tinerii de 18-35 ani sunt beneficiarii direcţi 
ai programului. Totuși programul acordă prioritate:

• beneficiarilor ale căror proiecte vor contribui la sporirea exporturilor și/sau 
la substituirea importurilor;

• beneficiarilor ale căror proiecte vor dezvolta activităţi de producere în sec-
torul rural;

Așadar, participarea în program este în bază de concurs, aplicarea la prima 
componentă fiind una destul de ușoară prin intermediul uni formular online. 
Totuși fiind concurs, acest program devine unul selectiv și doar tinerii cu o idee 
bună sau cel puţin cu experienţă în spate pot trece mai departe.

A doua fază însă este una unde beneficiarul, completând un set de documente, 
merge la obţinerea creditului de la una din băncile comerciale partenere pro-
iectului. De aici rezultă că iar se va face selecţie, unde doar proiectele viabile și 
realizabile (după opinia băncii) vor obţine finanţare.

8. Părerea beneficiarilor

Ivanov Igor

Vârsta: 30 ani

Localitatea: Satul Mălăiești, Orhei.

Beneficiar al programului PNAET în 2009 pentru procurarea unui sistem de iri-
gare.

„În 2009 am aplicat la programul PNAET pentru a-mi procura un sistem de iri-
gare pentru livadă. 

Programul PNAET este un program foarte util de susţinere a tinerilor, iar instru-
irea este o componentă foarte bună, întru cât te ajută să-ţi planifici foarte bine 
afacerea. Impactul programului constă în faptul că îţi dă posibilitatea să-ţi înfi-
inţezi o afacere ţie personal, care ulterior, dacă este administrată corect, duce 
la dezvoltarea acesteia, creând noi locuri de munca și dezvoltarea comunităţii.

După părerea mea punctul slab este că lipsește o platformă de aplicare repe-
tată prin mărirea sumei accesate. Personal, unica dificultate a fost garantarea 
sumei prin gaj. 
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Vorbind de accesibilitate, programul este accesibil pentru tineri, doar că un pic 
condiţionat prin relaţiile client-bancă prea dure, iar gajarea proiectului fiind cam 
prea stringentă.”

Programul PARE 1+118

Programul Pare 1+1 are scopul de a facilita accesul la finan-
ţare al migranţilor și reintegrarea acestora în societate, con-
tribuind și la stimularea transferurilor bănești pe căi oficiale, 
introducerea practicilor bune din statele gazdă ale migranţi-
lor, fiind creată o pârghie pentru introducerea inovaţiilor.

Programul este desfășurat în baza regulii „1+1”, care prevede 
că fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Suma maxi-
mă a finanţării constituie 200 mii lei. Banii din cadrul Programului „PARE 1+1” sunt oferiţi drept 
grant nerambursabil. 

1. Scopul Programului

Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane și financi-
are ale lucrătorilor emigranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a 
Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici 
și mijlocii de către lucrătorii migranţi și beneficiarii de remitenţe. Programul va 
activa în baza regulii „1+1”, astfel fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit 
cu un leu în forma de grant din cadrul Programului-pilot.

2. Obiectivele Programului

Obiectivele Programului sunt următoarele:

• creșterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Mol-
dova și a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei 
afaceri în tara de origine;

• sporirea abilităţilor antreprenoriale în rândurile lucrătorilor migranţi și ale be-
neficiarilor de remitenţe;

• stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii de către lu-
crătorii migranţi și beneficiarii de remitenţe;

• facilitarea accesului lucrătorilor migranţi și beneficiarilor de remitenţe la re-
sursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 
în Republica Moldova;

• promovarea culturii financiare și a economiilor. 

Grup-ţintă: lucrători emigranţi, cetăţeni ai Republicii Moldova și beneficiari de 
remitenţe–rude de gradul I.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul 
Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfășurării activităţii 
de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fiii/fiicele.

Priorităţile Programului „PARE 1+1”

1. Crearea de noi locuri de muncă;

2. Orientarea la export;

18 https://www.odimm.md/ro/menu-types/despre-program.html
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3. Substituirea importurilor;

4. Implementarea proiectelor de eficienţă energetică;

5. Crearea și dezvoltarea afacerilor în zone specificate de program;

6. Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

3. Componentele Programului

Programul PARE 1+1 se desfășoară în 4 componente:

Compomenta I – „Informare și comunicare”

Compomenta II – „Instruire și suport antreprenorial”

Compomenta III – „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”

Compomenta IV – „Monitorizare post-finanţare și Evaluarea Programului”

Activităţile principale: Programul prevede următoarele activităţi:

• organizarea cursurilor de instruire antreprenoriale pentru migranţi și rudele 
de gradul I ale acestora, inclusiv distribuirea gratuită a materialelor informative 
și de suport;

• asistarea gratuită a antreprenorilor la iniţierea afacerii și la post-creare afa-
cerilor, inclusiv elaborarea planurilor de afaceri;

• acordarea granturilor în proporţii de 50% din valoarea investiţiei, dar nu mai 
mult de 200 mii lei.

• efectuarea monitorizării post-finanţare.

4. Rezultatele19

19 http://odimm.md//files/rapoarte/Raport%20PARE%202016.pdf

1583 
persoane şi-au manifestat interesul de a participa la Progra-
mul „PARE 1+1” și a investi remitenţele obţinute de lucrătorii 
migranţi în peste 40 state ale lumii.

845 
antreprenori au elaborat un plan de afaceri, respectiv au pro-
gnozat activitatea întreprinderii pe un termen de cel puţin 3 
ani de zile, beneficiind de consiliere referitor la rentabilitatea și 
oportunitatea implementării proiectului investiţional

717 
întreprinderi, care au semnat contracte de finanţare neram-
bursabilă.

1292 
persoane au fost instruite în domeniul desfăşurării unei afa-
ceri, ceea ce a contribuit la sporirea abilităţilor de a gestiona o 
întreprindere, a sporit accesul la informaţii cu privire la diverse 
oportunităţi de dezvoltare a unei afaceri, la socializarea cu alţi 
beneficiari de remitenţe.
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După criteriul de vârstă, este de evidenţiat faptul că peste 51% din antreprenori 
sunt tineri cu vârsta până la 35 ani. Vârsta participanţilor la Program variază 
între 18 și 80 ani.

5. Criterii de eligibilitate

Pentru a participa la Program, aplicantul trebuie să întrunească următoarele 
condiţii:

a. să fie cetăţean al Republicii Moldova;

b. să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I a 
acestuia;

c. să intenţioneze să lanseze o afacere proprie sau să dezvolte afacerea 
existentă;

d. să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma 
prin prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor. 

Solicitanţii programului PARE 1+1 trebuie să dispună de o întreprindere în faza 
de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una 
din următoarele forme organizatorico-juridice:

1. Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;

2. Societate cu răspundere limitată;

3. Gospodărie Ţărănească (de fermier);

4. Cooperativa de producere;

5. Cooperativa de întreprinzător.

6. Accesul tinerilor la program

Deși programul nu este unul direcţionat spre tineri exclusiv, tinerii sunt benefi-
ciari activi ai programului. Având în vedere fenomenul migraţiei din Republica 
Moldova, unde foarte mulţi tineri au rude de gradul întâi peste hotarele ţării, 
aceștia pot fi beneficiari ai programul Pare 1+1. Totuși, deoarece programul 
necesită investiţie egală dintre beneficiar și program, tinerii antreprenori sau 
sunt persoanele care au migrat și s-au întors în ţară, sau sunt rudele de gradul 
întâi a persoanele ce trimit sursele investiţionale, ceea ce urmează că tânărul 
urmează a fi administratorul unei afaceri, sau persoana care a împrumutat de 
la rude banii. 

Ce ţine de vârsta participanţilor, participarea tinerilor la componenta II, compo-
nenta de instruire, aceasta variază de la 45 % în 2010 sau 2013 la 63% în 2012 
și 67% în 2011. 

Rata de acceptare a cererilor de finanţare variază de la an la an, aceasta nu este 
mai mică de 80%.

Analiza evidenţiază faptul că, pe parcursul derulării Programului, a fost facilitat 
accesul la finanţare pentru 717 întreprinderi, respectiv fiind încheiate 717 con-
tracte de finanţare nerambursabilă, 359 din beneficiari au vârsta până la 35 ani 
(50,1%)20.

20 Raport PARE 2015
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7. Părerea beneficiarilor

Teut Ilie

Vârsta: 22 ani

Localitatea: Zahoreni

Beneficiar al programului PARE 1+1 în 2014, ca beneficiar de remitenţe din par-
tea rudelor de gradul I.

„Am iniţiat o mică afacere în agricultură (horticultură), o livadă de 5 ha. Cu su-
portul financiar din cadrul programului PARE 1+1, am procurat un tractor pen-
tru prelucrarea livezii. În prezent dezvoltăm proiectul și lărgim suprafeţele/di-
versificăm culturile.

Programul este destul de accesibil tinerilor, dar totuși câștigarea grantului este 
condiţionată. Pentru o persoană care intenţionează să lanseze o afacere, acce-
sarea proiectului este o primă probă de rezistenţă în lumea afacerilor.

Punctele forte ale programului sunt instruirea și finanţarea condiţionată, care 
îi face pe tinerii antreprenori să iasă din zona de confort, să se mobilizeze și să 
îndeplinească sarcinile conform planului de afaceri. Când am început să mă 
iniţiez, nu cunoșteam aproape nimic despre afaceri, iar instruirile din cadrul pro-
gramului au creat o baza informaţională bună pentru început de cale.

Printre punctele slabe se numără suma mică de finanţare, se abordează idei 
de afaceri mult prea globale și nu există un contact mai aprofundat cu mediul 
de afaceri deja existent, pentru preluarea și transferul bunelor practici tinerilor 
antreprenori. 

Factorii externi care provoacă dificultăţi în desfășurarea proiectului au fost pro-
cedurile birocratice, neinformarea și lipsa de finanţe.”

FGC

Fondul de garantare de stat a creditelor (FGC), gestionat de Organizaţia 
pentru Dezvoltarea Sectorului IMM (ODIMM) reprezintă un instrument de 
stat de îmbunătăţire a accesului la finanţe pentru micii antreprenori, care 
dispun de suficiente capacităţi de rambursare a unui credit, dar, din lipsa 
unui gaj acceptabil de bancă, nu îl pot obţine.

1. Misiunea 

Misiunea Fondului de Stat de Garantare a Creditelor este 
de a contribui la sporirea competitivităţii economiei naţi-
onale prin facilitarea accesului la finanţare a IMM-urilor 
urmare emiterii garanţiilor financiare pentru garantarea 
creditelor. 

Activitatea ODIMM în domeniul garantării este desfășurată întru:

• sporirea numărului de credite acordate IMM-urilor;

• micșorarea riscului de creditare a băncilor;

• reducerea costului total al creditării;

• colaborarea eficientă și efectivă cu organizaţii internaţionale în vederea im-
plementării diverselor programe și obţinerea de know-how în sistemul de ga-
rantare.
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2. Obiectivele de bază ale FGC sunt:

• Facilitarea accesului la finanţare a întreprinderilor viabile care întâmpină di-
ficultăţi în accesarea resurselor pe piaţa bancară;

• Susţinerea dezvoltării întreprinderilor micro și mici viabile, din toate sectoa-
rele economiei naţionale;

• Promovarea iniţierii afacerilor.

3. Beneficiari eligibili:

Întreprinderile mici și mijlocii ce corespund criteriilor Legii nr.206-XVI din 
07.07.2006 solicitante de credite de la bănci.

4. Rata dobânzii:

Comision: 0,5%21  anual din valoarea garanţiei

Termenul: Până la 5 ani

Finanţator: Bugetul Public Naţional și Uniunea Europeană

Bugetul Total – MDL: 47,8 milioane

Etapa de dezvoltare a afacerii: începerea afacerii și/sau extinderea afacerii.

5. Întreprinderi gestionate de tineri antreprenori

Garanţie: până la 50% din suma creditului

Valoarea garanţiei: până la 500.000 de lei

Perioada de garantare: 60 de luni

6. Impact asupra tinerilor:

Conform ultimului raport ODIMM, în tabelul ponderii de garantare în portofoliul 
garanţiilor financiare, a doua categorie de produs după ponderea de garantare, 
cu o cotă de 19,5%, este produsul de garantare destinat tinerilor antreprenori, 
care au beneficiat de 89 garanţii financiare în valoare de 9,7 milioane lei pentru 
garantare creditelor în valoare de 26,4 milioane lei și susţinerea proiectelor in-
vestiţionale în valoare de 33,3 milioane lei.

GEA

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor 
de orice vârstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare 
juridică, care doresc să-și sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pen-
tru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

1. Scopul Programului: 

Sporirea nivelului de cunoștinţe a agenţilor economici pentru desfășurarea unei 
activităţi economice eficiente.

2. Modulele de instruire propuse sunt:

• Planificarea strategică a afacerii;

• Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;

• Marketing online;

• Proceduri de participare la proiecte europene;

21 Modificat în anul 2016. Anterior era 1,5-2 %.
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• Gestiunea eficientă a timpului;

• Tehnici eficiente de vânzare și merchendaising;

• Contabilitatea pe domenii de aplicare; 

• Legislaţia muncii și managementul resurselor umane;

• Activitatea economică externă și relaţiile vamale.

• Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA și aplicarea legislaţiei în domeniu;

• Achiziţiile publice și legislaţia în domeniu.

Cursurile se derulează timp de 2 zile (21 ore academice)

Cursurile de instruire se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Antreprenorii doritori 
de a participa în cadrul cursurilor de instruire au posibilitatea de a alege locul participării la se-
minar.

IFAD – granturi pentru tinerii antreprenori22

În conformitate cu Acordul de Co-Finanţare din 29 septembrie 2014, 
semnat între Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dez-
voltarea Agriculturii, Guvernul Regatului Danemarcei a acceptat de a 
cofinanţa Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Inclu-
zivă (IFAD VI) cu un grant în valoare de 28.571.400 DKK (5,27 milioane USD), destinate finanţării 
tinerilor antreprenori din mediul rural și acordarea asistenţei tehnice pentru dezvoltarea afacerii.

I. Grant pentru stimularea investiţiilor în lanţurile valorice susţinute în cadrul Programelor 
IFAD23

UCIP-IFAD a elaborat pentru tinerii antreprenori, un produs de suport financiar nerambursabil, 
ce constă în rambursarea parţială, în proporţie de 40 la sută, a investiţiilor aferente lanţurilor 
valorice susţinute în cadrul Programelor IFAD. 

Condiţiile pentru acordarea acestui suport sunt similare condiţiilor stabilite și aprobate în ca-
drul Programului pentru finanţarea tinerilor antreprenori prin intermediul instituţiilor financiare 
participante, diferenţa este că porţiunea de credit va fi în totalmente finanţată de tânăr, fie din 
resurse proprii sau alte credite decât de la IFP.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor:

1. Pentru a beneficia de grant tinerii antreprenori, cetăţeni ai RM, vor avea 
vârsta, la momentul aplicării, cuprinsă între 18 și 35 ani inclusiv pentru bărbaţi 
și între 18 și 40 ani inclusiv pentru femei.

2. Sunt înregistraţi ca subiecţi ai activităţii de antreprenoriat, sub orice formă 
organizatorico-juridică, și desfășoară activitatea în zona rurală sau urbană, pe 
teritoriul controlat de autorităţile RM (cu excepţia orașelor Chișinău și Bălţi);

3. Dispun de toate autorizaţiile necesare ce permit desfășurarea activităţii 
de afaceri;

4. Întreprinderile sunt fondate și administrate doar de tineri antreprenori, cu 
vârsta menţionată în punctul 1.1

5. Întreprinderile ce au beneficiat de împrumut cu porţiune de grant din ca-
drul PSFRDBA-IFAD V, PNAET, PARE 1+1, PASET 1 și PASET 2, dacă se solicită 

22 http://www.ifad.md/services/granturi/grant_tineri_antreprenori/
23 http://www.ifad.md/files/filemanager/file/Achizitii/granturi_tineri_value_chain_(1).pdf
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finanţare pentru extinderea afacerii anterior finanţate, de la producere la proce-
sare/sortare/împachetare/marketing.

6. Deţin documente care confirmă dreptul de proprietate și folosinţă a bunu-
rilor imobile în/pe care s-a făcut investiţia și sunt proprietari ai bunurilor mobile 
ce constituie obiectul investiţiei pentru care se solicită finanţare;

7. Menţin evidenţa contabilă perfectează şi prezintă în modul stabilit rapoar-
tele financiare standard;

8. Corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 179 din 21 iulie 2016 privind 
susţinerea sectorului ÎMM;

Activităţile eligibile pentru finanţare

1. Programul va finanţa investiţiile direct legate de lanţurile valorice susţinute 
în cadrul programelor IFAD, după cum urmează:

a. Activitatea de producere, colectare și post – colectare a produselor apicole;

b. Activităţi de producere, recoltare și post-recoltare a strugurilor de masă;

c. Activităţi de producere, recoltare și post-recoltare a legumelor produse pe 
teren protejat sau câmp deschis ;

d. Activităţi de producere, recoltare și post-recoltare a fructelor;

e. Înfiinţarea și utilarea fermelor de animale, producerea și procesarea produ-
selor de origine animală derivate;

f. Activităţi de producere, recoltare și post-recoltare a produselor ecologice;

g. Activităţi de producere a culturilor de câmp cu utilizarea tehnologiei mini-till 
și no-till.

2. Construcţiile de sere și solarii vor fi eligibile dacă acestea sunt procurate 
sub formă de module gata pentru montare, confecţionate din metal zincat, aco-
perite cu folie din polimeri, sticlă, poli carbonat;

3. Investiţiile efectuate din data de 20 mai 2015, data intrării in vigoare a 
Acordului de Finanţare a Grantului Danez.

Mărimea granturilor și condiţiile de finanţare

1. Rambursarea cheltuielilor din resursele Programului IFAD se va efectua 
doar în lei moldovenești și va constitui 40% din valoarea investiţiei, dar nu mai 
mult de 280 mii MDL.

2. Cheltuielile vor fi rambursate doar la prezentarea documentelor confirma-
tive menţionate în articolul 6 de mai jos.

3. Valoarea eligibilă a bunurilor va fi calculată în baza documentelor justifica-
tive, fiind diminuată cu suma cheltuielilor neeligibile.

4. Solicitantul poate aplica pentru rambursarea cheltuielilor eligibile doar o 
singura dată.

5. Solicitanţii, care vor fi aprobaţi ca Beneficiari de grant, vor fi obligaţi să 
menţină respectarea criteriilor de eligibilitate pe o durată de min 3 ani de la data 
semnării contractului de acordare a grantului.
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6. Grantul este nerambursabil, cu condiţia respectării tuturor condiţiilor sta-
bilite și stipulate în Contractul de acordare a grantului semnat între UCIP-IFAD 
și Beneficiar.

7. Finanţarea va fi acordată pentru compensarea investiţiilor efectuate doar 
pentru procurarea mijloacelor fixe la valoarea neta (fără TVA). Toate bunurile 
procurate și pentru care se solicită rambursarea parţială a cheltuielilor vor fi 
noi.

8. Rambursarea cheltuielilor legate de procurarea animalelor /familiilor de 
albini va fi posibilă cu condiţia că acestea au fost procurate de la fermele de 
prăsilă incluse în nomenclatorul raselor, tipurilor și cross-urilor de animale, 
omologate în RM, inclusiv cele din import.

9. Pentru rambursarea cheltuielilor legate de înfiinţarea plantaţiilor viticole 
– soiuri de masă, se va prezenta Actul de înfiinţare a plantaţiei multianuale, 
cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, și celor 
importate conform Legii nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe.

10. În cazul investiţiilor efectuate în construcţia/reparaţia imobilului de pro-
ducere, păstrare, depozitare, etc., se va rambursa doar costul materialelor de 
construcţie, în baza devizului de cheltuieli, elaborat și avizat de devizieri licen-
ţiaţi.

II. Grant (cu porţiune de credit) pentru dezvoltarea afacerilor agricole și neagricole 
în mediul rural24

Întreprinderile fondate și administrate în totalitate de tinerii antreprenori, cetăţeni ai RM, ce au 
vârsta, la momentul aplicării, cuprinsă între 18 și 35 ani (inclusiv) pentru bărbaţi și 18-40 ani 
(inclusiv) pentru femei, și care corespund următoarelor cerinţe:

• întreprinderea este înregistrată în zona rurală sau urbană, cu excepţia  or. 
Chișinău și or. Bălţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Mol-
dova, sub orice formă organizatorico-juridică, și dispune de toate autorizaţiile 
necesare ce permit desfășurarea activităţii de afaceri;

• menţine evidenţa contabilă, perfectează și prezintă la timp rapoartele finan-
ciare standard;

• corespund criteriilor stabilite de Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind 
susţinerea sectorului ÎMM;

• corespund actelor normative și standardelor referitoare la ocrotirea mediu-
lui și principiilor de evaluare a influenţei asupra mediului înconjurător.

• Tinerii antreprenori care au beneficiat anterior de credite cu porţiune de 
grant din cadrul PSFRDBA (IFAD V), PNAET, PARE 1+1, PASET1 și PASET2 vor 
fi eligibili pentru finanţare repetată cu porţiune de grant, dacă se solicită finan-
ţare pentru extinderea afacerii anterior finanţate de la producere la procesare/
sortare/împachetare/marketing.

Activităţi eligibile: 

Toate activităţile agricole rurale generatoare de venit

Termenul creditului (perioada de graţie)

≤ 5 ani, inclusiv perioada de graţie ≤ 2ani (pentru a fi eligibil la grant creditul va 
fi solicitat pe termen minim de 36 luni, inclusiv perioada de graţie 12 luni)

24  http://www.ifad.md/services/credits/creditare_TA/
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≤  8 ani,  inclusiv perioada de graţie ≤ 4 ani - înfiinţarea plantaţii multianuale 
(pentru a fi eligibil la grant creditul va fi solicitat pe termen min de 48 luni, inclu-
siv perioada de graţie 24 luni)

Suma maximă a finanţării

≤ 700 000 MDL, inclusiv cu o porţiune de grant în mărime de 40% din suma 
solicitată (maximum 280 000 MDL). 

În caz de rambursare anticipată (înainte de termenul minim stabilit), întârzieri 
de plăti în termen cu mai mult de 5 zile lucrătoare sau a utilizării incorecte a 
mijloacelor creditului, beneficiarii vor rambursa integral porţiunea de grant.

Rada dobânzii

Rata dobânzii este flotantă și se revizuie în funcţie de fluctuaţia ratei de bază 
a BNM. Dobânda va fi calculată și achitată doar pentru porţiunea de credit din 
suma solicitată (adică pentru 60%).

Contribuţia beneficiarului va constitui ≥ 10% - mijloace bănești din costul total 
al investiţiei (mijloacele bănești din care pot fi achitate salarii, taxe și impozite, 
servicii aferente investiţiei)

Condiţii de utilizare a creditului

Mijloacele eliberate vor fi utilizate doar pentru procurarea mijloacelor fixe.

Toate bunurile procurate din mijloacele creditului vor fi noi.

III. Grant pentru rambursarea cheltuielilor aferente activităţilor de promovare a companiilor 
finanţate în cadrul programelor IFAD V și IFAD VI25

Tinerii antreprenori, beneficiari ai programelor IFAD V și IFAD VI, pot beneficia de granturi ne-
rambursabile pentru compensarea parţială, în mărime de 50 la sută, a cheltuielilor suportate de 
tinerii antreprenori, pentru serviciile de promovare a companiei și a produselor acesteia.

Activitatea face parte din seria măsurilor de susţinere post-creditare și de îmbunătăţire a nivelu-
lui de competitivitate și marketing a întreprinderilor gestionate de tinerii antreprenori, beneficiari 
ai programelor IFAD V și IFAD VI.

Activităţile eligibile pentru finanţare:

• designul grafic al logoului;

• designul și tiparul etichetelor pentru produs;

• designul și tiparul panoului publicitar;

• elaborarea și imprimarea atributelor stilului corporativ (mape, blanchete de 
firmă, cărţi de vizită etc.);

• elaborarea și tiparul flyerelor și broșurilor promoţionale;

• designul mărcii comerciale;

• înregistrarea mărcii comerciale;

• crearea paginii web;

• participarea la expoziţii și târguri de produse (arenda spaţiului expoziţional, 
taxa de participare).

25 http://www.ifad.md/files/filemanager/file/Achizitii/granturi_tineri_promovare.pdf
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Beneficiarii eligibili pentru obţinerea granturilor sunt:

• întreprinderile tinerilor antreprenori – beneficiari de credite cu porţiune de 
grant finanţate în cadrul programelor IFAD V și IFAD VI.

• întreprinderile tinerilor antreprenori –beneficiari de credite cu porţiune de 
grant finanţate prin intermediul AEÎ în cadrul program-lui IFAD VI.

Condiţiile de acordare a grantului

1. UCIP-IFAD va acorda un grant, în mărime maximă cumulativă de 50 000 
lei per beneficiar, sub formă de rambursare a cheltuielilor efectuate pentru acti-
vităţile eligibile de promovare a companiei și a produselor acesteia.

2. Grantul se acordă pentru acoperirea parţială(50:50) a cheltuielilor efectu-
ate de Beneficiar pentru activităţile de promovare enumerate in art. I „Activităţi 
eligibile pentru finanţare”.

3. Cheltuielile vor fi rambursate doar la prezentarea documentelor confirma-
tive menţionate în art. V de mai jos.

4. Un beneficiar poate solicita rambursarea cheltuielilor pentru unul sau mai 
multe tipuri de activităţi din cele enumerate mai sus, în limita sumei maxime de 
50 000 lei.

5. Vor beneficia de grant doar întreprinderile care vor demonstra o creștere 
medie pentru anii următori celui în care întreprinderea a fost finanţată din re-
sursele financiare ale Programelor IFAD a cifrei de afaceri (volumul de vânzări) 
de cel puţin 10% comparativ cu datele raportului financiar prezentat la dosarul 
pentru finanţare.

6. Nu vor fi rambursate cheltuielile pentru achitarea taxelor, precum și servi-
cii adiţionale.

7. Serviciile aferente activităţilor eligibile vor fi procurate de la furnizorii înre-
gistraţi ca persoană juridică.

Incubatoarele de afaceri

Incubatorul de afaceri este o organizaţie concepută cu scopul de a sprijini atât înfiinţarea cu 
succes a întreprinderilor, cât și dezvoltarea viitoare a acestora. De cele mai multe ori, incubato-
rul pune la dispoziţie infrastructura fizică necesară derulării afacerilor, servicii de consultanţă 
în afaceri adaptate la serviciul fiecărei societăţi și oportunităţi pentru stabilirea de contacte 
(networking).

Incubatoarele sunt de mai multe feluri, ele variind în special în funcţie de sfera programelor de 
incubare pe care le oferă, de organizarea lor internă, de sectorul economic în care sunt speciali-
zate și de tipul de clienţi cărora le sunt oferite serviciile.  

Companiile incubate sunt găzduite în incubator pe o perioadă de 3 ani. În acest interval firmele 
beneficiază de servici care pot fi grupate după cum urmează: 

• Oferirea de spaţiu de închiriat pentru birouri și pentru producţie, la preţ mai 
mic decât cel comercial; 

• Servicii administrative și tehnice; 

• Consultanţă și ghidare în afaceri 

• Acces la finanţe
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Conform rapoartelor ODIMM26, în cadrul incubatoarelor de afaceri până în 2015 au fost identi-
ficate 80 companii fondate/administrate de tineri, iar per total în cadrul IA sunt create 247 de 
locuri de muncă pentru tineri.

Mai nou, conform acordului de parteneriat dintre CNTM și ODIMM27, tinerii din organizaţiile 
membre ale CNTM vor putea beneficia de facilităţile oferite de cele 9 incubatoare de afaceri, 
deschise de ODIMM în raioanele ţării.

Părerea beneficiarilor

Victor Burea

25 ani, Chișinău

Rezident al Incubatorului de Afaceri al ASEM

„Am devenit beneficiar și rezident al Incubatorului de Afaceri al ASEM acum 
doi ani. Veneam cu ideea de a crea o agenţie de marketing digital. Am devenit 
beneficiar relativ ușor, din motive că au fost puţini participanţi in concurs, a fost 
o concurenţă nesemnificative, lipsea o pregătire adecvată participanţilor, po-
tenţial slab de realizare a proiectelor înaintate, iar juriul sau experţii la jurizare, 
au fost neîntemeiaţi in domeniu.

Prin intermediul Incubatorului, am obţinut spaţiu de lucru, posibilitatea de înre-
gistra compania cu sediul în incinta Incubatorului și am participat la evenimen-
te din domeniu în cadrul Incubatorului.

Deși spaţiul oferit și posibilitatea de a interacţiona cu ceilalţi rezidenţi este de o 
mare valoare pentru companiile începătoare, se simte totuși lipsa unor sesiuni 
de mentorat, nu se monitorizează/evaluează rezidenţii și procesul îndeplinirii 
planului de afaceri ale acestora, dar și lipsesc ședinţe, workshop-uri pe teme 
relevante rezidenţilor, ca să-i ajute să treacă peste obstacole. 

Cu titlu de recomandare, cred că ar fi mai benefică implicarea cât mai mulor 
studenţi, cel puţin în proiectele iniţiate de rezidenţi. Mai multă promovare a 
acestora în instituţii, la fel, ar fi binevenită.”

Platformele online de angajare

Platformele online de angajare reprezintă un instrument foarte eficient de facilitare a contactu-
lui dintre angajat și angajator. Aceste platforme sunt user friendly (adaptate pentru dispozitivele 
mobile) și comode, care fac tot mai simplă întâlnirea cererii cu oferta de pe piaţa muncii. 

Dat fiind faptul că fiecare post vacant are specificate cerinţele și rigorile ce trebuie îndeplinite, 
este foarte ușor pentru cei care caută un loc de muncă să aplice la un post care să corespundă 
nivelului lor de pregătire. 

Pentru angajatori este la fel de simplu – au dat un singur anunţ și au primit sute de aplicaţii, mai 
ales că în Republica Moldova numărul locurilor de muncă este net inferior numărului șomerilor.

În Republica Moldova sunt foarte multe platforme de angajare în câmpul muncii, mai nou și 
direcţionate pentru tineri (jobs.diez.md).

Tinerii fiind cei mai apropiaţi de tehnologiile informaţionale, ar fi trebuit să fie principalii be-
neficiari ai acestor platforme. În realitate însă situaţia e puţin diferită, angajatorii fiind foarte 
meticuloși în setarea profilului ideal al tinerilor. Având opţiuni numeroase, aceștia de multe ori 
angajează adulţii cu experienţă sau chiar tineri cu o calificare mia înaltă decât ar cere-o postul 

26 http://odimm.md/files/rapoarte/Raport%20IA%202015.pdf
27 http://www.cntm.md/ro/news/un-nou-acord-de-parteneriat-%C3%AEn-domeniul-promov%C4%83rii-antrepre-
noriatului-%C3%AEn-r%C3%A2ndul-tinerilor
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de muncă. De aceea eficienţa acestor platforme, în contextul angajării tinerilor pe piaţa muncii 
este relativ scăzută.

Mediul online numără peste 20 platforme, printre care:

www.rabota.md

www.moldovajob.com

www.moldovajob.md

www.alljobs.md

www.lucruinchisinau.md

www.hotjobs.md

www.trud.md

www.jobmoldova.md

www.e-angajare.md

www.999.md

www.jobs.diez.md

www.joblist.md

www.search4staff.com

www.munka.md

www.jobmoldova.md

www.lucru.md 

www.joburi.md  

www.angajat.md

www.pmrjob.md

www.civic.md

www.jobinfo.md

www.zarplata.md

www.acordtravel.md/jobs

www.hr.md

www.piatamuncii.md

www.angajare.md   

www.makler.md

www.mirpmr.ru/board/job

Având în vedere că nr. platformelor online de publicare a locurilor de muncă în republica Mol-
dova este unul destul de mare, am decis s-ă evaluăm 3 cele mai des vizitate platforme de către 
tineri, cu numărul cel mai înalt de anunţuri publicate, gradul de targetare a job-urilor spre tineri 
cel mai ridicat.

Rabota.md

Platformă online de angajare, vizitată zilnic de peste 15000 de per-
soane. Utilizatorii platformei sunt în proporţie de 49% femei și 51 
% bărbaţi. La capitolul vârstă, cei mai mulţi utilizatori ai platformei 
sunt tinerii de 23-34 ani, care alcătuiesc 39%, urmaţi de tinerii de 18-
24 ani, cu 35 %, iar tinerii sub 18 ani alcătuiesc o pondere de 1% din 
totalul utilizatorilor28. 

Jobs.diez.md

Jobs.diez.com este o platformă de recrutare destinată unui grup se-
lect de tineri ambiţioși și informaţi în căutarea viitoarelor oportuni-
tăţi de angajare. Conform statisticii, lunar pagina strânge 890 de mii 
de vizualizări totale și 326 mii vizitatori unici. Vârsta vizitatorilor este 
în proporţie de câte 40% pentru tinerii de la 16-25 ani și respectiv 
25-35 ani29. 

Pe lângă oportunităţile de angajare, platforma strânge un set mare de oportunităţi de voluntari-
at, formare și mobilitate internaţională.

Civic.md

Portalul CIVIC.MD este un site informativ pentru persoanele interesa-
te de sectorul asociativ din Republica Moldova. Platforma oferă spa-
ţiu gratuit pentru promovarea ONG-urilor din Moldova. Pagina de an-
gajare a platformei CIVIC.MD oferă o paletă mai largă de oportunităţi 
de angajare, nu doar în sectorul asociativ. Beneficiul platformei este că aceasta oferă posibilităţi 

28 http://www.rabota.md/analytics/
29 http://jobs.diez.md/about-us/
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de voluntariat, stagii și oportunităţi de formare care pot pregăti tinerii și facilita tranziţia lor de 
la școală la muncă.

Interviu cu un agent HR (Resurse umane)

Alina Belous

Consultant de recrutare

HR Consulting SRL

Ce platforme utilizaţi ca să găsiţi persoana potrivită pentru job-ul potrivit?

Anunţuri de angajare:
www.search4staff.com

www.civic.md

www.rabota.md

www.moldovajob.com

www.novajobs.md

www.jobinfo.md

www.joblist.md

www.alljobs.md

www.targuldecariere.md

www.facebook.com/HRConsulting-
Moldova

Când pentru un job aplică un tânăr fără experienţă și un adult cu ani buni de experienţă, cine are mai 
multe șanse? De ce?

Depinde de job. Nu există candidaţi răi sau companii rele. Există doar candidaţi 
potriviţi pentru poziţii potrivite. Uneori un candidat cu multă experienţă poate 
fi over-qualified pentru o poziţie începătoare și invers, un candidat tânăr fără 
experienţă nu va putea candida pentru o poziţie de middle sau top manager.

Cât de frecvent angajatorii admit tineri, și chiar fără experienţă?

Din experienţa proprie, în jur de 30% din poziţiile vacante sunt pentru tineri fără 
experienţă.

Există o diferenţă salarială pentru un tânăr și pentru un adult?

Salariu nu depinde de vârstă, ci de experienţă și abilităţile persoanei.

Când tinerii se adresează, care sunt cerinţele cele mai frecvente?

Grafic flexibil, salariu, posibilitatea de a fi instruiţi la locul de muncă

Care sunt cele mai căutate profesii de către tineri?

Marketing, Vânzări și HR (Resurse Umane)

Care sunt greșelile pe care tinerii le fac la interviurile HR?

Aici este o lista de recomandări pentru a evita greșelile:

• PÂNĂ LA INTERVIU, încercaţi să găsiţi cât mai multe informaţii despre com-
panie: cultură, producţie/servicii, tendinţe, proiecte etc.

• ŢINUTA dvs. trebuie să fie oficială (fără părţi ale corpului expuse) și curată. 
Asiguraţi-vă că vă simţiţi confortabil și încrezător în ţinuta dvs.

• NU ÎNTÂRZIAŢI. Ar fi ideal să sosiţi cu 10 minute înainte de ora programată 
pentru interviu. Veţi avea timp pentru a vă obișnui cu noul mediu și să vă puneţi 
gândurile în ordine.

• ÎNCHIDEŢI TELEFONUL MOBIL. Dacă uitaţi să vă închideţi telefonul mobil și 
primiţi un apel, opriţi-l imediat, scuzându-vă.
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• FIŢI FERMI în exprimarea motivaţiei de a lucra pentru respectiva companie.

• LIMBAJUL CORPULUI ESTE FOARTE IMPORTANT. Zâmbiţi și fiţi politicos. În 
timpul interviului nu vă încrucișaţi braţele, nu căscaţi, nu mestecaţi gumă și nu 
vă sprijiniţi în coate.

• ADRESAŢI ÎNTREBĂRI angajatorului despre principalele sarcini pe care va 
trebui să le îndepliniţi, despre cultura companiei, despre colectivul companiei

• MULŢUMIŢI la sfârșitul interviului și întrebaţi care sunt celelalte etape ale 
procesului de recrutare.

• NU FIŢI FRUSTRAŢI de un eventual eșec. Fiecare interviu la care participaţi 
vă îmbunătăţește aptitudinile în acest sens și vă determină să fiţi mai buni la 
interviul următor.

Cât de important este statutul social al tânărului ce aplică pentru un job?

Nu statutul este important, ci abilităţile și cunoștinţele tânărului.

Cât de des se consideră nivelul de studii a aplicantului? (Masterat, licenţă, colegiu etc.)

Studiile superioare sunt considerate de a largi orizonturile și viziunile asupra lu-
crurilor, de aceea sunt considerate mai mereu, însă rareori se ia în considerare 
nota din diplomă.

ANOFM și serviciile sale

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANO-
FM) este organul central al serviciului public de specialitate, 
abilitat cu: promovarea politicilor, strategiilor și programelor 
de stat în domeniul dezvoltării pieţei forţei de muncă, pro-
tecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, prevenirea șomajului și com-
baterea efectelor sale sociale, implementarea politicii de migraţie a forţei de muncă monitoriza-
rea activităţii agenţiilor private pentru ocuparea forţei de muncă.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ne oferă următoarele servicii la capitolul 
„Ocuparea forţei de muncă”30:

• Medierea muncii – asigură interacţiunea dintre angajatori și persoanele afla-
te în căutarea unui loc de lucru în vederea stabilirii unor raporturi de muncă.

• Târgul locurilor de muncă – organizează activităţi prin care oferă posibilitatea 
angajatorilor și persoanelor în căutarea unui loc de muncă de a se întâlni și de 
a negocia direct posibilităţile de angajare.

• Lucrări de interes public – oferă ajutor în identificarea și antrenarea șomeri-
lor în activităţi cu caracter temporar, în folosul comunităţii, oferite și susţinute 
financiar de administraţia publică a localităţilor.

• Servicii de preconcediere – acordă servicii persoanelor care urmează a fi  dis-
ponibilizate (concediate) pentru a nu permite trecerea lor în șomaj sau pentru a 
se reîncadra cât mai rapid în câmpul muncii.

• Asistenţă la angajare – oferă ajutor angajatorilor în selectarea candidaţilor, 
din baza de date a Agenţiei Naţionale, pentru ocuparea locurilor de muncă va-
cante, inclusiv antrenarea în lucrări publice (detalii aici).

30 http://anofm.md/page/ocuparea-fortei-de-munca-0
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Din componenta „Orientare și formare profesională”31 avem:

• Informare și consiliere profesională – organizează în cadrul agenţiilor terito-
riale pentru ocuparea forţei de muncă seminare ce ţin de angajarea în câmpul 
muncii pentru angajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de lucru. Pe 
parcursul anului 2016 au  fost  acordate  servicii de  informare și consiliere 
profesională pentru 101 mii persoane, din care 32% au fost persoane cu vârsta 
cuprinsă între 16-29 ani. Din total beneficiari de servicii de informare și consili-
ere –70,7 mii persoane au fost cu statut de șomer. Din ei 29% au fost tineri cu 
vârsta cuprinsă între 16-29 ani.

• Instruire profesională – oferă cursuri gratuite de asimilare a unor meserii, 
consultanţă ce ţine de orientarea profesională și carieră, asistenţă informaţi-
onală în privinţa procedurilor și opţiunilor de încadrare de sine stătătoare în 
câmpul muncii. Pentru anul 2016 rata beneficiarilor tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 16 și 29 ani a fost de 68%32.  

Conform datelor din RAPORT STATISTIC privind măsurile de ocupare și protecţie socială a per-
soanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, realizate de către agenţiile pentru ocuparea forţei 
de muncă ale Republicii Moldova în ianuarie – decembrie 2016, avem următoarele date:

Aflaţi în evidenţă la începutul anului 2016 ca șomeri au fost 6950 tineri (16-29)

De la începutul anului s-au înregistrat 15372 tineri șomeri (16-29 ani).

6108 tineri (16-29 ani) au fost plasaţi în câmpul muncii de la începutul anului.

Au ieșit de la evidenţă de la începutul anului 6174 tineri (16-29 ani), dintre care 
1458 s-au angajat de sine stătător.

Centrele de ghidare în carieră

În cadrul proiectului „Reconceptualizarea orientării profesionale și consilierii în carieră” (RE-
VOCC), au fost create 3 centre de ghidare în carieră în cadrul a 3 agenţii teritoriale ale ANO-
FM (Chișinău, Soroca și Cahul). Proiectul are ca studiu orientarea profesională și consilierea 
în carieră în scopul identificării soluţiilor la problemele existente, bazate atât pe realitatea din 
Republica Moldova cât și pe experienţa internaţională. Beneficiarii Centrelor sunt persoanele în 
căutarea unui loc de muncă, elevii și tinerii în vederea explorării oportunităţilor pe piaţa forţei 
de muncă, diversităţii profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor aptitudini și capacităţi profesio-
nale, precum și ghidarea profesională în vederea integrării socio-economice de succes. În felul 
acesta, informaţia despre piaţa muncii va fi oferită direct de la viitorii angajatori și de la AOFM – 
cei care sunt cel mai bine informaţi despre necesităţile reale privind calificarea si competenţele 
necesare pentru a obţine un loc de muncă. Scopul  principal al orientării profesionale trebuie să 
conducă la alegerea conștientă, adecvată și liberă a profesiei. Această alegere trebuie făcută 
în conformitate cu cerinţele pieţei muncii, precum si interesele și aptitudinile persoanei. În peri-
oada de referinţă, în cadrul Centrelor au fost organizate diverse activităţi: seminare informative, 
training-uri și ateliere de lucru.

31 http://anofm.md/page/orientare-si-formare-profesionala
32 RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru anul 2016
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Reţeaua Națională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase 
Tinerilor

Reţeaua Naţională a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor este o uniune benevolă de 
asociaţii obștești și instituţii publice ce au drept scop să contribuie la îmbunătăţirea cadrului 
normativ și  legislativ din domeniul tineret și a calităţii asistenţei și suportului acordat tinerilor 
de către prestatorii de servicii de tineret din Republica Moldova.

Misiunea Reţelei este de a contribui la îmbunătăţirea calităţii serviciilor prietenoase tinerilor din 
Republica Moldova, prestate de diverși actori locali, regionali și naţionali.

Conform studiului „Catalogul Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din Moldova”, din 
circa 145 de prestatori, circa 103 sunt cu statut de instituţie publică, 42 cu statut de asociaţie 
obștească și 1 prestator cu statut de fundaţie. Pentru zona rurală avem 35 de presatori cu sedi-
ile în sate, iar în zona urbană se regăsesc 110 prestatori .

Membrii acestei reţele prestează o gamă de 9 tipuri de servicii. Ce ţine de ocuparea forţei de 
muncă, există 2 tipuri de servicii:  

• Serviciul de orientare vocaţională, formare și integrare profesională a 
tinerilor

• Serviciul de abilitare economică a tinerilor

Serviciul de orientare vocaţională, formare și integrare profesională a tinerilor este prestat de 
49 de prestatori. Instrumentele metodologice de bază conform standardelor sunt acoperite în 
proporţie de aproximativ 32,7%, iar cele adiţionale – în proporţie de doar 16,6%.

Acest serviciu numără instrumente metodologice ca:

• Activităţi și servicii de orientare vocaţională individuală și de grup

• Consiliere și orientare în carieră

• Consiliere psihologică

• Consiliere juridică

• Activităţi de instruire pentru formarea abilităţilor în domeniul planificării 
carierei și integrării pe piaţa muncii

• Cursuri de formare și recalificare profesională

• Baza de date despre locurile de muncă vacante și tinerii care își caută de 
lucru

• Sesiuni de cunoaștere între angajatorii potenţiali și tinerii care-și caută de 
lucru

• Medierea în procesul de angajare

• Asistarea și coordonarea formării profesionale la locul de muncă

• Monitorizare și asistenţă pentru perioada de stagiu

• Pagină electronică a serviciului

• Elaborarea și distribuirea materialelor informative în sprijinul activităţilor de 
orientare și

• Consiliere în carieră

• Servicii de consiliere profesională prin utilizarea tehnologiilor informaţiona-
le și de comunicare în orientare vocaţională
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• Târgul forţelor de muncă

• Burse pentru stagiu profesional

• Sesiuni de master-class pentru absolvenţii ciclului de bază al studiilor pro-
fesionale

• Excursii la întreprinderi, instituţii de învăţământ superior, mediu de speciali-
tate și profesional

• Cercetări și analiza dinamicii de pe piaţa muncii

• Elaborarea și promovarea spoturilor video, posterelor, altor materiale infor-
maţionale despre meserii și istorii de succes 

Serviciul de abilitare economică a tinerilor este prestat de 30 de prestatori. Instrumentele me-
todologice de bază conform standardelor sunt acoperite în proporţie de aproximativ 61,2%, iar 
cele adiţionale – în proporţie de doar 39,9%.

Acest serviciu numără instrumente metodologice ca:

• Activităţi de instruire pentru formarea abilităţilor antreprenoriale ale tinerilor 

• Cursuri specializate pentru pregătirea potenţialilor, inclusiv tinerilor antre-
prenori începători în domeniile:

* Lansarea afacerii noi

* Extinderea afacerii existente

* Managementul eficient al unei afaceri proprii

* Elaborarea planurilor de afaceri cu implementarea din sur-
se proprii, credite și granturi

• Asistenţă tehnică și metodologică în elaborarea planurilor de afaceri

• Consultanţă juridică

• Consultanţă economică și de marketing

• Consultanţă contabilă

• Consultanţă și asistenţă în accesarea creditelor și granturilor

• Pagină electronică a serviciului

• Elaborarea și distribuirea materialelor informative în sprijinul activităţilor de 
abilitare economică a tinerilor

• Forumul anual al tinerilor antreprenori

• Incubatoare de afaceri pentru tineri

• Expoziţii și târguri pentru promovarea afacerilor iniţiate de tinerii antreprenori

• Granturi pentru lansarea sau extinderea afacerilor proprii

• Cercetări și analize ale mediului de afaceri

• Stagiuni ale tinerilor antreprenori începători

• Servicii de mentorat pentru tinerii antreprenori începători

• Constituirea și dezvoltarea reţelelor tinerilor antreprenori

• Vizite de studiu în cadrul companiilor de succes din ţară și străinătate

• Promovarea antreprenoriatului social și a responsabilităţii sociale
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Platforme și servicii de angajare a persoanelor tinere cu 
dizabilități

Conform studiului „Analiza practicilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”33 în Republica 
Moldova sunt două tipuri de actori care facilitează angajarea persoanelor cu dizabilităţi în câm-
pul muncii: ANOFM și ONG.

Serviciile ANOFM

Potrivit Raportului de activitate a ANOFM pentru anul 2015 au fost înregistrate cu statut de șo-
meri 877 persoane cu dizabilităţi. Din numărul total al persoanelor cu dizabilităţi înregistrate cei 
care s-au încadrat mai ușor în câmpul muncii, cu o pondere de cca 40% au fost tinerii cu vârsta 
cuprinsă între 16-29 ani. 

Potrivit rezultatelor studiului, principalele servicii prestate în cadrul Agenţiilor teritoriale ANOFM 
pentru persoanele cu dizabilităţi și alte categorii defavorizate sunt:

• Servici de mediere a muncii

• Servicii de informare și consiliere profesională

• Consultanţă și asistenţă pentru iniţierea unei activităţi de întreprinzător

• Orientare și formare profesională

• Stagii de practică

• Identificarea locurilor de muncă. 

Serviciile oferite de către ONG

Conform studiului, următoarele organizaţii participă și activează în domeniul angajării în câm-
pul muncii a persoanelor cu dizabilităţi:

• Asociaţia „MOTIVAŢIE” din Moldova cu sediul în mun. Chișinău

• Asociaţia Obștească „PRIMA”, cu sediul în or. Taraclia

• Centrul de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi, cu sediul în 
mun. Chișinău

• Asociaţia Obștească „Eco-Răzeni”, cu sediul în comuna Rezeni, r. Ialoveni

• Centrul „Speranţa”, cu sediul în mun. Chișinău. 

Cercetarea ne indică faptul că toate experien-
ţele de angajare a persoanelor cu dizabilităţi 
sunt realizate în baza unor proiecte pe un ter-
men stabilit de la 1 la 3 ani finanţate de către 
organizaţii finanţatoare precum: AO Reprezen-
tanţa „IM Swedish Development Partner” (Su-
edia) și „WORLD JEWISH RELIEF” din Marea 
Britanie.

Toate cele 5 organizaţii operează cu conceptul de Angajare Asistată, însă numai în cazul Asoci-
aţiei MOTIVAŢIE acest tip de serviciu are un caracter instituţional reglementat prin Regulament 
de funcţionare și Standarde de calitate. Principiile fundamentale care stau la baza funcţionării 
modelelor de Angajare Asistată sunt: individualitatea fiecărei persoane cu dizabilitate, respectul, 
autodeterminarea, posibilitatea alegerilor informate, autonomizarea, confidenţialitatea, flexibilitatea 
prestatorilor și accesul la serviciile publice.

33 Studiu „Analiza practicilor de angajare a persoanelor cu dizabilităţi”, asociaţia „Motivaţie”

Angajare Asistată este o metodologie 
pentru a ajuta persoanele cu dizabilități 
și pe cele din categoriile defavorizate să-
și exercite dreptul la muncă.
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Concluzii

Lipsa programelor și ineficienţa serviciilor destinate angajării tinerilor vulnerabili pe piaţa 
muncii (cu dizabilităţi, social vulnerabili, fără studii superioare, fără experienţă de lucru etc.)

Programele existente condiţionează participarea tinerilor, fie prin necesitatea de a prezenta un 
proiect foarte bun – pentru antreprenori, fie prin cererea stajului și a experienţei – pentru anga-
jare. Nu se condiţionează însă angajatorii în angajarea și pregătirea continuă a tinerilor. 

Serviciile oferite de către ANOFM, Centrele de Ghidare în Carieră sau Reţeaua Prestatorilor Prie-
tenoase Tinerilor oferă pregătire pentru procesul nemijlocit de angajare, mărindu-le puţin șanse-
le de angajare. Dar așa cum numărul locurilor de muncă disponibile este mult inferior numărului 
șomerilor și a celor inactivi, este nevoie de creat programe care ar genera noi locuri de muncă 
prietenoase tinerilor. 

La programele de antreprenoriat încă  se mai merge după principiul „investiţii minime pentru 
venituri maxime”. De multe ori suma granturilor este relativ mică iar ideea, condiţiile și planul 
de realizare a proiectului trebuie să fie globale, cu scopuri și obiective ce ar rezolva mai mulţi 
indicatori ai programului.

Incubatoarele de afaceri ar avea nevoie de mai multă promovare, a serviciilor sale pe de o parte, 
dar și a rezidenţilor și proiectelor acestora, pe de altă parte. Este simţită lipsa parteneriatelor 
durabile ale incubatoarelor cu antreprenori ţi companii care ar oferi suport începătorilor. Partea 
de incubare pare a fi totuși relativ dezvoltată, ceea ce ţine de partea de accelerare a afacerilor, 
incubatoarele par a fi mai puţin eficiente.

Tinerii dezavantajaţi pe piaţa muncii (fără experienţă anterioară, fără studii, din mediul rural etc.) 
rămân a fi dezavantajaţi și doar serviciile Centrelor de Ghidare în Carieră sau a Reţelei presta-
torilor de servicii prietenoase tinerilor îi mai pot ajuta, platformele online activând pe bază de 
concurs de CV-uri, dezavantajându-i evident.
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Recomandări

Ca principala recomandare, după cum se menţionase în introducere, un program de angajare a 
tinerilor pe piaţa muncii trebuie să funcţioneze conform următoarelor mecanisme:

• Direcţionare efectivă a serviciilor spre tinerii dezavantajaţi pe piaţa muncii. 
Beneficiari ai programelor să fie tinerii care în mod natural nu s-ar angaja pe 
piaţa muncii. Necesitatea programelor care ar lucra cu persoanele tinere inacti-
ve e imperativă, iar atâta timp cât aceștia sunt anume inactivi și nu șomeri, în-
seamnă că acești tineri sunt dezavantajaţi, iar programele existente sunt puţin 
disponibile pentru ei.

• Condiţionarea setată angajatorilor, și anume ca aceștia să nu înlocuiască 
un tânăr angajat cu un altul, astfel atingând numărul setat în indicatorii de suc-
ces ai programului. Condiţionarea ca aceștia să angajeze tineri, să lucreze în 
capacitarea lor, în schimbul la ce să primească careva facilităţi fiscale, ceea ce 
ulterior i-ar împinge la participarea elaborării curriculumului universitar.

• Oferirea de stagii și cursuri de formare profesională, care le-ar oferi tinerilor 
o valoare și după finisarea programului.

Având în vedere examinarea platformelor/programelor de angajare a tinerilor în câmpul muncii 
pe de o parte, dar și părerile tinerilor consultaţi direct sau din anumite studii, s-au definit un set 
de recomandări ce ţin de a. Calitatea și eficienţa programelor de angajare a tinerilor în câmpul 
muncii, b. necesitatea unor programe de suport a tinerilor aflaţi în perioada de tranziţie de la 
școală la muncă, c. Recomandări asupra programelor de antreprenoriat și asupra educaţiei 
antreprenoriale.

Eficienţa programelor

1. Programarea eficientă a programelor de ocupare a forţei de muncă în rân-
dul tinerilor presupune mai multe caracteristici cheie, ca design-ul și conţinutul 
programului, relevanţa programului, impactul programului, evaluarea și asigu-
rarea calităţii și a programului.

2. Stabilirea scopului și obiectivelor clare a programului sunt imperative pen-
tru dezvoltarea efectivă a programelor de angajare a tinerilor. Prestatorii de ser-
vicii și programe de angajare a tinerilor ar trebui să se focuseze pe pregătirea 
tinerilor pentru piaţa muncii, ajutându-i să dezvolte abilităţi de angajare, și în 
special soft skills: calităţi personale, abilităţi de gândire, adaptabilitate, soluţio-
narea problemelor și a conflictelor, observare critică, comunicare, lucru în echi-
pă etc.

3. Programele de angajare a tinerilor ar trebui să se bazeze pe principiile 
dezvoltării pozitive a tinerilor (PYD), care se bazează pe punctele forte ale tine-
retului, decât pe punctele slabe ale acestora. Abordarea PYD lucrează pentru a 
consolida relaţiile dintre adulţi și tineri, să dezvolte abilităţi de leadership și să 
crească sentimentul tinerilor de apartenenţă la grup. 

4. Prestatorii de servicii de angajare a tinerilor trebuie să aibă personal cali-
ficat, care posedă cunoștinţele și abilităţile necesare pentru a lucra cu tinerii. 
Membrii personalului care sunt capabili să se conecteze cu angajatorii locali 
sunt importanţi pentru echipa, în scopul de a crește oportunităţile de angajare 
pentru participanţii lor.
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5. Serviciile de angajare a tinerilor ar trebui să cuprindă și servicii de monito-
rizare a tinerilor participanţi pentru cel puţin un an după finalizarea programului. 

6. Programele de angajare a tinerilor nu ar trebui să fie evaluate doar pe baza 
completarea programului și ratele de plasare a tinerilor în câmpul muncii, dar și 
pe competenţele dobândite de tineri, cum ar fi abilităţi soft și hard.

7. Un bun program de angajare a tinerilor în câmpul muncii ar trebui să întru-
nească oportunităţi de job shadowing / mentorat, astfel încât tinerii să poată 
încerca profesii și locuri de muncă reale, ca să înţeleagă dacă li se potrivește. 
Interacţiunea dintre tineri  și potenţialii angajatori nu doar dezvoltă  competen-
ţele la locul de muncă, extinde reţelele, dar mai poate contribui  și la facilitatea 
procesului de căutare a unui loc de muncă pe viitor; de asemenea, mai poate fi 
și o sursă esenţială de informaţii.

8. Foarte important este parteneriatul cu sectorul privat și asociativ. Progra-
mele dezvoltate în conformitate cu necesităţile angajatorilor sunt menite să 
atingă o rată de succes mai ridicată.

9. Este necesar un program de monitorizare și suport a tinerilor aflaţi în tran-
ziţia de la școală la muncă. Integrarea acestora pe piaţa muncii e cea mai di-
ficilă în primul an, de aceea se impune necesitatea de monitorizare și suport 
pentru inserţia lor după finisarea studiilor.

10. Fiecare program sau servicii ar trebui concepute pe nevoile tinerilor pe de 
o parte și cele ale angajatorilor, ceea ce ar  fi posibil prin organizarea de consul-
taţii, dezbateri, dialog între tineri, angajatori și instituţiile de stat.

11. Consolidarea serviciilor de ocupare ca aspect important în sprijinirea ti-
nerilor defavorizaţi. Consolidarea furnizării de servicii de ocupare, inclusiv prin 
accesul la o finanţare adecvată, ar putea contribui la creșterea vizibilităţii servi-
ciilor de ocupare, ceea ce le face mai atractive ca un instrument de plasament 
pentru tinerii care caută locuri de muncă.

12. Este necesar de elaborat programe specifice pentru încadrarea în câm-
pul muncii a tinerilor din categoriile vulnerabile (romi, tineri cu dizabilităţi, tineri 
social vulnerabili, tinerii din zone rurale, etc.)

13. Oferirea de suport organizaţiilor ce angajează tineri cu dizabilităţi. Supor-
tul fiind în adaptarea locului de muncă pentru nevoile tânărului cu dizabilităţi, 
dar și în pregătirea echipei pentru conlucrarea cu acesta.

Tranziţie

14. Târgurile locurilor de muncă sunt foarte utile pentru tineri care se apropie 
de momentul tranziţiei de la studii la muncă, însă ele mai pot fi utile și ca surse 
de informaţii generale pentru elevii și studenţii care se află la etapa când trebuie 
să ia o decizie asupra traseului educaţional sau domeniului de studii.  

15. Este necesar de asigurat ca fiecare instituţie de învăţământ să numeas-
că pe cineva pentru a gestiona parteneriate cu companiile, camere de comerţ, 
companii industriale și bănci.

16. Investirea într-un puternic program de internship, care ar recruta noi ab-
solvenţi în companii pentru o perioadă lungă de timp (1-2 ani). Acest mecanism 
ar permite tinerilor să aibă o tranziţie mai facilă pe piaţa muncii, dar și să acu-
muleze așa-zisa experienţă care lipsește tuturor tinerilor.
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Antreprenoriatul și educaţia antreprenorială

17. Promovarea antreprenoriatului și a educaţiei anreprenoriale în curriculu-
mul de studiu.

18. Prezentaţi elevilor/studenţilor lumea afacerilor, prin organizarea de întâl-
niri cu administratorii, managerii companiilor, meșteșugari, ingineri, angajaţi și 
actorii din economia socială și solidaritate, și cerându-le să prezinte carierele 
lor, de afaceri și de zi cu zi.

19. Companiile ar putea oferi mai mult sprijin pentru centre locale ANOFM  în 
eforturile lor de a spori integrarea profesională, în special prin întâlnirea cu tine-
rii, explicând afacerea lor pentru ei și simularea interviurilor. Stagiile de practică 
ar trebui promovate pe scară largă.

20. Pentru programele existente de antreprenoriat, de promovat beneficiarii 
atât pentru vizibilitatea lor și a proiectelor acestora, cât și pentru posibilitatea 
potenţialilor aplicanţi la program să consulte beneficiarii acestora, pentru mai 
mare determinare și schimb de cunoștinţe.

21. Dezvoltarea unor mecanisme de suport a afacerilor sociale conduse de 
către tineri și/sau axate pe angajarea tinerilor în câmpul muncii.

Având în vedere că angajarea tinerilor în câmpul muncii poartă un caracter mai specific, ar fi 
binevenit ca programele de angajare a tinerilor în câmpul muncii să urmeze principiile de „Noi 
forme de angajare”34 promovate în statele UE. Acestea fiind:

• Partajarea angajaţilor, când un lucrător este angajat în comun de către an-
gajatori din diferite companii, având ca rezultat angajarea full-time;

• Partajarea locului de muncă, când un angajator angajează doi sau mai mulţi 
muncitori pentru a completa în comun un anumit loc de muncă. Astfel se com-
bină mai multe locuri de muncă part-time în echivalentul unui post full-time;

• Management interimar, în cazul în care experţii sunt angajaţi temporar pen-
tru a efectua un anumit proiect sau a rezolva o problemă specifică, integrând 
capacităţi de gestionare externe în cadrul organizaţiei;

• Munca ocazională, atunci când angajatorul nu este obligat să ofere de lu-
cru regulat angajatului, dar are flexibilitatea de a apela la serviciile acestuia la 
cerere;

• Lucru mobil prin intermediul TIC, când  angajaţii nu lucrează în mod exclu-
siv la sediul angajatorului sau clientului, dar din orice loc, în orice moment, prin 
intermediul noilor tehnologii;

• Lucru pe bază de Voucher, când relaţia angajator-angajat nu se bazează 
pe un contract de muncă sau prestări servicii, ci pe un bon pe care angajatorul 
cumpără dintr-o organizaţie autorizată de prestare a forţei de muncă; acest 
voucher acoperă  remuneraţia și contribuţiile la asigurările sociale;

• Lucru bazat pe portofoliu, atunci când persoanele care desfășoară activităţi 
independente lucrează pentru un număr mare de clienţi efectuând lucruri rela-
tiv mici pentru fiecare dintre ele; Angajarea mulţimii, când o platformă virtuală 
potrivește angajatorii și angajaţii, de cele mai multe ori sarcini majore divizate 
în însărcinări mici, cu o diviziune a muncii printre lucrătorii „norului virtual”;

34 New forms of employment: Developing the potential of strategic employee sharing, Eurofound (2016), htt-
ps://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1643en.pdf
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• Angajarea mulţimii, când o platformă virtuală potrivește angajatorii și an-
gajaţii, de cele mai multe ori sarcini majore divizate în însărcinări mici, cu o 
diviziune a muncii printre lucrătorii „norului virtual”;

• Angajarea colaborativă, unde liberii profesioniști, auto-angajaţii sau între-
prinderile mici cooperează pentru a depăși limitările dimensiunii lor mici și izo-
larea profesională.
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