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Obiectivele AFM 

Obiectiv principal: 
măsurarea populaţiei active – ocupate şi în şomaj – şi a populaţiei 
inactive. 
 
AFM furnizează date esenţiale asupra tuturor segmentelor de populaţie, 
cu numeroase posibilităţi de corelare şi structurare după caracteristici 
demo-socio-economice diverse, în condiţii de comparabilitate 
internaţională. 
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Asistenţa şi colaborarea internaţională 

• Departamentul de Statistică al Biroului Internaţional al Muncii (BIM) - 
permanent; 

• Programul TACIS / UE (1996 – 2005); 
• Proiectul „Îmbunătăţirea statisticilor sociale şi agricole” - Departamentul 

pentru Dezvoltare Internaţională al Guvernului Regatului Unit al Marii 
Britanii şi Irlandei de Nord (DFID) (2002 - 2008); 

• Proiectul comun ONU „Consolidarea sistemului statistic naţional” (2007 - 
2014); 

• Oficiile naţionale de statistică (România, Franţa, Ucraina, Ungaria, 
Polonia, Letonia, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) 
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Etape în dezvoltare 

• 1998-2005 – organizarea şi lansarea AFM ca cercetare continuă 
cu diseminare trimestrială. 
 

• 2006-2014 - realizarea AFM conform noului plan de sondaj, a unei 
scheme noi de rotaţie şi noilor chestionare 

- crearea cadrului comun de eşantionare AFM şi CBGC (crearea reţelei unice 
de anchetatori şi controlori, respectiv 150 şi 51); 

- Introducerea unei noi scheme de rotaţie de tipul  2-(1)-1-(8)-2; 
- schimbări metodologice inclusiv tratarea anumitor situaţii în ocupare şi 

şomaj; 
- subiecte noi abordate în AFM. 

 

• Începând cu 2015 - schimbarea schemei de rotaţie a gospodăriilor 
de tipul 1-(2)-1-(8)-1 
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Realizarea AFM (1) 

Sfera de cuprindere 
AFM se desfăşoară în întreaga ţară, cu excepţia localităţilor situate în partea 
stângă a r.Nistru şi m. Bender. În sfera de cuprindere a anchetei intră toate 
persoanele cu domiciliul permanent în centrele de cercetare selectate. Sunt 
intervievate numai gospodăriile individuale ale populaţiei. 

Obiectul înregistrării 
Toţi membrii gospodăriilor selectate, inclusiv persoanele absente pentru o perioadă 
îndelungată (de peste 1 an), dacă acestea păstrează legături familiale cu 
gospodăria din care fac parte. 

Perioada de referinţă 
Săptămâna completă (pentru majoritatea întrebărilor), de luni până duminică 
inclusiv, premergătoare interviului. Interviurile sunt repartizate uniform de-a lungul 
trimestrului, realizându-se o cercetare continuă.  

Metoda de colectare 
Datele sunt colectate prin metoda interviului faţă în faţă sau proxi-interviul 
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Realizarea AFM (2) 

Realizarea pe teren a anchetei: Realizarea în teren a anchetei presupune 
parcurgerea a două etape succesive (a) Identificarea locuinţelor din centrul de 
cercetare şi înştiinţarea gospodăriilor şi (b) înregistrarea datelor în chestionare. 
 

Volumul eşantionului: 7200 locuinţe/adrese trimestrial 
 

Schema de rotaţie a gospodăriilor: 1-(2)-1-(8)-1 
 

Rotaţia UPE: O dată la 2 ani are loc rotaţia a 20 UPE 
 

Instrumentarul AFM: Înregistrarea datelor se face la domiciliul gospodăriilor, pe 
baza întrebărilor cuprinse în cele 2 tipuri de formulare: 
•Chestionarul Locuinţă (CL) şi 
•Chestionarul Individual (CI), pentru persoane cu vârsta de 15 ani şi peste 
 

Reprezentativitatea datelor: Informaţiile obţinute sunt reprezentative pe total 
ţară şi pe zone statistice (Nord, Centru, Sud, m. Chişinău), pe grupe de vârstă, 
sexe, medii (urban, rural) 
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Subiectele acoperite de cercetare 

 Forţa de muncă (populaţia economic activă / rata de activitate) 
 Ocuparea (populaţia ocupată / rata de ocupare, ecartul de gen al ocupării): 
• activităţi economice 
• ocupaţii 
• statut profesional 
• sector formal/informal 
• ocupare formală/informală 
• program de lucru 
• ore efectiv lucrate 
• amplasarea locului de muncă 
• modalitatea de angajare a salariaţilor 
• situaţii inadecvate în ocupare (în raport cu calificarea, venitul sau orele 

excesive de lucru) 
• sub-ocuparea în raport cu timpul lucrat / volumul sub-ocupării etc. 
 Şomajul (inclusiv de lungă durată/ rata şomajului) 
 Populaţia economic inactivă (inclusiv persoane descurajate, etc.) 
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Clasificări utilizate 
 

• Clasificatorul activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), 
armonizat cu NACE, rev.2 

• Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova, armonizat cu ISCO-88. 

• Clasificarea programelor educaţionale din Republica Moldova, 
armonizată cu standardul respectiv internaţional ISCED-97 

• Clasificatorul Internaţional privind Statutul Profesional ICSE-93 
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Statutul profesional 

Conform ICSE-93, populaţia ocupată  se distribuie în 2 grupe majore:  
•Salariaţi; 
•non-salariaţi: patroni, lucrători pe cont propriu, ajutori familiali 
neremuneraţi, membri ai cooperativelor de producţie. 
 

Patron este persoana care-şi exercită ocupaţia (meseria) în afacerea 
proprie (propria unitate1), pentru a cărei activitate angajează în mod 
continuu cel puţi un salariat 
 

1 întreprindere individuală (tip: atelier, magazin, birou, fermă, etc.) 
 
Întreprinderea individuală este întreprinderea care aparţine cetăţeanului, cu dreptul de proprietate 
privată, sau membrilor familiei acestuia, cu drept de proprietate comună. Întreprinderea individuală nu 
este persoană juridică şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător 
individual. În agricultură există un singur tip de întreprindere individuală - gospodăria ţărănească (de 
fermier). 
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Statutul profesional 

Lucrător pe cont propriu este persoana care-şi exercită activitatea în unitatea proprie1 
sau într-o afacere individuală, fără a angaja vreun salariat permanent, fiind ajutat (fără 
plată) sau nu de membrii familiei. Sunt încadraţi la acest statut persoane autorizate 
(deţinători de patentă de întreprinzători) sau nu, care lucrează independent: 
•deţinători de terenuri agricole care lucrează pământul singuri sau împreună cu membrii 
familiei; 
•meseriaşi cu atelier propriu (croitori, cizmari, zugravi, tâmplari etc.); 
•liber profesioniştii (muzicanţi, artişti plastici, contabili independenţi, traducători, avocaţi, 
notari etc.); 
•agricultorii individuali, inclusiv membrii familiilor acestora, care se ocupă cu producerea 
produselor agricole în gospodăria auxiliară proprie (de lângă casă), în exclusivitate pentru 
consumul propriu) (criteriul de 20 ore+); 
•Etc. 
(1 întreprindere individuală (tip: atelier, magazin, birou, fermă, etc.) 
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Reglementarea activităţii de întreprinzător 
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• Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Legea nr. 845, 
1992) 

(defineşte noţiunile de antreprenoriat, antreprenor; prevede forma organizatorico-juridică 
a activităţii de antreprenoriat - întreprinderea) 

• Codul fiscal (Cod nr.1163, 1997) 
(defineşte activitatea de întreprinzător, afacere (business))  
• Legea cu privire la patenta de întreprinzător (Legea nr. 93, 1998) 
• Codul civil (Cod nr.1107, 2002) 
(defineşte activitatea de întreprinzător a persoanei fizice în calitate de întreprinzător 

individual) 
• Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a 

întreprinzătorilor individuali (Legea nr.220, 2007) 
(defineşte noţiunea de întreprinzător individual) 
 



2013 2014 

Total, mii 
persoane 

Femei, în 
% la total 

Bărbaţi în 
% la total 

Total, mii 
persoane 

Femei, în 
% la total 

Bărbaţi, în 
% la total 

Total, economie 1172,8 49,5 50,5 1184,9 49,6 50,4 

Salariaţi 806,7 52,5 47,5 797,6 53,4 46,6 

Non-salariaţi 366,1 42,9 57,1 387,3 42,0 58,0 
Patroni şi lucrători pe cont propriu, inclusiv 
ocupare pentru consumul propriu 340,9 41,0 59,0 358,8 39,6 60,4 

din care: 
patroni 8,5 37,6 62,4 8,5 32,7 67,3 

lucrători pe cont propriu 332,4 41,0 59,0 550,3 39,7 60,3 

Patroni şi lucrători pe cont propriu, exclusiv 
ocupare pentru consumul propriu 209,2 73,2 136,0 222,5 75,3 147,2 

Ponderea patronilor şi lucrătorilor pe cont 
propriu în total ocupare, inclusiv ocupare 
pentru consumul propriu, % 

29,1 24,0 34,0 30,3 24,1 36,3 

Ponderea patronilor şi lucrătorilor pe cont 
propriu în total ocupare, exclusiv ocupare 
pentru consumul propriu, % 

17,8 12,6 23,0 18,8 12,8 24,7 
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Populaţia ocupată după statutul profesional 



2013 2014 

Total, mii 
persoane 

Femei, 
în % la 

total 

Bărbaţi în 
% la total 

Total, mii 
persoane 

 

Femei, 
în % la 

total 

Bărbaţi, în 
% la total 

Total, economice 340,9 41,0 59,0 358,8 39,6 60,4 

Agricultură 244,1 45,0 55,0 260,9 43,1 56,9 

Ponderea în total ocupare, % 71,6 78,7 66,7 72,7 79,1 68,5 

Producerea produselor agricole pentru 
piaţă (vânzare) 112,4 38,7 61,3 124,6 36,7 63,3 

Ponderea în total agricultură, % 46,0 39,6 51,3 47,8 40,7 53,1 

Producerea produselor agricole pentru 
consumul propriu 
(lucrători pe cont propriu) 

131,7 50,4 49,6 136,3 48,9 51,1 

Ponderea în total agricultură, % 54,0 60,4 48,7 52,2 59,3 46,9 
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Patroni și lucrători pe cont propriu în activităţi agricole 



Patroni și lucrători pe cont propriu în activităţi non-agricole 

2013 2014 

Total, mii 
persoane 

Femei, 
în % la 

total 

Bărbaţi în 
% la total 

Total, mii 
persoane 

 

Femei, 
în % la 

total 

Bărbaţi, în 
% la total 

Total, economie 340,9 41,0 59,0 358,8 39,6 60,4 

Activităţi non-agricole, total 96,8 30,7 69,3 97,9 30,3 69,7 

Ponderea în total ocupare, % 28,4 33,3 21,3 27,3 20,9 31,5 

Industrie 3,7 21,6 78,4 5,1 27,1 72,9 

Construcţii 35,2 5,9 94,1 37,2 6,2 93,8 
Ponderea în total activităţi non-
agricole, % 36,4 6,9 49,5 38,0 7,8 51,1 

Comerţ cu ridicata şi amănuntul, 
Hoteluri şi restaurante 41,5 54,6 45,4 35,1 57,3 42,7 

Ponderea în total activităţi non-
agricole, % 42,9 76,2 28,1 35,8 67,7 22,0 

Transporturi şi comunicaţii 7,4 2,2 97,8 7,9 - 100,0 

Alte activităţi 9,0 44,9 55,1 12,7 46,3 53,7 
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Mulţumesc pentru atenţie! 
 
 

Elena VÂTCĂRĂU 
Direcţia statistica pieţei muncii 

Biroul Naţional de Statistică 
elena.vatcarau@statistica.md  
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