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BIROUL NA IONAL DE STATISTIC

Date de identificare
Denumirea: _____________________________________________

_____________________________________________________
Adresa:
Raionul (municipiul, UTA G g uzia) __________________________________
Satul (comuna), ora ul ______________________________________________
Strada _______________________________________________nr. _________
Cod CUIÎO

________________

Cod IDNO

__________________________

Cercetare statistic
anual

А гоbat prin Ordinul Biroului Na ional de Statistic
nr. 69 din 26 august 2016

LM

Conduc torul ___________________________________________________
(nume, prenume)

(semn tura)
L.Ş.

„______”___________________________20______

Executantul ______________________________ Tel. __________________

În conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 412-XV din
9.12.2004 «Cu privire la statistica oficial » organele statisticii
oficiale:
- au dreptul s obţin date statistice de la toate persoanele fizice
si juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigur оnfidenţialitatea datelor individuale obţinute şi
utilizarea lor numai în scopuri statistice.
Neprezentarea la timp a datelor statsitice, prezentarea de date
eronate sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se
sancţioneaz conform legislaţiei în vigoare.

Mobilitatea salariaților și locurile
de munc în anul 201_

Acest chestionar poate fi completat pe portalul raportare.md sau
prezentat pe suport de hîrtie în adresa organului teritorial pentru
statistic pîn la data de 15 ianuarie de c tre unit ile incluse în
cercetare.

(nume, prenume)

TOTAL
(persoane /
unit ţi)

Nr.
rd.
A
10

Salariaţi angajați în cursul anului

20

Salariaţi elibera i în cursul anului (rd.20rd.21+rd.22)

21
22

B

din care:
la cerere
în urma reducerii statelor de personal

30

Locuri de munc la începutul anului

40

Locuri de munc noi create în cursul anului (rd.40 = rd.41+rd.42)

41

din care:
pe o durat nedeterminat (locuri de munc permanente)

42

pe o durat determinat (locuri de munc temporare)

43

inclusiv locuri de munc sezoniere (din rd.42)

50

Locuri de munc lichidate în cursul anului

60

Locuri de munc la sfârşitul anului (rd.60= rd.30+rd.40-rd.50)

61

inclusiv locuri de munc vacante

1

Inclusiv (completează doar autoritățile administrației publice locale):
Instituţii subordonate:
Administraţie
Înv ţ mînt
Art , recreere, agrement Asistenţ social
(O84)
(R90, R91, R93)
(P85)
(Q87, Q88)
2
3
4
5

PRECIZ RI METODOLOGICE

Coloanele 2, 3, 4, 5 se completeaz doar de autorit ţile administraţiei publice
locale (AAPL): prim rie, direcţia educaţie, direcţia cultur , direcţia asistenţ
social etc. ale consiliilor municipiilor, raioanelor, comitetului executiv al
UTA G g uzia, care au în subordine gr diniţ , cas de cultur , bibliotec ,
unitate de asistenţ social , centru comunitar etc. În cazul
când
АAPL/instituţia mai are în subordine alte activit ţi/instituţii, care nu pot fi
clasificate în nici una din coloanele 3-5, ele se vor include în coloana 2
(Administraţie). Col.1=Col.2+Col.3+Col.4+Col.5
În rd.10 se înscrie num rul de salaria i angajați în cursul anului în baza
unui contract individual de munc cu întreprinderea sau unitatea local
(filial , reprezentanţ ), indiferent de tipul lucrului îndeplinit, num rul de ore
lucrate (timp complet sau parţial) şi de durata contractului (perioad
determinat sau nedeterminat ).
În rd.20 se înscrie num rul total al persoanelor eliberate în cursul anului,
iar în rândurile 21 şi 22 se specific : eliberate la cerere şi în urma reducerii
statelor de personal.
Indicatorii referitori la num rul de salariaţi (rândurile 10-22) nu vor include
cumularzii externi.
La completarea rd.30-61 se va ţine cont de urm toarele:
- Loc de muncă se consider cadrul, determinat în spaţiu şi timp, în care se
desf şoar o activitate şi în care se materializeaz raporturile juridice de
munc (art.2 din Legea 102 din 13.03. 2003).
- Locurile de munc se num r în unit ţi întregi, indiferent de durata
programului de munc (complet sau parţial). Spre exemplu, dac conform
statelor de personal la unitate sunt prev zute 10 locuri de munc cu
program complet şi 5 cu program parţial (a cîte 0,5 unit ţi), unitatea
dispune în total de 15 locuri de munc (nu 12,5).
- La unit ţile care activeaz în mai multe schimburi, num rul locurilor de
munc prev zute pentru dou schimburi se va înmulţi cu 2; iar locuirile de
munc prev zute pentru trei schimburi – se va înmulţi, respectiv, cu 3, etc.
În rd.30 se înscrie num rul locurilor de munc existente la unitate la începutul
anului. Indicatorul cuprinde toate locurile de munc ocupate şi vacante la
unitate, indiferent de durata contractului (determinat sau nedeterminat ) şi
programul de lucru (complet sau parţial).

În rd.40 se înscrie num rul total al locurilor de munc noi create în cursul
anului în urma extinderii, reorganiz rii producerii, m ririi num rului de
schimburi etc. din care în rd.41 - locurile de munc create pentru o perioad
nedeterminat (Codul muncii, art.54), în rd.42 – pentru o perioad
determinat , în urma necesit ţii desf şur rii unor activit ţi fie chiar şi
ocazionale, temporare (Codul muncii, art.55). În rd. 43 se vor înscrie (din rd.
42) locurile de munc sezoniere (Codul muncii, art.279-282).
În rd.50 se înscrie num rul locurilor de munc lichidate în cursul anului.
În rd.60 se înscrie num rul total de locuri de munc la sfârşitul anului (rd.60
= rd.30+rd.40-rd.50).
În rd.61 se înscrie num rul de locuri de munc vacante (din rd.60), care
cuprinde num rul posturilor pl tite, nou create, neocupate, sau care vor deveni
vacante, pentru care:
- angajatorul întreprinde acţiuni concrete spre a g si un candidat potrivit
pentru ocuparea postului respectiv (exemple: anunţarea existenţei locului
vacant prin agenţiile de ocupare a forţei de munc , publicitate prin ziare,
media, Internet, contactare direct a posibililor candidaţi etc.) şi
- angajatorul doreşte ocuparea imediat sau într-o perioad specific de timp,
stabilit de angajator. Perioada specific de timp se refer la perioada
maxim necesar ocup rii locului de munc vacant.
Sunt considerate locuri de munc vacante posturile destinate persoanelor
din afara unit ţi (dar pentru care pot concura şi persoane din interiorul
unit ţii), indiferent dac sunt posturi pe durat determinat sau nedeterminat ,
în program de lucru normal sau parţial. Nu se consider vacante, posturile
neocupate destinate exclusiv promov rii persoanelor din interiorul
întreprinderii sau instituţiei. Posturile ocupate de persoanele care absenteaz
o anumit perioad de timp (concedii de maternitate, pentru îngrijirea
copilului, concedii medicale, concedii f r plat , alte absenţe), se consider
vacante, dac angajatorul doreşte substituirea pe perioad determinat
(temporar ) şi dac întreprinde acţiuni de g sire a candidaţilor.
Indicatorii referitori la locurile de munc (rândurile 30-61) se refer la total
locuri de munc , indiferent de cine sunt ocupate, salariaţi sau cumularzi
externi.

