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НОТАRIRE nr. 3

din 24 decembrie 2014 
mun. Chisinau

Cu privire la aprobarea Planului de actiuni al Agentiei Nationale 
pentru Ocuparea Fortei de Munca in promovarea politicilor 

pe piata fortei de munca pentru anul 2015

Consiliul de administrate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de 
Munca mentioneaza ca, prezentul Plan de actiuni reprezinta instrumentul de 
realizare a obiectivelor Programului de Dezvoltare Strategica a Agentiei Nationale 
pe anii 2013-2015.

Planul de actiuni al Agentiei Nationale in promovarea politicilor pe piata 
fortei de munca pentru anul 2015 a fost elaborat in conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr.94 din 01.02.13 pentru aprobarea Regulamentului cu 
privire la evaluarea performantei colective, care stabile§te modul de organizare §i 
desfa§urare a procesului de planificare a activitatii §i in corelare cu cerintele 
compartimentului Managementul Bazat pe Obiective, elaborat in cadrul proiectului 
„Consolidarea capacitatilor de gestionare a migratiei in Republica Moldova”.

Scopul principal al planului de actiuni este identificarea obiectivelor §i 
actiunilor prioritare pe piata muncii intru asigurarea cre§terii gradului de ocupare, 
combaterea §omajului, satisfacerea unui numar mare de oferte de locuri de munca, 
protectia sociala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, inclusiv a 
persoanelor din grupurile vulnerabile.

La elaborarea Planului s-a tinut cont de situatia actuala pe piata muncii, de 
sarcinile §i atributiile Agentiei Nationale, precum §i de rezultatele Prognozei pietei 
munci pentru anul 2015.

Principalele obiective ale planului de actiuni sunt:

1. Cre§terea gradului de ocupare §i a competentelor profesionale ale 
persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca pe piata interna.

2. Sporirea gradului de ocupare a locurilor de munca declarate.
3. Cre§terea §anselor de ocupare pe piata muncii a persoanelor din grupurile 

vulnerabile: persoane cu dizabilitati, persoane eliberate din detentie, 
persoane de etnie roma, tineri pina la 25 ani.

4. Promovarea integrarii pe piata muncii a lucratorilor migranti, inclusiv 
reintor§i de peste hotare.

5. Cre§terea calitatii serviciilor oferite §i a competentelor profesionale ale 
angajatilor din Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
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6. Asigurarea, cu incadrarea in limitele bugetare, a mijloacelor pentru
implementarea sarcinilor prevazute in programele de ocupare a fortei de
munca

Pentru fiecare obiectiv sunt stabilite actiuni, indicatori de produs/rezultate, 
precum §i termenele de realizare.

Conform indicatorilor preconizati de agentiile teritoriale pentru ocuparea 
fortei de munca, in anul 2015 vor fi evidentiate circa 41,7 mii locuri vacante de 
munca, vor fi inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca peste 43,6 
mii persoane, carora li se va acorda statutul de §omer conform legislatiei, dintre 
care cca. 17,3 mii persoane vor fi plasate in cimpul muncii §i vor fi antrenate in 
diverse programe de masuri active §i pasive de protectie sociala.

Vor absolvi cursurile de formare profesionala - 2,9 mii §omeri, antrenati la 
lucrari publice -1,6 mii §omeri . Vor beneficia de ajutor de §omaj -  5,5 mii §omeri 
§i de alocatie de integrare sau reintegrare profesionala - 3,0 mii §omeri.

Majoritatea actiunilor planificate vor fi realizate din contul mijloacelor 
financiare ale bugetului de stat §i ale bugetului asigurarilor sociale de stat, in limita 
mijloacelor financiare aprobate pentru anul 2015. Unele actiuni vor fi acoperite 
fmanciar din surse exteme, conform acordurilor incheiate.

Consiliul de administrate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

HOTARA§TE:

1. Se aproba Planul de actiuni al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei 
de Munca in promovarea politicilor pe piata fortei de munca pentru anul 2015 §i 
indicatorii de performanta (produs/rezultat) a agentiilor teritoriale pentru ocuparea 
fortei de munca (se anexeaza).

2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va:
- intreprinde masurile ce se impun in scopul realizarii prevederilor Planului
de actiuni cu implicarea structurilor sale teritoriale;
- intreprinde masuri suplimentare intru integrarea pe piata muncii a 

cetatenilor din Republica Moldova, reintor§i de peste hotare;
- inainta propuneri catre Consiliul de administrate pentru modificarea 

Planului de actiuni in dependents de schimbarile pe piata muncii;
- evalua trimestrial indicatorii de performanta §i va propune spre examinare 

Consiliului de administrate in trimestrul I al anului 2016 raportul de evaluare a 
Planului de actiuni in promovarea politicilor pe piata fortei de munca pentru anul 
2015.

3. Controlul asupra executarii prezentei hotariri se pune in sarcina dlui 
Ion Holban, director al Agentiei Nationale.

Pre§edintele Consiliului de administratiq^^^^y^v^ Sergiu SAINCIUC 
Secretarul Consiliului de administrate ,I  Ludmila DUMBRAVA


