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Cu privire la activitatea structurilor Agentiei Nationale
pentru Ocuparea Fortei de Munca pe parcursul anului 2014
§i sarcinile prioritare pentru anul 2015
Analizind informatia cu privire la activitatea structurilor Agentiei Nationale pentru
Ocuparea Fortei de Munca pe parcursul anului 2014, Consiliul de administrate al Agentiei
Nationale remarca, ca in perioada de referinta s-a obtinut о cre§tere a unor indicatori fata de cei
prognozati in planul de actiuni: formarea profesionala - 108,5%, organizarea lucrarilor publice 104,4%, gestionarea locurilor de munca vacante - 103,8%.
Au fost acordate servicii de mediere pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca,
elaborate planuri individuale de angajare, desfa§urate seminare informative cu agentii economici
§i persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, organizate 78 tirguri ale locurilor de munca §i
3 tirguri electronice ale locurilor de munca pe platforma www.e-angaiare.md. In premiera, in
anul 2014 a fost organizat tirgul locurilor de munca vacante pentru persoanele cu dizabilitati.
S-a reu§it plasarea in cimpul muncii a 16,4 mii §omeri, ceea ce constituie 26% din numarul
§omerilor aflati in evidenta. Pentru un §ir de persoane au fost create oportunitati in vederea
integrarii in cimpul muncii prin antrenarea in diverse masuri active: antrenate la lucrari publice
1,6 mii persoane, au absolvit cursurile de formare profesionala 2,9 mii persoane, din care au
fost plasate in cimpul muncii 86%.
Pe parcursul anului s-au intensificat activitatile de conlucrare cu angajatorii. S-au efectuat
circa 8,9 mii de vizite la agentii economici §i 1,1 mii - la primarii, ce au contribuit la cre§terea
numarului de locuri de munca vacante inregistrate cu 10,7% fata de anul precedent, (41,5 mii
locuri).
in pofida faptului ca activitatea de integrare a persoanelor vulnerabile pe piata muncii este
problematica §i capacitatile agentiilor sunt insuficiente, pe parcursul anului a crescut numarul
acestora constituind 764 persoane, inclusiv 586 persoane cu dizabilitati. In rezultatul activitatilor
intreprinse au fost plasate in cimpul muncii 220 persoane, au absolvit cursurile de formare
profesionala 64 persoane, iar 14 persoane au fost antrenate la lucrari publice.
Realizarea obiectivelor Agentiei Nationale §i a agentiilor teritoriale a avut loc datorita
imbunatatirii metodelor de activitate cum ar fi: cunoa§terea mai buna a pietei muncii in rezultatul
elaborarii prognozei pietei muncii, promovarea tehnologiilor informationale in serviciile prestate,
organizarea tirgurilor locurilor de munca, inclusiv celor electronice, seminarelor informationale,
meselor rotunde, §.a. Portalul locurilor de munca www.angaiat.md, gestionat de Agentia
Nationala a fost accesat de peste 66,7 mii de ori, numarul vizitatorilor unici constituind cca 37
mii de persoane.
Pentru reglementarea proceselor migrationale de catre Agentia Nationala a fost
acordat/prelungit dreptul la munca §i acordate avize favorabile la cca 3000 persoane.
In conformitate cu prevederile Acordului si Protocolului intre Guvemul Republicii Moldova
§i Guvemul Statului Israel, s-a prelungit organizarea a doua etape. Astfel, pe teritoriul statului
Israel au fost angajate 775 persoane in cadrul a 25 companii israeliene in calitate de dulgheri,
armaturieri, placatori cu placi §i tencuitori.

In rezultatul aplicarii diverselor masuri active pe piata muncii au fost plasate in cimpul
muncii 352 persoane (31%) din cele 1131 inregistrate ca reintoarse de peste hotare, dintre care
reintor§i din Rusia - 899 persoane, Italia- 87, Turcia -23 persoane etc.
Au beneficiat de ajutor de §omaj 5042 persoane, marimea medie anuala a constituit 1112,29 lei.
Alocatie de integrare/reintegrare profesionala in suma medie lunara de 564,75 lei a fost
acordata la 3017 beneficiari.
Bugetul Agentiei Nationale pentru anul 2014 a fost executat la compartimentul protectia
sociala a §omerilor la 99,9% §i la intretinerea activitatii - 97,75%
Serviciul audit intern a desfa§urat 6 misiuni de audit intern de asigurare: 3 - privind
evaluarea activitatii agentiilor teritoriale: Cau§eni, Balti §i Calara§i §i 3 —privind evaluarea
proceselor: Dezvoltarea profesionala a personalului Agentiei Nationale, Antrenarea §omerilor la
lucrari publice §i Informarea beneficiarilor prin sursele electronice: site-ul www.anofm.md. §i
portalul www. angaj at.md.
in pofida faptului, ca in anul 2014 au fost inregistrate unele succese, Agentia Nationala sa
confruntat §i cu unele probleme ce au influentat negativ rezultatele activitatii, deoarece nu toate
masurile implementate au atins efectul preconizat:
- Continua a fi о problema majora lipsa oportunitatilor de angaj are in mediul rural.
La sfirjjitul anului 2014 numarul locurilor de munca vacante in mediul rural a constituit 12% din
numarul total al locurilor de munca vacante, iar numarul §omerilor din mediul respectiv 70%. in
sectorul urban la un loc de munca vacant concura 1 §omer, pe cand in sectorul rural - cca 23
§omeri. Ponderea meseriilor muncitore§ti constituie 70% din numarul total de locuri de munca
vacante inregistrate.
- Competentele reduse §i nivelul profesional scazut al §omerilor inregistrati, nu motiveaza
angaj atorii sa conlucreze cu agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.
- Nu toate agentiile intreprind masurile necesare pentru ocuparea locurilor de munca
vacante.
- Unele agentii nu utilizeaza in activitatea sa Barometrul profesiilor, fapt ce impiedica
racordarea formarii profesionale la necesitatile pietei muncii, sunt rezerve ce tin de asigurarea
perioadei de practica.
in scopul perfectionarii activitatii Agentiei Nationale §i structurilor sale teritoriale intru
asigurarea realizarii prevederilor Planului de actiuni a Agentiei Nationale in promovarea
politicilor pe piata fortei de munca pentru anul 2015, Consiliul de administratie

HOTA r A§TE:

1. A lua act de informatia prezentata de directorul Agentiei Nationale, dl. Ion Holban, cu
privire la activitatea structurilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pe
parcursul anului 2014, (Informatia se anexeaza).
2.Agentia Nationala va asigura evaluarea trimestriala a indicatorilor de produs/rezultat
stipulati in Planul de actiuni in promovarea politicilor pe piata fortei de munca pentru anul 2015
§i va prezenta Raportul de activitate a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca
pentru anul 2015 §i indeplinirea prezentei hotariri la §edinta Consiliului de administratie in
trimestrul I al anului 2016.
3. Controlul asupra realizarii prezentei hotariri se pune in seama dlui Ion Holban, director al
Agentiei Nationale.
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