
CONSILIUL DE ADMINISTRATE 
AL AGENTIEINATIONALE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

HOTARIRE nr. 2

din 5 februarie 2015 mun. Chisinau

Cu privire la Prognoza Pietei Muncii pentru anul 2015 
§i Barometrul profesiilor pentru anul 2015

Consiliul de administrate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca 
mentioneaza ca, in scopul evaluarii tendintelor pe piata muncii, precum §i a schimbarilor care au 
loc in structura fortei de munca Agentia Nationala a elaborat Prognoza pietei muncii §i a 
Barometrul profesiilor pentru anul 2015.

in scopul elaborarii Prognozei pietei muncii pentru anul 2015 au fost supu§i chestionarii 
2914 agenti economici din 2928 agenti economici selectati din diverse ramuri ale economiei 
nationale, ceea ce constituie 19,6% din totalul de 14836 agenti economici cu un numar de 
angajati mai mare de 5 persoane, conform listei prezentate de Biroul National de Statistica.

Ponderea angajatorilor cu capital privat din totalul e§antionului investigat a constituit 
81%, iar a angajatorilor cu capital de stat de 11% §i respectiv alta forma -  8 %. In functie de 
numarul de angajati ponderea cea mai mare (53%) revine angajatorilor cu un numar de angajati 
de la 5-20.

In urma centralizarii datelor privind structurarea e§antionului de angajatori dupa domeniul 
de activitate 28% dintre agentii economici i§i desfa§oara activitatea in domeniul comertului, 
urmati de agricultura (18%). Ponderea agentilor economici din industria prelucratoare a 
constituit 14%.

Chestionarea a oferit informatii despre principalele tendinte de pe piata fortei de munca -  
structura ocuparii fortei de munca pe activitati, crearea locurilor de munca, deficitul fortei de 
munca §i cooperarea angajatorilor cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca in programe de 
formare profesionala.

Analizand situatia din economia nationala §i de pe piata muncii din Republica Moldova, 
precum §i rezultatele chestionarii agentilor economici participant la prognoza se constata 
urmatoarele:
Varianta actuala de prognoza nu prevede modificari esentiale ale pietei muncii in urmatorul an.
О mare parte a populatiei apte de munca revine mediului rural, pe cand cele mai multe locuri de 
munca vacante sunt inregistrate in mediul urban.
Rezultatele chestionarii au aratat, ca §i in anul 2015 agentii economici vor duce lipsa de forta de 
munca calificata. Aceasta confirma §i faptul, ca 60% din somerii inregistrati la Agentia Nationala 
in anul 2014 nu detineau pregatire profesionala initiala.

In scopul implementarii rezultatelor prognozei se impun urmatoarele Recomandari:

Consolidarea retelei angajatorilor §i intarirea colaborarii cu agentiile teritoriale pentru ocuparea 
fortei de munca.
Diversificarea structurii ocupationale. crearea noilor locuri de munca atractive pentru reducerea 
exodului fortei de munca din localitatile rurale.
Dezvoltarea parteneriatului cu Ministerul Educatiei pentru initierea programelor de orientare si 
formare profesionala.
Crearea Centrelor regionale de orientare profesionala ce vor contribui la modemizarea sistemului 
de orientare profesionala §i consiliere in cariera din Moldova.



Diseminarea rezultatelor Prognozei pietei muncii §i a Barometrului Profesiilor.
Valorificarea rezultatelor Prognozei pietei muncii in procesul complex de derulare a activitatilor 
pe piata fortei de munca.

Rezultatele obtinute au fumizat date esentiale pentru planificarea activitatii Agentiei 
Nationale §i structurilor sale teritoriale de care s-a tinut cont la elaborarea Planului anual de 
actiuni ANOFM in promovarea politicilor pe piata muncii pentru anul 2015.

Rezultatele prezentate in aceasta prognoza pot servi ca sursa importanta de informare 
pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca §i §omeri, pentru agenti economici cu 
diferita forma de proprietate, agentii de ocupare, organizatii care ofera servicii de consultants 
mediere §i formare profesionala.

in scopul implementarii eficiente a rezultatelor Prognozei pietei muncii §i a Barometrului 
profesiilor pentru anul 2015, Consiliul de administrate

HOTARASTE:

1. A lua act de informatia prezentata de directorul adjunct (dl. §tefan Calancea) cu privire 
la Prognoza pietei muncii §i Barometrul profesiilor pentru anul 2015.

2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (dl. Ion Holban) va implementa 
rezultatele Prognozei pietei muncii §i a Barometrului profesiilor prin:

- organizarea procesului de formare profesionala a §omerilor in conformitate cu Barometrul 
profesiilor pentru anul 2015;

- intensificarea activitatii de conlucrare cu angajatorii, organizarea lucrului de evidentiere a 
locurilor vacante la agentii economici §i intreprinderea masurilor de ocupare a lor, gestionarea §i 
ocuparea locurilor de munca libere;

- diseminarea materialelor promotionale a Prognozei pietei muncii §i a Barometrului 
profesiilor pentru anul 2015 §i organizarea lucrului de informare in masa a populatiei privind 
situatia pe piata muncii §i necesitatile formarii profesionale pe diferite nivele, stipulate in 
Prognoza pietei muncii pentru anul 2015.

4. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (dl. Ion Holban) va elabora Prognoza 
pietei muncii pentru anul 2016 in trimestrul III -  IV al anului 2015 .
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