
CONSILIUL DE ADMINISTRATE 
AL AGENJIEI NAJIONALE PENTRU OCUPAREA FORJEI DE MUNCA

HOTARIRE nr. 2

din 20 ianuaric 2016 
mun. Chisinau

Cu privire la Prognoza Piefei Muncii pentru anul 2016 
§i Barometrul profesiilor pentru anul 2016

Consiliul de administrate al Agenfiei Najionale pentru Ocuparea Forjei de Munca
arilor care au 
ei muncii §i

men^ioneaza ca, in scopul evaluarii tendinfelor pe pia^a muncii, precum §i a schimt 
loc in structura for|ei de munca, Agenda Nationals a elaborat Prognoza pie 
Barometrul profesiilor pentru anul 2016.

In scopul elaborarii Prognozei piefei muncii pentru anul 2016 au fost supu^i chestionarii 
3317 agenfi economici din 3335 agenfi economici selecta|i din diverse ramuri 
rationale, ceea ce constituie 19 % din totalul de 17281 agenfi economici cu un num 
mai mare de 5 persoane, conform listei prezentate de Biroul National de Statistica.

Ponderea angajatorilor cu capital privat din totalul e§antionului investig;
59%, iar a angajatorilor cu capital de stat de 35% §i respectiv alta forma -  6 %. 
numarul de angajaji ponderea cea mai mare (39%) revine angajatorilor cu un num 
de la 5-20.

In urma centralizarii datelor privind structurarea e§antionului de angajatori dupa domeniul 
de activitate 21% dintre agenjii economici i§i desfa§oara activitatea in domeniul с 
administratia publica 14%, in agricultura (13%). Ponderea agenfilor economici 
prelucratoare a constituit 10%.

Chestionarea a oferit informal i despre principalele tending de pe piafa for^ei de munca 
structura ocuparii forjei de munca pe activ ity , crearea locurilor de munca, deficitul forfei de 
munca §i cooperarea angajatorilor cu agenpile pentru ocuparea forjei de munca in programe de 
formare profesionala.

Analizand situajia din economia naponala §i de pe piaja muncii din Republica Moldova, 
precum §i rezultatele chestionarii agenfi lor economici participant la prognoz 
urmatoarele:

varianta actuala de prognoza nu prevede modificari esenpale ale piejei munci
an;

о mare parte a popula|iei apte de munca revine mediului rural, pe cand сЫе mai multe 
locuri de munca vacante sunt inregistrate in mediul urban;

rezultatele chestionarii au aratat, ca §i in anul 2016 agen|ii economici vor 
forja de munca calificata. Aceasta confirma §i faptul, ca 60% din §omerii inregistra|i in baza de 
date a Agenfiei Na|ionale in anul 2015 nu de^ineau pregatire profesionala ini|iala,
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in scopul implementarii rezultatelor prognozei se impun urmatoarele Recomandari 
consolidarea re^elei angajatorilor §i intarirea colaborarii cu agen^iile teri 

ocuparea for^ei de munca;
diversificarea structurii ocupajionale, crearea noilor locuri de munca 

reducerea exodului forfei de munca din localitafile rurale;
dezvoltarea parteneriatului cu Ministerul Educa^iei pentru iniperea p 

orientare §i formare profesionala;
diseminarea rezultatelor Prognozei piejei muncii §i a Barometrului Profesiilor 
valorificarea rezultatelor Prognozei piefei muncii in procesul complex 

activitailor pe pia|a for|ei de munca.
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in scopul implementarii eficiente a rezultatelor Prognozei piefei muncii §i a Barometrului 
profesiilor pentru anul 2016, Consiliul de administrate

HOTARA§TE:

1. A lua act de informa^a prezentata de directorul adjunct (dl. $tefan Calancea) cu privire la 
Prognoza piejei muncii §i Barometrul profesiilor pentru anul 2016.

2. Agenda Nafionala pentru Ocuparea Forfei de Munca (dna. Raisa Dogaru) va lua in 
considerate rezultatele Prognozei pie{ei muncii §i a Barometrului profesiilor la:

planificarea activitajii Agenpei Naponale §i structurilor sale teritoriale pentru anul 2016; 
organizarea procesului de formare profesionala a §omerilor in conformitate 

profesiilor pentru anul 2016;
intensificarea activita^ii de conlucrare cu angajatorii, organizarea lucrului de 

locurilor vacante la agen^ii economici §i intreprinderea masurilor de ocupare a lor, 
ocuparea locurilor de munca libere.

3. Agenda Nafionala pentru Ocuparea For^ei de Munca va disemina materiale 
a Prognozei pie^ei muncii §i a Barometrului profesiilor pentru anul 2016 §i va о 
informare in masa a populajiei privind situapa pe piaja muncii §i necesita^ile formarii 
profesionale pe diferite nivele, stipulate in Prognoza piejei muncii pentru anul 2016.
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Pre§edintele Consiliului de administrate

Secretarul sedintei Consiliului de administrate
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