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STRATEGIA
de dezvoltare a dialogului social pe piaţa muncii
în cadrul sistemului Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă

I. Dispoziţii generale
În scopul formării şi perfecţionării sistemului de dialog social şi ţinînd
cont de practica şi experienţa internaţionala Guvernul Republicii Moldova
a aprobat Hotărîrea nr-356 din 26.04.99 prin care a aprobat Concepţia
pentru dezvoltarea sistemului de dialog social, stabilind subiecţii dialogului
social şi sarcinile acestuia. Printre sarcinile dialogului social se enumeră şi
coordonarea intereselor partenerilor sociali în soluţionarea problemelor
privind remunerarea muncii, ocuparea forţei de muncă, protecţia şi securitatea
muncii, instruirea profesională şi reciclarea cadrelor, etc. O continuare în
formarea cadrului legislativ în constituirea sistemului parteneriatului social
o constituie Codul Muncii, adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova
la 29 iulie 2003, care prevede nivelele şi formele dialogului social.
Luînd în consideraţie ratificarea în anul 1996 de către Parlamentul
Republicii Moldova a Convenţiei 88 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii
privind organizarea Serviciului de ocupare a forţei de muncă, 1948 Guvernul
Republicii Moldova a creat în 2003 în baza Legii nr. 102-XV din 13.03.2003
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este administrată
după cum se cere în Convenţie de un Consiliu de administraţie, compus
pe principii de paritate din reprezentanţi ai Guvernului, patronatului şi
sindicatelor. La nivel teritorial pentru organizarea şi coordonarea activităţii
de ocupare a forţei de muncă şi protecţie socială a persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă au fost create agenţii teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă, pe lîngă care sunt formate consilii consultative
tripartite, reprezentînd autorităţile publice locale, sindicatele şi patronatele.
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Pe parcursul a 5 ani mecanismul creat, care acoperă întreg teritoriul ţării, a
demonstrat o funcţionalitate redusă şi o implicare pasivă a părţilor implicate
în dialog. Necesitatea unei strategii în cadrul sistemului Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă a fost exprimată de reprezentanţii
sindicatelor, patronatelor şi ai aparatului Guvernului. În acest fel, strategia
a fost elaborată în comun de către Serviciul Suedez de Ocupare a Forţei de
Muncă şi de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă din Moldova
(ANOFM) în cadrul proiectului “Acordarea suportului Serviciului public
de ocupare din Republica Moldova”. Strategia este axată pe dezvoltarea
dialogului social în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă şi a structurilor sale teritoriale prin intermediul Consiliului de
administraţie şi a consiliilor consultative teritoriale.
În scopul identificării problemelor în cadrul dialogului social pe
parcursul lunii mai 2007 a fost organizat un atelier de lucru cu participarea
reprezentanţilor partenerilor de pe piaţa muncii atît de la nivel central cît
şi de la nivel teritorial. In rezultatul acestui atelier a fost elaborată structura
strategiei care serveşte ca bază pentru proiectul de strategie elaborat de
expertul suedez şi perfectată pe parcursul anului 2008 şi care constituie
Prezentul document.
Baza legală pentru desfăşurarea dialogului social în cadrul Consiliilor de nivel
naţional şi teritorial pe piaţa muncii este reglementată de Codul Muncii, cap. 13, art. 15-25, în care sunt specificate condiţiile şi Legea nr. 102-XV din 13.03.2003
cu privire la ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă, în care sunt enumerate autorităţile şi partenerii
şi care activează în corespundere cu regulamentele de activitate.
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II. Scopul dialogului
social
Scopul principal al dialogului social în domeniul pieţei muncii este
efectuarea unor măsuri comune şi concrete ale părţilor, menite să amelioreze
situaţia pe piaţa muncii, precum şi să asigure protecţia socială a persoanelor
fără un loc de muncă.
Principalele avantaje ale dialogului social referitor la aspecte legate de
piaţa muncii, care rezultă în creşterea bunăstării sunt următoarele:
o mai mare încredere între actorii de pe piaţa muncii;
un grad ridicat de transparenţă a opiniilor şi negocierilor;
o colaborare mai bună între parteneri pe piaţa muncii;
o mai bună alocare a resurselor;
mai bună delimitare a problemelor existente pe piaţa muncii;
posibilităţi mai mari de a găsi soluţii comune pentru problemele
de pe piaţa muncii, cum ar fi o mai bună mediere a cererii cu oferta
pe piaţa muncii;
dezvoltarea unei responsabilităţi comune între partenerii sociali pentru
o piaţă a muncii mai funcţională;
stipularea priorităţilor pe piaţa muncii;
reducerea diferenţelor în implementarea politicilor;
mai bună monitorizare a executării deciziilor;
democraţie mai avansată.
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III. Provocări în dezvoltarea
dialogului social
Obstacolele identificate de partenerii sociali atît de nivel central cît şi
terirorial din Republica Moldova constitue atît de ordin structural cît şi
general, ele fiind:
de ordin structural:
patronatele au reprezentativitate redusă a angajatorilor, precum şi nu
sunt create la nivel teritorial, în cadrul consiliilor consultative teritoriale
fiind reprezentate de către unii angajatori;
sindicatele nu sunt atît de independente vizavi de stat, fiind influenţate
frecvent în luarea deciziilor, aceasta reducînd din activismul lor;
partenerii pe piaţa muncii nu sunt egali, influienţa statului este
prea mare în raport cu sindicatele şi patronatele, ceea ce creează un
dezechilibru în procesul de luare a deciziilor în domeniul pieţei muncii.

de ordin general:
partenerii sociali, inclusiv reprezentanţii din consiliile consultative
teritoriale nu conştientizează pe deplin importanţa (impactul asupra
economiei naţionale) a unei politici funcţionale a pieţei muncii;
societatea civilă nu este suficient de transparentă şi este caracterizată
prin lipsa încrederii în instituţiile pieţei muncii.

Printre alte obstacole se mai enumeră:
structuri teritoriale ale sindicatelor răzleţe şi lipsa totală a organizaţiilor
reprezentative ale patronatelor;
structura implementării dialogului social ar putea fi mai bine definită şi
dezvoltată, în special la nivel teritorial;
informare insuficientă despre piaţa muncii;
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participarea la dialogul social trebuie să fie adusă la un nivel mai înalt,
includerea în componenţa consiliilor a persoanelor cu dreptul de a lua
decizii;
există necesitatea promovării unei mai bune înţelegeri a rolului
partenerilor sociali şi a situaţiei mutuale;
lipsa unei experienţe suficiente de cooperare şi a unor experienţe de
succes în cadrul dialogului social ;
lipsa încrederii între partenerii pe piaţa muncii în obţinerea unor
rezultate pozitive.

IV. Obiectivele
şi cadrul strategiei
Obiectivul general al strategiei este îmbunătăţirea dialogului social, care
să devină o practică de soluţionare a problemelor pe piaţa muncii atît la
nivel teritorial cît şi naţional.
Obiective specifice constituie:
constituirea unei platforme funcţionale în baza consiliilor consultative,
care să lucreze transparent;
abordarea celor mai actuale probleme, expunerea atitudinii faţă de ele şi
înaintarea soluţiilor cu implicarea reprezentanţilor partenerilor sociali;
monitorizarea chestiunilor examinate în consiliile consultative şi
familiarizarea membrilor Consiliului de administraţie.
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Consiliile consultative pe lîngă agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
în comun cu Consiliul de administraţie de nivel naţional vor constitui o
platformă funcţională (o abordare în sistem) pentru dialogul social în
vederea transformării pieţei muncii din Republica Moldova într-o piaţă a
muncii transparentă şi bine funcţională.
În scopul realizării dialogului social în domeniul pieţei muncii vor fi
abordate cele mai actuale probleme caracteristice pieţei muncii şi în baza
unor înţelegeri reciproce vor fi propuse soluţii, care vor fi realizate cu eforturi
comune.
La şedinţele Consiliului de administraţie şi a consiliilor consultative pot fi
implicate diverse organizaţii, atît guvernamentale cît şi neguvernamentale
Întru sporirea transparenţei dialogului social pe piaţa muncii activitatea
Consiliului de administraţie şi a consiliilor consultative va fi monitorizată şi
evaluată, despre mersul discuţiilor în cadrul dialogului social, a problemelor
soluţionate vor fi informate autorităţile implicate în dialogul social de nivel
naţional.

V. Etapele de implementare:
5.1 Perioada: iunie 2008-octombrie 2008:
Strategia aprobată de Consiliul de Administraţie, urmează a fi adusă la
cunoştinţa partenerilor social şi asigurată conştientizarea participanţilor cu
privire la rolul fiecăruia în acest proces.
Directorii agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale joacă
un rol cheie în promovarea dialogului social, inclusiv pentru formularea şi
implementarea planului de acţiuni de dezvoltare a dialogului social pentru
teritoriul său.
În procesul de implementare a dialogului social şi implicare a partenerilor
sociali directorii agenţiilor teritoriale, ca persoane cheie în cadrul acestui
dialog, trebuie să înţeleagă, precum şi să direcţioneze ceilalţi membri în
următoarele: ce se vrea să se obţină în cadrul consiliilor teritoriale, care sunt
domeniile prioritare pe piaţa muncii, adică care este cea mai importantă
problemă care trebuie pusă în discuţie în cadrul fiecărui consiliu în vederea
îmbunătăţirii pieţei muncii locale, cum ar trebui să prezentăm această
problemă pentru ca consiliul consultativ să propună activităţi comune, ş.a
Planificarea activităţii consiliului de administraţie şi a consiliilor
consultative are loc prin aprobarea planurilor de acţiuni pentru o perioadă
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de un an, în care se prioritizează chestiunile cele mai importante asupra
cărora sunt necesare de a întreprinde măsuri urgente precum şi înaintare
de soluţii întru ameliorarea situaţiei pe piaţa muncii.
5.2 Perioada: octombrie 2008-iunie 2009:
În procesul de implementare o etapă importantă i se atribuie etapei de
monitorizare, evaluare şi ulterioara planificare a activităţilor consiliilor consultative
şi a Consiliului de administraţie.
Directorii agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă vor prezenta după
o perioadă de 6 luni (în noiembrie 2008) un raport de monitorizare Agenţiei
Naţionale, care după examinare va veni cu recomandări pentru fiecare
director al agenţiei teritoriale.
După expirarea unei perioade de un an (în iunie 2009) va fi efectuată o
evaluare a strategiei şi a activităţii consiliilor teritoriale. Agenţia Naţională
va efectua evaluarea activităţilor în cadrul dialogului social pe parcursul
perioadei iunie 2008 - iunie 2009, evaluare care ar putea include şi câteva
vizite la anumite consilii teritoriale selectate.
Directorii agenţiilor teritoriale cu implicarea membrilor consiliilor
consultative vor elabora şi implementa un nou plan de acţiuni după
evaluarea din iunie 2009.
Pe parcursul trimestrului IV 2008 şi în continuare prognoza (previziunea)
pieţei muncii va constitui un instrument central de identificare a problemelor
şi acţiunilor ce urmează a fi întreprinse pe piaţa muncii.
În cadrul promovării dialogului social Agenţia Naţională va răspunde
de:
activizarea Consiliului de administrare, discutarea problemelor majore,
cum ar fi situaţia tinerilor pe piaţa muncii, deficitul de forţă de muncă
în unele ramuri ale economice naţionale, ş.a probleme care necesită o
abordare naţională, precum şi o implicare largă a partenerilor, precum şi
a autorităţilor publice centrale;
în scopul impulsionării dialogului social Agenţia Naţională va coordona
implementarea şi controlul realizării planului de acţiuni privind
implementarea Strategiei de dezvoltare a dialogului social, cu cerinţa de
implicare mai activă a directorilor agenţiilor teritoriale, care să vină cu
mai multe iniţiative la nivel teritorial, şi nu doar să aştepte instrucţiuni
de sus;
asigurarea că pagina Web a Agenţiei Naţionale va fi utilizată şi pentru
informarea cu privire la diferite activităţi petrecute la nivel de consiliu
consultativ şi Consiliu de administraţie;
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susţinerea directorilor agenţiilor teritoriale în elaborarea unor metode
de lucru funcţionale în cadrul consiliilor consultative;
organizarea unei mese rotunde cu privire la dezvoltarea dialogului social, la
care să fie implicate printre participanţi persoane din cinci consilii consultative,
care să includă în mod egal reprezentanţi ai partenerilor, plus reprezentanţi ai
Consiliului de administraţie şi ai Agenţiei Naţionale.

5.3 Perioada: iulie 2009 – iulie 2010
În scopul continuării dialogului social Agenţia Naţională va asigura:
crearea unei structuri bine definite a dialogului social la toate nivelele.
Aceasta include definirea rolurilor şi a normelor metodologice (adică
definirea aspectelor şi căilor de abordare a acestora în cadrul dialogului
social);
intensificarea motivării de creare a parteneriatelor sociale la toate
nivelele. O importanţă deosebită o are crearea unui mediu favorabil
pentru constituirea structurilor teritoriale ale patronatelor şi sindicatelor.
O parte a acestui proces ar putea fi iniţierea unui lobby pentru interesele
înteprinderilor mici şi mijlocii;
transparenţa activităţilor partenerilor sociali, şi un schimb reciproc de
informaţii;
dezvoltarea cooperării între parteneri în vederea îmbunătăţirii situaţiei
pe piaţa muncii. Aceasta ar include dezvoltarea acordurilor mutuale,
eliminarea acţiunilor unilaterale, şi îmbunătăţirea participării comune în
măsurările şi activităţile pe piaţa muncii;
priorităţile comune pe piaţa muncii trebuie stipulate de parteneri în
comun;
crearea motivaţiilor pentru implicarea în dialogul social;
schimbul de experienţă între partenerii de nivel local şi naţional.
asigurarea transparenţei dialogului social şi promovarea îmbunătăţirii
dialogului social;
diseminarea informaţiilor despre metode şi rezultate ale dialogului.
Acest lucru ar putea fi făcut, de exemplu, prin publicarea informaţiilor
despre implementarea în derulare (mass - media, TV, buletine
informative), şi publicarea informaţiei despre dialogul social pe pagina
Web a Ministerului Economiei şi Comerţului pentru informarea societăţii
civile;
asigurarea continuităţii elaborării planurilor de acţiuni cu responsabilităţi
concrete, măsurabile în timp. Implementarea pas cu pas a planurilor de
acţiuni (pe termen scurt, mediu, lung).
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Printre cerinţele unui dialog social eficace de care se va ţine cont în cadrul
dialogului social: asigurarea partenerilor a unor informaţii veridice, punerea
acestor informaţii din timp, asigurarea unui climat de încredere, de respect
reciproc şi a unui spirit de toleranţă în procesul de confruntare a diverselor
informaţii, manifestare de atenţie şi de ascultare faţă de interlocutori; asigurarea
transparenţei, precum şi manifestarea de către toate părţile aflate în dialog a
deschiderii pentru concesii reciproc acceptabile în numele rezolvării problemelor
pe piaţa muncii.

VI. Dispoziţii finale
Agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi Agenţia
Naţională cunoscînd problemele cu care se confruntă persoanele aflate
în căutarea unui loc de muncă vor promova discutarea şi rezolvarea
problemelor în domeniul ocupării forţei de muncă în cadrul dialogului
social în conformitate cu Planul de acţiuni aprobat de către Consiliul
de administraţie. În cazul în care nu se reuşeşte pe deplin asigurarea
funcţionalităţii consiliilor consultative perioada de implementare a
Strategiei se prelungeşte la hotărîrea Consiliului de administraţie.
Activizarea implicării în discuţii în cadrului consiliilor depinde de
conţinutul problemelor selectate, de actualitatea lor, precum şi de nivelul de
pregătire a informaţiei. Printre cele mai prioritare probleme, care urmează
a fi discutate pe parcursul unui an se enumeră: sensibilizarea partenerilor
sociali în vederea stabilirii dialogului social care sa transforme piaţa muncii
într-o piaţă a muncii transparentă şi funcţională, care să contribuie în final la
creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă, cu privire la situaţia tinerilor
pe piaţa muncii şi crearea de parteneriatului în sporirea ocupării tinerilor,
activizarea colaborării între actorii pe piaţa muncii în vederea diversificării
informării despre situaţia pe piaţa muncii, despre oportunităţile pe care le
oferă statul pe piaţa muncii, cu privire la deficitul forţei de muncă şi măsuri
care să asigure unele ramuri cu resurse umane ş.a
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PLAN DE ACŢIUNI
întru implementarea Strategiei de dezvoltare a dialogului social
în cadrul sistemului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
pentru perioada iunie 2008 - iunie 2009
Nr.
d/o

Denumirea chestiunii
examinate

Termenul de
realizare

Denumirea
Consiliului

Instituţia care
înaintează
chestiunea
pentru
examinare

Parteneri
implicaţi
(coraportori)

1.

Cu privire la sporirea
funcţionalităţii dialogului
social în vederea
transformării pieţei muncii
din teritoriu într-o piaţa
a muncii transparentă
şi funcţională precum
şi creşterii gradului de
ocupare a forţei de muncă
şi protecţiei sociale

iunie decembrie
2008
aprilie 2009

Consiliile
consultative a
r-lor Ungheni,
Orhei, Hînceşti,
Edineţ

AOFM

Administraţia
publică locală,
mass-media,
Inspectoratul
teritorial de
muncă, agenţi
economici,
sindicatele

2.

Despre mersul realizării
Planului de acţiuni în
promovarea politicilor pe
piaţa muncii pentru anii
2008, 2009 şi sarcinile
pentru viitor.

Trimestrul III,
IV 2008
Trimestrul
I, II 2009

Consiliile
consultative

AOFM

Instituţiile de
învăţămînt,
APL, angajatori,
sindicatele

Cu privire la aprobarea
Planului de acţiuni în
promovarea politicilor pe
piaţa muncii pentru 2009
şi aportul partenerilor
sociali.

trimestrul
III, IV

Consiliile
consultative

Cu privire la utilizarea
surselor financiare
îndreptate spre protecţia
socială a şomerilor.
Examinarea proiectului
bugetului Fondului de
şomaj pentru 2009 (a
proiectelor planurilor de
finanţare).

iulie noiembrie
2008 ianuarie 2009

5.

Cu privire la ocuparea
studenţilor pe perioada
de vară

iunie 2008
aprilie 2009
iunie 2009

Consiliile
consultative r-lor
Nisporeni, Făleşti,
Sîngerei, a mun.
Bălţi şi UTAG
Gagauzia

AOFM

Direcţiile
generale de
învăţămînt,
tineret şi sport
Inspecţia Muncii

6.

Cu privire la munca
la „negru”. Măsuri de
diminuare a fenomenului
muncii la „negru”.

iunie 2008 decembrie
2008 aprilie 2009

Consiliile
consultative a
r-lor Nisporeni,
Calaraşi, Anenii
Noi, Leova,
Sîngerei,
Basarabeasca,
Căuşeni, Taraclia

Inspectoratul
teritorial de
muncă

APL, Sindicatele,
AOFM

3.

4.
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Consiliul de
administraţie

Consiliul de
administraţie
Consiliul de
administraţie
Consiliile
consultative

Direcţia
ocuparea forţei
de muncă
AOFM

APL

Direcţia
ocuparea forţei
de muncă
Direcţia
economie,
evidenţă
contabilă
AOFM
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Consiliul de
administraţie
Consiliile
consultative
a r-lor Cahul,
Calaraşi, Soroca,
Floreşti, Dubăsari,
Criuleni, Taraclia,
Şoldăneşti

Direcţia
ocupare a
forţei de
muncă
APL, Direcţia
de învăţămînt
tineret şi sport

Instituţiile de
învăţămînt,
AOFM, ONG,
mass-media

iulie
decembrie
2008
februarie 2009

Consiliile
consultative a
r-lor Ungheni,
Calaraşi,
Basarabeasca,
Străşeni, Cahul, a
mun. Chişinău

Direcţia politici
economice, APL,
Inspectoratul
teritorial de
muncă

Secţia
administrare
publică, AOFM,
angajatori,
sindicatele

Cu privire la
dezvoltarea colaborării
cu Camera de comerţ
şi industrie în vederea
promovării măsurilor
pe piaţa muncii

iulie

Consiliile
consultative a
UTAG Gagauzia,
a mun.Chişinău
şi Bălţi, a r-lui
Cahul

AOFM , CCI

agenţi
economici

10.

Cu privire la situaţia
tinerilor pe piaţa muncii
şi activizarea partenerilor
sociali, a altor actori
pe piaţa muncii în
ameliorarea situaţiei lor.

august
–decembrie
2008
ianuarie –mai
2009

Consiliul de
administraţie
Consiliile
consultative a rlor Cahul, Glodeni,
Ialoveni, Cimişlia,
Calaraşi, Rîşcani,
Rezina, Anenii
Noi, Leova, Făleşti,
Donduşeni,
Sîngerei, Orhei,
Căuşeni, Drochia,
Ocniţa, Străşeni,
Şoldăneşti,
Hînceşti, Teleneşti,
Căuşeni, Ştefan
Vodă, a mun.
Chişinău

Direcţia ocupare
a forţei de
muncă
AOFM , APL,

Direcţiile
generale de
învăţămînt,
tineret şi sport,
APL , ONG,
angajatori,
mass-media,
Inspectoratul
teritorial
de muncă,
angajatori,
sindicatele

11.

Cu privire la măsurile de
îmbunătăţire a conlucrării
cu angajatorii în vederea
respectării legislaţiei
muncii, inclusiv declararea
locurilor de muncă
vacante .

iulie –
septembrie
2008

Consiliile
consultative a
r-lor Calaraşi,
Ungheni, Floreşti,
Dubăsari,
Taraclia, Criuleni,
Şoldăneşti,
Teleneşti, Cahul,
Edineţ

AOFM

Inspectoratul
teritorial
de muncă,
sindicatele, APL

12.

Crearea unei reţele între
actorii din teritoriu în
vederea susţinerii ideilor
antreprenoriale
a persoanelor fără un loc
de muncă

iulie decembrie
2008

Consiliile
consultative a
r-lui Ungheni

AOFM

APL, angajatori,
ONG, bănci

7.

Cu privire la stabilirea
colaborării între actorii pe
piaţa muncii în vederea
promovării unor activităţi
de informare şi orientare
profesională a elevilor
claselor absolvente ale
şcolilor internat.

iunie 2008mai 2009

8.

Cu privire la sporirea
contribuţiei actorilor pe
piaţa muncii în vederea
sporirii ocupării forţei de
muncă prin măsuri ale
pieţei muncii

9.

Ministerul
Educaţiei şi
Tineretului

13

E

G

I

A

S

T

R

A T

E

G

I

A

13.

Crearea relaţiilor de
conlucrare în susţinerea
la integrarea pe piaţa
muncii şi protecţia socială
a şomerilor ce întîmpină
dificultăţi la plasarea în
cîmpul muncii (persoane
cu handicap, persoane
eliberate din detenţie,
tineri în situaţie de risc,
femei ş.a).

august decembrie
2008- august
2009

Consiliile
consultative
a r-lor Cahul,
Soroca, Rezina,
Donduşeni,
Anenii Noi, Leova,
Sîngerei, Făleşti,
Rîşcani, Glodeni,
Basarabeasca,
Căuşeni, Floreşti,
Străşeni,
Nisporeni, Briceni,
Şoldăneşti, Cahul,
a mun. Chişinău

AOFM

APL, Direcţia
de învăţămînt
Tineret şi Sport,
instituţii de
învăţămînt,
ONG, agenţii
economici, Casa
teritorială de
asigurări socială,
Secţia asistenţă
socială

14.

Cu privire la activizarea
autorităţilor publice locale
în vederea dezvoltării
lucrărilor publice şi
antrenarea la ele a
şomerilor.

august noiembrie
2008 –
martie 2009

Consiliile
consultative
a r-lor Cahul,
Ialoveni, Cimişlia,
Nisporeni,
Ungheni,
Făleşti, Sîngerei,
Cantemir, Drochia
Ocniţa,Căuşeni,
Ştefan
Vodă,Edineţ a
UTAG Gagauzia

AOFM

APL, primării

15.

Cu privire la deficitul
forţei de muncă şi
rolul partenerilor întru
echilibrarea cererii şi
ofertei

august decembrie
2008
martie 2009

Consiliul de
administraţie

Direcţia
ocuparea forţei
de muncă
AOFM, APL

organizaţii
patronale
şi sindicale
ramurale
APL, Angajatori,
sindicatele,

16.

Cu privire la crearea
parteneriatului în vederea
instruirii profesionale a
şomerilor la solicitarea
angajatorilor

iuniedecembrie
2008

Consiliile
consultative a rlor Cahul, Ialoveni,
Calaraşi, Orhei,
Basarabeasca,
Hînceşti, Teleneşti

AOFM

Direcţia de
învăţămînt,
tineret şi
sport,Instituţii
de învăţămînt,
angajatori, ONG

17.

Cu privire la situaţia pieţei
muncii în mediul rural
şi măsuri de reducere a
şomajului

iunie 2008ianuarie 2009iunie 2009

Consiliul de
administraţie

Direcţia
ocuparea forţei
de muncă

Ministerul
administraţiei
publice ?

Direcţia
economie APL,
AOFM

Partenerii
sociali, primarii,
sindicatele,
agenţi
economici,
inspectorate
teritoriale de
muncă, instituţii
de învăţămînt
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18.

Cu privire la activizarea
actorilor pe piaţa muncii
în vederea diversificării
căilor de informare în
masă despre situaţia pe
piaţa muncii, inclusiv în
domeniul migraţiei forţei
de muncă, promovarea
cunoaşterii drepturilor
la muncă şi la protecţia
socială.

august 2008mai 2009

Consiliile
consultative a
r-lor Ungheni,
Nisporeni,
Glodeni,
Cantemir, Floreşti,
Drochia, Cahul
Edineţ, a UTAG
Gagauzia, a mun.
Chişinău

AOFM, Direcţia
Cultură
Inspecţia Muncii

Direcţiile de
învăţămînt,
tineret şi sport,
sindicatele,
mass-media,
Centrule de
prevenire a
traficului de
fiinţe umane,
Inspectoratele
de muncă,
agenţi
economici

19.

Cu privire la promovarea
creării locurilor de muncă
în localităţile rurale prin
măsuri ale pieţei muncii:
lucrări publice şi acordare
de credite preferenţiale

augustnoiembrie
2008

Consiliul
consultativ a rlor Anenii Noi,
Căuşeni

AOFM

primarii,
sindicatele,
agenţii
economici

20.

Implicarea partenerilor
sociali în micşorarea
dezechilibrului dintre
cerere şi ofertă pe piaţa
muncii

noiembrie
2008,
martie 2009

Consiliile
consultative a r-lor
Drochia, Cantemir
Ştefan Vodă

AOFM

Agenţii
economici,
sindicatele

21.

Cu privire la situaţia pe
piaţa muncii a persoanelor
din sectorul agrar

aprilie –iulie
2009

Consiliile
consultative a
r-lor
Briceni,
Donduşeni

Direcţia
economie APL

Sindicatele de
ramură, lideri ai
gospodăriilor
ţărăneşti,AOFM

22.

Cu privire la rolul
dialogului social pe piaţa
muncii, inclusiv în crearea
locurilor de muncă

aprilie –iunie
2009

Consiliile
consultative a
r-lor Glodeni,
Cantemir

APL

AOFM,
primarii, agenţi
economici,
sindicatele

23.

Cu privire la
implementarea
Programului „Sat
Moldovenesc” şi impactul
lui asupra situaţiei pe
piaţa muncii

mai 2009

Consiliul
consultativ a r-lui
Soroca

Direcţia
economie APL,
AOFM

24.

Cu privire la evaluarea
activităţii Consiliilor
(adminsitrativ şi
consultative) pentru
anul 2008 şi planificarea
activităţii ulterioare.

noiembrie
2008 ianuarie 2009

Consiliul de
administraţie.
Consiliile
consultative a
r-lor Nisporeni,
Ungheni Calaraşi,
Soroca

AOFM

APL,
Sindicatele
angajatori
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AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
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