
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea Planului național de acțiuni pe anul 2018  

pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea 

forței de muncă pentru anii 2017-2021 

------------------------------------------- 

 

În temeiul pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1473 din 30 decembrie 2016 

„Cu privire la aprobarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă 

pentru anii 2017-2021” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.109-

118, art. 272), Guvernul HOTĂRĂȘTE:  

 

1. Se aprobă Planul național de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea 

Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 (se 

anexează). 

 

2. Ministerele și alte autorități administrative centrale cu responsabilități în 

domeniu:  

1)  vor implementa acțiunile incluse în Planul național de acțiuni pe anul 

2018;  

2) vor prezenta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pînă la 

data de 1 februarie 2019, informația privind executarea Planului național de acțiuni 

pe anul 2018.  

 

3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va prezenta Guvernului, 

pînă la data de 1 aprilie 2019, informația privind implementarea Planului național 

de acțiuni pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind 

ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021.  

 

4. Finanțarea acțiunilor prevăzute în prezenta hotărîre se va efectua din 

contul și în limitele alocațiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităților 

publice implicate, precum și din alte surse, conform legislației în vigoare.  
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5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  
 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecției sociale    Svetlana Cebotari 

 

Ministrul finanțelor     Octavian Armașu 

 

Ministrul educației,  

culturii și cercetării     Monica Babuc 
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Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr.____ 

din _____________ 

 

PLANUL NAȚIONAL DE ACȚIUNI 

 pe anul 2018 pentru implementarea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă  

pentru anii 2017-2021 

 

Direcția de 

acțiune 
Acțiuni 

Instituții 

responsabile 
Parteneri 

Termen de 

realizare 

Costuri totale 

estimate 

(mii lei) 

Surse interne 

(mii lei) 

Surse 

externe 
Indicatori și rezultate 

Bugetul de 

stat 

Bugetul 

asigurărilor 

sociale de 

stat 

     1 204 010,948 1 159 860,248 42 552,4 1598,3  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prioritatea 1.  Crearea oportunităților de angajare formală, nondiscriminatorie și productivă 

1.1. 

Elaborarea și 

aplicarea 

politicilor 

stimulatorii de 

creare a 

locurilor de 

muncă la nivel 

central și local 

1.1.1. Facilitarea accesului 

la credite pentru  

întreprinderile mici și 

mijlocii prin acordarea 

garanțiilor financiare 

„Fondul de Garantare a 

Creditelor” (FGC) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare ale 

Fondului de 

Garantare a 

Creditelor 

În limitele 

mijloacelor 

financiare ale 

Fondului de 

Garantare a 

Creditelor 

  Număr de garanții 

active, inclusiv 25% 

pentru femei; 

Volum al investițiilor 

atrase în economie 

1.1.2. Stimularea creării și 

dezvoltării parteneriatelor 

de afaceri 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Număr de evenimente 

de asociere a 

întreprinderilor mici și 

mijlocii desfășurate; 

număr de întîlniri B2B 

organizate; 

număr de parteneriate 

stabilite 

1.1.3. Finanțarea afacerilor 

create și gestionate de femei 

(Programul-pilot „Femei în 

afaceri”) 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

Pe parcursul 

anului 

15000,0 15000,0   2 concursuri de granturi 

organizate; 

finanțarea a 70 de 

afaceri create și 

gestionate de femei 

1.1.4. Lansarea programului 

de suport pentru tinerii 

întreprinzători „Start pentru 

tineri” 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

Trimestrul II 20000,0 20000,0   Program lansat 
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Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii; 

1.1.5. Susținerea proiectelor 

privind dezvoltarea 

abilităților antreprenoriale și 

de angajare a tinerilor în 

cîmpul muncii prin 

intermediul Programului 

anual de granturi  

 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Finanțelor; 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

Pe parcursul 

anului 

300, 0 300, 0  Asistența 

donatorilor 

2 proiecte ale 

organizațiilor de tineret 

susținute; 

număr de tineri 

beneficiari; 

acces sporit al tinerilor 

antreprenori la resurse 

financiare; 

număr de tineri 

beneficiari 

de programe de 

granturi 

1.2. 

Facilitarea 

creării 

locurilor de 

muncă în 

zonele rurale 

și orașele mici 

1.2.1. Organizarea de 

forumuri, ședințe de lucru, 

instruiri, mese rotunde, 

workshopuri pentru 

consolidarea capacităților 

autorităților publice locale 

de a implementa proiecte 

regionale 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului; 

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională 

Agenția de 

Cooperare 

Internațională a 

Germaniei;  

autoritățile 

administrației 

publice locale 

Pe parcursul 

anului 

267,4 48,1  219, 3 Număr de persoane 

instruite; 

număr de beneficiari 

implicați 

1.2.2. Implementarea 

Proiectului „Amenajarea și 

conectarea la infrastructura 

comunală și la drumurile de 

acces a Parcului industrial 

Comrat” 

Agenția de 

Dezvoltare 

Regională  

 

Comitetul Executiv 

al UTA Găgăuzia; 

Primăria Comrat 

 

Pe parcursul 

anului 

30 010,348 30 010,348   Parcul industrial 

Comrat amenajat și 

conectat la 

infrastructura 

comunală; 

2 500 de locuri de 

muncă create 

1.2.3. Facilitarea creării 

locurilor de muncă în zonele 

rurale și orașele mici prin 

implementarea politicii de 

subvenționare, inclusiv 

pentru tineri 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

Agenția de 

Intervenție și Plăți 

pentru Agricultură 

Pe parcursul 

anului 

900 000,0 900 000,0   Număr de locuri de 

muncă nou-create;  

număr de tineri, 

inclusiv femei, 

beneficiari care au 

obținut subvenții 

majorate cu 15% 

1.2.4. Implementarea 

Proiectului „Agricultura 

Competitivă în Moldova 

(MAC-P)”:  

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Agenția de 

Intervenție și Plăți 

pentru Agricultură; 

Banca Mondială 

 

Pe parcursul 

anului 

84 000,0 84 000,0  Asistența 

donatorilor 

Număr de grupuri de 

producători agricoli din 

domeniul vegetal și 

apicol create/ 

recunoscute;  
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- crearea/recunoașterea 

grupurilor de producători 

agricoli din domeniul 

vegetal și apicol;  

- acordarea de granturi 

compensatorii pentru 

grupurile de producători 

agricoli din domeniul 

vegetal și apicol 

 valoare a granturilor 

compensatorii oferite 

 

1.2.5. Realizarea 

campaniilor de 

conștientizare și informare a 

agenților economici și a 

publicului larg cu privire la 

politica de subvenționare a 

producătorilor agricoli 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

 

Agenția de 

Intervenție și Plăți 

pentru Agricultură 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de campanii de 

informare desfășurate;  

număr de agenți 

economici informați cu 

privire la politica de 

subvenționare 

1.2.6. Acordarea facilităților 

tinerilor specialiști cu studii 

medicale și farmaceutice 

plasați în cîmpul muncii în 

mediul rural 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

 

Autoritățile 

administrației 

publice locale 

Pe parcursul 

anului 

34 049,3 34 049,3   Număr de tineri 

specialiști angajați în 

mediul rural și 

beneficiari de 

indemnizații 

1.2.7. Studierea necesităților 

pieței muncii la nivel local 

și pilotarea elaborării și 

implementării planurilor 

locale de ocupare 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

 

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Pe parcursul 

anului 

   Asistența 

donatorilor 

Studiu realizat; 

planuri locale de 

ocupare elaborate și  

pilotate 

1.3. 

Combaterea 

muncii 

nedeclarate și 

promovarea 

ocupării 

formale 

1.3.1. Crearea unui grup 

comun de lucru între 

Serviciul Fiscal de Stat și 

Inspectoratul de Stat al 

Muncii, care să prezinte 

propuneri privind aprecierea 

riscurilor de achitare a 

salariilor „în plic”, a 

utilizării muncii nedeclarate 

și a modalității de schimb 

centralizat și regulat de 

informații 

Serviciul Fiscal de 

Stat; 

Inspectoratul de 

Stat al Muncii 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale; 

Confederația 

Națională a 

Patronatului din 

Republica 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Trimestrul II În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Grup de lucru creat; 

cel puțin o ședință 

comună desfășurată 
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Sindicatelor din 

Moldova 

1.3.2. Inițierea 

implementării 

Regulamentului privind 

subvenționarea creării 

locurilor de muncă aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1145 din 20 decembrie 

2017 

Ministerul 

Finanțelor; 

Serviciul Fiscal de 

Stat 

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

Trimestrul I În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de cereri 

recepționate 

1.3.3. Examinarea 

posibilității și aderarea la 

Platforma guvernamentală 

de interoperabilitate 

MConnect a instituțiilor cu 

atribuții de prevenire, 

control și combatere a 

muncii nedeclarate 

Inspectoratul de 

Stat al Muncii; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Serviciul Fiscal de 

Stat; 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale; 

Biroul Migrație și 

Azil 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică; 

Confederația 

Națională a 

Patronatului din 

Republica 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Sindicatelor din 

Moldova  

Trimestrul 

III 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Rețea de comunicare 

electronică lansată și 

funcțională 
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1.3.4. Încheierea acordurilor 

între instituțiile de 

prevenire, control și 

combatere a muncii 

nedeclarate conectat la 

MConnect 

Inspectoratul de 

Stat al Muncii; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Serviciul Fiscal de 

Stat; 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale; 

Biroul Migrație și 

Azil 

Centrul de 

Guvernare 

Electronică 

Confederația 

Națională a 

Patronatului din 

Republica 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Sindicatelor din 

Moldova  

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Acorduri semnate 

1.4. 

Promovarea 

economiei 

sociale 

1.4.1. Elaborarea și 

promovarea proiectului 

hotărîrii de Guvern cu 

privire la aprobarea 

Regulamentului de 

funcționare a Comisiei 

naționale pentru 

antreprenoriatul social 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

Banca Mondială Trimestrul 

III 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Hotărîre de Guvern 

elaborată și regulament 

aprobat 

1.5. 

Înființarea 

unui 

observator al 

pieței muncii 

pentru 

efectuarea 

analizelor în 

domeniile 

economic, 

ocuparea 

forței de 

1.5.1. Elaborarea și punerea 

în aplicare a Acordului de 

parteneriat dintre instituțiile 

partenere pentru asigurarea 

funcționării observatorului 

pieței muncii 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Trimestrul II În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Acord de parteneriat 

semnat 

1.5.2. Elaborarea 

Regulamentului de 

funcționare a observatorului 

pieței muncii 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Trimestrul 

III 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Regulament elaborat 
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muncă, 

demografie, 

resurse umane 

și prognoze 

ale pieței 

muncii 

1.5.3. Asigurarea 

funcționalității 

observatorului pieței muncii 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Organizația 

Internațională a 

Muncii; 

Fundația Europeană 

de Formare; 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare 

Pe parcursul 

anului 

   Asistența 

donatorilor 

Echipă a observatorului 

constituită; 

număr de cercetări 

efectuate 

1.5.4. Instruirea persoanelor 

implicate în activitatea 

observatorului pieței muncii 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Organizația 

Internațională a 

Muncii; 

Fundația Europeană 

de Formare; 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Număr de instruiri 

realizate;  

număr de persoane 

instruite 

1.5.5. Elaborarea și 

implementarea unui sistem 

informațional de 

eșantionare, introducere și 

analiză a datelor pentru 

elaborarea prognozei pieței 

muncii 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

 

Banca Mondială; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale  

Trimestrul I 496,0    496,00  Sistem informațional 

funcțional 

1.6. Sporirea 

capacităților 

de cercetare și 

prognozare pe 

piața muncii 

1.6.1. Elaborarea Raportului 

final pe marginea 

cercetărilor realizate pe 

piața forței de muncă  

privind evaluarea 

competențelor cognitive, 

socioemoționale și barierele 

de angajare 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Banca Mondială; 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Biroul Național de 

Statistică 

Trimestrul 

IV 

579,0   579,0 Raport elaborat și 

prezentat 

 

1.6.2. Organizarea și 

desfășurarea instruirilor în 

programul STATA a 

profesioniștilor implicați în 

prognoza pieței muncii 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Biroul Național de 

Statistică; 

Banca Mondială 

Pe parcursul 

anului 

232,0   232,0 2 instruiri organizate; 

număr de participanți la 

instruiri 
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1.7. 

Asigurarea 

unei mai bune 

colectări a 

datelor pentru 

elaborarea, 

monitorizarea 

și evaluarea 

politicilor și 

programelor 

de ocupare 

 

 

1.7.1. Identificarea, 

colectarea și prelucrarea 

categoriilor de date lipsă 

pentru elaborarea, 

monitorizarea și evaluarea 

politicilor de ocupare  

Biroul Național de 

Statistică 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Listă de indicatori 

aprobată 

 

 

 

1.7.2. Calcularea 

indicatorilor privind 

ocuparea persoanelor cu 

dizabilități 

Biroul Național de 

Statistică 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Trimestrul 

III 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Indicatori statistici 

privind ocuparea 

persoanelor cu 

dizabilități diseminați 

publicului larg 

1.7.3. Elaborarea 

Metodologiei și 

instrumentarului cercetării 

statistice privind locurile de 

muncă vacante conform 

normelor UE 

Biroul Național de 

Statistică 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Trimestrul II 72,0    72,0  Proiectul  Metodologiei 

și instrumentarului  

elaborat 

Prioritatea 2. Dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite la angajare 

2.1. 

Consolidarea 

legăturii 

dintre piața 

muncii și 

sistemul de 

formare 

profesională 

din Republica 

Moldova 

2.1.1. Elaborarea Cadrului 

național al calificărilor 

pentru învățămîntul 

profesional tehnic secundar 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Camera de Comerț 

și Industrie 

Trimestrul II 500,0 500,0   Proces de elaborare și 

implementare a  

Cadrului național de 

calificări  evaluat; 

studiu realizat; 

recomandări elaborate 

2.1.2. Dezvoltarea a 4 centre 

de ghidare în carieră în 

cadrul structurilor Agenției 

Naționale pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Centrul pentru 

Educație 

Antreprenorială și 

Asistență în Afaceri 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

4 centre de ghidare în 

carieră dezvoltate;  

număr de beneficiari de 

servicii de ghidare în 

carieră pe grupe de 

vîrstă și gen 

2.1.3. Actualizarea 

Nomenclatorului domeniilor 

de formare profesională și al 

meseriilor/profesiilor în 

funcție de cererea pieței 

muncii 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Confederația 

Națională a 

Patronatului din 

Republica 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Trimestrul II În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Nomenclator actualizat; 

număr de 

profesii/meserii noi 

introduse în 

nomenclator 



11 

 

Y:\004\ANUL 2018\HOTARÎRI\5422\redactat_5422-ro.docx 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sindicatelor din 

Moldova; 

instituțiile de 

învățămînt;  

comitetele 

sectoriale pentru 

formarea 

profesională 

2.1.4. Consolidarea 

capacităților comitetelor 

sectoriale pentru formarea 

profesională 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Pe parcursul 

anului 

1000,0 1000,0  Asistența 

donatorilor 

Număr de comitete 

sectoriale pentru 

formarea profesională 

înregistrate;  

număr de proiecte 

depuse și finanțate 

2.1.5. Elaborarea 

standardelor ocupaționale 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Agriculturii, 

Dezvoltării 

Regionale și 

Mediului 

Pe parcursul 

anului 

300,0 300,0   Număr de standarde 

ocupaționale elaborate 

2.1.6. Asigurarea 

funcționării comisiei de 

certificare a instituțiilor- 

gazdă a activității de 

voluntariat, precum și a 

instrumentelor de lucru 

folosite în activitatea de 

voluntariat 

 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

 

Coaliția pentru 

promovarea legii și 

activităților de 

voluntariat 

Pe parcursul 

anului 

100,0 100,0   Număr de organizații 

acreditate; 

număr de carnete de 

voluntar eliberate prin 

care se recunoaște 

experiența de muncă; 

campanii de informare 

cu privire la avantajele  

activității de voluntariat 

organizate; 

număr de voluntari 

activi 

2.1.7. Desfășurarea anuală a 

„Săptămînii Naționale a 

Voluntariatului” 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Coaliția pentru 

promovarea legii și 

activităților de 

voluntariat 

Trimestrul 

III 

200,0 200,0   Număr de activități 

desfășurate în cadrul 

„Săptămînii Naționale a 

Voluntariatului”;  
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număr de participanți 

pe grupe de vîrstă și 

gen 

2.1.8. Organizarea anuală a 

festivalului voluntarilor 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Coaliția pentru 

promovarea legii și 

activităților de 

voluntariat 

Trimestrul 

IV 

200,0 200,0   Număr de organizații; 

număr de tineri 

participanți la concurs;  

număr de premianți 

2.1.9. Acordarea suportului 

în procesul de 

profesionalizare și angajare 

în cîmpul muncii a 

victimelor traficului de 

ființe umane prin 

parteneriate create cu 

societatea civilă 

Ministerul Sănătății 

Muncii și Protecției 

Sociale;  

Centrul de asistență 

și protecție a 

victimelor traficului 

de ființe umane; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație; 

organizațiile 

necomerciale; 

prestatorii publici și 

privați de servicii 

sociale specializate 

Pe 

parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Număr de victime 

asistate în procesul de 

profesionalizare 

 

2.2. 

Îmbunătățirea 

imaginii 

învățămîntului 

profesional- 

tehnic și  

promovarea 

acestuia 

 

 

2.2.1. Formarea continuă a 

cadrelor didactice din 

învățămîntul profesional  

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Camera de Comerț 

și Industrie; 

Agenția Națională 

de Asigurare a 

Calității în 

Învățămîntul 

Profesional 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de instruiri 

realizate;  

număr de cadre 

didactice instruite 

2.2.2. Informarea publicului 

cu privire la reformele 

promovate în  învățămîntul 

profesional tehnic 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

 

   Număr de campanii de 

informare realizate 

2.3. 

Perfecționarea 

aptitudinilor 

practice ale 

absolvenților 

prin utilizarea 

formelor de 

instruire prin 

stagiere, 

ucenicie la 

locul de 

muncă, pentru 

facilitarea 

2.3.1. Elaborarea și 

aprobarea cadrului legal cu 

privire la ucenicie și alte 

forme de instruire  la locul 

de muncă 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Banca Mondială 

Trimestrul 

IV 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Cadru legal elaborat și 

aprobat 
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tranziției 

școală – piața 

muncii 

2.4. 

Asigurarea 

accesului 

grupurilor 

vulnerabile la 

educație și 

formare 

profesională 

2.4.1. Monitorizarea și 

controlul procesului de 

asigurare a accesului fizic al 

persoanelor cu dizabilități în 

instituțiile de învățămînt 

 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Acces fizic pentru 

persoanele cu 

dizabilități în instituții 

de învățămînt asigurat; 

5 instituții de 

învățămînt cu acces 

fizic pentru persoanele 

cu dizabilități asigurat 

2.4.2. Asigurarea 

instituțiilor de învățămînt 

profesional  cu resurse 

didactice, echipamente, 

programe, condiții adaptate 

necesităților persoanelor cu 

dizabilități 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

 Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   O instituție de 

învățămînt care aplică 

programe adaptate; 

număr de persoane cu 

dizabilități integrate în 

instituțiile de 

învățămînt profesional-

tehnic 

2.5. 

Îmbunătățirea 

cadrului legal 

privind 

învățarea pe 

tot parcursul 

vieții 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. Dezvoltarea ofertelor 

de formare profesională 

continuă, inclusiv on-line, 

cu accent pe dobîndirea 

competențelor-cheie și a 

competențelor profesionale 

specifice, prin ajustarea 

cadrului legal în domeniu 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale;  

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

Confederația 

Națională a 

Patronatului din 

Republica 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Sindicatelor din 

Moldova 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Oferte de formare 

profesională continuă 

de calitate disponibile; 

număr de cursuri 

oferite pe piață; 

număr de furnizori de 

formare profesională 

continuă, inclusiv on-

line 

2.6. 

Consolidarea 

conștientizării 

importanței și 

promovarea 

avantajelor 

învățării pe tot 

2.6.1. Promovarea unei 

culturi a învățării 

permanente în rîndul tuturor 

categoriilor de beneficiari, 

inclusiv prin intermediul 

mass-mediei 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale;  

Agenția Națională 

de Asigurare a 

Calității în 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Opinia publică cu 

privire la învățarea 

permanentă formată; 

număr de evenimente 

pentru promovarea  

formării profesionale 

continue realizate 
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parcursul 

vieții și 

managementul 

carierei pentru 

toți 

participanții: 

angajați, 

angajatori, 

instituții de 

învățămînt, 

universități 

etc. 

Învățămîntul 

Profesional 

2.6.2. Valorificarea și 

multiplicarea exemplelor de 

bune practici ale 

parteneriatului social în 

formarea continuă prin 

reconsiderarea rolului 

angajatorilor și al 

organizațiilor societății 

civile în elaborarea și 

implementarea politicilor în 

domeniul formării 

profesionale continue 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Camera de Comerț 

și Industrie 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Bune practici sensibile 

la gen și parteneriate 

promovate; 

exemple de bune 

practici, inclusiv 

sensibile la gen, și 

parteneriate promovate 

 

 

 

2.7. 

Stimularea 

cooperării și 

stabilirea 

parteneriatelor 

între 

instituțiile de 

cercetare și 

dezvoltare, 

autoritățile 

publice, 

instituțiile de 

învățămînt și 

întreprinderi 

2.7.1. Încurajarea diferitor 

forme de colaborare între 

întreprinderi și institute de 

cercetare dezvoltare, în 

scopul de a îmbunătăți 

activitățile lor de cercetare 

dezvoltare și de a sprijini 

transferul tehnologic 

(parteneriat între furnizori 

de cercetare și beneficiari, 

rețele ș.a.)  

Academia de 

Științe a Republicii 

Moldova; 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Asociațiile 

întreprinderilor 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Colaborare eficientă și 

parteneriate durabile  

dezvoltate; 

20 de parteneriate 

stabilite, transfer de 

cunoștințe realizat în 

învățămîntul dual 

 

Prioritatea 3. O mai bună guvernare a pieței muncii 

3.1. 

Consolidarea 

capacității 

Ministerului 

3.1.1. Definitivarea și 

aprobarea noii legi cu 

privire la promovarea 

ocupării forței de muncă 

Ministerul 

Sănătății,  Muncii și 

Protecției Sociale  

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Trimestrul I În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Proiect de lege aprobat 
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Sănătății, 

Muncii și 

Protecției 

Sociale pentru 

elaborarea și 

coordonarea 

implementării 

politicilor de 

ocupare 

3.1.2. Elaborarea hotărîrii de 

Guvern privind procedurile 

de implementare  

a Legii cu privire la 

promovarea ocupării forței 

de muncă 

Ministerul 

Sănătății,  Muncii și 

Protecției Sociale  

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Trimestrul II În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Proiect de hotărîre de 

Guvern elaborat 

3.1.3. Pilotarea măsurilor 

din Legea cu privire la 

promovarea ocupării forței 

de muncă 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă   

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

2 măsuri active pilotate 

3.1.4. Sprijinirea guvernării 

și implementării priorității 

nr. 9 „Investiție în oameni și 

capacități” a Strategiei 

Uniunii Europene pentru 

Regiunea Dunării 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării 

Pe parcursul 

anului 

920,0 920,0   Număr de evenimente 

organizate; 

număr de participanți; 

număr de proiecte 

implementate 

3.1.5. Modificarea și 

completarea Legii nr. 245-

XVI  din  21 iulie 2006 

privind organizarea și 

funcționarea Comisiei 

naționale pentru consultări 

și negocieri colective, a 

comisiilor pentru consultări 

și negocieri colective la 

nivel de ramură și la nivel 

teritorial 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Confederația 

Națională a 

Patronatului din 

Republica 

Moldova; 

Confederația 

Națională a 

Sindicatelor din 

Moldova 

Trimestrul 

IV 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Legea de modificare și 

completare a Legii 

nr.245-XVI   

din  21 iulie 2006  

aprobată 

3.1.6. Elaborarea proiectului 

de Lege privind sistemul 

unitar de salarizare în 

sectorul bugetar 

Ministerul 

Finanțelor 

Autoritățile publice 

centrale 

Trimestrul 

IV 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Legea adoptată 

3.2. 

Modernizarea 

Agenției 

Naționale 

pentru 

Ocuparea 

Forței de 

Muncă la 

3.2.1. Reorganizarea 

Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

și a structurilor teritoriale 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă;  

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Trimestrul 

IV 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Noua structură de 

organizare a Agenției 

Naționale pentru 

Ocuparea Forței de 

Muncă elaborată 

3.2.2. Instruirea 

personalului Agenției 

Naționale pentru Ocuparea 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Organizația 

Internațională a 

Muncii; 

Pe parcursul 

anului 

98,1 98,1   Număr de instruiri 

organizate; 
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nivel național 

și local 

Forței de Muncă/agențiilor 

teritoriale pentru ocuparea 

forței de muncă despre 

modul de implementare a 

prevederilor noii Legi cu 

privire la promovarea 

ocupării forței de muncă  

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

Banca Mondială 

număr de personal 

instruit 

3.2.3. Adaptarea prin 

reinginerie și digitalizare a 

serviciilor prestate de către 

Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă 

în vederea îmbunătățirii 

calității și modernizării 

acestora 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Banca Mondială Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de servicii 

adaptate nevoilor 

beneficiarului și 

sensibile la gen 

3.3. O mai 

bună 

reglementare 

a activității 

agențiilor 

private de 

ocupare 

3.3.1. Revizuirea și 

modificarea cadrului 

legislativ privind 

funcționarea agențiilor 

private de ocupare 

 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Agenția Servicii 

Publice; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare   

Trimestrul 

IV 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Legea cu privire la 

migrația de muncă 

modificată 

3.4. 

Diversificarea 

serviciilor și 

extinderea 

pachetelor 

personalizate 

pentru 

grupurile 

vulnerabile 

3.4.1. Acordarea serviciilor 

de intermediere a muncii, a 

serviciilor de preconcediere, 

informare și consiliere 

profesională 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

 Pe parcursul 

anului 

394,5 394,5   Sporirea cu cel puțin 

5% a numărului 

persoanelor plasate în 

cîmpul muncii  față de 

anul 2017; 

37%  din totalul de 

șomeri înregistrați  

plasați în cîmpul 

muncii;  

număr de beneficiari de 

servicii de 

preconcediere, 

informare și consiliere 

3.4.2. Prestarea serviciilor 

de formare profesională a 

șomerilor și susținerea 

acestora la încadrarea în 

cîmpul muncii după 

absolvire 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

Instituțiile de 

învățămînt; 

autoritățile 

administrației 

publice locale; 

Pe parcursul 

anului 

15567,8 15567,8   Număr de șomeri 

instruiți;  

Număr de cursuri de 

formare profesională 

contractate;  
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Congresul 

Autorităților Locale 

din Moldova 

80% din numărul de 

șomeri instruiți pe 

grupe de vîrstă și gen 

angajate 

3.4.3. Antrenarea șomerilor 

la lucrări publice 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

Autoritățile 

administrației 

publice locale; 

Congresul  

Autorităților Locale 

din Moldova 

Pe parcursul 

anului 

7275,7 7275,7   Număr de șomeri 

antrenați la lucrări 

publice pe grupe de 

vîrstă și gen 

3.4.4. Acordarea ajutorului 

de șomaj șomerilor 

înregistrați la agențiile 

pentru ocuparea forței de 

muncă 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale 

Pe parcursul 

anului 

42552,4  42552,4  Număr de beneficiari 

de ajutor de șomaj 

3.4.5. Acordarea alocației de 

integrare și reintegrare 

profesională a șomerilor 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale  

Pe parcursul 

anului 

8669,6 8669,6   Număr de șomeri 

beneficiari de alocație 

de integrare și 

reintegrare profesională 

3.4.6. Acordarea serviciilor 

de stimulare a mobilității 

forței de muncă 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

Pe parcursul 

anului 

884,8 884,8   92 de șomeri angajați 

prin serviciile de 

stimulare a mobilității 

forței de muncă pe 

grupe de vîrstă și gen 

3.4.7. Organizarea tîrgurilor 

locurilor de muncă 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

Organizațiile de 

tineret; 

organizațiile 

neguvernamentale; 

instituțiile de 

învățămînt 

profesional tehnic 

Pe parcursul 

anului 

342,0 342,0   Număr de tîrguri 

organizate; 

număr de participanți; 

număr de angajatori 

participanți la tîrg; 

număr de locuri de 

muncă oferite 

3.4.8. Asigurarea informării 

clienților pe piața muncii 

despre serviciile și măsurile 

implementate de Agenția 

Națională pentru Ocuparea 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Organizațiile 

neguvernamentale 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de campanii 

desfășurate;  

număr de apariții media 

(interviuri, articole 

ș.a.); 
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Forței de Muncă prin 

intermediul canalelor de 

informare 

număr de accesări ale 

canalelor de informare 

on-line;  

număr de apeluri 

recepționate;  

număr de consultații 

oferite 

3.4.9. Suport la angajarea în 

cîmpul muncii a persoanelor 

din grupurile vulnerabile: 

persoane cu dizabilități, 

persoane eliberate din 

detenție,  persoane de etnie 

romă, tineri pînă la 25 ani 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă   

Autoritățile 

administrației 

publice locale; 

Congresul  

Autorităților Locale 

din Moldova 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de persoane cu 

dizabilități angajate, 

dezagregat; 

număr de persoane de 

etnie romă angajate 

dezagregat; 

număr de persoane 

eliberate din detenție 

angajate dezagregat 

3.4.10. Organizarea 

campaniilor de informare și 

sensibilizare a societății, 

angajatorilor, partenerilor 

sociali cu privire la 

integrarea pe piața muncii a 

persoanelor cu dizabilități, 

tinerilor, migranților și a 

victimelor traficului de 

ființe umane 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă   

Asociația 

„Motivația”; 

Comitetul Național 

pentru Combaterea 

Traficului de Ființe 

Umane; 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Organizația 

Internațională a 

Muncii; 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

zonele economice 

libere 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Număr de campanii de 

informare organizate 

3.4.11. Elaborarea 

Metodologiei de evaluare a 

impactului măsurilor active 

de ocupare a forței de 

muncă 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă   

Organizația 

Internațională a 

Muncii 

Trimestrul 

III 

   Asistența 

donatorilor 

Metodologie elaborată 

Prioritatea 4. Valorificarea potențialului migrației pentru dezvoltare durabilă 

4.1. 

Consolidarea 

cadrului  

4.1.1. Susținerea integrării 

pe piața forței de muncă a 

persoanelor reîntoarse forțat 

Ministerul 

Afacerilor Interne; 

Organizația 

Internațională 

pentru Migrație 

Trimestrul 

IV  

În limitele 

mijloacelor 

   Număr de persoane 

beneficiare de servicii 
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instituțional și 

legislativ 

necesar 

gestionării 

procesului de 

migrațiune a 

forței de 

muncă 

și/sau în baza acordurilor de 

readmisie 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale 

financiare 

alocate 

4.1.2.  Acordare/prelungire/ 

revocare a dreptului la 

muncă  cetățenilor străini 

Biroul Migrație și 

Azil; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

 

 Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de dosare 

examinate și decizii 

elaborate în termen 

4.1.3. Reintegrarea 

cetățenilor Republicii 

Moldova ca urmare a 

implementării 

Mecanismului  

interinstituțional de referire 

pentru (re)integrarea 

cetățenilor Republicii 

Moldova reîntorși de peste 

hotare 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

Biroul Relații cu 

Diaspora; 

Ministerul 

Educației, Culturii 

și Cercetării; 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Casa Națională de 

Asigurări Sociale; 

Compania 

Națională de 

Asigurări în 

Medicină;  

Agenția Servicii 

Publice; 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

Programul 

Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare; 

autoritățile 

administrației 

publice locale 

 

Trimestrul II 

 

 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

  Asistența 

donatorilor 

Memorandum 

interinstituțional 

încheiat; 

număr de persoane 

reintegrate 

4.2. 

Diversificarea 

oportunităților 

de angajare 

legală a 

4.2.1. Implementarea 

acordurilor bilaterale cu 

privire la migrația forței de 

muncă și reintegrare  

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă; 

agențiile teritoriale 

pentru ocuparea 

forței de muncă 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale; 

Agenția de Servicii 

Publice 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de persoane 

angajate în cadrul 

acordurilor bilaterale pe 

grupe de vîrstă și gen; 

număr de persoane 

reintegrate 
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lucrătorilor 

migranți 

4.3. Abilitarea 

economică a 

migranților 

pentru 

orientarea 

veniturilor 

remise în 

calitate de 

investiții către 

sectorul real al 

economiei și 

crearea 

oportunităților 

de angajare/ 

autoangajare 

4.3.1 Implementarea 

Programului de atragere a 

remitențelor în economie 

„Pare 1+1” 

 

 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

Pe parcursul 

anului 

40000,0 40000,0   Număr de migranți sau 

rude de gradul I ai 

acestora instruiți;  

număr de proiecte 

investiționale finanțate; 

sumă a granturilor 

acordate;  

volum al investițiilor în 

economie efectuate 

4.3.2. Organizarea 

cursurilor de instruire 

antreprenorială pentru 

lucrătorii migranți 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii 

 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de instruiri în 

domeniul 

antreprenoriatului 

pentru migranții 

reîntorși; 

număr de beneficiari ai 

instruirilor, afaceri 

lansate de către 

migranți reîntorși, 

inclusiv dezagregate 

după criteriul de gen 

4.3.3. Diseminarea 

informației privind 

oportunitățile de dezvoltare 

a afacerilor în țară prin 

intermediul incubatoarelor 

de afaceri, în cadrul 

seminarelor de informare, 

meselor rotunde și 

conferințelor 

Organizația pentru 

Dezvoltarea 

Sectorului 

Întreprinderilor 

Mici și Mijlocii  

 

Ministerul 

Economiei și 

Infrastructurii; 

Ministerul 

Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale;  

Agenția Națională 

pentru Ocuparea 

Forței de Muncă 

Pe parcursul 

anului 

În limitele 

mijloacelor 

financiare 

alocate 

   Număr de evenimente 

organizate; 

număr de participanți 

 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea 

Planului naţional de acţiuni pe anul 2018 pentru implementarea 
Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021

Prezenta Hotărîre de Guvern reprezintă instrument de politici al Guvernului, care are 
ca scop implementarea, pe anul 2018, a Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de 
muncă pentru anul 2017-2021.
Conform pct.2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1473 din 30.12.2016 cu privire la 
aprobarea Strategiei naţionale privind ocuparea forţei de muncă pentru anul 2017-2021, 
Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, de comun cu autorităţile competente, 
elaborează anual Planul de Acţiuni privind implementarea acesteia.

;V:' .  ̂i

Planul naţional de acţiuni pe anul 2018 include acţiunile care vor fi implementate pe 
parcursul anului calendaristic, avînd ca punct de referinţă Matricea generală de acţiuni 
pentru perioada 2017-2021, precum şi costurile exacte.
în vederea realizării obiectivelor, acţiunile asumate de instituţiile publice relevante şi 
incluse în Planul naţional de acţiuni pe anul 2018 sunt reunite în jurul a patru priorităţi, 
respectiv:
1. Crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productivă;
2. Dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare;
3.0 mai bună guvernare a pieţei muncii;
4.Valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă.
Direcţiile de acţiuni ale Priorităţii nr.l au ca scop crearea locurilor de muncă atît la 
nivel central cît şi local, acţiuni care ar promova angajarea fQrmală şi combaterea 
muncii nedeclarate, la fel şi asigurarea funcţionalităţii Observatorului Pieţii muncii şi 
sporirea capacităţilor de colectare, analiză a datelor şi prognoze pe piaţa muncii. Aceste 
direcţii includ o serie de acţiuni, cum sunt: facilitarea accesului la credite pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii prin acordarea garanţiilor financiare -  „Fondul de 
Garantare a Creditelor”; finanţarea afacerilor create şi gestionate de femei /(Programul 
pilot „Femei în afaceri”); lansarea programului de suport pentru tineri întreprinzători 
„Start pentru TINERI”; facilitarea creării locurilor de muncă în zonele rurale şi oraşele 
mici prin implementarea politicii de subvenţionare, inclusiv pentru tineri; 
implementarea Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”, care 
prevede crearea/ recunoaşterea grupurilor de producători agricoli din domeniul vegetal 
şi apicol; - acordarea de granturi compensatorii pentru grupurile de producători agricoli 
din domeniul vegetal şi apicol; acordarea facilităţilor tinerilor specialişti cu studii 
medicale şi farmaceutice plasaţi în cîmpul muncii în mediul rural; iniţierea 
implementării Regulamentului privind subvenţionarea creării locurilor de muncă, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1145 din 20.12.2017; elaborarea si 
implementarea unui sistem informaţional de eşantionare, introducere şi analiză a 
datelor pentru elaborarea prognozei pieţei muncii; elaborarea metodologiei şi 
instrumentarului cercetării statistice privind locurile de muncă vacante conform 
normelor UE, ş.a.
Prioritatea nr.2 cuprinde 7 direcţii de acţiuni, care au drept ţintă creşterea atractivităţii,
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relevanţei şi inclusivităţii sistemului de formare profesională, promovarea accesului şi 
participării adulţilor la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii, informarea despre 
importanţa învăţării pe tot parcursul vieţii. Aceste direcţii de acţiuni vor fl 
implementate prin: elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC) pentru 

■învăţământul profesional tehnic secundar; consolidarea capacităţilor Comitetelor 
Sectoriale; elaborarea standardelor ocupaţionale; asigurarea funcţionării comisiei de 
certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat precum şi a instrumentelor de 
lucru utilizate în activitatea de voluntariat; formarea continuă a cadrelor didactice din 
învăţămîntul profesional; monitorizarea şi controlul procesului de asigurare a accesului 

' fizic al persoanelor cu dizabilităţi în instituţiile de învăţământ; dezvoltarea Ofertelor de 
formare profesională continuă, inclusiv on-line, cu accent pe dobîndirea competenţelor- 
cheie şi a competenţelor profesionale specifice; încurajarea diferitor forme de 
colaborare între întreprinderi şi institute de cercetare dezvoltare, cu scopul de a 
îmbunătăţi activităţile lor de cercetare dezvoltare şi de a sprijini transferul tehnologic. 
Direcţiile de acţiuni ale Priorităţii nr.3 vizează consolidarea capacităţii instituţionale a 
actorilor responsabili de elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicii de 
ocupare şi promovarea oportunităţilor de angajare decentă prin politici active pe piaţa 
muncii extinse şi bine targetate. Acestea vor fi realizate printr-o serie de acţiuni, cum 
sunt: definitivarea şi aprobarea noii legi cu privire la promovarea ocupării forţei de 
muncă; pilotarea măsurilor din Legea cu privire la promovarea ocupării forţei de 
muncă; instruirea personalului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă/agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă cu privire la modul de 
implementare a prevederilor noii Legi cu privire la promovarea ocupării forţei de 
muncă. La fel mai include şi o serie de servicii diversificate şi personalizate pentru 
grupurile vulnerabile, prestate de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă.
Prioritatea nr.4 are ca scop reglementarea migraţiei forţei de muncă şi valorificarea 
potenţialului migraţiei, incluzînd următoarele direcţii de acţiuni:
1. Consolidarea cadrului instituţional şi legislativ necesar gestionării procesului 
migraţiei forţei de muncă, prin următoarele acţiuni concrete: susţinerea integrării pe 
piaţa forţei de muncă a persoanelor reîntoarse forţat şi/sau în baza acordurilor de 
readmisie; acordare / prelungire / revocare a dreptului la muncă cetăţenilor străini; 
reintegrarea cetăţenilor Republicii Moldova prin intermediul Acordului de Cooperare 
privind implementarea mecanismului interinstituţional de referire pentru reintegrarea 
cetăţenilor moldoveni reîntorşi de peste hotare.
2. Diversificarea oportunităţilor de angajare legală a lucrătorilor migranţi, aceasta 
incluzînd următoarea acţiune: implementarea acordurilor bilaterale cu privire la 
migraţia forţei de muncă şi reintegrare.
3. Abilitarea economică a migranţilor pentru canalizarea veniturilor remise în calitate 
de investiţii către sectorul real al economiei şi creării oportunităţilor de angajare/auto- 
angajare, fiind realizată prin: implementarea Programului de atragere a remitenţelor în 
economie „Pare 1+1”; organizarea cursurilor de instruire antreprenorială pentru 
lucrătorii migranţi; diseminarea informaţiei privind oportunităţile de dezvoltare a 
afacerilor în ţară prin intermediul Incubatoarelor de Afaceri, seminare de informare, 
mese rotunde şi conferinţe.
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Costurile acţiunilor incluse au fost estimate de către autorităţile administraţiei publice 
centrale şi alte instituţii, reieşind din plafoanele cheltuielilor bugetului de stat pe anul 
2018, bugetul asigurărilor sociale de stat şi surse externe. Unele acţiuni nu necesită 
surse financiare suplimentare.
Costurile totale necesare realizării Planului de acţiuni constituie 1 204 010,948 mii lei, 
din care 1 159 860,248 mii lei vor fi acoperite din bugetul de stat, 42 552,4 mii lei din 
bugetul asigurărilor sociale de stat şi 1598,3 mii lei din surse externe.

. l i ' i l l l t i ;

Planul naţional de acţiuni pe anul 2018 urmăreşte creşterea nivelului de ocupare 
formală bazată pe competitivitate economică, crearea oportunităţilor egale de angajare 
a forţei de muncă, corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei muncii pentru 
calificări şi competenţe mai bune, precum şi valorificarea potenţialului oferit de 
fenomenul migraţional pentru dezvoltare durabilă.
Astfel, acţiunile incluse în Plan vor contribui la:
- facilitarea creării locurilor de muncă în zonele rurale şi oraşele mici, ceea ce va 
stimula reducerea şomajului, inclusiv în rîndul grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii;
- consolidarea legăturii între piaţa muncii şi sistemul de formare profesională;
- îmbunătăţirea guvernării pieţei muncii, prin îmbunătăţirea cadrului legal şi prin 
implementarea de noi măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă;
- crearea de premise pentru protejarea cetăţenilor Republicii Moldova în cadrul 
acordurilor bilaterale promovate şi facilitarea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste 
hotare prin susţinerea recunoaşterii calificărilor obţinute şi prin sprijinirea investiţiilor 
productive;
- asigurarea accesului străinilor la piaţa forţei de muncă, ca parte a procesului de 
integrare a acestora.

Proiectul a fost transmis la avizare ministerelor, instituţiilor interesate şi partenerilor de 
dezvoltare. De asemenea, în vederea asigurării consultării publice a proiectului, acesta 
a fost plasat pe pagina platforma particip.gov.md - http://particip.gov.md/. Propunerile 
şi obiecţiile recepţionate au fost reflectate în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor, cu 
definitivarea corespunzătoare a proiectului Hotărîrii de Guvern.

Ministru Svetlana CEBOTARI
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