Raport de monitorizare
a 16 acțiuni din Planul național de acțiuni pe anul 2017
pentru implementarea Strategiei naționale privind
ocuparea forței de muncă 2017-2021din perspectiva
incluziunii persoanelor cu dizabilități
Sumar executiv
Strategia naţională privind ocuparea forţei de muncă pentru anii 2017-2021 (în continuare
SNOFM) a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1473 din 30 decembrie 20161 și
reprezintă principalul document de politici care ghidează acțiunile statului în domeniul ocupării
forței de muncă pe termen mediu.
Elaborarea SNOFM a fost determinată de necesitatea echilibrării pieței muncii prin creşterea
nivelului ocupării şi a calităţii acesteia, de sporirea competitivităţii și a capacității de angajare a
forței de muncă, prin asigurarea unui grad mai mare de incluziune pe piaţa muncii a grupurilor
social-vulnerabile. SNOFM își propune să contribuie atît la atenuarea nivelului sărăciei şi a
excluziunii sociale, cît şi la dezvoltarea durabilă a economiei şi, prin urmare, la creşterea calităţii
vieţii populaţiei din Republica Moldova.
Prioritățile de intervenție ale SNOFM constituie:
- Crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productivă;
- Dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare;
- O mai bună guvernare a pieţei muncii;
- Valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă.
SNOFM abordează inclusiv calitatea vieții și incluziunea socială, cu accent pe problematica
grupurilor vulnerabile și își propune să contribuie la crearea oportunităţilor egale pentru aceste
grupuri în domeniul dezvoltării profesionale și angajării în cîmpul muncii.
Astfel, acest Raport se va axa pe monitorizarea implementării doar a unor măsuri din SNOFM
din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități.
Conform pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1473 din 30 decembrie 2016, MSMPS
elaborează anual Planul de acțiuni pentru implementarea SNOFM în comun cu celelalte autorități
competente, avînd ca punct de referinţă Matricea de acţiuni pentru implementarea Strategiei
naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017-2021 (în continuare Matrice),
precum și costurile exacte și sursele de finanțare aferente acestora. Planul național de acțiuni pe
anul 2017 pentru implementarea SNOFM (în continuare PNA 2017) a fost aprobat prin Hotărîrea
Guvernului nr. 582 din 24 iulie 20172 și conține 69 de acțiuni.
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