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HOTĂRÎREA COLEGIULUI CONSULTATIV 

constituit în municipiul Bălți 
nr. 04/2 din 28.09.2021 

 
,,Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni                                                                                                   
și a indicatorilor de performanță în semestrul I al anului 2021                                                                            
de către Direcția Ocuparea forței de muncă din mun. Bălți” 

 

          Reieșind din cele expuse în raportul prezentat de dl Ilie Chițac, șeful 
Direcției Ocuparea forței de muncă din mun. Bălți, în temeiul Legii 
nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de 
șomaj (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 448), 
actelor normative departamentale necesare de înregistrare cu statut de șomer și 
scoatere din evidență a persoanelor apte de lucru, dar neangajate în cîmpul muncii, 
și, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) al Legii Republicii Moldova 
nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă, precum și a prevederilor 
din Anexa nr.31 la Hotărârea Guvernului nr.845/2009 cu privire la oficiile 
teritoriale ale Cancelariei de Stat și, reieșind din propunerile înaintate de către 
participanții la ședința în cauză, Colegiul consultativ, constituit în municipiul 
Bălți, 

HOTĂRĂȘTE: 

1. Se ia act de informația prezentată de dl Ilie Chițac, șeful Direcției Ocuparea 
forței de muncă din mun. Bălți. 

2. Se pune în sarcina dlui Ilie Chițac, șeful Direcției Ocuparea forței de muncă 
din mun. Bălți: 

2.1. să asigure o conlucrare mai eficientă pe domeniile de competență cu agenții 
economici și autoritățile publice locale în vederea îmbunătățirii indicatorilor de 
performanță în conformitate cu legislația în vigoare; 
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2.2. să sporească calitatea raportată de Direcția Ocuparea forței de muncă din 
mun. Bălți și să contribuie la ridicarea responsabilității agenților economici față 
de lege; 

2.3. să sesizeze organele competente, ierarhic superioare, despre încălcarea 
flagrantă a legislației Republicii Moldova în cazul depistării situațiilor de 
discriminare, pe criterii religioase, politice, sociale, a persoanelor cu dizabilități 
etc., la angajarea lor, fiind  beneficiari ai DOFM; 

2.4.  să creeze o bază de date, cu oferte atractive pentru absolvenții instituțiilor 
din învățământul tehnic profesional, colegii și învățământul superior;                                                                                                                                          
2.5. să mărească numărul persoanelor angajate în câmpul muncii, beconform 
calificării profesionale. 

 3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință conducerii Direcției Ocuparea forței 
de muncă din mun. Bălți, agenților economici, conducerii autorităților publice 
locale de nivelul II, precum și se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe 
pagina web și (după caz) în presa locală.  

4. Controlul privind executarea prezentei hotărâri se pune în sarcina dnei Elena 
Covaliuc, șef-adjunct al Oficiului teritorial Bălți al Cancelariei de Stat. 

 

 

 

 
Președintele Colegiului consultativ,                                                                                                                
șeful OT Bălți al Cncelariei de Stat,                                                                                                                        
reprezentantul Guvernului în teritoriu /semnat electronic/ Vladimir Rusu  
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