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Hotărârea Colegiului Consulștativ, 

constituit în municipiul Bălți 

                                                nr.2/2 din 21.02.2023 

,,Cu privire la îndeplinirea Planului de acțiuni în                                                                                                                                                                                                                  

a. 2022 de către Direcția pentru Ocuparea Forței                                                                                               

de Muncă Bălți”. 

       În temeiul Legii nr.105/2018 ,,Cu privire la promovarea ocupării forței de 

muncă și asigurarea de șomaj”, Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 ,,Cu privire la 

aprobarea procedurilor referitor la accesul ce ține de măsurile de ocupare a forței 

de muncă”, Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994, Legea nr.60 din 

30.03.2012 ,,Cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi”, Codul 

Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003, Colegiul Consultativ, 

constituit în municipiul Bălți,  

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de nota informativă nr.10 din 08.02.2023 prezentată de dl Ilie Chițac, 
șeful Direcției pentru Ocuparea Forței de Muncă Bălți. 

2. Direcția pentru Ocuparea Forței de Muncă Bălți (șef - dl Ilie Chițac): 

2.1. – va contribui la încheierea acordurilor de colaborare cu instituțiile de stat, 
SA, ONG, companii cu capital privat, întru reangajarea în câmpul muncii a 
persoanelor apte de muncă conform vârstei; 

2.2. – va promova imaginea pozitivă a instituției, la nivel de țară, prin dezvoltarea 
parteneriatului pe piața muncii locale și naționale; 

2.3. – va continua bunele practici de promovare a locurilor de muncă vacante prin 
târguri de carieră, târgul locurilor de muncă, servicii de intermediere și de ghidare 
în carieră etc; 

2.4. – va informa, prin intermediul mass-media, despre situația pe piața muncii și 
despre locurile vacante disponibile.        
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3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința șefilor Serviciilor Publice 
Desconcentrate din mun. Bălți și autorităților publice locale, precum și la 
cunoștința publică, prin publicarea pe pagina web a Primăriei mun. Bălți 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 a Cancelariei de Stat. 

 

 

           Președintele Colegiului consultativ,   /semnat electronic/   Vladimir Rusu 

           constituit în mun. Bălți, 

           șeful Oficiului teritorial Bălți a Cancelariei de Stat 

           Reprezentantul Guvernului în teritoriu 
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