Comentarii cu privire la proiectul hotărârii de Guvern ”Cu privire la planurile (comanda de stat) de
pregătire a cadrelor de specialitate cu finanțare de la bugetul de stat, pe meserii, specialități și
domenii generale de studii, în instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior pentru anii
2017-2018”
Nota informativă la proiectul în cauză deși face referire la argumentarea proiectului în baza datelor și
pronosticurilor elaborate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), totuși nu
specifică cum anume au fost luate în considerare cerințele pieței de muncă la elaborarea acestuia.
Per ansamblu proiectul presupune diminuarea cu 2.382 de locuri a comenzii de stat cu finanțare din
bugetul de stat. Domeniul care va beneficia conform proiectului de majorarea comenzii (+132) este
doar cel al învățământului profesional tehnic secundar dual.
Analiza datelor disponibile publice a ANOFM, pentru lunile mai iunie a anilor 205-2017, denotă o
tendință îngrijorătoare. Astfel, în partea ce ține de cererea pieței de muncă de specialiști cu nivel de
instruire secundar, profesional pe durata anilor 2015-2017 cererea de lucrători pentru industria
ușoară a crescut de la 1 mie în anul 2015 la 2,3 mii în anul 2017 (majorare de 2,3 ori). Cererea de
lucrători în domeniul industrial a crescut de la 0,3 mii la 0,7 mii lucrători. În domeniul transport și
comunicații cererea de lucrători a crescut de 8 ori, ajungând la 404 locuri de muncă în 2017 (sfârșitul
lunii mai).
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Majorări semnificative au fost înregistrate în perioada vizată și pentru funcțiile cu nivel de instruire
superior. Astfel, cererea de lucrători în învățământ a crescut cu 844% ajungând la cifra de 616 locuri
în anul 2017 (sfârșitul lunii mai). Majorări semnificative sunt înregistrate și pentru funcțiile în
administrația de stat, dar și ingineri sau inspectori.
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Analiza planului de admitere în învățământul secundar sunt în disonanță totală cu modul în care
evoluează cererea pe piața muncii. Astfel, în domeniul construcții și inginerie civilă se propune a fi
finanțate 1100 locuri de studii, pe când pe piața muncii numărul locurilor vacante în domeniul
construcțiilor s-a diminuat de la 758 în 2015 la 292 în 2017. Pe când numărul locurilor de învățământ
în domeniul textile este propus de 514 (cererea pe piața muncii la sfârșitul lunii mai este de 2309, în
creștere semnificativă față de 995 în mai 2015).
În acest context este greu de înțeles pentru economiile căror state Republica Moldova intenționează
să pregătească specialiști. Rugăm elaborarea unei argumentări mai bună a cifrelor comenzii de stat în
acest domeniu în vederea formării unei oferte relevante a instituțiilor de învățământ față de cerințele
pieței, în baza datelor pe ultimii 5 ani a cererii de specialiști pe piața muncii națională în baza
statisticii ANOFM.
Proiectul Hotărârii de Guvern îl găsiți accesând link-ul:
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=4108

