
 

Proiect 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

 

HOTĂRÂRE nr.___ 
din ___________________2022 

Chișinău 
 

Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru 

aprobarea procedurilor privind accesul la 

 măsurile de ocupare a forței de muncă 

 

 
În temeiul art. 21 alin. (1

1
) lit. a) și b) și art.36 alin. (3) din Legea nr. 105/2018 cu privire 

la promovarea ocupării forţei de muncă și asigurarea de șomaj (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2018, nr. 295-308, art. 448),  

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul 

la măsurile de ocupare a forței de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, 

nr. 38-47, art. 66) se modifică după cum urmează: 

 

1) în anexa nr.1: 

a) punctul 25 va avea următorul cuprins: 

    ,, 25. Șomerii, la prezentarea actelor confirmative, rămân în evidență cu statut 

de șomer la subdiviziunea teritorială în următoarele cazuri: 

a) pe perioada angajării temporare, până la 3 luni; 

b) pe perioada exercitării în calitate de zilier a activităților necalificate cu 

caracter ocazional.”; 

b) se completează cu punctele 25
1
 și 25

2
 cu următorul cuprins: 

             „25
1
. Constatarea cazului prevăzut la art.21 alin. (1

1
) lit. b) din Lege pentru 

șomerii care au statut de zilier, se face, după caz, prin prezentarea confirmării de la 

beneficiarul activităților necalificate cu caracter ocazional, conform modelului stabilit de 

Agenția Națională. 

 



25
2
. Asupra șomerilor care ocazional exercită activități necalificate în calitate de 

zilieri se răsfrâng toate obligațiile prevăzute la art.20 alin.(4) din Lege.”; 

c) se completează cu punctele 30
1
 și 30

2
 cu următorul cuprins: 

      ,,30
1
. Șomerii zilieri care nu au prezentat confirmarea prevăzută la pct.25

1
 și au 

fost scoși din evidență din motivul prevăzut la art.21 alin. (1) lit. g) din Lege, se 

înregistrează repetat, la cerere, în conformitate cu prezenta Procedură. La noul dosar al 

șomerului se vor anexa documentele confirmative privind situația exercitării activităților 

în calitate de zilier. 

      30
2
. Șomerii care nu au prezentat confirmarea privind angajarea temporară, până 

la 3 luni și au fost scoși din evidență din motivul prevăzut la art.21 alin.(1) lit. g) din 

Lege, se înregistrează repetat, la cerere, în conformitate cu prezenta Procedură, după 

expirarea contractului de muncă, cu anexarea în noul dosar a documentelor confirmative 

privind angajarea pe durată determinată, până la 3 luni (copia contractului individual de 

muncă sau copia ordinului (hotărârii, dispoziției, deciziei) cu privire la angajare.’’. 

 

2) în anexa nr. 5: 

a) la punctul 27, cifrele ,,12’’ se substituie cu cifra ,,6’’. 

 

 

2. Prezenta Hotărâre de Guvern intră în vigoare din data aprobării. 

 

 

Prim-ministru                                                                        Natalia GAVRILIȚA 

 

Contrasemnează: 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale                                 Marcel Spatari                                                           

 

Ministrul Finanțelor                                                             Dumitru Budianschi 



1 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la modificarea  

Hotărârii Guvernului nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind 

 accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă 

 

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului 

Proiectul este elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. 

2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Proiectul hotărârii de Guvern are drept scop punerea în aplicare a modificărilor adoptate prin Legea 

Parlamentului nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2022, nr. 208-216, art. 381) și Legii nr.242/2022 pentru modificarea unor acte normative 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 264-266, art. 546).  

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea 

legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede modificarea Hotărârii Guvernului nr.1276/2018 pentru aprobarea 

procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, Anexa nr. 1  Procedura de 

înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a șomerilor, în special: 

     - se revizuie și modifică prevederea ce ține de scoaterea din evidență a persoanelor cu statut de 

șomer - zilieri. Respectiv, persoanele cu statut de șomer zilieri nu vor fi radiate din evidență, dacă 

în perioada aflării lor în evidență exercită activități necalificate cu caracter ocazional în calitate de 

zilier, cu condiția că prezintă confirmare din partea beneficiarului activităților necalificate cu 

caracter ocazional desfășurate de zilier. 

    la anexa nr.5 Procedura de subvenționare a locurilor de muncă, se modifică termenul de 

păstrare a raporturilor de muncă cu șomerul angajat de la 12 luni la 6 luni. 

5. Fundamentarea economico-financiară 

      Implementarea modificărilor propuse, nu necesită mijloace financiare suplimentare.  

6. Modul de încorporare în sistemul actelor normative în vigoare 

Proiectul hotărârii de Guvern elaborat se încadrează în cadrul normativ în vigoare. 

   7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În temeiul art.20 al Legii nr.100/ 2017 cu privire la actele normative, a fost publicat anunțul 

privind intenția de elaborare a actului normativ https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9516. 

Proiectul de lege urmează să fie supus avizării și consultării publice în conformitate cu 

procedurile stabilite prin Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și Legea nr.239/2008 

privind transparența în procesul decizional. 

8. Constatările expertizei anticorupție 

Informația privind rezultatele expertizei anticorupție va fi inclusă în sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor/ recomandărilor la proiectul hotărârii de Guvern. 

9. Constatările expertizei de compatibilitate 

    Proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, 

exceptându-se astfel de la efectuarea expertizei de compatibilitate. 

10. Constatările expertizei juridice 

      Rezultatele expertizei juridice vor fi incluse în sinteza obiecţiilor şi propunerilor/ 

recomandărilor la proiectul hotărârii de Guvern. 

 

 

 

Ministru                                                      Marcel SPATARI 

 

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/9516


 

 

 
                                   

 
 

MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL PROTECTION  

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chişinău 

tel. +373 22 268 883, +373 22 268 816;  e-mail: office@social.gov.md , web: https://social.gov.md 

  
Nr. 05/2871 din _12.09.2022 
 

                                                                                                                                                                                                         
Către: Cancelaria de Stat 

    

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte care 

urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali 

 
Nr. 

crt. 

 

 

Criterii de înregistrare 

 

Nota autorului 

1.  Tipul și denumirea proiectului Proiectul Hotărârii Guvernului ,,Cu 

privire la modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1276/2018 pentru 

aprobarea procedurilor privind 

accesul la măsurile de ocupare a 

forței de muncă’’. 

2.  Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Muncii și Protecției 

Sociale 

3.  Justificarea depunerii cererii 

(indicația corespunzătoare sau 

remarca precum că proiectul este 

elaborat din inițiativa autorului) 

Proiectul Hotărârii Guvernului ,,Cu 

privire la modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1276/2018 pentru 

aprobarea procedurilor privind 

accesul la măsurile de ocupare a 

forței de muncă’’ a fost elaborat cu 

scopul de a facilita implementarea 

Legii nr.105/ 2018, precum și 

punerea în aplicare a modificărilor 

adoptate prin Legea Parlamentului 

nr.160/2022 pentru modificarea unor 

acte normative (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2022, nr. 208-

216, art. 381) și Legii nr.242/2022 

pentru modificarea unor acte 

normative (Monitorul Oficial al 

A 

mailto:office@social.gov.md
https://social.gov.md/


Executor: Viorica Fochim, tel. 022 26 2136 

Republicii Moldova, 2022, nr. 264-

266, art. 546). 

4.  Lista autorităților și instituțiilor a 

căror avizare este necesară 
Ministerul Finanţelor, 

Ministerul Economiei, 

Ministerul Infrastructurii și 

Dezvoltării Regionale, 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Ministerul Afacerilor Externe și 

Integrării Europene, 

Ministerul Justiției, 

Ministerul Apărării, 

Ministerul Culturii, 

Ministerul Sănătății,  

Ministerul Educaţiei și Cercetării, 

Ministerul Agriculturii și 

Industriei Alimentare, 

Ministerul Mediului, 

Confederaţia Naţională a 

Sindicatelor din Moldova, 

Confederația Națională a 

Patronatului  din Republica 

Moldova, 

Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, 

Inspectoratul de Stat al Muncii, 

Centrul Național Anticorupție 

5.  Termenul-limită pentru depunerea 

avizelor/expertizelor 

5 zile  

6.  Numele, prenumele, funcția și datele 

de contact ale persoanei responsabile 

de promovarea proiectului 

Viorica Fochim, consultant 

principal, Direcția politici 

ocupaționale și de reglementare a 

migrației forței de muncă, 

tel. 022 26 21 36, 

e-mail: 

viorica.fochim@social.gov.md 

7.  Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi înregistrat, nota 

informativă cu documentele de 

însoțire) 

1. Proiectul hotărârii Guvernului 

2. Nota informativă 

 

8.  Data și ora depunerii cererii 

 

 

9.  Semnătura 

 

 

Marcel SPATARI 

ministru 

 
                          Ministru                                                   Marcel SPATARI 




