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Proiect 

 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

 

HOTĂRÂRE nr.___ 
din ___________________2021 

Chișinău 

 

cu privire la aprobarea Regulamentul privind stabilirea regimului de 

activitate redusă și acordare a ajutorului salariaților cu regim de activitate 

redusă 

 

 

În temeiul art. 972  din Codului Muncii al Republicii Moldova, nr. 154/2003 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea regimului de activitate redusă și acordare 

a ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă (se anexează). 

2. Cheltuielile pentru acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă se 

efectuează în limitele alocațiilor bugetare aprobate anual în bugetul de stat. 

3. Prezenta Hotărâre de Guvern intră în vigoare din data publicării în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

 

Prim-ministru                                                                 Natalia Gavrilița 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul Muncii și Protecției Sociale                          Marcel Spatari  

 

Ministrul Finanțelor                                                       Dumitru Budeanschi 
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REGULAMENTUL 

privind stabilirea regimului de activitate redusă și acordare a ajutorului 

salariaților cu regim de activitate redusă 

 
I. DISPOZIŢII GENERALE 

 

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de acordare a ajutorului salariaților cu 

regim de activitate redusă (în continuare ajutorul), stabilit în condițiile art. 972 din Codul 

Muncii al Republicii Moldova. 

2.  În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noțiuni: 

regim de activitate redusă – regim de activitate cu timp de muncă săptămânal redus, 

cu cel mult 50%, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din 

cadrul unității; 

conjunctura economică defavorabilă - totalitatea circumstanțelor negative care 

caracterizează un anumit moment al dezvoltării economice; 

dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie – orice piedică în 

aprovizionarea cu materii prime sau energie care nu depinde de voința angajatorului; 

intemperii cu caracter excepțional (calamitate naturală) – fenomen distructiv natural 

şi (sau) antroponatural, la producerea căruia poate apărea sau apare un pericol pentru viaţa 

şi sănătatea oamenilor, se deteriorează sau se distrug bunurile materiale, factorii şi 

componentele de mediu; 

alte circumstanțe cu caracter excepțional – situații excepționale, definite conform 

Hotarîrii Guvernului nr. 1076/2010. 

 
II. DOMENIUL DE APLICARE 

 

3. Prezentul Regulament se aplica tuturor angajatorilor care stabilesc regim de activitate 

redusă pentru salariații lor, în condițiile art. 972 din Codul Muncii și în condițiile 

prezentului Regulament. 

4. Regimul de activitate redusă poate fi stabilit de către angajator după cum urmează:  

a) în mod unilateral în caz de stare de urgență, de asediu și de război potrivit art. 66 lit. m) 

din Constituția Republicii Moldova, sau în caz de stare de urgență în sănătate publică; 

b) cu acordul scris al salariaților vizați în caz de conjunctură economică defavorabilă, 

dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter 

excepțional, transformarea, restructurarea sau modernizarea întreprinderii, sau orice alte 

circumstanțe cu caracter excepțional. 

5. Prevederile prezentului articol nu se aplică următoarelor categorii de angajatori: 

(a) angajatorilor din sectorul public;  
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(b) angajatorilor care au activitatea suspendată, se află în proces de insolvabilitate sau 

lichidare;  

(c) angajatorilor care au restanțe la bugetul public național la data depunerii cererii. 

6. Prevederile prezentul articol nu se aplică salariaților care:  

(a) prestează muncă prin cumul în cadrul aceleiași unități sau la o altă unitate;  

(b) nu au realizat un stagiu de cotizare în sistemul public de asigurări sociale de stat de cel 

puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării cererii; 

(c) sunt angajați cu timp de muncă parțial. 

7. Nu se admite solicitarea regimului de activitate redusă în cazul în care la nivel de 

unitate este declarată grevă. 

8. Regimul de activitate redusă poate fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni 

consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an. 

 
III. PROCEDURA DE STABILIRE A REGIMULUI DE ACTIVITATE REDUSĂ 

 

9. Pentru stabilirea regimului de activitate redusă, angajatorul completează pe proprie 

răspundere formularul de solicitare din Ghișeul unic de raportare electronică – 

raportare.gov.md. 

 

10. Formularul de solicitare va include următoarele date: 

1) numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO); 

2) denumirea angajatorului; 

3) datele de contact (telefon, adresa poștei electronice (e-mail) etc.); 

4) adresa juridică a unității economice; 

5) numărul total de salariați, conform statului de personal aprobat, persoane; 

6) numărul de salariați plasați în regim de activitate redusă, persoane; 

7) motivul instituirii regimului de activitate redusă; 

8) data preconizată pentru instituirea regimului de activitate redusă; 

9) data preconizată pentru sfârșitul regimului de activitate redusă; 

10) acordul scris al salariaților, în cazurile prevăzute la art.972, lit.b) din Codul 

Muncii (DA/NU); 

11) opinia reprezentanților salariaților, în cazurile prevăzute la art.972, lit.b) din 

Codul Muncii (DA/NU); 

12) existența grevei în unitate (DA/NU); 

13) datorii față de bugetul public național pentru anul precedent (DA/NU); 

14) a aflați în proces de insolvabilitate sau lichidare (DA/NU); 

15) numărul de identificare de stat al salariaților (IDNP) plasați în regim de 

activitate redusă; 

16) numele și prenumele salariaților plasați în regim de activitate redusă; 

17) salariați angajați prin cumul pentru care se solicită ajutor (DA/NU); 
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18) norma de lucru obișnuită a salariaților plasați în regim de activitate redusă 

(COMPLETĂ / PARȚIALĂ); 

19) norma de lucru a salariaților după plasare în regim de activitate redusă; 

20) salariul de bază lunar al salariaților pentru care se instituie regim de activitate 

redusă; 

21) IBAN, contul bancar al angajatorului, după caz; 

22) acordul angajatorului de a acoperi costurile pentru transferurile ajutoarelor către 

salariați și costurile de administrare ale regimului de activitate redusă; 

23) declarația angajatorului: „Declar, pe proprie răspundere, sub sancțiunea aplicată 

pentru fals în declarații, conform art.352¹ din Codul penal al Republicii Moldova 

nr.985/2002, că toate informaţiile furnizate mai sus sînt corecte şi complete şi înţeleg că 

orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor cu scopul de a obţine 

avantaje pecuniare este pedepsită conform legii”. 

10. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin ordin, aprobă structura și câmpurile 

Formularului de solicitare disponibil în Ghișeul unic de raportare electronică – 

raportare.gov.md. 

11. Angajatorul include în solicitare doar datele prevăzute la punctul 10 subpunctele 5), 

7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 17), 18), 19), 20) celelalte câmpuri din solicitare se 

vor completa, în regim automatizat, din sursele administrative disponibile sau calculele 

efectuate electronic. 

12. Data prevăzută la subpunctul 8) trebuie să fie cel puțin cu 5 zile ulterioară datei 

depunerii cererii. 

13. Confirmarea regimului de activitate redusă se face de către Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă (Agenția Națională), în baza informației incluse în formularul 

de aplicare, redirecționat către Agenția Națională, prin intermediul conexiunilor 

intersistemice între Sistemele Informaționale ale acestor instituții, în termen de 5 zile de la 

solicitare. 

14. Agenția Națională verifica veridicitatea informațiilor incluse în formularul de aplicare 

prin verificarea informației despre angajatori în baza conexiunilor intersistemice cu 

Sistemele Informaționale ale altor instituții relevante sau, în caz de necesitate, prin 

contactarea telefonică a angajatorului cu scopul precizării informației prezentate în 

formularul de aplicare. 

15. Agenția Națională va expedia angajatorului decizia de stabilire a regimului de 

activitate redusă și contractul dintre angajator și subdiviziunea teritorială, care va servi 

temei pentru plata ajutorului.  

16. Deciziile de confirmare a dreptului la ajutor emise se înregistrează în Registrul 

electronic al deciziilor de confirmare a dreptului la ajutor, în sistemul informațional a 

Agenției Naționale. 
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IV. PROCEDURA DE ACORDARE A AJUTORULUI. 

 

17. Pentru a solicita ajutorul, angajatorul completează lunar pe proprie răspundere 

formularul de cerere a ajutorului, în Ghișeul unic de raportare electronică – 

raportare.gov.md, în luna imediat următoare lunii în care a fost prestată muncă în regim de 

activitate redusă, până la data de 25. 

 

18. Formularul de cerere a ajutorului va include următoarele date: 

1) numărul de identificare de stat al persoanei juridice (IDNO); 

2) denumirea angajatorului; 

3) datele de contact (telefon, adresa poștei electronice (e-mail) etc.); 

4) adresa juridică a unității economice; 

5) numărul de ordine al deciziei de stabilire a regimului de activitate redusă, emise de 

Agenția Națională; 

6) numărul de identificare de stat al salariaților (IDNP) plasați în regim de activitate 

redusă; 

7) numele și prenumele salariatului plasat în regim de activitate redusă; 

8) norma de lucru a salariaților după plasare în regim de activitate redusă; 

9) cuantumul ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă; 

10) perioada de timp în care salariatul a prestat muncă în regim de activitate redusă; 

11) motivul pentru care salariatul nu a prestat muncă în regim de activitate redusă 

pe toată durata eligibilă conform deciziei de stabilire a regimului de activitate 

redusă (încetarea contractului de muncă din inițiativa salariatului / decesul 

salariatului / alte motive); 

12) IBAN, contul bancar al angajatorului, după caz. 

19. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin ordin, aprobă structura și câmpurile 

Formularului de solicitare disponibil în Ghișeul unic de raportare electronică –

raportare.gov.md. 

20. Angajatorul include în solicitare doar datele prevăzute la punctul 17 subpunctele 10) și 

11), celelalte câmpuri din solicitare se vor completa, în regim automatizat, din sursele 

administrative disponibile sau calculele efectuate electronic. 

21. În baza contractului dintre angajator și subdiviziunea teritorială și a cererii lunare 

depuse de angajator, Agenția Națională achită angajatorului costul total al cuantumurilor 

ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă, calculate conform punctului 22 al 

prezentului Regulament.  

22. Cuantumul lunar al ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă se 

calculează după formula: 

Vas*(100%-N)*50%*Nz/Nt 

în care: 
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N – norma de lucru a salariatului plasat în regim de activitate redusă, exprimată în 

procente; 

Vas –venitul mediu lunar asigurat al salariatului pe 6 luni anterioare lunii în care a 

fost depusă cererea, cu excepția lunii imediat anterioare; 

Nz – numărul calendaristic de zile a regimului de activitate redusă aplicabil 

salariatului în luna pentru care se face raportarea; 

Nt – numărul calendaristic de zile în luna pentru care se face raportarea. 

 

23. Cuantumul ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă pe zi nu poate fi 

mai mare de 50% din cuantumul salariului mediu pe zi prognozat pentru anul în curs. 

24. Ajutorul acordat salariaților cu regim de activitate redusă reprezintă o sumă 

neimpozabilă. 

25. Deciziile privind acordarea dreptului la ajutor pentru salariații cu regim de activitate 

redusă se adoptă în limita bugetului alocat Agenției Naționale, prin intermediul bugetului 

de stat. 

26. Plata ajutorului se efectuează angajatorilor, care sunt obligați să transfere în termen de 

10 zile de la data recepționării plăților, sumele integrale ale ajutoarelor către salariații 

plasați în regim de activitate redusă. Evidenţa plăţii ajutorului se efectuează de către 

Agenția Națională. 

27. Costurile pentru transferurile ajutoarelor către salariați și costurile de administrare ale 

regimului de activitate redusă sunt suportate de angajator.  

28. Sumele ajutorului stabilite, dar neachitate în legătură cu decesul beneficiarului se 

achită de angajator soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor beneficiarului, iar în cazul 

lipsei acestora – persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. 

29. Deciziile de confirmare a dreptului la ajutor emise de Agenția Națională pot fi 

contestate în instanța de judecată în termen de 30 zile de la data comunicării de către 

Agenția Națională. 

 
V. CONTROLUL STABILIRII REGIMULUI DE ACTIVITATE REDUSĂ 

30. Controlul și constatarea corectitudinii stabilirii de către angajator a regimului de 

activitate redusă se realizează de către Inspectoratul de Stat al Muncii. 

31. Controlul și constatarea corectitudinii transferului de către angajator a fondurilor 

alocate pentru ajutorul salariaților în regim de activitate redusă se realizează de către 

Inspectoratul de Stat al Muncii și Serviciului Fiscal de Stat, conform legislației. 

32. Compensațiile achitate fără temei legal sau în baza datelor false indicate de angajator 

în solicitarea pe proprie răspundere, conform constatărilor Inspectoratului de Stat al 

Muncii sau a Serviciului Fiscal de Stat, se recuperează de la angajator conform legislației. 
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Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind 

acordarea ajutorului salariaților cu regim de activitate redusă  

 

1.Denumirea autorului 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind acordarea ajutorului 

salariaților cu regim de activitate redusă a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.  

2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Criza social economică provocată de pandemia Covid-19 a influențat activitatea economică a agenților 

economici. Aceștia au fost nevoiți să dispună regim de activitate redusă. Legislația în vigoare nu 

prevede modalitatea de stabilire a regimului de activitate redusă, precum și a modului de susținere de 

către Guvern a agenților economici care stabilesc regimul de activitate redusă. 

Acest proiect vine să asigure cadru legal pentru acordarea ajutorului salariaților implicați în regim de 

activitate redusă. 

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 modul de stabilire a dreptului și achitare a ajutorului salariaților cu regim de 

activitate redusă. 

Conform proiectului, dreptul la ajutor pentru salariații cu regim de activitate redusă va fi stabilit de 

ANOFM, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, în baza cererii depuse de angajatori prin Ghișeul 

unic de raportare electronică raportare.gov.md.  

Cuantumul ajutorului se va calcula după formula stabilită și va fi achitat de către ANOFM direct 

angajatorilor.  

Inspectoratul de Stat al Muncii va fi responsabil de constatarea corectitudinii stabilirii regimului de 

activitate redusă de către agenții economici.  

5. Fundamentarea economico-financiară. 

 Implementarea proiectului va necesita mijloace financiare din bugetul de stat. Pentru realizarea 

măsurii propuse Ministerul Finanțelor urmează să identifice mijloacele financiare necesare.  

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Aprobarea prezentului proiect va presupune elaborarea și aprobarea mecanismului stabilire și achitare a 

ajutorului pentru salariații cu regim de activitate redusă.  

7. Impactul proiectului. 

Adoptarea prezentului proiect va contribui la menținerea activității agenților economici în perioada de 

crize social-economice, provocate de pandemii sau alte situații excepționale. 

8. Avizarea și consultarea publică 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul 

urmează a fi supus consultărilor publice concomitent cu inițierea procedurii de  avizare.  

9. Constatările expertizei anticorupție 

Proiectul urmează a fi supus expertizei anticorupție. 

10. Constatările expertizei de compatibilitate 

Întrucât proiectul nu este elaborat în scopul armonizării legislației naționale cu legislația UE, nu se va 

realiza expertiza de compatibilitate. 

11. Constatările expertizei juridice 

Proiectul urmează a fi supus expertizei juridice 

 

Ministru        Marcel SPATARI 



MINISTERUL 

MUNCII ȘI PROTECȚIEI 

SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY 

LABOUR AND SOCIAL 

PROTECTION OF THE REPUBLIC 

OF MOLDOVA 

 

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

Tel. + 373 222268-885; Fax. + 373 22727-695 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 

 
 

2, Vasile Alecsandri street, Chisinau, MD-2009 

Tel. + 373 222268-885; Fax. + 373 22727-695 

e-mail: secretariat@msmps.gov.md 

www.msmps.gov.md 
 

 

Nr. 05/ 5566 din 04.11.2021 

 

Cancelaria de Stat 

 
 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte 
care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea 

proiectului 

 

Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege privind acordarea ajutorului 

salariaților cu regim de activitate redusă 

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 hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea 

proiectului de lege privind acordarea ajutorului 

salariaților cu regim de activitate redusă are drept scop 

menținerea activității agenților economici în perioada de 

crize social-economice, provocate de pandemii sau alte 

situații excepționale. 

Criza social economică provocată de pandemia Covid-

19 a influențat activitatea economică a agenților 

economici. Aceștia au fost nevoiți să dispună regim de 

activitate redusă. Legislația în vigoare nu prevede 

modalitatea de stabilire a regimului de activitate redusă, 

precum și a modului de susținere de către Guvern a 

agenților economici care stabilesc regimul de activitate 

redusă. 

Acest proiect vine să asigure cadru legal pentru 

acordarea ajutorului salariaților implicați în regim de 

activitate redusă. 

4. Lista autorităților și Ministerul Finanțelor 



instituțiilor a căror 

avizare/expertizare este 

necesară 

Ministerul Justiției 

Ministerul Economiei  

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 

Ministerul Sănătății 

Ministerul Educației și Cercetării 

Ministerul Culturii 

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare 

Ministerul Mediului 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 

Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Apărării 

Centrul Național Anticorupție 

Confederația Națională a Sindicatelor 

Confederația Națională a Patronatului 

Casa Națională de Asigurări Sociale 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Inspectoratul de Stat al Muncii 

Serviciul Fiscal de Stat 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

2 zile 

6. Numele, prenumele, 

funcția și datele de contact  

ale persoanei responsabile 

de promovarea proiectului 

Anna Gherganova, Șefa Direcției politici ocupaționale și 

de reglementare a migrației forței de muncă, tel. (022) 

262126, anna.gherganova@msmps.gov.md 

7. Anexe (proiectul actului 

care se solicită a fi 

înregistrat, nota 

informativă cu 

documentele de însoțire) 

- Proiectul Legii 

- Nota informativă 

8. Data și ora depunerii 

cererii 

04.11.2021 

9. Semnătura  
 

 

 

 

Ministru     Marcel SPATARI 
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