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Proiect 

 

 

 
Republica Moldova 

 

GUVERNUL 

 

HOTĂRÂRE nr.___ 
din ___________________2020 

Chișinău 

 

cu privire la modificarea Anexelor nr.1 și nr.11 la Hotărîrii Guvernului nr. 

1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare  

a forței de muncă 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

 

1. Se aprobă: 

1) Modificări la Anexa nr. 1, Procedura de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din 

evidență a șomerilor, după cum urmează: 

(1) Punctul 7 va avea următorul cuprins: 

„7. Cererea de înregistrare cu statut de șomer este însoțită de următoarele documente: 

1) buletinul de identitate sau permisul de ședere, după caz, cu termenul valabil, cu 

excepția cererilor depuse în regim online;  

2) actele de studii și de calificare deținute, cu excepția cazurilor în care acestea sunt 

înregistrate în Sistemul de personalizare a actelor de studii (SIPAS); 

Cererile depuse în regim online se validează de către specialistul subdiviziunii teritoriale 

la momentul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială pentru luarea în evidență. 

Termenul prezentării persoanei la subdiviziunea teritorială nu poate depăși două săptămâni din 

ziua depunerii cererii. Neprezentarea în termenul stabilit constituie temei pentru respingerea 

cererii.” 

 

(2) La punctul 8, textul „ declarației pe propria răspundere” se exclude. 

 

(3) Punctul 9, va avea următorul cuprins: 
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„9. În cazul în care persoana nu poate prezenta niciun act de studii sau de calificare și respectiv 

aceste informații nu pot fi obținute în regim on-line sau lipsesc în sistemul informațional, 

aceasta este înregistrată ca șomer fără studii.” 

 

(4) Anexa nr. 1 se completează cu punctele 111 și 112, cu următorul cuprins:  

„111.  Șomerii care necesită suport suplimentar pe piața muncii, prevăzuți la art. 23 alin. (3) lit. 

c), f), g), h), i) și j) din Lege, care depun Cererea de înregistrare cu statut de șomer în regim 

online, declară acest statut în cerere cu prezentarea ulterioară, la acordarea statutului de șomer, 

a originalului documentelor confirmative, menționate la punctul 11 din prezenta Procedură.” 

„112. Prin excepție, documentele menționate la subpunctele 1)-6) nu se prezintă în cazul în care 

statutul declarat de solicitant este validat în baza conexiunilor intersistemice cu sistemele 

informaționale ale instituțiilor emitente.” 

 

(5) La punctul 13: 

1) după textul „specialistul subdiviziunii teritoriale” se completează cu textul „sau sistemul 

informațional, după caz,” 

2) După subpunctul 4) se completează cu subpunct nou 5) cu următorul conținut: 

„5) statutul declarat în conformitate cu prevederile punctului 111.” 

 

(6) Punctul 16, după textul „în sistemul informațional” se completează cu textul „cu excepția 

cererilor depuse în regim online”. 

 

(7) Punctul 21 va avea următorul cuprins: „21. Evidența șomerilor înregistrați se ține în 

sistemul informațional”. 
 

(8) Punctul 22 se exclude. 

 

(9) La punctul 24: 

1) după textul „informarea de către șomer” se completează cu textul „în regim online”; 

2) la subpunctul 3), după textul „reabilitare și incluziune socială” se completează cu textul 

„sau verificarea în sistemul informațional al Consiliului Național pentru Determinarea 

Dizabilității și Capacității de Muncă” 

3) la subpunctul 4), textul „sistemul informațional” se substituie cu textul „sau verificarea 

în sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale” 

4) la subpunctul 7) după textul „sistemul informațional” se completează cu textul „al 

Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă 

5) la subpunctul 8), după textul „declarația persoanei” se completează cu textul „sau 

verificarea în Registrul informației criminalistice și criminologice sau Registrul 

persoanelor reținute, arestate și condamnate” 

6) la subpunctul 9), după textul „declarația persoanei” se completează cu textul „sau 

verificarea în Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate” 
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7) la subpunctul 12) după textul „certificatului de deces” se completează cu textul „sau 

verificarea în registrul de stat al populației” 

8) la subpunctul 13), după textul „confirmării de la medic” se completează cu textul „sau 

verificarea în sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale” 

 

(10) Punctul 26 va avea următorul cuprins: 

„26. Copiile de pe certificatele și confirmările prevăzute la pct. 24 din prezenta Procedură 

pot fi transmise în copie în regim online sau de la adresa de poștă electronică a șomerului 

declarată în cererea de înregistrare cu statut de șomer. 

Declarațiile persoanei se consideră valide dacă sunt transmise în regim online sau de la adresa 

de poștă electronică a șomerului declarată în cererea de înregistrare cu statut de șomer.” 

 

(11) La punctul 27 textul „fișa șomerului pe suport de hîrtie” se substituie cu textul „notele 

de conlucrare pe suport de hârtie”. 

 

2) Modificări la Anexa nr. 11, Procedura de examinare a cererii de stabilire a dreptului la 

ajutorul de șomaj, după cum urmează: 

 

(1)  La punctul 5, după textul „specialistul subdiviziunii teritoriale” se completează cu textul 

„sau sistemul informațional, după caz,” 

 

(2)  Punctul 6 se expune în următoarea redacție: 

„ 6. Dacă șomerul întrunește cumulativ condițiile prevăzute la art. 43 alin. (4) din Lege, decizia 

de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj se emite concomitent cu înregistrarea cu statut de 

șomer, cu excepția cazurilor prevăzute la punctele 8, 10 și 13 din prezenta Procedură.” 

 

(3) Punctul 8 se expune în următoarea redacție: 

„8. În cazul șomerilor care au încetat activitatea de muncă ca urmare a lichidării unității și 

reducerii statelor de personal şi s-au înregistrat la subdiviziunea teritorială pînă la expirarea a 

3 luni de la data concedierii, decizia de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, se emite după 

expirarea a 3 luni de la data concedierii.” 

 

(4) Punctul 10 se expune în următoarea redacție: 

„10. În cazul șomerilor, care au încetat activitatea de muncă ca urmare a lichidării unității și 

reducerii statelor de personal conform art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158/2008 cu privire la 

funcția publică și statutul funcționarului public, decizia de stabilire a dreptului la ajutor de 

șomaj, se emite după expirarea perioadei în care beneficiază de indemnizație de eliberare din 

serviciu, cu anexarea copiei ordinului de eliberare.” 

 

(5) Punctul 13 se expune în următoarea redacție: 

„13. În cazul șomerilor prevăzuți la art. 44 alin. (3) din Lege, beneficiari de indemnizație de 

îngrijire a copilului, stabilită anterior înregistrării la subdiviziunea teritorială, decizia de 
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stabilire a dreptului la ajutor de șomaj se emite după expirarea perioadei în care beneficiază de 

această indemnizație.”. 

 

(6) Punctul 14 se exclude. 

 

(7)  Punctul 15 se expune în următoarea redacție: 

„Decizia de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj este verificată de către șeful subdiviziunii 

teritoriale. Deciziile de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj emise se vor înregistra în 

Registrul electronic al deciziilor de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj, în sistemul 

informațional.”. 

 

(8) Anexa nr. 11 se completează cu punctul 151, cu următorul cuprins:  

„151. Prin ordinul directorului Agenției, competența privind emiterea deciziilor de stabilire a 

dreptului la ajutor de șomaj, poate fi delegată, specialistului subdiviziunii teritoriale.” 

 

(9) Punctul 16 se expune în următoarea redacție: 

„16. Decizia de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj emisă de către subdiviziunea teritorială 

se anexează la dosarul șomerului.” 

 

(10) La punctul 17, textul „, verificată de către șeful subdiviziunii teritoriale,” se exclude. 

 

(11) Anexa nr. 11 se completează cu punctul 261 cu următorul cuprins: 

„261. Stagiul de cotizare realizat pînă la 1 ianuarie 1999 se confirmă în baza informației scanate 

din carnetul de muncă şi înregistrată în contul personal de asigurări sociale al persoanei 

asigurate. Perioadele de activitate realizate pînă la 1 ianuarie 1999 se includ în stagiul de 

cotizare dacă au fost achitate contribuții de asigurări sociale.” 
 

(12) Punctul 29, la final, se completează cu următorul text: “Rezultatul obținut se rotunjește 

pînă la o unitate după virgulă. În cazul lunilor lucrate incomplet în legătură cu încadrarea în 

serviciu sau concediere, în stagiul de cotizare se include perioada efectiv lucrată.” 
 

(13) La punctul 30, textul “ce acordă dreptul la ajutor de șomaj” de exclus. 

 

(14) Punctul 31 se exclude. 

 

(15) Punctul 32 se expune în următoarea redacție: 

„32. Cuantumul și durata de plată a ajutorului de șomaj se stabilește automat de către sistemul 

informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale în baza datelor din decizia privind 

stabilirea dreptului la ajutor de șomaj emisă de către subdiviziunile teritoriale. În cazul în care 

informația necesară pentru stabilirea cuantumului ajutorului de șomaj este 

incorectă/incompletă sau în cazul în care se constată lipsa unor date, cuantumul ajutorului de 

șomaj se stabilește după apariția informației necesare.” 
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(16) La punctul 33, textul “ datele din deciziile privind cuantumul și perioada de plată a 

ajutorului de șomaj emise de către casa teritorială de asigurări sociale” de substituit cu textul 

„datele privind cuantumul și perioada de plată a ajutorului de șomaj din deciziile aprobate de 

către casa teritorială de asigurări sociale”. 

 

 

(17) La punctul 34 textul „se aprobă de către conducătorul casei teritoriale de asigurări 

sociale” se substituie cu textul „se aprobă de către conducătorul subdiviziunii responsabile din 

cadrul casei teritoriale de asigurări sociale”. 

 

(18) Anexa nr. 11 se completează cu punctul 341, cu următorul cuprins:  

„Deciziile privind stabilirea cuantumului ajutorului de șomaj, identificate conform criteriilor 

aprobate de Casa Națională de Asigurări Sociale, se aprobă de către conducătorii caselor 

teritoriale de asigurări sociale.” 

 

(19) La punctul 35, cuvîntul „emisă” de substituit cu cuvîntul „aprobată”. 

 

2. Prezenta Hotărîre de Guvern intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, cu următoarea excepție: 

(1)  Întră în vigoare din data de 01.04.2021 următoarele puncte: 

La punctul 1), subpunctele  (2) și (10); 

 

 

 

Prim-ministru                                                                          Ion CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul Sănătății,                                                                  Viorica DUMBRĂVEANU 

Muncii și Protecției Sociale                                                                

 

Ministrul Finanțelor                                                                 Serghei PUȘCUȚA 
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Notă informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 11 la 
Hotărîrea Guvernului nr.1276/2018 cu privire la aprobarea procedurilor privind  

accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă  
 

1.Denumirea autorului 

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 11 la Hotărîrea Guvernului 
nr.1276/2018 cu privire la aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței 
de muncă  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.38-47, art. 66) a fost elaborat de 

către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  

2.Condițiile ce au impus elaborarea proiectului și finalitățile urmărite 

Prezentul proiect este elaborat în contextul implementării Planului de acțiuni pentru 
implementarea activităților necesare în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor 
guvernamentale” (MGSP) pentru februarie–iunie 2020, aprobat prin Decizia Primului Ministru 

al Republicii Moldova nr.8 din 11.02.2020. Modificările propuse au drept scop asigurarae 

cadrului legal necesar în contextul reingineriei/digitalizării procesului de înregistrare a statutului 

de șomer și de acordare a ajutorului de șomaj. 
3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi 

Proiectul prevede modificarea  Anexelor nr.1 și nr.11 la Hotărîrea Guvernului nr.1276/2018 cu 
privire la aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, și 
anume: 

1. Anexa nr. 1 „Procedura de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a 
șomerilor”;  

2. Anexa nr. 11 „Procedura de examinare a cererii de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj”. 

 

La Anexa nr.1 Procedura de înregistrare cu statut de șomer și scoatere din evidență a șomerilor 

prin proiectul dat se modifică modul de depunere a cererii de înregistrare cu statut de șomer și a 
actelor de însoțire. Modificările propuse permit depunerea cererilor în regim online și elimină 
necesitatea prezentării documentelor de către solicitanți în cazul în care statutul declarat de 
aceștia este validat în baza datelor înscrise în registrele electronice ale altor instituții (Serviciul 

Fiscal de Stat, Asgenția Servicii Publice, etc).  

Ca rezultat, va fi posibilă ținerea evidenței șomerilor doar în sistemul informațional și vor fi 

eliminate costurile aferente păstrării registrelor pe hârtie sau legate de transferul dosarelor fizice. 
Modificările la Anexa nr. 11, Procedura de examinare a cererii de stabilire a dreptului la ajutor 

de șomaj se propun în contextul digitalizării și automatizării acordării ajutorului de șomaj, ceea 
ce va permite ca decizia de stabilire a ajutorului de șomaj să se emită concomitent cu înregistrarea 
cu statut de șomer.  
Totodată, modificările presupun și stabilirea automată a cuantumului și duratei de plată a 
ajutorului de șomaj de către sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale în 
baza datelor din decizia privind stabilirea dreptului la ajutor de șomaj emisă de către 
subdiviziunile teritoriale, ceea ce permite eliminarea termenului de 30 zile în care se realizează 
calculul de către CNAS, conform regelemntărilor în vigoare.  

Suplimentar, prin proiectul dat, se introduc și prevederi  privind privind modul de confirmare a 

stagiului de cotizare realizat pînă la 1 ianuarie 1999. 
4. Fundamentarea economico-financiară. 

Digitally signed by Dumbrăveanu Viorica
Date: 2020.05.12 08:49:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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 Implementarea acestui proiect este finanțat din mijloacele financiare ale proiectului 
”Modernizarea serviciilor guvernamentale”, implementat de Agenția de Guvernare Electronică, 
iar costurile privind implementarea acestuia se estimează la circa 1,8 mil lei. 

5. Impactul proiectului. 

Adoptarea prezentului proiect va asigura implementarea unui model nou de înregistrare a 

statutului de șomer și acordarea ajutorului de șomaj de către ANOFM, prin digitalizarea acestora, 

ceea ce va duce la efciientizarea procesului de acordare a statutului de șomaj și a ajutorului de 
șomaj. Totodată, modificările propuse vor simplifica comunicarea între șomer și subdiviziunea 

teritorială. 
6. Avizarea și consultarea publică 

Proiectul a fost avizat și consultat, conform procedurii stabilite de legislația în vigoare. A fost 

publicat anunțul de inițiere a procesului de modificare a Hotărîrii de Guvern nr. 1276/2018, 
ulterior proiectul a fost publicat pe pagina electronică a Ministerului Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale, la rubrica transparența în procesul decizional, precum și a fost transmis spre 
consultare autorităților publice responsabile. 

 

 

 

Ministru        Viorica DUMBRĂVEANU 

 

 



MINISTERUL 

SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI 
PROTECȚIEI SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY 

OF HEALTH, 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 
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Tel. + 373 222268-885; Fax. + 373 22727-695 
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Nr. 10/ 2446    din    11.05.2020 

 

 

Către: 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 
pentru modificarea Anexelor nr. 1 

și nr. 11 la Hotărîrea Guvernului 
nr.1276/2018 cu privire la 

aprobarea procedurilor privind 

accesul la măsurile de ocupare a 

forței de muncă  (Monitorul Oficial 
al Republicii Moldova, 2019, nr.38-

47, art. 66) 

2. Autoritatea care a elaborat proiectul 

 

Ministerul Sănătății, Muncii și 
Protecției Sociale 

3. Justificarea depunerii cererii 

(indicația corespunzătoare sau 
remarca precum că proiectul este 
elaborat din inițiativa autorului) 
 

Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost 
elaborat în contextul implementării 
acțiunii nr. 3.2.2 din Planul de 
acțiuni pentru implementarea 
activităților necesare în cadrul 
proiectului „Modernizarea 
serviciilor guvernamentale” 
(MGSP) pentru februarie–iunie 

2020, aprobat prin Decizia Primului 

Ministru al Republicii Moldova 

nr.8 din 11.02.2020. 

Digitally signed by Dumbrăveanu Viorica
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4. Lista autorităților și instituțiilor a 
căror avizare este necesară 

Ministerul Economiei și 
Infrastructurii 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 
Regionale și Mediului 
Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării  
Ministerul Finanțelor 
Ministerul Justiției 
Ministerul Afacerilor Interne 

Ministerul Afacerilor Externe și 
Integrării Europene 

Agenția de Guvernare Electronică 

Confederaţia Naţională a 
Patronatului 

Confederaţia Naţională a 
Sindicatelor 

Casa Naţională de Asigurări 
Sociale 

Agenția Națională pentru Ocuparea 
Forței de Muncă 

5. Termenul-limită pentru depunerea 
avizelor/expertizelor 

10 zile 

6. Numele, prenumele, funcția și datele 
de contact  ale persoanei responsabile 

de promovarea proiectului 

 

Galina Șargu, consultant principal, 

Direcția politici ocupaționale și de 
reglementare a migrației,  
tel. (022) 262102, 

galina.sargu@msmps.gov.md 

7. Anexe (proiectul actului care se 

solicită a fi înregistrat, nota 
informativă cu documentele de 
însoțire) 

- Proiectul Hotărîrii de Guvern 

- Nota informativă 

8. Data și ora depunerii cererii  

9. Semnătura  
 

Ministru 

Viorica DUMBRĂVEANU 

 

 
 


