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Pentru modificarea Regulamentului privind acordarea ajutorului  

de șomaj și alocației de integrare sau reintegrare profesională  

deținătorilor de terenuri agricole situate după traseul Rîbnița-Tiraspol, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 639/2006  

------------------------------------------------------- 

 

În temeiul Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare 

de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga 

Nistrului ale raionului Dubăsari (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, 

nr. 51-54, art. 215), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Regulamentul privind acordarea ajutorului de șomaj și alocației de 

integrare sau reintegrare profesională deținătorilor de terenuri agricole situate 

după traseul Rîbnița-Tiraspol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 639/2006 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 95-97, art. 700) se modifică 

după cum urmează: 

1) punctul 3 va avea următorul cuprins: 

„3. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin intermediul 

subdiviziunii teritoriale de ocupare a forței de muncă (în continuare –

subdiviziune teritorială) înregistrează, în calitate de şomer cu statut special, 

deţinătorul de terenuri agricole situate după traseul Rîbniţa-Tiraspol, în cazul 

limitării accesului la aceste terenuri, care îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

a) are vîrsta cuprinsă între 16 ani și vîrsta stabilită pentru obținerea 

dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau la o altă categorie de pensie, 

conform legislației în vigoare, cu excepția persoanelor care exercită dreptul la 

pensie de urmaș și la pensie de dizabilitate, cărora li se recomandă încadrarea în 

cîmpul muncii în baza programului individual de reabilitare şi incluziune socială; 

b) este aptă pentru prestarea unei munci; 

c) nu are un loc de muncă; 

d) nu studiază la o formă de învăţămînt cu frecvență;  
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e) caută activ un loc de muncă atît în mod individual, cît și prin 

intermediul subdiviziunii teritoriale, precum și este disponibilă să înceapă 

activitatea de muncă; 

f) are acces limitat la cel puţin 50% din terenul agricol deţinut. 

Înregistrarea şomerului cu statut special se efectuează la prezentarea, 

suplimentar la actele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru înregistrarea 

şomerului, a unui certificat ce consemnează statutul lui, eliberat gratuit de către 

autorităţile administraţiei publice locale, conform modelului din anexa nr.1.”; 

2) la punctele 31-41, cuvintele ,,Agenția” și ,,Agenția teritorială”, la orice 

caz gramatical, se substituie cu cuvintele ,,subdiviziunea teritorială”, la cazul 

gramatical corespunzător; 

3) punctul 5 va avea următorul cuprins: 

,,5. Şomerii cu statut special care au lucrat şi au realizat un stagiu de 

cotizare de cel puțin 12 luni calendaristice în ultimele 24 de luni calendaristice 

premergătoare datei înregistrării ca șomer cu statut special, beneficiază de ajutor 

de şomaj în cuantum de 700 lei. 

Stagiul de cotizare se confirmă în baza informației din Registrul de stat al 

evidenței individuale în sistemul public de asigurări social.”; 

4) la punctul 6, textul ,,o vechime în muncă mai puțin de 9 luni 

calendaristice” se substituie cu textul ,,realizat un stagiu de cotizare mai puțin de 

12 luni calendaristice în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei 

înregistrării.”; 

5) la punctul 8: 

primul alineat va avea următorul cuprins:  

,,Dreptul la ajutorul de șomaj și alocația de integrare sau reintegrare 

profesională șomerilor cu statut special se stabilește de către subdiviziunea 

teritorială, începînd cu a opta zi de la data înregistrării.”; 

la alineatul al treilea, cuvîntul ,,Agenție” se substituie cu cuvintele 

,,subdiviziunea teritorială”, iar după cuvintele ,,stagiu de cotizare” se introduce 

text ,,de cel puțin 12 luni calendaristice în ultimele 24 de luni calendaristice 

premergătoare datei înregistrării”; 

se completează cu două alineate noi cu următorul cuprins: 

,,Stabilirea cuantumului și plata lunară a ajutorului de șomaj și a alocației 

de integrare sau reintegrare profesională se efectuează de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale, începînd cu 10 februarie 2019, în baza datelor din decizia 

privind stabilirea dreptului la ajutor de șomaj şi alocaţie de integrare sau 

reintegrare profesională, aprobată de către subdiviziunea teritorială. 

Ajutorul de șomaj se suspendă/încetează sau se restabileşte și se acordă 

repetat de către Casa Națională de Asigurări Sociale în baza datelor din decizia 

privind suspendarea, încetarea sau restabilire și acordarea repetată a ajutorului de 

șomaj şi a alocaţiei de integrare sau reintegrare profesională aprobate de către 

subdiviziunea  teritorială’’.  
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6) punctele 9-13 vor avea următorul cuprins:  

,,9. Cheltuielile ocazionate de plata ajutorului de șomaj se efectuează în 

limitele mijloacelor prevăzute anual în bugetul asigurărilor sociale de stat. 

10. Cheltuielile ocazionate de plata alocației de integrare sau reintegrare 

profesională se efectuează în limitele transferurilor de la bugetul de stat la 

bugetul asigurărilor sociale de stat, prin intermediul Casei Naționale de Asigurări 

Sociale. 

11. Datele din deciziile adoptate privind stabilirea dreptului la ajutorul de 

șomaj și a alocației de integrare sau reintegrare profesională, precum și din 

deciziile de suspendare, încetare, restabilire și acordarea repetată a ajutorului de 

șomaj și a alocației de integrare sau reintegrare profesională, se furnizează de 

către Agenție în formă electronică Casei Naționale de Asigurări Sociale prin 

intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). 

Casa Națională de Asigurări Sociale, în baza datelor furnizate de Agenție, 

întocmește comanda privind mijloacele bănești necesare pentru plata alocației de 

integrare sau reintegrare profesională, care se prezintă lunar Ministerului 

Finanțelor, pînă la data de 10 a lunii următoare celei de gestiune. 

Ministerul Finanțelor, în baza acestei comenzi, transferă sumele necesare 

pentru achitarea alocațiilor de integrare sau reintegrare profesională din 

mijloacele prevăzute în legea bugetului de stat la bugetul asigurărilor sociale de 

stat pentru anul respectiv. 

12. Casa Națională de Asigurări Sociale prezintă Ministerului Finanțelor 

pînă la data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune, raportul privind 

utilizarea mijloacelor bugetare, conform formularului specificat în anexa nr.2. 

13. Ajutorul de șomaj și alocația de integrare sau reintegrare profesională 

se plătește beneficiarilor, lunar, pentru luna precedentă, de către Casa Națională 

de Asigurări Sociale prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat 

de către șomer. Prestatorul de servicii de plată desemnat de către șomer va 

încheia contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale. 

În cazul în care șomerul cu statut special nu a desemnat prestatorul de 

servicii de plată, plata ajutorului de șomaj se transferă la oficiul poștal pînă la 

desemnarea unui alt prestator de servicii de plată.”; 

7) la punctul 14, cuvintele ,,și se fixează de către Agenție în carnetul de 

muncă” se exclud; 

8) la punctul 15: 

cuvîntul ,,Agenția” se substituie cu cuvintele ,,subdiviziunea teritorială”; 

ultimul alineat va avea următorul cuprins: 

„Funcţionarii instituțiilor implicate, din a căror vină, ca urmare a 

nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost stabilite şi plătite 

fraudulos sume din bugetul asigurărilor sociale de stat, sînt obligaţi să le 

restituie.”; 

9) la punctul 16, cuvîntul ,,Agenției” se substituie cu cuvintele ,,Casei 

Naționale de Asigurări Sociale”, în ambele cazuri; 
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10) la punctul 17, după cuvintele ,,Agenția Națională pentru Ocuparea 

Forței de Muncă” se introduce textul ,, , după caz de către Casa Națională de 

Asigurări Sociale”; 

11) la anexele nr.1 și nr.3, cuvintele ,,Agenţiei pentru ocuparea forţei de 

muncă” se substituie cu cuvintele ,,Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă”. 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 10 februarie 2019. 

 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Silvia Radu 

 

 

Ministrul finanţelor      
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