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Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 11 la Hotărârea Guvernului 

nr. 1276/2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul  

la măsurile de ocupare a forței de muncă 

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

 

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, 2019, nr. 38-47, art. 66) se modifică după cum urmează: 

 

1) în anexa nr. 1: 

 

a) punctul 7 va avea următorul cuprins: 
 

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

documente, prezentate în original și în copii: 

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

valabil, cu excepția cererilor depuse în regim on-line;  

b) actele de studii și de calificare deținute, cu excepția cazurilor în care 

acestea sunt înregistrate în Sistemul informațional de personalizare a actelor de 

studii (SIPAS). 

Cererile depuse în regim on-line se validează de către specialistul 

subdiviziunii teritoriale în momentul prezentării persoanei la subdiviziunea 

teritorială pentru luarea în evidență. Termenul prezentării persoanei la 

subdiviziunea teritorială nu poate depăși două săptămâni de la data depunerii 

cererii. Neprezentarea în termenul stabilit constituie temei pentru respingerea 

cererii.”; 

 

b) la punctul 8, textul „ , declarației pe propria răspundere” se exclud; 

 

c) punctul 9 va avea următorul cuprins: 
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„9. În cazul în care persoana nu prezintă 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.”; 

 

d) se completează cu punctele 11
1
 și 11

2
 cu următorul cuprins:  

 

„11
1
.  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 on-line, declară acest statut în cerere, 

prezentând ulterior, la acordarea statutului de șomer, originalul documentelor 

confirmative menționate la pct. 11 din prezenta Procedură. 

11
2
. Documentele menționate la pct. 11 subpct. 1)-6) din prezenta 

Procedură nu se prezintă în cazul în care statutul declarat de solicitant este 

validat în baza conexiunilor intersistemice cu sistemele informaționale ale 

instituțiilor emitente.”; 

  

e) la punctul 13: 

după cuvintele „specialistul subdiviziunii teritoriale” se introduce textul 

„sau sistemul informațional, după caz,”; 

se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins: 

„5) statutul declarat în conformitate cu prevederile pct. 11
1 

din prezenta 

Procedură.”; 

 

f) punctul 16 se completează cu textul „ , cu excepția cererilor depuse în 

regim on-line”; 

 

g) punctul 21 va avea următorul cuprins:  
 

„21. Evidența șomerilor înregistrați se ține în Registrul de evidență a 

șomerilor, în sistemul informațional.”; 

 

h) la punctul 24: 

după cuvintele „informarea de către șomer” se introduce textul „în regim 

on-line,”; 

subpunctul 3) se completează cu cuvintele „sau verificarea în sistemul 

informațional al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și 

Capacității de Muncă”; 

la subpunctul 4), după cuvintele „sistemul informațional” se introduc 

cuvintele „al Casei Naționale de Asigurări Sociale”; 

la subpunctul 7), după cuvintele „sistemul informațional” se introduc 

cuvintele „al Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității 

de Muncă”; 
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la subpunctul 8), cuvintele „sau declarația persoanei” se substituie textul 

„ , declarația persoanei sau verificarea în Registrul informației criminalistice și 

criminologice sau Registrul persoanelor reținute, arestate și condamnate”; 

la subpunctul 9), cuvintele „sau declarația persoanei” se substituie textul 

„ , declarația persoanei sau verificarea în Registrul persoanelor reținute, arestate 

și condamnate”; 

la subpunctul 12), cuvintele „sau prezentarea copiei certificatului de 

deces” se substituie cu textul „ , prezentarea copiei certificatului de deces sau 

verificarea în Registrul de stat al populației”; 

subpunctul 13) se completează cu cuvintele „ori verificarea în sistemul 

informațional al Casei Naționale de Asigurări Sociale”; 

 

i) punctul 26 va avea următorul cuprins: 
 

„26. Declarația persoanei, copiile de pe certificatele și confirmările 

prevăzute la pct. 24 din prezenta Procedură pot fi transmise în regim on-line sau 

de la adresa de poștă electronică a șomerului indicată în cererea de înregistrare 

cu statut de șomer.”; 

 

j) la punctul 27, cuvintele „fișa șomerului pe suport de hârtie” se substituie 

cu cuvintele „notele de conlucrare pe suport de hârtie”; 

 

2) în anexa nr. 11: 

 

a)  la punctul 5, după cuvintele „specialistul subdiviziunii teritoriale” se 

introduce textul „sau sistemul informațional, după caz,” 

 

b)  punctul 6 va avea următorul cuprins: 
 

„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 pct. 8, 10 și 13 din prezenta Procedură.”; 

 

c) punctul 8 va avea următorul cuprins: 
 

„8. Pentru șomerii care au încetat activitatea de muncă ca urmare a 

lichidării unității și reducerii statelor de personal şi s-au înregistrat la 

subdiviziunea teritorială până 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.”; 

 

d) punctul 10 va avea următorul cuprins: 
 

„10. Pentru șomerii înregistrați la subdiviziunea teritorială care au încetat 

activitatea de muncă ca urmare a lichidării unității și reducerii statelor de 
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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.”; 

 

e) punctul 13 va avea următorul cuprins: 
 

„13. Pentru șomerii prevăzuți la art. 44 alin. (3) din Lege, beneficiari de 

indemnizație de îngrijire a copilului, stabilită anterior înregistrării la 

subdiviziunea teritorială, decizia de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj se 

emite după expirarea perioadei în care beneficiază de această indemnizație.”; 

 

f) punctul 14 se abrogă; 

 

g)  punctul 15 va avea următorul cuprins: 
 

„15. 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.”; 

 

h) se completează cu punctul 15
1
 cu următorul cuprins:  

 

„15
1
. Prin ordin al directorului Agenției, competența privind emiterea 

deciziilor de stabilire a dreptului la ajutor de șomaj poate fi delegată 

specialistului subdiviziunii teritoriale.”; 

 

i) punctul 16 va avea următorul cuprins: 
 

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

subdiviziunea teritorială se anexează la dosarul șomerului.”; 

 

j) la punctul 17, textul „ , verificată de către șeful subdiviziunii 

teritoriale,” se exclude, iar cuvintele „se transmite” se substituie cu cuvintele „se 

transmit”; 

 

k) la punctul 21, cuvintele „venit din care au fost calculate și achitate 

contribuții de asigurări sociale” se substituie cu textul „venit din care, la data 

aprobării deciziei privind stabilirea cuantumului ajutorului de șomaj, au fost 

calculate și plătite contribuții de asigurări sociale”; 

 

l) se completează cu punctele 26
1
 și 26

2
 cu următorul cuprins: 

 

„26
1
. Stagiul de cotizare realizat până la 1 ianuarie 1999 se confirmă în 

baza informației scanate din carnetul de muncă şi înregistrată în Registrul de stat 

al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale. 
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26
2
. În cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 4 pct. 1

1
) din Legea 

nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, la calculul stagiului de 

cotizare necesar pentru stabilirea perioadei de plată a ajutorului de șomaj, se 

includ toate perioadele de îndeplinire a serviciului în calitate de militar sau 

colaborator (funcționar) cu statut special al organelor apărării naționale, 

securității statului și ordinii publice până la 1 ianuarie 2017.”; 

 

m) punctul 29 se completează cu textul „Rezultatul obținut se rotunjește 

până 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.” 

 

n) la punctul 30, cuvintele „ce acordă dreptul la ajutor de șomaj” se 

exclud; 

 

o) punctul 31 se abrogă; 

 

p) punctul 32 va avea următorul cuprins: 
 

„32. Cuantumul și perioada de plată a ajutorului de șomaj se stabilesc 

automat, în ziua în care în sistemul informațional al Casei Naționale de Asigurări 

Sociale apar datele 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.”; 

 

q) la punctul 33, cuvintele „datele din deciziile privind cuantumul și 

perioada de plată a ajutorului de șomaj emise de către casa teritorială de asigurări 

sociale” se substituie cu cuvintele „datele privind cuantumul și perioada de plată 

a ajutorului de șomaj din deciziile aprobate de către casa teritorială de asigurări 

sociale”; 

 

r) la punctul 34, cuvintele „se aprobă de către conducătorul casei 

teritoriale de asigurări sociale” se substituie cu cuvintele „se aprobă de către 

conducătorul subdiviziunii responsabile din cadrul casei teritoriale de asigurări 

sociale”; 

 

s) se completează cu punctul 34
1
 cu următorul cuprins:  

 

„34
1
. Deciziile privind stabilirea cuantumului ajutorului de șomaj se 

aprobă de către conducătorii caselor teritoriale de asigurări sociale în baza 

criteriilor stabilite de Casa Națională de Asigurări Sociale.”; 

 

t) la punctul 35, cuvântul „emisă” se substituie cu cuvântul „aprobată”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția 

subpunctelor b) și j) de la punctul 1), care vor intra în vigoare la 1 aprilie 2021. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul sănătății, 

muncii și protecţiei sociale    Viorica Dumbrăveanu 
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