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REGLEMENTARI  PRIVIND  GARANŢIILE   SOCIALE  
ACORDATE  CETăŢENILOR  Cu  STATuT  OFICIAL DE  ŞOMER

Ludmila PROCA ,
doctor în drept (USM)

REZuMAT
 Prezentul articol este destinat statutului oficial al şomerului, ce se stabileşte cetăţenilor care corespund prevederilor art.2 

din Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, din mo-
mentul înregistrării acestora la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în calitate de persoane în căutarea unui loc de muncă 
corespunzător.

 În cadrul articolului, se cercetează noţiunea de şomer, drepturile şi obligaţiile lui, garanţiile sociale în cazul pierderii locu-
lui de muncă, conform prevederilor legale. Legislatorul stabileşte următoarele categorii de garanţii sociale pentru cetăţenii cu 
statut oficial de şomer: ajutor de şomaj; indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă; indemnizaţie de maternitate; 
alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională; indemnizaţie lunară şomerilor, antrenaţi la lucrări publice; indemnizaţa 
unică la încadrare pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă; indemnizaţia unică la naşterea copilului, indemnizaţia lunară 
pentru creşterea/îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani; ajutoare băneşti (material, social, de deces); ajutoare 
umanitare; serviciul de asistenţă socială comunitară. 

Cuvinte-cheie: şomaj, şomer, ocupare, ajutorul de şomaj, stimularea mobilităţii forţei de muncă, garanţie socială, mediere 
a muncii, informare şi consiliere profesională, consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei activităţi de întreprinzător, orienta-
re şi formare profesională, stagiu de practică, alocaţia de integrare sau de reintegrare profesională.  

SuMMARy
 The present  article is meant for the  official status  of the unemployed,  established for the citizens, corresponding to 

the provisions of the art.2 of the Law concerning the employment of the labor forces and social protection of the  persons 
looking for a job,  from the moment of their registration at the agency for labor force employment,  as a person looking for 
a corresponding  job.

 In the framework of the article we analyze the notion of jobless, his rights and obligations,  social guarantees in case 
of losing the job, according to the provisions of the law.  The legislator establishes the following categories of social gua-
rantees for the citizens with an official status of unemployed: unemployment assistance; reintegration payment; monthly 
unemployment payment, engaged in public activities; a single engagement pay  for the  stimulation of the mobility of the 
labor force; a single payment at the childbirth,  monthly payment for for care or bringing up of a child  up to the age of 
a year and a half; money assistance  ( material, social,  or of  death ); humanitarian assistance; by the community social 
assistance service.  

Keywords: unemployment,  unemployed,  engagement,  unemployment assistance, stimulation of the mobility of the 
labor force,  social security, labor mediation, professional information and  advice,  consulting and assistance for the initi-
ation of an activity of enterprising,  professional orientation and formation,  practice probation, integration  allocation  of 
of professional reintegration.   

Şomajul în Republica Moldova a fost oficial recu-
noscut după anul 1989, în urma schimbărilor po-

litice, care au dus la o nouă orientare economică socială. 
Acest fenomen s-a amplificat în perioada de tranziţie la 
economia de piaţă, ca urmare a restructurării macroeco-
nomice şi a declanşării procesului de privatizare1. 

 Trecerea la relaţiile economiei de piaţă a dat naştere 
la noi probleme în domeniul repartizării şi folosirii re-
surselor de muncă: pe de o parte, odată cu proclamarea 
principiului libertăţii muncii şi activităţii de antrepre-
noriat se deschid posibilităţi largi pentru dezvoltarea 
iniţiativei, activităţilor creative ale oamenilor. Pe de 
altă parte, trecerea la economia de piaţă este însoţită de 
schimbări în structura economico-socială, privatizarea 
proprietăţii de stat, falimentarea mai multor întreprin-
deri şi organizaţii etc.2. În legătură cu aceasta, pe piaţa 
muncii, apar o mulţime de grupuri de muncitori califi-
caţi şi specialişti, care nu au loc de lucru – şomerii. 

Şomajul este o stare negativă a economiei, ce afec-
tează o parte din populaţia activă disponibilă, prin ne-
asigurarea locurilor de muncă şi este definit ca sumă 
agregată a tuturor acelor persoane cu statut oficial de 

şomer, adică şomajul constă din numărul total de şo-
meri. 

Noţiunea de „şomaj” provine de la cuvântul francez 
chomage, la rândul său, fiind preluat din limba greacă 
cauma care înseamnă căldură mare, din cauza căreia se 
întrerupe orice activitate. 

Definiţia cea mai des folosită privitor la şomer este 
următoarea: persoana care nu are un loc de muncă şi 
care este în căutarea acestui loc de muncă remunerat3, 
iar noţiunea de persoană aflată în căutarea unui loc 
de muncă desemnează persoana înregistrată la Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau la o 
agenţie privată de ocupare a forţei de muncă, autorizată 
în condiţiile legii, pentru a fi sprijinită în ocuparea unui 
loc de muncă4.

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte 
şomajul ca fenomen economic, cauzat de crizele sau 
recesiunile economice, care constă în aceea că o parte 
din salariaţi rămân fără lucru, ca urmare a decalajului 
dintre cererea şi oferta de forţă de muncă; situaţia ace-
luia care nu se poate angaja din cauza imposibilităţii de 
a găsi un loc de muncă5. 
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Şomajul mai poate fi privit ca fiind o situaţie proprie 
persoanelor care şi-au încetat involuntar activitatea şi/
sau nu se pot angaja, din cauza imposibilităţii găsirii 
unui loc de muncă6.

Una din condiţiile fundamentale pentru definirea 
noţiunii de şomaj este stabilirea prealabilă a conţi-
nutului termenului de ocupare7. Aceste două noţiuni, 
de fapt interdependente, comensurează ansamblul 
populaţiei active8. Pe una din ele (ocuparea) se în-
scriu datele care atestă gradul de ocupare a populaţi-
ei active. Pe cealaltă (şomajul) se înscriu datele care 
exprimă nivelul dezocupării (lipsă totală de lucru). 
Astfel, limita minimă a timpului lucrat face să bas-
culeze întinderea noţiunii de şomaj. De aceea un rol 
important îi revine criteriului unei munci cu o durată 
de cel puţin o oră.  

Ocuparea se poate defini ca însemnând deţinerea 
unui loc de muncă şi prestarea unei munci cu o durată 
de cel puţin o oră în timpul referinţei (o săptămână sau 
o zi), incluzând9: 

– toate persoanele în vârstă active care deţin o mun-
că sau care, deşi nu se află în muncă, deţin o legătură 
formală cu locul de muncă;

– toate persoanele ce execută o muncă nesalariată 
în vederea unui câştig familial, în natură sau bani, sau 
care:

– având întreprindere proprie, nu lucrează temporar 
dintr-un motiv sau altul.

Pe de altă parte, lipsa involuntară de ocupare (şo-
majul ) include persoanele:

– care în cursul perioadei de referinţă se află fără 
muncă, adică lipsite de ocupare salariată ori nesalari-
ată;

– în căutare de muncă (sunt înscrise la un birou de 
muncă ori fac demersuri active pe alte căi, care pot fi 
probate);

– lipsite de muncă şi dispuse să muncească;
– care au luat măsuri de a găsi un loc de muncă, fără 

o legătură formală cu acest loc;
– disponibile pentru muncă şi în căutarea unui loc 

de muncă.
Şomerii au dreptul la protecţie socială din partea 

statului, reglementat de actele normative internaţionale 
şi naţionale. 

Dintre actele normative internaţionale, ce conţin 
prevederi cu referinţă la protecţia socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: Declaraţia 
universală a drepturilor omului adoptată la 10 decem-
brie 1948 de către Adunarea Generală a ONU la New 
York10; Convenţia OIM nr. 88 privind organizarea acti-
vităţii de folosire a forţei de muncă, adoptată la 9 iulie 
1948 de către Conferinţa Generală a OIM din 17 iu-
nie 194811; Convenţia OIM nr. 122 privind politica de 
ocupare a forţei de muncă adoptată la 9 iulie 1964 de 
către Conferinţa Generală a OIM din 17 iunie 1964 la 
Geneva12; etc.

În plan naţional, prevederi cu privire la protecţie 
împotriva şomajului regăsim în art. 43 din Constituţia 
Republicii Moldova13: „Orice persoană are dreptul la 
muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile 
şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împo-
triva şomajului”.

Reglementări privind protecţia socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de muncă conţin şi principii-
le de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi ale 
altor raporturi legate nemijlocit de acestea, printre care 
figurează şi protecţia împotriva şomajului, şi acordarea 
de asistenţă la plasarea în câmpul muncii prevăzută de 
art.5 din Codul muncii al Republicii Moldova14.

Însă actul normativ de bază, care reglementează ne-
mijlocit această chestiune din perspectivă juridică, este 
Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia so-
cială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 
nr.102-XV din 13.03.200315, care stabileşte condiţiile 
obligatorii pentru recunoaşterea şi atribuirea statutului 
oficial al şomerului.

 Statutul legal al şomerului include16:
–  noţiuni generale despre şomer;
–  drepturile şi obligaţiile lui; 
– garanţiile sociale în cazul pierderii locului de 

muncă.
Garanţiile sociale sunt acele ajutoare materiale pe 

care statul, societatea, în perioada dată de dezvoltare, le 
pot acorda cetăţeanului în cazul pierderii locului de lu-
cru, precum şi cetăţenilor care pentru prima dată doresc 
să se angajeze în câmpul muncii sau doresc să se înca-
dreze după o perioadă lungă de repaus. Nivelul acestor 
garanţii depinde de posibilităţile statului în etapa dată 
de dezvoltare17. 

 Actualmente, legislatorul stabileşte următoarele 
categorii de garanţii sociale pentru cetăţenii cu statut 
oficial de şomer: 

ajutorul de şomaj;– 
– indemnizaţia pentru incapacitate temporară de 

muncă; 
indemnizaţia de maternitate;– 
alocaţia de integrare sau de reintegrare profesio-– 

nală;
indemnizaţia lunară plătită şomerilor, antrenaţi la – 

lucrări publice; 
indemnizaţa unică la încadrare pentru stimularea – 

mobilităţii forţei de muncă;
indemnizaţia unică la naşterea copilului, indem-– 

nizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului până 
la împlinirea vârstei de 1,5 ani;

ajutoare băneşti (material, social, de deces); – 
 ajutoare umanitare; – 
 serviciul de asistenţă socială comunitară. – 

 O garanţie socială importantă este şi procedura de 
calculare a stagiului de cotizare18. Timpul în care şo-
merul a beneficiat de ajutor de şomaj sau de alocaţie 
de integrare sau de reintegrare profesională se includ în 
stagiul de cotizare total ca perioade necontributive, asi-
milate celor contributive, realizate după 01.01.199919. 
Perioada de primire a ajutorului de şomaj şi a alocaţiei 
de integrare sau de reintegrare profesională constituie 
stagiul de cotizare şi se fixează în carnetul de muncă 
de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă20.

 Conform art.2 din Legea privind ocuparea forţei de 
muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căuta-
rea unui loc de muncă, şomer este persoana care înde-
plineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta stabili-
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tă pentru obţinerea dreptului la pensie pentru limită de 
vârstă sau la o altă pensie, cu excepţia pensiei de urmaş 
şi a pensiei de invaliditate a persoanelor cu dizabilităţi 
cărora, în baza concluziei CNDDCM ( Consiliului na-
ţional pentru determinarea dizabilităţii şi capacitaţii de 
muncă), li se recomandă încadrarea în câmpul muncii;

b) este aptă, după starea de sănătate şi capacităţile 
fizice şi psihice, pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă şi nu desfăşoară activitate în 
scopul obţinerii de venituri;

d) caută activ un loc de muncă şi este disponibilă să 
înceapă lucrul;

e) nu studiază la secţia cu frecvenţă la zi la o insti-
tuţie de învăţământ;

f) este înregistrată la agenţia teritorială pentru ocu-
parea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are 
domiciliul.

 Agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă 
(în continuare – agenţie) este organul de stat, care se 
ocupă de înregistrarea şomerilor şi își desfăşoară acti-
vităţile sale în baza Hotărârii Guvernului nr. 862 din 
14.07.2003 pentru aprobarea procedurilor privind 
accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă21. 
Şomerii, care doresc să se angajeze şi solicită ajutorul 
agenţiilor, în a căror rază îşi au domiciliul, includ ur-
mătoarele categorii de persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă: persoane provenite din muncă, inclusiv 
invalizii apţi pentru prestarea unei munci, persoanele 
revenite pe piaţa muncii după o întrerupere şi persoane-
le care caută un loc de muncă pentru prima dată22.

 Statutul oficial de şomer se stabileşte cetăţenilor, 
care corespund prevederilor art.2 din Legea privind 
ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a per-
soanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, din 
momentul înregistrării acestora la agenţie în calitate de 
persoane în căutarea unui loc de muncă corespunzător.

 Locul de muncă se consideră corespunzător în ca-
zul în care acesta răspunde nivelului de studii, pregăti-
rii profesionale, stării de sănătate a solicitantului şi se 
află în raza de acţiune a agenţiei unităţii administrativ-
teritoriale date23.

Cerinţele față de locul de muncă corespunzător nu 
pot fi unice pentru toate categoriile de cetăţeni. Astfel, 
cetăţenii care pentru prima dată caută de lucru, care nu 
au specialitate, şi persoanele care au hotărât să-şi ridice 
calificarea sau să şi-o confirme au cerinţe mai modeste. 
Pentru aceştia loc de lucru corespunzător este conside-
rat lucrul temporar sau sezonier care răspunde cerinţe-
lor legislaţiei, indiferent de faptul dacă necesită sau nu 
o pregătire prealabilă24. 

Nu se consideră corespunzător locul de muncă, dacă 
acesta: impune schimbarea domiciliului fără consimţă-
mântul şomerului; impune condiţii de muncă necon-
forme cu regulile şi normele de protecţie a muncii; nu 
corespunde nivelului de calificare profesională.

 Condiţia obligatorie pentru a-l considera pe cetă-
ţean şomer este depunerea, de către acesta, la agenţie a 
unei cereri, privind obţinerea unui loc de muncă cores-
punzător, la prezentarea următoarelor acte25: 

buletinul de identitate; 1. 
actele de studii şi de calificare; 2. 
 carnetul de muncă (în cazul persoanelor proveni-3. 

te din muncă) sau alte documente, care certifică faptul 
că persoana respectivă nu este angajată; 

certificat ce consemnează lipsa activităţii în scop 4. 
de obţinere a venitului; 

declaraţia, în formă scrisă, pe propria răspundere, 5. 
că nu dispune de un loc de muncă, nu învaţă la secţia 
de zi într-o instituţie de învăţământ, nu beneficiază de 
pensie pentru limită de vârstă sau de altă categorie de 
pensie, cu excepţia pensiei de urmaş şi a pensiei de in-
validitate a persoanelor cu dizabilităţi cărora, în baza 
concluziei CNDDCM, li se recomandă încadrarea în 
câmpul muncii, conform modelului aprobat de Agenţia 
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă ( în conti-
nuare – Agenţia Naţională). 

Înregistrarea şomerului se face în baza cererii lui şi 
la prezentarea documentelor indicate supra, prin com-
pletarea unei fişe personale de către agenţie. Fişa per-
sonală a solicitantului se completează în versiune scrisă 
sau electronică. Modelul fişei este aprobat de Agenţia 
Naţională. 

Evidenţa persoanelor care solicită locuri de muncă 
la agenţii se ţine în Registrul cererilor pentru obţinerea 
locurilor de muncă, având un anumit număr de ordine, 
ce corespunde numărului fişei personale. Modelul re-
gistrului este aprobat de Agenţia Naţională26.

Conlucrarea agenţiei cu persoana înregistrată se 
face, de regulă, în baza unui plan individual de medie-
re. Planul individual de mediere se elaborează conform 
normelor aprobate de Agenţia Naţională și se imple-
mentează pe etape, în funcţie de categoria de şomeri. 
Potrivit planului respectiv, în scopul sporirii şanselor 
de angajare, solicitantul participă în mod individual 
la diferite măsuri active pe piaţa muncii, prevăzute la 
art.15-16 din Legea privind ocuparea forţei de mun-
că şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă nr. 102-XV din 13.03.2003.

În cazul în care agenţia poate oferi, în urma activi-
tăţii de mediere, un loc de muncă corespunzător pregă-
tirii profesionale şi nivelului de studii, şomerului i se 
emite dispoziţia de repartizare, după modelul stabilit de 
Agenţia Naţională. De servicii de mediere gratuite be-
neficiază, la cerere, şi persoanele încadrate, însă doresc 
să-şi schimbe locul de muncă şi a căror evidenţă se ţine 
separat. La această categorie, se atribuie şi deţinătorii 
de terenuri agricole care nu sunt clasificaţi ca şomeri27.

 Agenţia solicită, după caz, certificatul medical, din 
care să rezulte că persoana respectivă este aptă de mun-
că atât psihic, cât şi fizic. Cazurile ce impun solicitarea 
certificatului medical se stabilesc de Agenţia Naţională. 
Neprezentarea actelor solicitate de agenţie constituie 
un temei de amânare a înregistrării persoanei în cauză. 
În asemenea caz, această persoană beneficiază de ser-
viciile de informare şi de consultare din domeniul de 
activitate al agenţiei. Evidenţa persoanelor beneficiare 
de serviciile respective se ţine în Registrul solicitanţilor 
de informaţii şi consultaţii, conform modelului stabilit 
de Agenţia Naţională.

 Drepturile şomerilor. Şomerii sunt în drept să 
participe la serviciile de realizare a posibilităţilor de 
ocupare, prestate de agenţii, sau prin alţi furnizori de 
servicii similare din sectorul public sau privat. Creş-
terea posibilităţilor de ocupare a persoanelor aflate în 
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căutarea unui loc de muncă se realizează prin: a) me-
diere a muncii; b) informare şi consiliere profesională; 
c) consultanţă şi asistenţă pentru iniţierea unei activităţi 
de întreprinzător; d) orientare şi formare profesională; 
e) stagiu de practică28.

Medierea muncii este activitatea prin care se reali-
zează colaborarea dintre angajatori şi persoanele aflate 
în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unor 
raporturi de muncă.

 Agenţia are obligaţia de a identifica locurile de 
muncă libere la angajatori şi a le face cunoscute persoa-
nelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Serviciile de 
mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă se acordă gratuit de către agenţii şi constau în:

 a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi 
condiţiile de ocupare a lor prin publicare sau afişare, 
prin organizare de târguri ale locurilor de muncă;

 b) mediere electronică având ca scop punerea auto-
mată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri 
de muncă prin intermediul tehnicii de calcul. 

 Pentru şomerii care beneficiază de ajutor de şo-
maj ori de alocaţie de integrare sau reintegrare pro-
fesională în condiţiile prezentei legi şi care au do-
miciliul în raza teritorială a agenţiei de până la 10 
km, este obligatorie prezentarea şi participarea, o 
dată la 15 zile calendaristice, la serviciile de mediere 
a muncii sau la alte servicii de ocupare a forţei de 
muncă, pentru ceilalţi, inclusiv pentru şomerii care 
nu beneficiază de ajutor de şomaj ori de alocaţie de 
integrare sau reintegrare profesională – o dată la 30 
de zile calendaristice de la data ultimei prezentări, 
precum şi la solicitarea agenţiei. 

Din cele expuse, constatăm că dreptul la plasarea în 
câmpul muncii capătă un caracter al dreptului subiec-
tiv, care formează statutul juridic al şomerului. Pe lângă 
acest drept, şomerii au și dreptul la informare gratuită 
privind: locurile de muncă disponibile, condiţiile de 
muncă şi de salarizare în scopul alegerii unui loc de 
muncă corespunzător; posibilitatea de orientare şi for-
mare profesională; modul şi condiţiile de înregistrare a 
lor şi de conlucrare cu personalul agenţiei. 

În cazul în care încadrarea şomerilor în câmpul 
muncii este imposibilă, agenţia propune înscrierea la 
un curs de calificare, recalificare sau perfecţionare pro-
fesională, oferă servicii de informare şi de consiliere 
profesională, servicii de consultanţă şi asistenţă a acti-
vităţii de întreprinzător etc. 

Serviciile de informare şi de consiliere profesiona-
lă29 constituie un ansamblu de servicii acordate gratuit 
persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă şi au 
ca scop: 

a) furnizarea de informaţii privind piaţa forţei de 
muncă şi evoluţia ocupaţiilor; 

b) evaluarea şi autoevaluarea persoanei în vederea 
integrării sau reintegrării profesionale; 

c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine pentru a 
decide asupra propriei cariere; 

d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui 
loc de muncă.

Informarea privind piaţa forţei de muncă, stabilirea 
traseului educaţional, evaluarea şi autoevaluarea perso-
nalităţii se realizează prin autoinformare, prin acordare 

de servicii de consiliere individuală sau de grup, oferite 
în cadrul cluburilor muncii organizate de agenţii.

Consilierea privind cariera şi instruirea în metode şi 
tehnici de căutare a unui loc de muncă şi de prezentare 
la interviuri în vederea ocupării unui loc de muncă se 
realizează în cadrul agenţiilor, centrelor de informare 
şi consiliere privind cariera sa, la cerere, în cadrul altor 
forme organizate de instruire. 

Serviciile de consultanţă şi asistenţă a activităţii 
de întreprinzător30 se acordă, la cerere, persoanelor 
neîncadrate în muncă, sub formă de servicii juridice, 
de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de 
management şi sub alte forme de servicii de consul-
tanţă. Serviciile se prestează de agenţii în colaborare 
cu patronatele şi sindicatele sau, după caz, de agenţii 
private, organizaţii profesionale, fundaţii şi asociaţii. 

Orientara şi formarea profesională. În temeiul art. 
25 alin.(7) din Legea privind ocuparea forţei de muncă 
şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, Guvernul Republicii Moldova a adoptat 
Hotărârea nr.1080 din 05.09.200331 despre aprobarea 
Regulamentului privind modul de organizare a formă-
rii profesionale a şomerilor.

Conform acestui Regulament, pentru creşterea mo-
bilităţii profesionale şi pentru integrare sau reintegrare 
în piaţa forţei de muncă, şomerii sunt în drept să ur-
meze cursuri de calificare, recalificare şi perfecţionare 
(în continuare – formare profesională), organizate de 
Agenţia Naţională pe o perioadă de cel mult 9 luni ca-
lendaristice. 

Programele de formare profesională se elaborează 
conform standardelor ocupaţionale, aprobate la nivel 
naţional. Formarea profesională a persoanelor neînca-
drate în muncă se înfăptuieşte în concordanţă cu dorin-
ţele şi aptitudinile lor individuale, ţinându-se cont de 
cerinţele de moment şi de perspectivă ale pieţei mun-
cii.

 Beneficiarii de formare profesională32. Accesul 
la formarea profesională se face în urma activităţii de 
orientare profesională sau de mediere. Au acces la for-
mare profesională, de la vârsta de 16 ani, persoanele 
înregistrate la agenţii, care au sau nu o meserie (profe-
sie) şi nu pot fi încadrate în muncă din lipsa locurilor de 
muncă corespunzătoare. 

La cursurile de formare profesională sunt trimişi, 
preponderent, absolvenţii şcolilor-internat, copiii or-
fani, copiii rămaşi fără îngrijire părintească şi cei aflaţi 
sub tutelă, copiii din familii cu mulţi copii, copiii din 
familii monoparentale, precum şi victimele traficului 
de fiinţe umane, persoanele invalide, veteranii de toate 
categoriile şi persoanele eliberate din locuri de detenţie 
sau din instituţii de reabilitare socială. 

Şomerii, beneficiari de ajutor de şomaj ori de alo-
caţie de integrare sau reintegrare profesională, care 
urmează cursuri de formare profesională, se bucură de 
ajutor de şomaj ori de alocaţie de integrare sau reinte-
grare profesională în cuantumul şi pentru perioada sta-
bilită anterior. Şomerilor care urmează cursuri de for-
mare profesională şi nu beneficiază de ajutor de şomaj 
ori de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională 
li se acordă o bursă lunară neimpozabilă, pe perioada 
instruirii, în cuantum de 10 la sută din salariul mediu pe 
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economie din anul precedent, la data stabilirii plăţii33.
Finanţarea activităţii de orientare şi formare profe-

sională a şomerilor atât asiguraţi, cât şi neasiguraţi se 
efectuează din contul şi în limita mijloacelor bugetului 
asigurărilor sociale de stat alocate Fondului de şomaj, 
aprobat anual în modul stabilit. 

 Stagiu de practică pentru studenţi şi absolvenţi – ca 
o nouă posibilitate de ocupare a persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă, s-a introdus în legislaţie 
din 25.07.201434. 

Autorităţile publice, instituţiile publice şi întreprin-
derile de stat vor oferi anual locuri pentru stagii de prac-
tică în număr de cel puţin 10% din efectivul de perso-
nal. În cazul în care pentru un loc de stagiu de practică 
pretind mai mulţi candidaţi, se va organiza concurs de 
selectare. Procedura de organizare şi desfăşurare a con-
cursului se stabileşte de către Ministerul Educaţiei. La 
angajarea în câmpul muncii a unui candidat sau la ates-
tarea şi promovarea unui angajat, stagiul de practică va 
fi considerat de angajator ca experienţă de muncă. 

Şomerii, care nu pot fi încadraţi în câmpul muncii 
din lipsa ofertei, beneficiază de ajutor de şomaj con-
form Legii privind ocuparea forţei de muncă şi protec-
ţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă. 

Ajutorul de şomaj – reprezintă o sumă neimpozabi-
lă, stabilită în mod diferenţiat în funcţie de circumstan-
ţele în care a încetat activitatea de muncă a persoanei, 
fiind finanţată de la bugetul asigurărilor sociale de stat, 
din Fondul de şomaj. 

 Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj, dacă întru-
nesc cumulativ următoarele condiţii35: 

– sunt înregistraţi la agenţia în a cărei rază teritorială 
îşi au domiciliul; 

– au lucrat şi au un stagiu de cotizare în sistemul 
asigurărilor sociale de stat de cel puţin 9 luni din ul-
timele 24 de luni calendaristice premergătoare datei 
înregistrării; 

– nu obţin venituri impozabile conform legii. 
Şomerii beneficiază de ajutor de şomaj, dacă au înce-

tat activitatea de muncă în următoarele circumstanţe36:
a) deces al angajatorului persoană fizică, declarare a 

acestuia decedat sau dispărut fără urmă prin hotărârea 
instanţei judecătoreşti; 

b) retragere, de către autorităţile competente, a auto-
rizaţiei (licenţei) de activitate a unităţii; 

c) expirare a termenului contractului individual de 
muncă încheiat pe o durată determinată – de la data 
prevăzută în contract, cu excepţia cazurilor când rapor-
turile de muncă continuă şi nici una dintre părţi nu a 
cerut încetarea lor; 

d) finalizare a lucrării prevăzute de contractul indi-
vidual de muncă încheiat pentru perioada îndeplinirii 
unei anumite lucrări; 

e) încheiere a sezonului, în cazul contractului indivi-
dual de muncă pentru îndeplinirea lucrărilor sezoniere; 

f) forţă majoră, confirmată în modul stabilit, care 
exclude continuarea raporturilor de muncă; 

g) lichidare a unităţii sau încetare a activităţii anga-
jatorului persoană fizică; 

h) reducere a numărului sau a statelor de personal 
din unitate; 

i) constatare a faptului că salariatul nu corespunde 
funcţiei deţinute sau muncii prestate din cauza stării de 
sănătate, în baza certificatului medical; 

j) constatare a faptului că salariatul nu corespunde 
funcţiei deţinute sau muncii prestate ca urmare a cali-
ficării insuficiente, confirmată prin hotărâre a comisiei 
de atestare; 

k) schimbare a proprietarului unităţii – în privinţa 
conducătorului de unitate, a adjuncţilor săi, a contabi-
lului-şef; 

l) restabilire la locul de muncă, conform hotărârii 
instanţei judecătoreşti, a persoanei care a îndeplinit an-
terior munca respectivă, în cazul când permutarea sau 
transferul salariatului la o altă muncă nu sunt posibile; 

m) refuz al salariatului de a fi transferat la o altă 
muncă din motive de sănătate, în baza certificatului 
medical; 

n) refuz al salariatului de a fi transferat în altă loca-
litate în legătură cu mutarea unităţii în această locali-
tate; 

o) au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au aflat 
la evidenţă la agenţie ca şomeri cel puţin 3 luni calen-
daristice şi, din lipsa locurilor de muncă corespunză-
toare, nu s-au putut angaja în câmpul muncii; 

p) renunţare la autorizaţia (licenţa) pentru desfă-
şurarea unei activităţi de întreprinzător sau pe bază de 
patentă; 

q) încetare a activităţii de muncă peste hotare – în 
condiţiile încheierii anticipate a unui contract individu-
al de asigurări sociale de stat. 

Ajutorul de şomaj se acordă începând cu a opta zi de 
la data înregistrării cererii la agenţie37. Pentru persoa-
nele care au încetat activitatea de muncă în legătură cu: 
lichidarea unităţii sau încetarea activităţii angajatorului 
ca persoană fizică, reducere a numărului sau a statelor 
de personal din unitate, ajutorul de şomaj se acordă după 
expirarea a trei luni calendaristice de la data concedierii. 
În cazul în care persoanele respective s-au înregistrat la 
agenţie mai târziu de perioada indicată, ajutorul de şo-
maj se acordă în condiţii generale (începând cu a opta zi 
de la data înregistrării cererii la agenţie)38. 

Pentru persoanele care au demisionat, au căutat ac-
tiv de lucru, s-au aflat la evidenţă la agenţie ca şomeri 
cel puţin 3 luni calendaristice şi, din lipsa locurilor de 
muncă corespunzătoare, nu s-au putut angaja în câmpul 
muncii, ajutorul de şomaj se acordă nu mai devreme de 
expirarea a trei luni calendaristice de la data înregistră-
rii cererii la agenţie. 

Cuantumul ajutorului de şomaj. Persoanele îndrep-
tăţite beneficiază de ajutor de şomaj al cărui cuantum 
se stabileşte diferenţiat, în funcţie de circumstanţele în 
care a încetat activitatea de muncă a persoanei, după 
cum urmează39:

a) 30% din salariul mediu al persoanei la data stabi-
lirii plăţii în modul stabilit de Guvern – în cazul persoa-
nelor specificate mai sus la lit.o)-q); 

b) 40% din salariul mediu al persoanei la data stabi-
lirii plăţii în modul stabilit de Guvern – în cazul persoa-
nelor specificate mai sus la lit.b)-f), i)-n); 

c) 50% din salariul mediu al persoanei la data stabi-
lirii plăţii în modul stabilit de Guvern – în cazul persoa-
nelor specificate mai sus la lit.a), g) şi h). 
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  Salariul mediu al persoanei şomere se calculează 
de către agenţii conform Hotărârii Guvernului nr.426 
din 26.04.2004 privind aprobarea modului de calculare 
a salariului mediu40.

Cuantumul ajutorului de şomaj nu poate fi mai mic 
decât cuantumul salariului minim stabilit pe ţară şi nu 
va depăşi cuantumul salariului mediu pe economie din 
anul precedent. 

  Se stabileşte, cu începere de la 1 octombrie 2014, 
salariul minim pe ţară în cuantum de 1.000 lei lunar41. 
Salariul mediu pe economie din anul precedent (2013) 
constituie 3.765 lei .

Perioada de plată a ajutorului de şomaj. Persoane-
le îndreptăţite beneficiază de ajutor de şomaj o perioa-
dă care se stabileşte diferenţiat, în funcţie de stagiul de 
cotizare, după cum urmează42: 

a) 6 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de coti-
zare de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 9 luni; 

b) 9 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de coti-
zare cuprins între 5 şi 10 ani; 

c) 12 luni calendaristice, în cazul unui stagiu de co-
tizare de peste 10 ani. 

Şomerii/ele au dreptul la următoatele tipuri de pre-
staţii de asigurări sociale, care se exercită prin sistemul 
public de asigurări sociale43:

– indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 
muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente ne-
legate de muncă;

 – indemnizaţie de maternitate (sarcină şi lăuzie);
 – ajutor de deces. 
 Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de 

muncă. În caz de boală, în perioada beneficierii de 
ajutor de şomaj, şomerii beneficiază de indemnizaţie 
pentru incapacitate temporară de muncă în baza cer-
tificatului de concediu medical în mărimea ajutorului 
de şomaj, stabilită anterior. Pentru acordarea acestei 
garanţii sociale şomerilor, agenţia acţionează în baza 
Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, 
modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru 
incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii 
de asigurări sociale, aprobat prin Hotărârea nr.108 
din 3.02. 2005, modificat prin Hotărârea nr. 544 din 
8.07.201444, şi a Legii privind indemnizaţiile pentru 
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii 
de asigurări sociale nr.289-XV din 22.07.200445. In-
demnizaţia se sabileşte pe un temen de 30 de zile 
calendaristice, cu condiţia suspendării ajutorului de 
şomaj46, 47.

 Indemnizaţia de maternitate. Şomerele, care s-au 
aflat la evidenţă în instituţiile medico-sanitare din Re-
publica Moldova, în baza certificatului medical, eliberat 
de aceste instituţii, au dreptul la concediu de maternita-
te, ce include concediul prenatal şi concediul postnatal 
şi beneficiază de indemnizaţie de maternitate48, ce se 
acordă întegral la a 30-a săptămână de sarcină (gesta-
ţie) pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în 
cazul naşterilor complicate ori a naşterii a doi copii – de 
140 de zile calendaristice. În cazul sarcinilor cu 3 sau 
mai mulţi feţi, indemnizaţia de maternitate se acordă 
integral la a 24-a săptămână de sarcină, pe o perioadă 
de 182 de zile calendaristice. Pentru acodarea acestei 
garanţii sociale din partea statului femeilor însărcinate, 

agenţia se conduce de actele normative, indicate su-
pra49, 50.

 Modul de eliberare a certificatelor de concediu me-
dical pentru şomeri este identic cu cel stabilit pentru 
persoanele angajate în câmpul muncii şi reglementat 
de Instrucţiunea privind modul de eliberare a certifi-
catului de concediu medical, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 469 din 24.05.200551. 

 Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesio-
nală – este o garanţie socială din partea statului, acor-
dată şomerilor neasiguraţi contra riscului şomajului şi 
reprezintă o sumă lunară fixă neimpozabilă, de 15 la 
sută din salariul mediu pe economie din anul prece-
dent, la data stabilirii plăţii. În activitaea sa, la stabilirea 
acestei garanţii sociale, agenţia se conduce de Legea 
privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială 
a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă52. 
Alocaţia este de la bugetul de stat Fondului de şomaj şi 
acordată pe o perioadă de cel mult 9 luni calendaristice 
şomerilor, care se află în următoarele circumstanţe53:

 a) le-a expirat perioada de invaliditate de gradul I 
sau II;

 b) le-a încetat perioada de îngrijire a copilului, în 
intervalul de vârstă a copilului de la 1,5 ani până la 6 
ani, la momentul naşterii copilului, nefiind încadraţi în 
muncă;

 c) le-a încetat perioada de îngrijire a unui membru 
de familie, invalid de gradul I, sau a unui copil invalid 
(în vârstă de până la 16 ani), sau a unei persoane de 
vârstă înaintată (75 de ani şi mai mult);

 d) nu s-au putut angaja în câmpul muncii la trecerea 
în rezervă după satisfacerea serviciului militar în ter-
men, serviciului militar cu termen redus sau serviciului 
de alternativă;

 e) nu s-au putut angaja în câmpul muncii după eli-
berare din locuri de detenţie sau din instituţii de reabi-
litare socială;

 f) sunt victime ale traficului de fiinţe umane cu sta-
tut confirmat de autorităţile competente şi nu s-au putut 
angaja în câmpul muncii.

 Alocaţia de integrare sau de reintegrare profesiona-
lă se acordă persoanelor specificate mai sus, începând 
cu a opta zi, de la data înregistrării cererii la agenţie şi 
se acordă o singură dată. 

Ajutorul de şomaj şi alocaţia de integrare sau de re-
integrare profesională se acordă şomerilor lunar, prin 
intermediul băncilor, în baza contractului încheiat între 
agenţie şi banca comercială respectivă. 

 Obligaţiile şomerilor. Pe toată durată aflării în şo-
maj, şomerii au următoarele obligaţii54: 

a) să se prezinte la agenţie la serviciile de mediere 
a muncii sau la alte servicii de ocupare, o dată la 15 
zile calendaristice – pentru şomerii care primesc ajutor 
de şomaj sau alocaţie de integrare sau de reintegrare 
profesională şi au domiciliul în raza teritorială a agen-
ţiei de până la 10 km inclusiv. Celelalte categorii de 
şomeri, precum şi şomerii ce nu beneficiază de ajutor 
de şomaj sau alocaţie de integrare sau reintegrare pro-
fesională se prezintă la agenţie o dată la 30 de zile ca-
lendaristice, de la data ultimei prezentări, precum şi la 
solicitarea agenţiei55;

b) să întreprindă măsuri de sine stătător şi să exe-
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cute indicaţiile agenţiei în vederea plasării lor cât mai 
rapide în câmpul muncii;

c) în caz de necessitate, să urmeze un curs de instru-
ire profesională în meseriile recomandate de agenţie şi 
să însuşească programul de instruire;

d) să conlucreze cu agenţia la dezvăluirea capacită-
ţilor lor profesionale în faţa angajatorilor;

e) în termen de 3 zile în mod obligatoriu să anunţe 
în scris agenţia despre încadrarea lor de sine stătător în 
câmpul muncii, înmatricularea la instituţiile de învăţă-
mânt superior la secţia de zi, stabilirea pensiei pentru 
invaliditate, pensiei pentru limită de vârstă, survenirea 
incapacităţii sale temporare de muncă sau altă motiva-
ţie intemeiata.

 Nu beneficiază de ajutor de şomaj, de alocaţie de 
integrare sau de reintegrare profesională persoanele 
care, la data solicitării drepturilor, refuză neîntemeiat 
un loc de muncă corespunzător sau participarea la ser-
vicii de stimulare a ocupării forţei de muncă, oferite de 
agenţii56.

Astfel, vorbind despre obligaţiile şomerului, ele se 
reduc, în general, la înregistrarea sa la agenţie, parti-
ciparea sa la serviciile de mediere a muncii sau la alte 
servicii de ocupare a forţei de muncă, propuse de agen-
ţie, şi acceptarea locului de lucru corespunzător. 

 În cazurile când şomerul nu se prezintă la agenţie o 
dată la 15 zile sau o dată la 30 de zile pentru a participa 
la serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă, 
oferite de agenţie, refuză nejustificat să ocupe un loc 
de muncă corespunzător, refuză să treacă un curs de 
calificare sau recalificare, nu se prezintă fără motiv în-
temeiat la convorbiri cu patronul și nici la agenţie pen-
tru a primi dispoziţia de repartizare la lucru (instruire), 
nu frecventează cursurile de instruire profesională etc., 
atunci şomerii sunt sancţionaţi prin suspendarea sau 
încetarea ajutorului de şomaj. De aceea acordarea aju-
torului de şomaj, suspendarea, încetarea lui se pune în 
dependenţă cum îşi onorează obligaţiile şomerul. 

Conform legislaţiei în vigoare, suspendarea plăţii 
ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de integrare sau de 
reintegrare profesională are loc în următoarele ca-
zuri57:

 a) după expirarea a 3 zile din data în care nu a fost 
îndeplinită obligaţia prevăzută la art.17 alin.(4); b) pe 
perioada îndeplinirii obligaţiei militare; c) pe perioada 
arestului; d) pe perioada concediului de boală; e) pe pe-
rioada antrenării la lucrări publice. 

Restabilirea plăţii ajutorului de şomaj, după suspen-
dare în condiţiile prevăzute la lit.(a), se face la cerere, 
dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data 
ultimei vizite la agenţie. 

Restabilirea plăţii ajutorului de şomaj, după suspen-
dare în condiţiile prevăzute la lit.b)-d), se face la cerere, 
dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data 
încetării situaţiei care a condus la suspendare. 

Încetarea plăţii ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de 
integrare sau de reintegrare profesională a beneficia-
rului are loc în următoarele situaţii58:

a) la expirarea perioadei stabilite de lege pentru 
acordarea lor; 

b) la data încadrării în muncă; 
c) la data autorizării activităţii de întreprinzător; 

d) la data refuzului neîntemeiat de încadrare într-un 
loc de muncă corespunzător, oferit de agenţie; 

e) la data refuzului neîntemeiat de participare la ser-
viciile de stimulare a ocupării forţei de muncă oferite 
de agenţie sau la data întreruperii acestora; 

f) la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare; 
g) la data plecării în străinătate; 
h) la data intrării în vigoare a hotărârii judecătoreşti 

de condamnare; 
i) la data începerii concediului de maternitate; 
j) în cazul obţinerii sau încercării de a obţine ajutor 

de şomaj sau alocaţie de integrare sau de reintegrare 
profesională prin înşelăciune; 

k) la expirarea termenelor prevăzute la art.38 alin.
(2) şi (3);

k1) în cazul în care beneficiarul nu mai întruneşte 
condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) -f);

l) în caz de deces al beneficiarului. 
Agenţia va anunţa în mod obligatoriu şomerul, în 

termen de 5 zile, despre decizia privind încetarea sau 
suspendarea plăţii ajutorului de şomaj şi a alocaţiei de 
integrare sau de reintegrare profesională. 

Indemnizaţia lunară acordată şomerilor, antrenaţi 
la lucrări publice. Una din măsurile adresate persoane-
lor aflate în căutarea unui loc de muncă este antrena-
rea lor în lucrări publice remunerate în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului nr.1121 din 14.10.2004 pentru 
aprobarea procedurii de antrenare a şomerilor la lu-
crările publice59.

Conform acestui act normativ, pentru atragerea mai 
activă a şomerilor la lucrările publice, începând cu 1 
ianuarie 2005, s-a stabilit că autorităţile administraţiei 
publice locale trebuie să prevadă:

– antrenarea a cel puţin 5 procente de personal din 
rândurile şomerilor, aflaţi în evidenţa agenţiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă; 

– antrenarea şomerilor la lucrările publice se face 
doar cu consimţământul lor, iar încadrarea la muncă – 
în baza contractului individual de muncă; 

şomerii nu vor fi antrenaţi în lucrări publice, ce – 
ţin de lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi 
în alte lucrări similare. 

 Agenţiile vor prezenta anual, către 1 noiembrie, au-
torităţilor administraţiei publice locale numărul necesar 
de şomeri, ce urmează a fi antrenaţi în lucrările publice 
în anul viitor, conform cotei stabilite anterior. 

 Autorităţile administraţiei publice locale, în 
baza propunerilor agenţiilor, vor prevedea anual în 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale mijloa-
ce financiare posibile cu destinaţie specială pentru 
antrenarea şomerilor la lucrările publice. Din mij-
loacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale 
şi din alte mijloace alocate conform legislaţiei (in-
vestiţii, granturi, mijloacele sponsorilor direcţionate 
spre dezvoltarea comunităţii) se finanţează, total sau 
parţial, cheltuielile aferente realizării unor progra-
me, care au ca scop ocuparea temporară a forţei de 
muncă din rândul şomerilor, în vederea executării de 
lucrări publice, de interes pentru autorităţile admi-
nistraţiei publice locale.

 Din aceste surse se finanţează, în principal, urmă-
toarele categorii de servicii:
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ale, casele teritoriale de asigurări sociale (CTAS), iar 
plata lor se efectuează de către Banca de Economii SA 
de la locul de trai. 

Cuantumul indemnizaţiilor pentru anul 2014: la naş-
terea primului copil este stabilit – 3.100 lei, la naşterea 
fiecărui copil următor – 3.400 lei63, iar cuantumul in-
demnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului 
până la împlinirea vârstei de 1,5 ani este de 400 lei64. 

Ajutoare băneşti (material, social, de deces), 
acordate şomerilor

Ajutorul material este o sumă de bani nerambur-
sabilă, din partea statului, cu destinaţie specială, meni-
tă să susţină material şi direct persoanele socialmente 
vulnerabile, afectate de sărăcie. Pentru acordarea de 
ajutor material, au fost create Fondul republican şi fon-
durile locale de susţinere socială a populaţiei, care sunt 
instituţii publice autonome şi activează în baza Legii 
Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere 
socială a populaţiei nr.827-XIV din 18.02.200065 şi a 
Hotărârii Guvernului nr.1083 din 26.10.2000 pentru 
aprobarea Regulamentului privind distribuirea ajuto-
rului material din mijloacele Fondului republican şi a 
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei şi 
modul de încasare a plăţilor suplimentare din aceste 
fonduri66. 

Fondul republican activează pe lângă Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, iar fondurile 
locale – pe lângă autorităţile administraţiei publice ale 
unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi. 

Ajutorul material în bani se acordă persoanelor 
sau familiilor, lipsite de venituri sau cu venituri foar-
te mici, o singură dată pe parcursul anului curent, în 
funcţie de mijloacele disponibile din fondul respec-
tiv, în baza actelor normative, indicate supra, şi în 
baza principiului testării mijloacelor financiare indi-
viduale sau familiale. 

Şomerii, cu statut oficial de şomer, au dreptul de a 
se adresa în aceste instituţii publice, pentru a li se acor-
da un ajutor material. Ei sunt o categorie de persoane 
cu probleme sociale specifice şi mai ales, când se află în 
situaţii de dificultate şi nu le pot depăşi de sine stătător. 
Ajutorul material acordat lor ar reprezenta o garanţie 
socială din partea statului la momentul oportun şi în 
cazul pierderii locului de muncă. 

 Ajutorul social este plată lunară în bani acordată 
familiei defavorizate şi este reglementat de Legea cu 
privire la ajutorul social nr.133 din 13.06.200067. Le-
gea introduce noţiunile de: familie defavorizată – fami-
lia care are un venit global mediu lunar mai mic decât 
venitul lunar minim garantat de stat. 

 Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca 
diferenţă între venitul lunar minim, garantat de stat, al 
familiei şi venitul global mediu lunar al acesteia. Nive-
lul venitului lunar minim garantat (VLMG) pentru fie-
care membru de familie se stabileşte anual prin Legea 
bugetului de stat. Pentru perioada ianuarie-octombrie 
2014 s-a stabilit VLMG în mărime de 680 de lei şi în 
mărime de 720 de lei începând cu 1 noiembrie 201468.

Conform art.5 din Legea cu privire la ajutorul soci-
al, de dreptul la ajutor social beneficiază şomerii, înre-
gistaraţi la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă, în 
a cărei rază teritorială îşi au domiciliul şi care nu refuză 

 a) serviciile publice de refacere şi întreţinere a in-
frastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări 
de folos public, organizate de autorităţile administraţiei 
publice locale;

 b) serviciile sociale, care cuprind activităţi de în-
grijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor 
vârstnice, persoanelor cu handicap ș.a.

 Şomerilor, antrenaţi la lucrări publice, li se acordă 
din Fondul de şomaj o indemnizaţie egală cu 30 la sută 
din salariul mediu pe economie pentru anul precedent, 
la data stabilirii indemnizaţiei, pentru o perioadă ce nu 
depăşeşte 12 luni calendaristice60. Această garanţie so-
cială, pe care statul o acordă cetăţeanului, pentru lucrul 
efectuat în perioada şomajului, se plăteşte beneficia-
rului, prin intermediul instituţiilor financiare, în baza 
contractului încheiat de agenţia pentru ocuparea forţei 
de muncă. 

 Indemnizaţia unică de încadrare pentru stimu-
larea mobilităţii forţei de muncă. Conform art.20 din 
Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia 
socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 
muncă, şomerii au dreptul la stimularea mobilităţii for-
ţei de muncă, şi anume: şomerii, care se încadrează cu 
contract individual de muncă la un loc de muncă în-  
tr-o altă localitate, selectată de agenţie, la o distanţă mai 
mare de 30 km de localitatea în care îşi au domiciliul, 
au dreptul la o indemnizaţie unică de încadrare, egală 
cu un salariu mediu pe economie pentru anul precedent. 
Iar şomerii, care se încadrează cu contract individual de 
muncă la un loc de muncă într-o altă localitate, selec-
tată de agenţie şi, ca urmare, îşi schimbă domiciliul, au 
dreptul la o indemnizaţie unică de instalare egală cu 3 
salarii medii pe economie pentru anul precedent61.

 Cheltuielile legate de plata drepturilor enumerate 
supra pentru asiguraţi se finanţează din mijloacele Fon-
dului de şomaj, iar pentru celelalte persoane – din mij-
loacele bugetului de stat alocate Fondului de şomaj.

 Indemnizaţia unică la naşterea copilului, indem-
nizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului 
până la împlinirea vârstei de 1,5 ani. În scopul protec-
ţiei sociale a familiilor cu copii, la 15 noiembrie 2002, 
Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 
147862 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor 
cu copii, prin care a fost aprobat Regulamentul cu privi-
re la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adre-
sate familiilor cu copii. Conform acestui Regulament, 
familiile cu copii beneficiază de urmatoarele tipuri de 
indemnizaţii:

– indemnizaţie unică la naşterea copilului pentru 
persoanele asigurate și neasigurate;

– indemnizaţie lunară pentru creşterea/îngrijirea 
copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani pentru 
persoanele neasigurate. 

 Şomerele, care au statut oficial de şomer, sunt atât 
persoane asigurate, cât şi neasigurate. Din aceste con-
siderente, ele au dreptul, conform Hotărârii Guvernu-
lui nr. 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizaţii-
le adresate familiilor cu copii, la ambele categorii de 
indemnizaţii, ce reprezintă garanţii sociale din partea 
statului. Stabilirea şi evidenţa acestor indemnizaţii se 
efectuează de către organele de stat: Casa Naţională de 
Asigurări Sociale (CNAS) şi subdiviziunile ei teritori-
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un loc de muncă sau participarea la servicii de stimula-
re a ocupării forţei de muncă, oferite de agenţii. 

Modul de stabilire şi plată a ajutorului social se efec-
tuează conform Regulamentului cu privire la modul de 
stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotă-
rârea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 200869 de 
către direcţiile asistenţei sociale din unităţile adminis-
trativ-teritoriale ale republicii, care transmit informaţia 
acumulată către CTAS respective.

În conformitate cu informaţia introdusă de casele 
teritoriale de asigurări sociale, CNAS formează lista de 
plată generală pe ţară. Finanţarea ajutorului social se 
efectuează din mijloacele bugetului de stat, prin inter-
mediul BASS. 

Şomerii, care au statut oficial de şomer, au dreptul 
de a se adresa la direcţiile de asitenţă socială din te-
ritoriul în care domiciliază pentru stabilirea ajutorului 
social conform Legii menţionate mai sus. Acordarea 
acestei garanţii sociale din partea organelor de stat ar 
favoriza situaţia materială a familiei şomerului, care ar 
putea fi în situaţia de familie defavorizată. 

E de menţionat faptul că la calcularea venitului glo-
bal mediu lunar al familiei nu se iau în consideraţie ur-
mătoarele tipuri de venituri: a) indemnizaţia unică la 
naşterea copilului; b) ajutorul de deces; c) plăţile oferi-
te la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale sau 
situaţiilor excepţionale; d) cheltuielile de deplasare (în 
limitele normelor stabilite de Guvern); e) indemnizaţia 
unică de încadrare a şomerilor, în baza contractului in-
dividual de muncă, în localităţile situate la o distanţă de 
30 km la localitatea în care îşi au domiciliul, egală cu 
un salariu mediu pe economie pentru anul precedent; 
f) indemnizaţia unică de instalare a şomerilor care se 
încadrează, în baza contractului individual de muncă, 
într-o altă localitate, egală cu 3 salarii medii pe econo-
mie pentru anul precedent70.

Ajutorul de deces. Şomerii au dreptul la ajutor de 
deces, conform art.5 alin.(2) din Legea privind in-
demnizaţiile pentru incapacitate temporară de mun-
că şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 
22.07.200471. 

Această prestaţie de asigurări sociale reprezintă o 
garanţie socială din partea statului, acordată şomerului 
în caz de deces al unui membru de familie, care nu avea 
drept de asigurări sociale72. Se consideră membru de 
familie în sensul legii sus-menţionate: a) soţul/soţia; b) 
părinţii; c) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă îşi 
făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie 
de învăţământ, până la absolvire, însă până la atingerea 
vârstei de 23 de ani, precum şi copiii inapţi pentru mun-
că, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea 
de muncă până la atingerea vîrstelor menţionate73.

 În caz de deces al şomerului, care a realizat un stagiu 
de cotizare de cel puţin 3 ani, de ajutorul de deces bene-
ficiază o singură persoană, care poate fi, după caz, so-
ţul/soţia, copilul, părintele, tutorele, curatorul, conform 
legislaţiei în vigoare, sau, în lipsa acesteia, persoana 
care dovedeşte că a suportat cheltuelile ocazionate de 
deces74. 

CTAS este organul de stat, care se ocupă de stabili-
rea ajutorului de deces în baza Rgulamentului privind 
modul de stabilire şi de plată a ajutorului de deces, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Modova 
nr.1442 din 19.12.200675. Ajutorul de deces se plăteşte 
beneficiarilor în numerar, în termen de 3 zile lucrătoare 
de la data la care a fost înregistrată cererea, pentru acor-
darea lui, la CTAS. Ajutorul de deces se acordă o sin-
gură dată, în sumă fixă. Cuantumul ajutorului de deces 
se stabileşte anual prin legea BASS. Pentru anul 2014, 
ajutorul de deces s-a stabilit de 1.100 lei76. 

Plata ajutorului de deces, în cazul persoanelor asi-
gurate, se efectuează din mijloacele bugetului asigură-
rilor sociale de stat, iar în cazul persoanelor neasigurate 
– din mijloacele bugetului de stat. Organizarea plăţii 
ajutorului de deces are loc prin intermediul instituţiilor, 
prevăzute în legea BASS, pe anul respectiv, care au în-
cheiat contract cu CNAS. 

Ajutorul umanitar. Şomerii au dreptul de a bene-
ficia şi de ajutoare în natură, sub forma de ajutoare 
umanitare, reglementate de Legea nr.1491-XV din 
28.11.2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate 
Republicii Moldova77. 

Conform art.2 din Legea menţionată, ajutoarele 
umanitare constituie ajutoare nominative gratuite, sub 
formă de bunuri, de asistenţă financiară nerambursabi-
lă, donaţii benevole, sub formă de executare de lucrări, 
prestare de servicii din partea donatorilor străini, acor-
date, din motive umanitare, beneficiarilor de ajutoare 
umanitare din Republica Moldova în caz de neproteja-
re socială, lipsă de mijloace materiale, stare financiară 
dificilă, apariţie a unor situaţii excepţionale, în special 
ca urmare a conflictelor armate, calamităţilor natura-
le, avariilor, epidemiilor şi epizootiilor, catastrofelor 
ecologice, tehnogene şi a altor catastrofe, care pun în 
pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, sau în caz de boală 
gravă a unor persoane fizice concrete. 

În art.15 din această Lege sunt stipulaţe categorii-
le beneficiarilor de ajutoare umanitare din Republica 
Moldova. O categorie de beneficiari o reprezintă şo-
merii. 

Iar art.17 din Lege numeşte categoriile de bunuri, 
care constituie ajutoare umanitare: mărfuri industriale 
şi produse alimentare, medicamente, echipament medi-
cal, articole şi materiale protetico-ortopedice, precum 
şi alte bunuri de primă necesitate, destinate păturilor 
defavorizate ale populaţiei. Lista bunurilor interzise 
pentru a fi introduse în ţară în calitate de ajutoare uma-
nitare se stabileşte de Ministerul Muncii, Protecţiei So-
ciale şi Familiei şi se aprobă de Guvern.

Administrarea şi coordonarea activităţii de recepţi-
onare şi distribuire a ajutoarelor umanitare este înfăptu-
ită de către Agenţia de Stat pentru Rezervele Materiale 
şi Ajutoarele Umanitare; Comisia interdepartamentală 
pentru ajutoarele umanitare; Comisiile teritoriale pen-
tru ajutoarele umanitare; Comisiile specializate.

Organizaţiile filantropice desfăşoară, de asemenea, 
activităţi de acordare a ajutorului material benevol, im-
parţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite 
de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană 
(un grup de persoane), fără a cere în schimb o recom-
pensă, plată sau executare a anumitor obligaţii şi fără a 
obţine profit78.

Legea nr.1420-XV din 31.10.2000 cu privire la fi-
lantropie şi sponsorizare stabileşte recepţionarii dis-
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tribuitori de ajutoare umanitare: mişcările obşteşti; or-
ganizaţiile pacifiste şi de apărare a drepturilor omului; 
organizaţiile de femei, de veterani, de invalizi, de tine-
ret şi de copii; societăţile ştiinţifice, tehnice, ecologiste, 
cultural-educative, de cultură fizică şi sport; alte soci-
etăţi benevole; comunităţile naţional-culturale; funda-
ţiile şi organizaţiile obşteşti; alte asociaţii înregistrate 
ale cetăţenilor; organizaţiile de filantropie; Societatea 
de Cruce Roşie din Moldova; organizaţiile religioase; 
instituţiile şi organizaţiile bugetare. 

Şomerii, pentru a beneficia de ajutoarele umanita-
re sub forma unor bunuri, indicate în art.17 din Legea 
cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii 
Moldova, au dreptul de a beneficia de serviciul de asis-
tenţă socială comunitară. 

Serviciul de asistenţă socială comunitară este un 
serviciu creat pe lângă structura teritorială de asistenţă 
socială din subordinea Consiliului raional (municipal) 
şi activează în conformitate cu Regulamentul-cadru de 
activitate al Serviciului de asistenţă socială comunita-
ră, aprobat prin Ordinul Ministerului Protecţiei Sociale 
şi Familiei şi Copilului nr.54 din 10.06.2009. Conform 
acestui Regulament, serviciul de asistenţă socială co-
munitară, prin intermediul asistenţilor sociali comu-
nitari, conlucrează cu persoanele fizice şi persoanele 
juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea 
soluţionării situaţiilor de dificultate ale persoanelor, fa-
miliilor şi grupurilor sociale la nivel de comunitate. 

 Serviciul de asistenţă socială comunitară are drept 
scop identificarea persoanelor în situaţie de dificultate 
şi facilitarea accesului acestora la prestaţii şi servicii 
sociale. 

Beneficiarii Serviciului de asistenţă socială comu-
nitară sunt: Comunitatea ca un tot întreg, care constă 
din mai multe categorii de persoane, familii şi gru-
puri sociale, aflate în situaţie de dificultate. Unul din-
tre aceste grupuri sociale de beneficiari este: grupul 
de persoane cu probleme sociale specifice: persoane 
adulte cu dizabilităţi, victime ale violenţei în fami-
lie, agresorii violenţei în familie, potenţialele victi-
me şi victime ale traficului de fiinţe umane, persoa-
ne eliberate din locuri de detenţie, şomerii, persoane 
dependente de drog şi alcool, persoane infectate de            
HIV/SIDA, minorităţi etnice.

 Din cele expuse, constatăm că şomerii sunt acele 
categorii de persoane, cu probleme sociale specifice şi 
au dreptul de a beneficia de acest serviciu, activând în 
raza teritoriului de la domiciliul lor, pentru a-i ajuta în 
depăşirea situaţiilor de dificultate. 

 Conform legislaţiei, Serviciul de asistenţă socială 
comunitară stabileşte raporturi de colaborare cu insti-
tuţiile şi organizaţiile din afara structurii teritoriale de 
asistenţă socială:

 La nivelul întâi al administraţiei publice locale, per-
sonalul Serviciului de asistenţă socială comunitară sta-
bileşte raporturi de lucru cu primăria, Consiliul local, 
Comisia de distribuire a ajutorului umanitar, şcoala din 
comunitate, grădiniţa din comunitate, instituţiile medi-
cale, poliţia, organizaţiile neguvernamentale, biserică, 
agenţii economici şi mobilizează comunitatea pentru 
soluţionarea problemelor persoanelor aflate în dificul-
tate, grupurilor de beneficiari şi comunităţii.

 La nivelul doi al administraţiei publice locale, 
personalul Serviciului de asistenţă socială comunitară 
stabileşte relaţii de lucru cu Consiliul raional, Fondul 
local de susţinere socială a populaţiei, Agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă, Casa teritorială de asigurări 
sociale, Direcţia învăţământ, tineret şi sport, Oficiul de 
înregistrare a actelor stării civile, Secţia de evidenţă şi 
documentare a populaţiei, organele de drept (poliţia, 
judecătoria, procuratura) etc. pentru realizarea unei in-
tervenţii eficiente în soluţionarea problemelor benefici-
arilor şi comunităţii. 

Serviciul de asistenţă socială comunitară este finan-
ţat din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritori-
ale, granturilor, sumelor oferite de donatori, organizaţii 
filantropice, neguvernamentale şi religioase, persoane 
fizice. 
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