
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AL REPUBLICII MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CULTURII ŞI CERCETĂRII 
AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
comun

Nr. din y y / ^ 2019 Nr. 7  7* / 3  din 19

mun. Chişinău

Cm privire la organizarea 
formării profesionale a şomerilor

în temeiul art. 30, alin. (2), lit. a), din Legea nr. 105/2018 cu privire la 
promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj (Monitorul Oficial 
2019, nr. 295-308, art. 448), punctului 8, Anexei 2 din Hotărîrea Guvernului 
nr.1276/ 2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare 
a forţei de muncă, Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014 
(Monitorul Oficial 2014, nr. 319-324, art.634), Hotărîrii de Guvern nr. 193/ 2017 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea continuă a adulţilor 
(Monitorul Oficial 2017, nr. 92-102, art. 266), precum şi alineatului (2), pct.2 din 
Hotărîrea Guvernului nr.425 din 03.07.2015 cu privire la Nomenclatorul 
domeniilor de formare profesională şi al meseriilor/profesiilor (Monitorul Oficial 
2015, nr. 177-184, art. 480) şi în scopul asigurării condiţiilor necesare organizării 
formării profesionale a şomerilor

O R D O N Ă M :
1. Se aprobă:
1) Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale a şomerilor, 

conform anexei.



1. Din data intrării in vigoare a prezentului Urdin, se abrogă Urdinul comun 
al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.42/1 din 13.03.2012 şi al 
Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării nr.135 din 13.03.2012, cu modificările 
ulterioare.

3. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă va asigura aplicarea 
prevederilor prezentului Ordin la organizarea şi desfăşurarea formării profesionale 
a şomerilor şi va acorda suport metodologic subdiviziunilor teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă pentru implementarea acestuia.

4. Controlul îndeplinirii acestui Ordin se pune în sarcina directorului 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
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