Anexă
la Ordinul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă
nr.28 din 20.03.2019

PROCEDURA
de înregistrare a locurilor de muncă vacante
I. Dispoziții generale
1. Procedura de înregistrare a locurilor de muncă vacante (în continuare Procedură) reglementează punerea în aplicare a art.10 alin. (7) lit.b), art.14 alin.(1)
lit.b)-c) și alin.(2), art.25 alin.(4) și (5) din Legea nr.105/2018 cu privire la
promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj (în continuare - Lege).
2. Prin sintagma locuri de muncă vacante se înţelege locurile de muncă
devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă, precum şi locurile
de muncă nou-create, inclusiv locurile de muncă create şi/sau rezervate pentru
angajarea persoanelor cu dizabilităţi.
3. Procedura stabilește modul și condițiile de înregistrare și radiere a locurilor
de muncă vacante de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de
muncă (în continuare – subdiviziunile teritoriale sau după caz Subdiviziunea
teritorială).
II. Informarea despre locurile de muncă vacante
4. Conform art.14 alin.(1) lit.b) din Lege, angajatorii au obligația de a informa
Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază îşi au
adresa juridică sau în a cărei rază este adresa locului de muncă, despre toate
locurile de muncă devenite vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care
au devenit vacante.
5. Termenul prevăzut la pct.4 din Procedură expiră la sfârşitul celei de a 5-a zi
lucrătoare, ora 24:00, din perioada de 5 zile lucrătoare de la ziua devenirii locului
de muncă vacant. Perioada respectivă se calculează începând cu data devenirii
locului de muncă vacant, respectiv creării locului de muncă, în situaţia în care
această dată nu este declarată zi nelucrătoare, sau cu prima zi lucrătoare, în situaţia
în care locul de muncă a devenit vacant într-o zi declarată nelucrătoare.
6. Informarea Subdiviziunii teritoriale despre locul(urile) de muncă devenit(e)
vacant(e) se face prin prezentarea/transmiterea de către angajator a unui formular
care va conține informația privind locul(urile) de muncă vacant(e), conform
formularului din anexa nr.1 la prezenta Procedură (în continuare - Formular).
7. Angajatorul completează câte un Formular pentru fiecare loc de muncă
vacant în cazul în care locurile de muncă vacante se referă la ocupații diferite sau
completează un singur Formular în cazul în care locurile de muncă vacante se
referă la aceeași ocupație și au aceleași condiții de ocupare. În situația în care
locurile de muncă vacante se raportează la aceeași ocupație dar au condiții diferite
de ocupare, se completează câte un formular pentru fiecare loc de muncă vacant
sau pentru fiecare grup de locuri de muncă vacante care au aceleași condiții de
ocupare.

8. Formularul în original poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii
teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie) și trebuie să
conțină semnătura reprezentantului legal al angajatorului și ștampila unității
economice sau poate fi expediată copia acestuia prin fax sau fotocopia prin e-mail.
9. Angajatorul are obligația de a informa în scris Subdiviziunea teritorială, în
termen de 3 zile, despre angajarea şomerului la locul de muncă vacant declarat,
conform art.14 alin.(1) lit.c) din Lege, prin prezentarea/transmiterea, în același
mod stabilit la pct.8 din prezenta Procedură, a copiei actului care confirmă
angajarea, a Înștiințării privind angajarea șomerului, conform modelului aprobat de
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă sau după caz a unei alte
confirmări emisă de acesta.
10. Termenul prevăzut la pct.9 din Procedură expiră la sfârşitul celei de a 3-a
zile lucrătoare, ora 24:00, din perioada de 3 zile lucrătoare de la ocuparea locului
de muncă. Perioada respectivă se calculează începând cu data ocupării locului de
muncă.
III. Înregistrarea locurilor de muncă vacante
11. Funcționarul responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale recepționează
de la angajator Formularul și verifică corectitudinea completării acestuia.
12. În cazul în care informația despre locul(urile) de muncă vacant(e) din
Formular este incompletă sau conține elemente discriminatorii bazate pe criterii de
rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex, vârstă,
dizabilitate, opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu,
funcționarul responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale informează angajatorul
despre aceasta și solicită prezentarea/transmiterea Formularului repetat cu
informația completă și/sau după caz fără elemente discriminatorii.
13. În situația în care Formularul conține informația completă despre
locul(urile) de muncă vacant(e), acesta este înregistrat de către funcționarul
responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale în Registrul de evidență a
formularelor, cu indicarea numărului și datei la care a fost primit, conform
formularului din anexa nr.2 la prezenta Procedură. Registrul de evidență a
formularelor se ține pe suport de hârtie și se păstrează în conformitate cu
prevederile Nomenclatorului dosarelor aprobat.
14. Numărul de înregistrare al Formularului este format dintr-un număr atribuit
în ordine crescătoare pentru o perioadă de un an calendaristic despărțit prin bară de
codul Subdiviziunii teritoriale și anul calendaristic (exemplu: 1/10012019,
2/10012019, 3/10012019, …, N/10012019).
15. Formularul primit prin e-mail se printează pentru înregistrare pe suport de
hârtie.
16. Informația din Formularul înregistrat la Subdiviziunea teritorială se
introduce de către funcționarul responsabil în sistemul informațional al pieței
muncii în ziua în care Formularul a fost înregistrat.
17. Funcționarul responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale are dreptul să
modifice/completeze informația despre locul(urile) de muncă vacant(e) din
sistemul informațional al pieței muncii (competențele necesare pentru ocuparea

locului de muncă vacant, modalitatea de aplicare, datele de contact, data limită de
aplicare etc.) numai la solicitarea angajatorului.
18. În sistemul informațional al pieței muncii se fixează data la care a fost
operată ultima modificare/completare a informației despre locul(urile) de muncă
vacant(e).
19. Înștiințarea despre modificarea/completarea informației despre locul(urile)
de muncă vacant(e) se face de către angajator prin prezentarea/transmiterea
repetată în adresa Subdiviziunii teritoriale a informației actualizate despre
locul(urile) de muncă vacant(e), conform formularului din anexa nr.3 (în
continuare – Formular de modificare).
20. Formularul de modificare în original poate fi prezentat direct la sediul
Subdiviziunii teritoriale sau poate fi transmis prin poștă (în plic, pe suport de
hârtie) și trebuie să conțină semnătura reprezentantului legal al angajatorului și
ștampila unității economice sau poate fi expediată copia acestuia prin fax sau
fotocopia prin e-mail.
21. Formularul de modificare, care conține informația actualizată și completă
despre locul(urile) de muncă vacant(e), este înregistrat de către funcționarul
responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale în Registrul de evidență a
formularelor specificat la pct.13 din prezenta Procedură, cu indicarea numărului și
datei la care a fost primit și se anexează la Formularul pentru care s-a solicitat
modificarea informației despre locul(urile) de muncă vacant(e).
22. Formularului de modificare i se atribuie același număr care a fost atribuit
Formularului pentru care s-a solicitat modificarea/completarea informației, cu
adăugarea unei litere din alfabetul latin (majusculă), despărțită prin cratimă de
numărul atribuit cronologic (exemplu: 1-A/10012019). În cazul în care pentru un
Formular sunt prezentate/transmise mai multe formulare de modificare, literele se
atribuie în ordine alfabetică (exemplu: 1-A/10012019, 1-B/10012019,
1-C/10012019, …, 1-Z/10012019).
23. Funcționarul responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale, după caz,
înainte de a înregistra Formularul de modificare, poate telefona angajatorul pentru
a discuta și clarifica unele aspecte ce țin de informațiile care au fost
modificate/completate.
24. Formularul de modificare primit prin e-mail se printează pentru înregistrare
pe suport de hârtie.
IV. Monitorizarea ocupării locurilor de muncă vacante
25. Funcționarul responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale:
1) monitorizează lunar locurile de muncă vacante care nu au fost ocupate,
identifică motivele neocupării, informează și discută cu șeful Subdiviziunii
teritoriale despre cauzele negăsirii candidatului potrivit pentru ocuparea locului de
muncă vacant;
2) contactează la necesitate angajatorul pentru discutarea problemelor ce au
apărut în procesul de selectare a candidatului corespunzător și precizează cerințele
pentru ocuparea locului vacant și, după caz, discută despre necesitatea modificării
cerințelor de ocupare.

26. Șeful Subdiviziunii teritoriale ține la control procesul de monitorizare a
ocupării locurilor de muncă vacante și organizează, cel puțin o dată în lună, ședințe
cu funcționarii din subordine în cadrul cărora se discută rezultatele monitorizării
locurilor de muncă vacante și se prezintă propuneri de îmbunătățire a activității.
V. Modul de păstrare a formularelor și evidența locurilor de muncă vacante
27. Formularele pe suport de hârtie se așează în ordine cronologică după
numărul de înregistrare și se păstrează într-un dosar creat pentru un an
calendaristic, conform modelului din anexa nr.4 la prezenta Procedură. Dosarul se
arhivează și se păstrează în conformitate cu prevederile Nomenclatorului dosarelor
aprobat.
28. La arhivare, se ține cont ca fiecare Formular de modificare să fie poziționat
imediat după Formularul pentru care s-a solicitat modificarea informației despre
locul(urile) de muncă vacant(e). În cazul în care pentru un Formular sunt mai
multe formulare de modificare, acestea se așează în ordine cronologică după
numărul de înregistrare.
29. Evidența locurilor de muncă vacante se ține anual în Registrul de evidență
a locurilor de muncă vacante, generat în sistemul informațional al pieței muncii, la
nivel național și nivel teritorial conform formularelor din anexa nr.5 și respectiv
anexa nr.6 la prezenta Procedură.
VI. Radierea locurilor de muncă vacante
30. Locul de muncă vacant este radiat din sistemul informațional al pieței
muncii de către funcționarul responsabil din cadrul Subdiviziunii teritoriale:
1) în ziua în care a fost ocupat;
2) la expirarea termenului limită pentru aplicare menționat în Formular, în
cazul în care angajatorul nu solicită prelungirea acestuia;
3) în ziua în care angajatorul, înainte de expirarea termenului limită pentru
aplicare menționat în Formular, decide din anumite motive să nu mai angajeze
lucrători, informând despre aceasta Subdiviziunea teritorială în scris sau prin
telefon, e-mail, fax.
VII. Dispoziții finale
31. Responsabilitatea pentru înregistrarea, evidența și monitorizarea locurilor
de muncă vacante, inclusiv pentru introducerea corectă a datelor în sistemul
informațional al pieței muncii, o poartă funcționarul responsabil din cadrul
Subdiviziunii teritoriale.

Anexa nr.1 la Procedura de înregistrare a locurilor
de muncă vacante, aprobată prin Ordinul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.28 din 20.03.2019

Către ______________________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

FORMULAR
Informația privind locul(urile) de muncă vacant(e)
Nr. _____ din _______________
Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii pentru completare

1. Date de identificare și de contact ale angajatorului
Unitatea economică*
IDNO*
Adresa juridică*
Numărul scriptic de angajați în unitatea economică*
Adresa locului(urilor) de muncă vacant(e)*
Persoana responsabilă de angajare*
Telefon/Fax, e-mail*
2. Date privind locul(urile) de muncă vacant(e) (după caz completați sau bifați )
Ocupația* (conform Clasificatorului Ocupaţiilor sau echivalentul)
Sarcinile de bază ale postului/funcției*

Numărul locurilor de muncă vacante*
Provenienţa locului(urilor) de muncă vacant(e)* (bifați):
nou-creat
ca urmare a încetării raporturilor de muncă
Durata contractului individual de muncă* (bifați):
determinat, nr. de luni ____
nedeterminat
Durata timpului de muncă* (bifați):
normală
redusă
pe fracțiune de normă
regim flexibil
Repartizarea timpului de muncă* (indicați numărul de ore/zile): nr. de ore pe zi ___
nr. de zile pe săptămână ___
Programul de lucru zilnic* (indicați ora începerii şi terminării lucrului):
de la __________ până la __________
Zilele de repaus* (indicați zilele): ________________________________________________________________________
Muncă de noapte, între orele 22:00 şi 6:00
Muncă în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase
(bifaţi după caz)
(bifaţi după caz) Detalii:_________________________________
Munca în schimburi (bifaţi după caz)
Programul muncii în schimburi (indicați ora începerii și terminării lucrului
pentru fiecare schimb):
Locul(urile) de muncă vacant(e) disponibil(e) şi
Locul(urile) de muncă creat(e) şi/sau rezervat(e) pentru
pentru studenţi (bifaţi după caz)
angajarea persoanelor cu dizabilităţi (bifaţi după caz)
Garanții suplimentare acordate (bifați):
cazare tichete de masă transport de serviciu asigurat altele (de indicat) __________________________________________________________
Modul de aplicare (bifați):
e-mail telefon fax poştă (plic) prezenţa la sediul angajatorului altele (de indicat) _______________________
Salariul, MDL* (minim-maxim)
Termen limită pentru aplicare* (indicați ziua/luna/anul)
3. Decizia privind publicarea locului(urilor) de muncă vacant(e) pe portalul www.angajat.md* (după caz bifați )
Sunt de acord cu publicarea pe portal
Nu sunt de acord cu publicarea pe portal
4. Condiții minime de ocupare solicitate (completați)
Calificare/Specialitate* (doar pentru ocupația care necesită o calificare)
Nivelul de studii* (doar pentru ocupația care necesită o calificare)
Experiența de muncă (după caz)
Limbile vorbite* (indicați limba și nivelul necesar de cunoaștere: A1, A2, B1,
B2, C1, C2)

Permis de conducere (indicați categoria după caz)
Alte condiții (indicați condițiile după caz)
Formularul poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie), prin fax sau în mod electronic prin e-mail.

_______________________________________________
(Numele, prenume, funcția conducătorului/reprezentantului legal)

_____________________
(semnătura)

L.Ș.
Formularul a fost înregistrat la Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă cu nr. __________ din ________________
Modul de recepționare a Formularului: ____________________________________

Anexa nr.2 la Procedura de înregistrare a locurilor
de muncă vacante, aprobată prin Ordinul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.28 din 20.03.2019

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
_____________________________________________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

REGISTRUL
de evidență al formularelor „Informațiilor privind locul(urile) de muncă vacant(e)” pentru anul ________

Nr. înregistrării

Data înregistrării

Unitatea economică

Anexa nr.3 la Procedura de înregistrare a locurilor
de muncă vacante, aprobată prin Ordinul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.28 din 20.03.2019

Către ______________________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

FORMULAR
Informația privind locul(urile) de muncă vacant(e)
(pentru modificarea Formularului nr. _____ din _______________)
Nr. _____ din _______________
Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii pentru completare

1. Date de identificare și de contact ale angajatorului
Unitatea economică*
IDNO*
Adresa juridică*
Numărul scriptic de angajați în unitatea economică*
Adresa locului(urilor) de muncă vacant(e)*
Persoana responsabilă de angajare*
Telefon/Fax, e-mail*
2. Date privind locul(urile) de muncă vacant(e) (după caz completați sau bifați )
Ocupația* (conform Clasificatorului Ocupaţiilor sau echivalentul)
Sarcinile de bază ale postului/funcției*

Numărul locurilor de muncă vacante*
Provenienţa locului(urilor) de muncă vacant(e)* (bifați):
nou-creat
ca urmare a încetării raporturilor de muncă
Durata contractului individual de muncă* (bifați):
determinat, nr. de luni ____
nedeterminat
Durata timpului de muncă* (bifați):
normală
redusă
pe fracțiune de normă
regim flexibil
Repartizarea timpului de muncă* (indicați numărul de ore/zile): nr. de ore pe zi ___
nr. de zile pe săptămână ___
Programul de lucru zilnic* (indicați ora începerii şi terminării lucrului):
de la __________ până la __________
Zilele de repaus* (indicați zilele): ________________________________________________________________________
Muncă de noapte, între orele 22:00 şi 6:00
Muncă în condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase
(bifaţi după caz)
(bifaţi după caz) Detalii:_________________________________
Munca în schimburi (bifaţi după caz)
Programul muncii în schimburi (indicați ora începerii și terminării lucrului
pentru fiecare schimb):
Locul(urile) de muncă vacant(e) disponibil(e) şi
Locul(urile) de muncă creat(e) şi/sau rezervat(e) pentru
pentru studenţi (bifaţi după caz)
angajarea persoanelor cu dizabilităţi (bifaţi după caz)
Garanții suplimentare acordate (bifați):
cazare tichete de masă transport de serviciu asigurat altele (de indicat) __________________________________________________________
Modul de aplicare (bifați):
e-mail telefon fax poştă (plic) prezenţa la sediul angajatorului altele (de indicat) _______________________
Salariul, MDL* (minim-maxim)
Termen limită pentru aplicare* (indicați ziua/luna/anul)
3. Decizia privind publicarea locului(urilor) de muncă vacant(e) pe portalul www.angajat.md* (după caz bifați )
Sunt de acord cu publicarea pe portal
Nu sunt de acord cu publicarea pe portal
4. Condiții minime de ocupare solicitate (completați)
Calificare/Specialitate* (doar pentru ocupația care necesită o calificare)
Nivelul de studii* (doar pentru ocupația care necesită o calificare)
Experiența de muncă (după caz)
Limbile vorbite* (indicați limba și nivelul necesar de cunoaștere: A1, A2, B1,
B2, C1, C2)

Permis de conducere (indicați categoria după caz)
Alte condiții (indicați condițiile după caz)
Formularul poate fi prezentat direct la sediul Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sau transmis prin poștă (în plic, pe suport de hârtie), prin fax sau în mod electronic prin e-mail.

_______________________________________________
(Numele, prenume, funcția conducătorului/reprezentantului legal)

_____________________
(semnătura)

L.Ș.
Formularul a fost înregistrat la Subdiviziunea teritorială pentru ocuparea forței de muncă cu nr. __________ din ________________
Modul de recepționare a Formularului: ____________________________________

Anexa nr.4 la Procedura de înregistrare a locurilor
de muncă vacante, aprobată prin Ordinul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.28 din 20.03.2019

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
_____________________________________________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

DOSARUL
Informațiilor privind locurile de muncă vacante pentru anul ________

Anexa nr.5 la Procedura de înregistrare a locurilor
de muncă vacante, aprobată prin Ordinul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.28 din 20.03.2019

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
REGISTRUL
de evidență a locurilor de muncă vacante pentru anul _____
Nr
d/o

Nr., data
înregistrării*

STO la care a fost
înregistrat

Unitatea economică

Adresa locului(urilor) de
muncă vacant(e) (localitatea)

Ocupația

Nr.
locurilor
de
muncă
vacante

Loc de muncă
pentru:
(studenți/pers.
cu dizabilitați)

Salariul
(min-max)

Nivelul de
studii

Experiența de
muncă

Nr. locurilor de
muncă vacante
ocupate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Total:

*Nr. de înregistrare va fi format dintr-un număr atribuit în ordine crescătoare anual pentru fiecare STO și codul STO urmat de anul calendaristic, despărțite prin bară, de exemplu: 1/10012019

Total:

Anexa nr.6 la Procedura de înregistrare a locurilor
de muncă vacante, aprobată prin Ordinul Agenției Naționale
pentru Ocuparea Forței de Muncă nr.28 din 20.03.2019

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
_______________________________________________
(denumirea Subdiviziunii teritoriale pentru ocuparea forței de muncă)

REGISTRUL
de evidență a locurilor de muncă vacante pentru anul _____
Nr
d/o

Nr., data înregistrării*

Unitatea economică

Adresa locului(urilor) de muncă vacant(e)
(localitatea)

Ocupația

Nr.
locurilor
de
muncă
vacante

Loc de muncă
pentru:
(studenți/pers.
cu dizabilitați)

Salariul
(min-max)

Nivelul de studii

Experiența de
muncă

Nr. locurilor de
muncă vacante
ocupate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Total:

*Nr. de înregistrare va fi format dintr-un număr atribuit în ordine crescătoare anual pentru fiecare STO și codul STO urmat de anul calendaristic, despărțite prin bară, de exemplu: 1/10012019

Total:

