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Pe scurt

Pentru implementarea art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2014, Guvernul a
aprobat Regulamentul privind mecanismul de utilizare a mijloacelor financiare alocate din bugetul de
stat pentru susţinerea investitorilor în vederea pregătirii şi instruirii personalului în legătură cu 
crearea a noi locuri de muncă („Regulamentul”).  

În detaliu

Potrivit Regulamentului,
investitorii înregistraţi în 
Republica Moldova în calitate
de subiecţi ai activităţii 
antreprenoriale au dreptul de a
solicita compensarea
cheltuielilor suportate pentru
pregătirea şi instruirea 
personalului.

Selectarea beneficiarilor este
de competenţa unui Consiliu 
special ce va fi creat de către 
Ministerul Economiei.

Valoarea compensaţiei nu va 
depăşi 50% din cheltuielile 
suportate pentru instruirea
fiecărui salariat.  

Sunt compensate doar
cheltuielile suportate pentru
instruirea salariaţilor în centre 
de instruire profesională. Lista 
acestor centre va fi aprobată de 
Consiliu.

La cererea depusă de investitor 
se va anexa, printre altele, şi 
copia angajamentului în scris
al salariatului care beneficiază 
de instruire privind
consimţământul acestuia de a 
munci în cadrul întreprinderii
pe o perioadă minimă de trei 
ani după finalizarea instruirii.

Dacă resursele financiare nu 
sunt suficiente pentru toţi 
solicitanţii, au prioritate 
proiectele care presupun cea
mai înaltă productivitate a 
muncii. În cazul în care
productivitatea muncii este
similară, compensarea se 
efectuează proporţional. 

[Sursa: Hotărârea Guvernului 
nr. 1002 din 10 decembrie
2014 privind mecanismul de
utilizare a mijloacelor
financiare alocate din bugetul
de stat pentru susţinerea 
investitorilor în vederea
pregătirii şi instruirii 
personalului (cadrelor) în
legătură cu crearea de noi 
locuri de muncă, Monitorul 
Oficial nr. 372-384 (5011 -
5023) din 19 decembrie 2014]

De reţinut 

Valoarea fondurilor alocate
pentru susţinerea investitorilor 
se stabileşte anual prin Legea 
bugetului de stat.

La compensarea cheltuielilor
de instruire, prioritate au
profesiile din următoarele 
domenii: producţia industrială, 
eficienţă energetică, asigurarea 
infrastructurii în domeniul
calităţii, şi alte domenii în care 
există un deficit de personal pe 
piaţa internă a forţei de 
muncă.
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Să discutăm 
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