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  *) Notă CTCE: 

  *) Forma consolidată a Hotărârii nr. 377 din 18 aprilie 2002 

, publicate în Monitorul Oficial nr. 310 din 10 mai 2002, la data de 17 Octombrie 2017 este 

realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 2 

octombrie 2002 

; HOTĂRÂREA nr. 937 din 10 iunie 2004 

; HOTĂRÂREA nr. 410 din 5 mai 2005 

; HOTĂRÂREA nr. 1.860 din 22 decembrie 2005 

; HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009 

; HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011 

; HOTĂRÂREA nr. 1.073 din 26 noiembrie 2014 
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; HOTĂRÂREA nr. 885 din 29 noiembrie 2016 

; HOTĂRÂREA nr. 374 din 25 mai 2017 
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  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. 

Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor. 

────────── 

  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 95 din Legea nr. 

76/2002 

 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

  Guvernul României adopta prezenta hotărâre. 

  ART. UNIC 

  Se aproba Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de 

muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, prevăzute în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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