CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
HOTĂRÎRE nr. 3

din 25 septembrie 2013
Chişinău
Cu privire la activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă în domeniul migraţiei forţei de muncă
Analizînd informaţiile prezentate „Cu privire la activitatea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă în domeniul migraţiei forţei de muncă” Consiliul de administraţie al
Agenţiei Naţionale constată, că Agenţia Naţională participă activ la implementarea politicilor
în domeniul migraţiei forţei de muncă, orientate spre perfecţionarea mecanismelor de gestionare
a migraţiei, prevenirea emigrării prin crearea oportunităţilor de angajare în ţară, implementarea
convenţiilor organismelor internaţionale, ratificate de Republica Moldova în domeniul migraţiei
forţei de muncă.
Pe parcursul anului 2012 – 6 luni 2013 Agenţia Naţională a prelungit activităţile de
implementare a Legii nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă, care
reglementează desfăşurarea activităţilor de muncă provizorii ale lucrătorilor imigranţi, condiţiile
de acordare /prelungire /revocarea a dreptului de muncă, precum şi condiţiile de eliberare, sistare
temporară şi retragerea licenţei pentru activitatea de plasare în cîmpul muncii peste hotare,
modul de angajare provizorie la muncă a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate.
Luînd în consideraţie necesitatea întreprinderii măsurilor de integrare pe piaţa muncii din
ţară a cetăţenilor reîntorşi de peste hotare, începînd cu luna iulie 2010, agenţiile teritoriale au
înregistrat 1296 persoane reîntoarse de peste hotare. În perioada de referinţă, din totalul
persoanelor reîntoarse, cele mai multe persoane s-au întors din Rusia - 77,8%, Italia - 5,6%,
Israel - 2,6%, Ukraina - 2,3 ş.a.
De la intrarea în vigoare a modificărilor la Legea 102/2003 în iulie 2011, Agenţia
Naţională a înregistrat cu statut de şomer 244 cetăţeni străini sosiţi în Republica Moldova în
migraţie de familie, documentaţi cu permis de şedere permanentă sau provizorie.
În informația privind implementarea Acordurilor bilaterale privind migrația forței de muncă,
semnate între Guvernul Republicii Moldova și Guvernele Italiei și Statului Israel, se constată o
etapă în care Republica Moldova progresează în materie de migrație, în special ce ține de
migrație circulară, astfel încât cetățenii republicii să dispună de posibilitatea de a emigra în
condiții legale și în același timp să beneficieze de protecție pe perioada aflării în raporturi de
muncă pe teritoriul Italiei sau Israelului.
În perioada 2012-2013, conform Acordului bilateral moldo-italian și a Protocolului de
implementare 555 persoane au studiat limba italiană, din care 217 au primit certificate de
cunoaștere a limbii italiene la nivel elementar A1 recunoscut la nivel european. Se perfectează
datele a 30 persoane pentru a beneficia de permis de ședere cu scop de muncă pe teritoriul Italiei.
În conformitate cu prevederile Acordului şi Protocolului, între Guvernul Republicii
Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la angajarea temporară a lucrătorilor din
Republica Moldova în domeniul construcțiilor, Guvernul Statului Israel a solicitat cooperare la
recrutarea a 1000 de lucrători temporari calificaţi pentru a munci în Israel.
Din 1358 de cereri depuse la agențiile teritoriale în perioada aprilie - iulie curent, la
examinarea profesională au participat 726 persoane, din care au fost selectate pentru angajarea
temporară în Israel 272 de persoane.
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Printre consecinţele emigrării şi efectele negative ale migraţiei por fi menţionate:
pierderea forţei de muncă înalt calificate în ţară;
lucrătorii emigranţi sunt supuşi la compromisuri în raport cu studiile, calificările şi aptitudinile
profesionale;
aspecte negative asupra situaţiei demografice – îmbătrânirea populaţiei;
efecte negative asupra integrităţii familiei şi apariţia fenomenelor sociale negative (abandon
şcolar, destrămarea familiei, abuz asupra copiilor, narcomania, alcoolism).
În scopul perfecţionării activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în
domeniul migraţiei, asigurării realizării prevederilor Legii nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu
privire la migraţia de muncă, implementării prevederilor acordurilor bilaterale, Consiliul de
administraţie
HOTĂRĂŞTE:
1. A lua act de informaţiile prezentate „Cu privire la activitatea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă în domeniul migraţiei forţei de muncă” pe parcursul anului 2012 şi
semestrul I anul 2013, menționând unele rezerve privind implementarea prevederilor Legii nr.
180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă (se anexează).
2. Se stabilesc următoarele sarcini în activitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă întru implementarea şi promovarea politicilor în domeniul migraţiei forţei de muncă:
perfecţionarea mecanismelor de identificare a specialiştilor autohtoni de înaltă calificare în
vederea ocupării locurilor de muncă vacante declarate de angajatori;
îmbunătăţirea calităţii serviciilor de informare a străinilor şi cetăţenilor Republicii Moldova
în domeniul migraţiei forţei de muncă;
implementarea prevederilor acordurilor bilaterale între Republica Moldova cu Italia şi
Republica Israel în domeniul migraţiei forţei de muncă (L. Plugaru);
perfecţionarea mecanismelor de colaborare cu Agenţiile Private de Ocupare a Forţei de
Muncă;
modernizarea Sistemului Informaţional Automatizat „Migraţia Forţei de Muncă” în vederea
îmbunătăţirii evidenţei statistice a migranţilor (persoanelor reîntoarse în ţară, străinilor,
persoanelor angajate peste hotare) şi reducerea termenelor de examinare a dosarelor (A.
Camerzan);
organizarea evenimentelor de promovare a serviciilor prestate de Agenţia Naţională (mese
rotunde, ateliere de lucru, seminare, etc.) întru implementarea eficientă a politicilor în domeniul
migraţiei forţei de muncă (A. Josan).
3. Responsabil de realizarea prezentei hotărâri este numit dl. Ion Holban, director al Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
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