
timp și după mai multe 

încercări, nu a reușit să

-şi găsească un loc de 

muncă. 

„Nu credeam în 

reușită, dar am decis 

să mă adresez AOFM 

Chișinău pentru a găsi 

un loc de muncă. Am 

participat la seminare 

privind drepturile și 

obligațiile șomerului, 

dar și privind tehnicile 

Deşi are studii 

superioare în domeniul 

contabil şi 

administrator, doamna 

Vera nu a profesat 

mulți ani fiind plecată 

la muncă în Federația 

Rusă.  

„M-am gândit să 

rămân acasă, dar nu 

credeam că pot să-mi 

găsesc un loc de lucru 

conform studiilor pe 

care le făcusem 

cândva. Mi-am găsit 

loc de lucru grație 

AOFM Chișinău. Am 

mers la ei şi pentru că 

nu știam programul 

1C, întâi mi-au propus 

și am urmat cursuri de 

perfecționare. Recent 

am fost angajată la 

lucru la Direcția 

Educație, Tineret și 

Sport sectorul 

Botanica. Mulțumesc 

din suflet!”, spune 

femeia de 52 ani.  

 

Pavel cunoaște foarte 

bine greutățile muncii 

în Federația 

Rusă. Veniturile 

mici, nedreptățile 

muncii la negru, 

dar şi boala 

tatălui l-au făcut 

să revină în țară. 

Fiind șofer de 

profesie, mult 

2017  

de prezentare şi 

interviul de succes. 

Aceasta m-a ajutat să 

mă pot prezenta la 

interviurile cu 

potențiali angajatori, 

să-mi cunosc 

drepturile şi să 

negociez condiţiile 

contractului”, spune 

Pavel.  

În prezent Pavel 

lucrează la un 

angajator din țară în 

calitate de conducător 

auto.  

Aceste istorii reflectă povestea persoanelor din cei peste 2000 migranți reveniți de peste 

hotare care au primit asistență la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în 

anul 2017. Proiectul MiDL a oferit creștere de capacități pentru toate 35 AOFM, iar cu 10 

Agenții pilot a lucrat deosebit de intensiv, oferind training aprofundat pentru specialiștii 

care lucrează cu persoanele revenite din migrație, echipament special și instrumente 

avansate de lucru.  

Știm cu siguranță că există o mulțime de istorii similare. De succes! 

Vera, 52 ani revenită din Fderația Rusă 

Istorii de 

succes 

Istorii de succes a migranților reîntorși de peste hotare asistați de AOFM Chișinău 

Pavel, 30 ani, revenit din Federația Rusă 
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care s-o adăpostească 

la bătrânețe. Împinsă 

de această problemă a 

luat calea străinătății 

sperând că în ceva 

vreme își va rezolva 

problema și se va 

întoarce la  locul de 

muncă de la care nu-și 

ridicase nici carnetul 

de muncă în speranța 

că foștii colegi o vor 

aștepta. Se pripășise 

în una din țările 

europene pentru o 

muncă de rutină care 

încet, încet o ducea 

într-o lume departe  

de aspirațiile și 

visurile ei. 

Despărțirea de cei 

dragi, schimbul de 

substanță a muncii 

prestate, deziluzia au 

trimis-o, fără voia ei 

într-o depresie  

profundă  însoțită de 

unele suferințe fizice. 

Starea aceasta se 

agrava zi de zi 

distanțând-o tot mai 

mult de lume, de  

frumos, de lumină. 

Totul devenise un hău 

în care se bălăcea zi 

de zi. Când se 

epuizase complet, 

după mulți ani, se 

reîntoarse acasă, dar și 

aici așteptările ei le-a 

găsit umbrite de alte 

probleme: s-a trezit 

uitată de  cei rămași 

acasă, care cândva îi 

fusese alături, a găsit  

părinții îmbătrâniți și 

bolnavi ș.a. Mai bine 

zis străină acolo, 

străină și aici. 

Acoperișul care a fost 

pricina emigrării 

devenise o închisoare 

rece și fără 

perspectivă. Am văzut 

o femeie uitată de toți 

și de toate cu 

probleme grave de 

singurătate și o  

maladie gravă a 

sufletului. Am 

discutat cazul dat  cu 

colegii și ne-am 

propus să contribuim 

fiecare din noi la 

socializarea acestei 

persoane. Am inclus-o 

în diferite activităţi: 

seminare informative, 

instructive Clubul 

Muncii ș.a. Apoi am 

căutat un loc de 

muncă cu un grad 

înalt de socializare a 

persoanei, cu contact 

vizual și verbal sporit, 

cu flux zilnic de 

persoane noi.  Am 

discutat cu angajatorul 

cazul dat. A mers la 

interviul de angajare 

și a fost acceptată. 

Încet,  încet lucrurile s

-au așezat și au intrat 

pe făgașul normalului. 

A trecut ceva timp și 

migrantul de cândva 

speriat și rătăcit între 

ai noștri și cei străini a 

căpătat încredere în 

sine, a rămas acasă 

printre semenii săi, 

găsindu-și liniște și 

pace în entitatea din 

care a răsărit.  

 

Doamna Maria Rusu, 

angajată a AOFM 

Chișinău, povestește 

despre dedicația în 

lucrul cu migranţii. 

Istoria unei doamne, 

beneficiară revenită 

din Italia. 

În una din zile la 

secțiile Agenției 

pentru ocuparea forței 

de muncă din 

Chișinău s-a adresat o 

persoană care avea 

scris pe chipul ei 

uscățiv o dramă a 

sufletului. Ceva în 

chipul ei îmi amintea  

de o veche cunoștință 

pe care n-o mai 

văzusem de mulți ani. 

O cunoșteam din 

tinerețe, locuisem în 

aceeași casă de tip 

comunal.  Absolvise 

facultatea, avusese o 

funcţie onorabilă, dar 

nu-și agonisise 

mijloace financiare 

pentru un acoperiș, 

Migrantă revenită din Italia 



Iulia din satul Baurci-

Moldoveni încearcă 

de mai mult timp să-şi 

găsească rostul acasă.  

De fiecare dată când 

revine de la muncă de 

peste hotare, apelează 

la Agenţia pentru 

Ocuparea Forţei de 

Muncă a raionului 

Cahul pentru a afla 

noi oportunităţi. 

„Grație asistenței 

AOFM Cahul am 

urmat cursuri de 

frizerie şi am căpătat 

curajul să-mi deschid 

propria afacere în 

viitor – o frizerie 

acasă. Oricând 

găsesc aici informația 

şi asistența foarte 

utile pentru mine ca 

om revenit de peste 

hotare”, spune Iulia în 

vârstă de 35 ani. 

Odată cu închiderea 

fabricii din Cahul, 

Olesea a ales să plece 

peste hotare pentru a-

şi putea procura o 

locuință, dar şi pentru 

a face anumite 

economii pentru a 

deschide propria 

afacere.  

Deşi avea banii, 

necesari, femeia nu 

ştia de la ce să 

înceapă.  

„În anul 2016, m-am 

adresat la AOFM 

Cahul. Aici am primit 

răspuns la toate 
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întrebările pe care le 

aveam la acea oră. 

Am fost îndrumată 

către instituțiile la 

care era cel mai 

oportun să apelez. Mă 

bucur că  am reuşit 

deschiderea unui 

magazin alimentar și 

pot munci acasă, 

alături de familie”, 

spune Olesea de 40 

ani.  

Istorie de succes a migranților reîntorși de peste hotare asistați de AOFM Cahul 

Iulia, 35 ani revenită din Turcia 

Olesea, 40 ani revenită din Federația Rusă 

În satul Coşcalia a 

apărut un loc ca de 

poveste – un iaz 

frumos amenajat unde 

este crescut peşte de 

diferite soiuri. 

Soţii Filimon, au fost 

mai mulţi ani plecaţi 

peste hotare, iar când 

au revenit au decis să 

înceapă o mică 

afacere. “Când am 

revenit aveam 

impresia că suntem 

rupţi de realitate. Nu 

ştiam de la ce să 

începem, încotro să 

mergem. Norocul 

nostru a fost să ne 

adresăm la AOFM 

Căuşeni. Am fost 

ghidați de Agenție, 

inclusiv la care 

instituții să ne 

adresăm pentru 

ajutor, pentru ca în 

final să deschidem 

afacerea noastră cu 

ajutorul programului 

PARE 1+1”, susţine 

Valeriu Filimon din 

Coşcalia Căuşeni.  

Istorie de succes a migranților reîntorși de peste hotare asistați de AOFM Căușeni 
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a lucra la Calea 

Ferată din or. Ocnița 

în calitate de 

recepționer predător 

încărcătură și bagaje. 

Datorită asistenței 

primite, acum am un 

loc de muncă acasă ”, 

spune tânărul de 26 de 

ani.  

Revenit după 5 ani de 

muncă în construcții 

în Franţa, Ion nu ştia 

unde s-ar putea 

angaja. Or, în satul 

Trinca, unde locuieşte 

nu prea sunt locuri de 

muncă.  

„Eram derutat şi am 

decis să mă adresez la 

Agenţie pentru 

Ocuparea Forței de 

Muncă a raionului 

Edineț. În curând am 

primit propunerea de 

Ion, 26 ani revenit din Franța 

Istorie de succes a migranților reîntorși de peste hotare asistați de AOFM Edineț 

 Este greu să-ţi 

găseşti un rost, atunci 

când foarte mulţi ani 

ai fost plecat din ţară. 

Acest lucru îl 

confirmă şi Sergiu 

Mîrzac din Orhei. 

Revenit după mulți 

ani de muncă 

sezonieră în domeniul 

construcțiilor în 

Rusia, nu reușește să-

şi găsească singur un 

loc de muncă cu un 

salariu conform 

așteptărilor. 

Pentru a-i spori 

șansele de 

angajare, AOFM 

Orhei l-a sprijinit să  

facă cursuri de 

utilizare a 

calculatorului. Dat 

fiind faptul că salariile 

ofertelor de muncă 

sunt mai mici decât 

așteptările dumnealui, 

angajații AOFM 

Orhei l-au informat 

despre posibilitatea de 

a deschide o afacere 

proprie, și l-au ghidat 

către Secția economie 

și atragerea 

investițiilor a 

Consiliului Raional 

Orhei pentru a afla 

despre programele de 

suport de care poate 

beneficia. 

„Totuși, am decis să 

deschid propria 

afacere. Mulțumesc 

angajaţilor AOFM că 

mă ghidează şi în 

această privință. Ei 

deţin date şi 

informații foarte utile, 

și îi pot ajuta și 

îndruma pe cei 

reveniți de peste 

hotare”, spune 

bărbatul de 56 de ani. 

AOFM Orhei și în 

continuare va acorda 

suportul necesar 

pentru ca dl Sergiu să 

se realizeze aici în 

țară, și să nu se 

dezamăgească de 

realitățile cu care se 

confruntă.  

Istorie de succes a migranților reîntorși de peste hotare asistați de AOFM Orhei 

 Sergiu, 56 ani revenit din 

Federația Rusă 



Vitalie a muncit 

patru ani în 

Federaţia Rusă ca 

tencuitor. 

Revenit acasă, a 

căutat un loc de 

muncă, însă fără 

succes. 

„M-am adresat la 

Agenţia pentru 

Ocuparea Forţei 

de Muncă a 

raionului Soroca 

şi, în curând, mi s-

a propus să fac 

cursuri de 

pregătire 

profesională la 

Centrul de 

instruire și 

producție din Bălți 

unde am învățat și 

obținut profesia de 

conducător 

încărcător. După 

această, tot cu 

ajutorul agenției 

mi-am găsit un loc 

de muncă, unde 

acum lucrez ca 

muncitor rutier. 

Mulțumesc pentru 

efort şi amabilitate 

angajaţilor 

P a g i n a  5  I s t o r i i  d e  s u c c e s  

Agenției”, spune 

bărbatul de 42 de 

ani.   

Istorie de succes a migranților reîntorși de peste hotare asistați de AOFM Soroca 

Vitalie, 41 ani revenit din 

Federația Rusă 

Proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” este 

implementat de Programul Naţiunilor Unite 

pentru Dezvoltare în Moldova cu susţinerea 

financiară a Guvernului Elveţiei. 


