
 

 

 

 

 
 
 

ANGAJAREA 
INDIVIDUALĂ LA MUNCĂ 

ÎN STRĂINĂTATE 
 

 

 

 

 
 

Ești informat Ești angajat Ești protejat 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
CUM POȚI SĂ ÎȚI GĂSEȘTI SIN- 

GUR UN JOB PESTE HOTARE? 

 Prin intermediul familiei, rudelor, 
rețelelor de socializare, etc.; 

 Prin intermediul serviciilor publice de 

ocupare din țările de destinație. 

 
La nivel european, există o 

bază de date privind locurile 

de muncă vacante, pentru 
cetățeni UE – Serviciul Euro- 

pean de Ocupare (EURES). 

https://ec.europa.eu/eures/public/homepage 

Verifică contractul de muncă și 

oricare alte documente ce ur- 
mează să le semnezi. Asigură-te 

că ai înțeles și ești de acord cu 

clauzele contractului. 

 
Contractul de muncă trebuie 

semnat în limba maternă, astfel 

încât să înțelegi în totalitate 
condițiile de muncă oferite. 

 
Nu încredința nimănui pașaportul 

și/sau alte acte de identitate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Înainte de a pleca, verifică la Agenția Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

dacă în țara ta de baștină ai posibilitatea de a te angaja. 

 

 
Pentru detalii cu privire la condițiile de angajare legală peste hotare, accesează 

www.anofm.md 

www.migratiesigura.md 

ANGAJAREA INDIVIDUALĂ 

LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE 

PRESUPUNE SĂ GĂSEȘTI DE 

SINE STĂTĂTOR LOCUL DE 

MUNCĂ/ANGAJATORUL 

FII ATENT! NU UITA! 

http://www.anofm.md/
http://www.migratiesigura.md/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătește-ți documentele necesare: pașaportul, contractul de 

muncă, viza de lucru și permisul de muncă (în caz de necesitate, să ai 

câte o copie a acestora); 

 
Informează-ți familia/rudele despre țara de destinație, orașul unde o 

să lucrezi, detalii despre potențialul angajator, adresa unde o să locuiești; 

  Înregistrează contractul individual de muncă la Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă; 

  Familiarizează-te cu regulile și tradițiile din țara de destinație; 

Informează-te despre ambasada și/sau consulatul Republicii 
Moldova în țara de destinație, alte instituții și organizații la care ai 

putea apela în situații de urgență. 

 
 
 
 
 

 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 1 

Pentru suport informațional privind clauzele generale ale contractului individual de muncă sună 

022 287523 
Direcția migrația forței 

de muncă din cadrul ANOFM 

0 8000 1000 
Centrul de apel al ANOFM 

(Apel gratuit de la telefonul fix) 

 
 
 
 
 
 
 
 

CE TREBUIE SĂ FACI ÎNAINTE DE PLECARE: 

* Pregătește-ți revenirea acasă, contactând ANOFM pentru a afla detalii 

și a căuta din timp un loc de muncă. 



 

 
 
 
 
 

 

În situații de urgență poți apela la ambasadele și consulatele Republicii Moldova în: 

 Ambasada Republicii Moldova în:  
 

Rusia +74956245353 Estonia +3726420203 

România +40212300474 Qatar +97444421303 

Italia +390645683747 Spania +34918287989 

Portugalia +351213009064 Canada +1613695 6167 

China +861065325494 Regatul Unit al Marii Britanii 

e Nord 
+4402089956818 

 

SUA +12026671130 

Azerbaidjan +994125101538 

Ungaria +3613363450 

 +3613363460 

Franţa +330140547093 

Cehia +420233323762 

 +420233323764 

Polonia +48221142885 

 
 
 
 

Consulatul General al Republicii Moldova la Iași +40232220315 

Consulatul Republicii Moldova la Padova +390498560420 

 +390498736241 

Consulatul General al Republicii Moldova la Milano +003936745703 

Consulatul Republicii Moldova la Frankfurt +49069527808 

Consulatul Republicii Moldova la Istanbul +902122517264 

Consulatul Republicii Moldova la Odesa +380487856715 

   Linii fierbinți  

Centrul pentru combaterea traficului de persoane: 
+373 22 254 998, www.antitrafic.gov.md 

Unitatea Naţională de Coordonare a Sistemului Național de Referire 
pentru protecția și asistența victimelor și potențialelor victime ale traficului 

de ființe umane: +373 22 727 274 

Centrul de Integrare „Migraţia şi Legea”: 926-539-13-30 
(din R. Moldova - 007; din Rusia – 8) asistență juridică gratuită pentru cetăţenii 

Republicii Moldova aflaţi în dificultate în Federaţia Rusă 

Serviciul de asistență pentru copii - „Telefonul Copilului”: +373 22 116111 

”La Strada”: apel gratuit din Moldova 0 800 77777 / de peste hotare - 
+373 22 23 33 09 web: www.lastrada.md 

Germania +493044652970 și al Irlandei d 

Grecia +302106990665 

Suedia +4684114064 

Turcia +903124465527 

 +903124465627 

 +903124467367 

Ucraina +380445212280 

Israel +97235231000 

Bulgaria +35929356011 

Letonia +37167359160 

Lituania +37052607914 

  Consulatele Republicii Moldova la:  
 

http://www.antitrafic.gov.md/
http://www.lastrada.md/
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