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Model de demers privind acordarea dreptului la muncă lucrătorului imigrant 
 

 
 
D E M E R S 

 
………………......................................................................................................................,   
                                            (denumirea deplină a organizaţiei, întreprinderii, instituţiei) 

cu sediul în ....................................................................................................................................,    
(oraşul, raionul, satul, strada ) 

cu nr. de înregistrare/IDNO ............................................, telefon/fax ...........................................,  
solicită acordarea dreptului la muncă pe termen de  ..........,   cetăţeanului ..........................................,  
                                                                                                                     (cetăţenia)                               

 ....................................................................................................., ...................................................,  
                        (Numele, Prenumele, Patronimicul)                                                                               (data, luna şi anul naşterii)                 

posesor al paşaportului seria ............ nr. ............................., eliberat la .............................., valabil 
pînă la ..................., pentru desfăşurarea activităţii de muncă în funcţia de ........................................... 

Dl./d-na .........................................., are specialitatea/calificarea de ...................................... şi o 
vechime de muncă în această funcţie de .......... ani, deţine diploma de absolvire a ............................... 

Motivele pentru care s-a solicitat acordarea dreptului la muncă dlui/d-nei ............................., 
sunt: .................................... ....................................................................................................  

Persoana nominalizată îşi va îndeplini obligaţiile de serviciul pe adresa: 
.............................................................................................................., tel.:................................ 
                                       (oraşul, raionul, satul, strada ) 

 
La demers se anexează următoarele acte: 
 

1. cerere-chestionar a lucrătorului migrant; 
2. copia avizului favorabil eliberat de Agenţia Naţională;  
3. copiile documentelor de constituire a întreprinderii/organizaţiei/ instituţiei (certificatul de 

înregistrare, extrasul recent din Registrul de Stat al întreprinderilor sau al organizaţiilor, 
autorizaţia de activitate/licenţă, după caz); 

4. actele ce confirma activitatea întreprinderii (certificatul de la Inspectoratul Fiscal Principal de 
Stat privind lipsa restanţelor faţă de bugetul public naţional, copia raportului financiar pentru 
ultima perioadă de gestiune, dacă aceasta depăşeşte 3 luni); 

5. contractul individual de munca; 
6. copia actului de identitate naţional al cetăţeanului  străin sau actul de identitate al apatridului, 

cu menţiunea corespunzătoare privind trecerea frontierei de stat, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare; 

7. copia actului de studii sau a altui document  ce confirma calificarea specialistului invitat la 
muncă, tradusă în limba de stat şi legalizată sau apostilată în condiţiile legislaţiei în vigoare; 

8. certificatul medical de forma stabilita si certificatul ce confirma lipsa maladiei HIV/SIDA; 
9. actul ce confirmă asigurarea cu spaţiu locativ pentru perioada solicitată (declaraţia 

proprietarului/contract de locaţiune/contract de vînzare-cumpîrare); 
10. 1 fotografie  recentă (50×60 mm) color, pe un fundal deschis şi uniform;  
11. cazierul judiciar din ţara de origine, tradus în limba de stat şi legalizat sau apostilat în 

condiţiile legislaţiei în vigoare. 
 

 
 
Administrator                   ___________________                  ........................................... 
                                                                               (semnătura)                                                             (Numele, Prenumele) 

                                                                                                           
      L.Ş. 

Nr.____ 
Din”___”_______ 

 AGENŢIA NA ŢIONAL Ă PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ  


