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Cu privire la aprobarea Listei ocupațiilor prioritare 

------------------------------------------------------------------------ 
 

În scopul executării art. 4 alin. (3) din Legea nr. 180-XVI din 

10 iulie 2008 cu privire la migrația de muncă (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2008, nr. 162-164, art.598), cu modificările și completările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
 

1. Se aprobă Lista ocupațiilor prioritare, conform anexei nr.1. 
 

2. Se aprobă Criteriile de selectare a ocupațiilor prioritare, conform  

anexei nr.2. 
 

3. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va înainta Guvernului, 

anual sau la necesitate, propuneri de actualizare a Listei ocupaţiilor prioritare. 
 

4. Dispoziţiile prezentei hotărîri nu scutesc cetăţenii străini de îndeplinirea 

cerinţelor speciale de acces pe piaţa muncii din Republica Moldova pentru 

anumite ocupaţii stabilite de legislaţia în vigoare şi de tratatele internaţionale la 

care Republica Moldova este parte. 
 

5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale. 

 
 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății,  

muncii și protecţiei sociale    Svetlana Cebotari 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  
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                 Anexa nr. 1  

                la Hotărîrea Guvernului nr. 

                din                             2018 

 

Lista ocupațiilor prioritare 
 

Nr. 

crt. 
Grupa de bază 

Codul 

ocupației 
Titlul ocupației 

 

1 2 3 4 

1. 

Conducători de unități din industria prelucrătoare (1321) 132130 Specialist principal montare şi reglare sisteme de 

automatizare 

2. Conducători de unități din domeniul construcțiilor (1323) 132323 Șef sector drumuri-poduri 

3. 

Conducători și funcționari superiori din domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor (1330) 

133001 Director centru de calcul 

4. 

Conducători și funcționari superiori din domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor (1330) 

133004 Director sisteme informatice 

5. 

Conducători și funcționari superiori din domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor (1330) 

133006 Manager de rețele 

6. 

Conducători și funcționari superiori din domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor (1330) 

133008 Manager operațiuni de date 

7. 

Conducători și funcționari superiori din domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor (1330) 

133009 Manager procesarea datelor 

8. 

Conducători și funcționari superiori din domeniul tehnologiei informaţiei 

şi comunicaţiilor (1330) 

133010 Manager tehnologia informației și comunicaţiilor 

9. 

Ingineri constructori (2142) 214201 Cercetător științific în construcții de căi ferate, 

drumuri și poduri 

10. Ingineri constructori (2142) 214210 Inginer căi ferate, drumuri și poduri 

11. Ingineri minieri, petroliști, metalurgiști și asimilați (2146) 214613 Inginer la exploatarea conductelor de petrol şi gaz 

12. Ingineri electricieni (2151) 215112 Inginer automatizare şi control 
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13. Ingineri electroniști (2152) 215212 Inginer aparate de măsură şi control şi automatică 

14. Ingineri electronişti (2152) 215240 Proiectant inginer de sisteme și calculatoare  

15. Designeri grafică şi multimedia (2166) 216607 Designer pagini web  

16. Designeri grafică şi multimedia (2166) 216608 Grafician calculator  

17. Medici specialiști (2212) 221201 Medic specialist 

18. Alți instructori formatori de limbi străine (2353) 235301 Instructor-formator de limbi străine 

19. Instructori formatori în tehnologia informaţiei (2356) 235601 Instructor-formator în tehnologia informaţiei 

20. 

Specialişti și consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor (2412) 241233 Ofiţer securitatea informaţiei (Security Officer – 

SO) 

21. Analişti de sistem (2511) 251101 Analist sisteme informatice 

22. Analişti de sistem (2511) 251102 Proiectant sisteme informatice 

23. Proiectanţi de software (2512) 251201 Analist-business a sistemului informațional 

24. Proiectanţi de software (2512) 251202 Analist pentru comunicații calculatoare 

25. Proiectanţi de software (2512) 251203 Analist pentru securitatea sistemelor informatice  

26. Proiectanţi de software (2512) 251204 Cercetător ştiinţific în tehnologia informației  

27. 

Proiectanţi de software (2512) 251205 Cercetător ştiinţific stagiar în tehnologia 

informaţiei 

28. Proiectanţi de software (2512) 251206 Inginer de sistem în informatică 

29. Proiectanţi de software (2512) 251207 Inginer de sistem software 

30. 

Proiectanţi de software (2512) 251208 Inginer pentru exploatarea sistemelor 

informaționale   

31. Proiectanţi de software (2512) 251209 Inginer-programator 

32. Proiectanţi de software (2512) 251210 Manager de proiecte informatice 

33. 

Proiectanţi de software (2512) 251211 Manager pentru dezvoltarea tehnologiei informației 

și comunicațiilor 

34. Proiectanţi de software (2512) 251212 Proiectant de sisteme (TI)  

35. Proiectanţi de software (2512) 251213 Proiectant de software 

36. Proiectanţi de software (2512) 251214 Programator 
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37. Proiectanţi de software (2512) 251215 Programator-analist 

38. Proiectanţi de software (2512) 251216 Programator de software 

39. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251301 Dezvoltator de pagini web 

40. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251302 Dezvoltator de web 

41. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251303 Programator animație 

42. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251304 Programator jocuri pe calculator 

43. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251305 Programator multimedia 

44. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251306 Specialist în e-Afaceri 

45. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251307 Specialist în e-Guvernare 

46. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251308 Specialist în e-Media 

47. Proiectanţi de sisteme web şi multimedia (2513) 251309 Specialist în e-Sănătate 

48 Programatori de aplicaţii (2514) 251401 Arhitect de aplicații 

49 

Programatori de aplicaţii (2514) 251402 Specialist în domeniul proiectării asistate pe 

calculator 

50. 

Programatori de aplicaţii (2514) 251403 Specialist în proceduri şi instrumente de securitate a 

sistemelor informatice 

51. 

Analişti programatori în domeniul software  neclasificaţi în grupele de 

bază anterioare (2519) 

251901 Analist pentru asigurarea calității (calculatoare) 

52 

Analişti programatori în domeniul software  neclasificaţi în grupele de 

bază anterioare (2519) 

251902 Consultant în sisteme informatice 

53. 

Analişti programatori în domeniul software  neclasificaţi în grupele de 

bază anterioare (2519) 

251903 Consultant pentru securitatea sistemelor 

informatice 

54. 

Analişti programatori în domeniul software  neclasificaţi în grupele de 

bază anterioare (2519) 

251904 Dezvoltator de software 

55. 

Analişti programatori în domeniul software  neclasificaţi în grupele de 

bază anterioare (2519) 

251905 Specialist în testarea aplicațiilor software 

56. 

Analişti programatori în domeniul software  neclasificaţi în grupele de 

bază anterioare (2519) 

251906 Specialist în testarea sistemelor informatice 

57. Designeri şi administratori de baze de date (2521) 252101 Administrator baze de date 
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58. Designeri şi administratori de baze de date (2521) 252102 Arhitect de baze de date 

59. Administratori de sistem (2522) 252201 Administrator sisteme bancare 

60. Specialişti în reţele de calculatoare (2523) 252301 Administrator rețea de calculatoare 

61. Specialişti în reţele de calculatoare (2523) 252302 Administrator sisteme decontări 

62. Specialişti în reţele de calculatoare (2523) 252303 Administrator sisteme informatice 

63. Specialişti în reţele de calculatoare (2523) 252304 Administrator sisteme operaționale 

64. Specialişti în reţele de calculatoare (2523) 252305 Analist de rețele  

65. Specialişti în reţele de calculatoare (2523) 252306 Arhitect de sisteme informatice  

66. 

Specialişti în baze de date şi reţele neclasificaţi în grupele de bază 

anterioare (2529) 

252901 Inginer securitatea informaţiei 

67. 

Tehnicieni constructori (3112) 311209 Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri și 

poduri  

68. 

Tehnicieni în științe inginerești neclasificați în grupele de bază anterioare 

(3119) 

311902 Defectoscopist la controlul cu raze gamma şi 

Roentgen 

69. Piloți de avioane și alți specialiști asimilați (3153) 315307 Instructor-însoțitor de bord 

70. Surori medicale (3221) 322101 Asistent medical (nivel mediu) 

71. 

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (3511) 

351101 Administrator sistem documentar 

72. 

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (3511) 

351102 Asistent pentru analiza sistemelor de calculatoare 

73. 

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (3511) 

351103 Asistent pentru IAO (inginerie asistată pe 

calculator) 

74. 

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (3511) 

351104 Operator calculator electronic şi reţele 

75. 

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (3511) 

351105 Operator de echipamente periferice calculator 

76. 

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (3511) 

351106 Operator prompter 

77. Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 351107 Operator suport tehnic pentru servicii de 
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comunicaţiilor (3511) comunicaţii electronice 

78. 

Tehnicieni pentru operaţiuni în domeniul tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor (3511) 

351108 Tehnician echipamente de calcul şi reţele 

79. Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori (3512) 351201 Asistent comunicații (calculatoare) 

80 Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori (3512) 351202 Asistent pentru baze de date 

81. Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori (3512) 351203 Asistent programator  

82. Tehnicieni pentru asigurarea suportului tehnic pentru utilizatori (3512) 351204 Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor   

83. Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme (3513) 351301 Tehnician pentru rețele de calculatoare   

84. Tehnicieni reţele de calculatoare şi sisteme (3513) 351302 Tehnician pentru suportul tehnic al rețelelor 

85. Tehnicieni web (3514) 351401 Tehnician de site-uri web 

86. Tehnicieni web (3514) 351402 Webmaster 

87. Operatori introducere date (4132) 413201 Operator introducere, validare și prelucrare date 

88. Bucătari (5120) 512001 Bucătar 

89. 

Personal în domeniul serviciilor-suport pentru învățămîntul preșcolar, 

primar și gimnazial (5312) 

531201 Ajutor de educator 

90. Lucrători calificați în culturi de cîmp și legumicultură (6111) 611102 Agricultor pentru culturi de câmp ecologice 

91. Arboricultori, pomicultori și viticultori (6112) 611202 Cultivator legume și fructe 

92. Lucrători calificați în grădinărit, horticultură și pepiniere (6113) 611307 Peisagist-floricultor 

93. Apicultori și sericicultori (6123) 612301 Apicultor 

94. 

Lucrători calificați în culturi vegetale și crescători de animale (6130) 613006 Fermier specializat în culturi vegetale și crescător 

de animale 

95. 

Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați (7114) 711407 Extractor-puitor în producția de lianți și materiale 

pentru pereți 

96. Muncitori constructori în lucrări de beton și asimilați (7114) 711409 Fierar betonist 

97. Montatori izolații (7124) 712408 Izolator lucrări speciale (antiacide şi de protecţie) 

98. Montatori izolații (7124) 712410 Izolator ţevi la linie 

99. Instalatori și montatori de țevi (7126) 712619 Lăcătuş la fabricarea şi repararea conductelor 

100. Instalatori și montatori de țevi (7126) 712624 Montator conducte tehnologice 
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101. Sudori și debitatori autogen (7212) 721202 Electrogazosudor 

102. Sudori și debitatori autogen (7212) 721225 Sudori țăvi și tuburi 

103. Forjori, fierari și matrițeri (7221) 722107 Forjor manual 

104. Mecanici și instalatori de echipamente electrice (7412) 741215 Confecționer cablaje auto 

105. Mecanici de echipamente electronice (7421) 742119 Legător filoane, cabluri și conductori 

106. Controlori de calitate și degustări de mîncăruri și băuturi (7515) 751501 Controlor produse alimentare 

107. Confecționeri de șabloane și tipare (7532) 753207 Cusător (industria ușoară)  

108. Confecționeri de șabloane și tipare (7532) 753208 Cusătoreasă (industria confecțiilor) 

109. Cizmari și asimilați (7536) 753605 Confeționer articole de marochinărie 

110. 

Sortatori și controlori de calitate pentru produse (exclusiv mâncăruri și 

băuturi) (7543)  

754301 Controlor calitate 

111. Operatori la instalațiile de prelucrare a minereurilor și rocilor (8112) 811212 Mașinist la mașina de tăiat piatră în mină 

112. 

Operatori la mașini de preparare a cimentului, rocilor și altor produse 

minerale (8114) 

811411 Asfaltobetonist-preparator 

113. 

Operatori la mașinile și instalațiile de finisare și tratare chimică a 

suprafețelor metalice (8122) 

812228 Montator la protecția anticorozivă a conductelor 

subterane 

114. Operatori la mașini de țesut și tricotat (8152) 815210 Încheietor (tricotaje) 

115. Asamblori neclasificați în grupele de bază anterioare (8219) 821905 Asamblor 

116. Șoferi de autocamioane și mașini de mare montaj (8332) 833203 Șofer autocamion 

117. Conducători de mașini și utilaje terasiere (8342) 834201 Mașinist la autocompresor 

118. Conducători de mașini și utilaje terasiere (8342) 834205 Mașinist la buldozere 

119. Conducători de mașini și utilaje terasiere (8342) 834211 Maşinist la excavatorul cu o singură cupă 

120. Conducători de mașini și utilaje terasiere (8342) 834212 Maşinist la excavatorul cu rotor 

121. 

Conducători de mașini și utilaje terasiere (8342) 834213 Mașinist la instalația de împingere și de foraj 

orizontal 

122. Conducători de mașini și utilaje terasiere (8342) 834219 Maşinist la maşina de aşezat ţevi 

123. 

Conducători de mașini și utilaje terasiere (8342) 834220 Maşinist la maşina de compactat, de nivelat şi 

compactat 
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124. 

Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați 

(8343) 

834308 Maşinist la automacara 

125. 

Conducători de macarale, poduri mobile, lifturi subterane și asimilați 

(8343) 

834336 Operator în depozitele mecanizate și automatizate 

126. Operatori la instalațiile de transport mărfuri paletizate (8344) 834402 Conducător autotrailer 

127. Personal de serviciu în birouri, hoteluri și alte instituții (9112) 911204 Lucrător room-service hotel 
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         Anexa nr. 2 

        la Hotărîrea Guvernului nr. 

        din                             2018 

 

 

Criteriile de selectare a ocupațiilor prioritare 

 

Criteriile de selectare a ocupațiilor prioritare sînt următoarele: 
 

1) ocupațiile la care numărul locurilor de muncă vacante înregistrate la 

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă depășește 100 de unități, iar 

solicitarea de suplinire nu poate fi satisfăcută în termen de o lună; 

2) ocupațiile pentru care raportul dintre numărul locurilor de muncă 

vacante înregistrate și numărul șomerilor înregistrați la aceste ocupații să fie de 

cel puțin 2/1; 

3) cu titlu de excepție, pot fi introduse în Listă ocupațiile care sînt 

recunoscute drept prioritare de către autoritățile publice centrale de specialitate și 

autoritățile publice locale în domeniile de competență. 

 



Notă informativă

la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Listei ocupaţiilor

prioritare

în contextul adoptării Legii nr. 165 din 21 iulie 2017 cu privire la modificarea şi 

completarea Legii nr. 180- XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă, precum şi 

realizării obiectivelor Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 cu 

privire la simplificarea procedurii de eliberare şi/sau prelungire a permiselor de şedere pentru 

cetăţenii străini pe teritoriul Republicii Moldova, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 

Sociale a elaborat proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Listei ocupaţiilor 

prioritare.

Lista ocupaţiilor prioritare este elaborată în vederea executării art. 4, alin. (3) al Legii nr. 

180- XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă, care stabileşte că Guvernul, în 

baza Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, aprobă şi actualizează, anual sau la 

necesitate, Lista ocupaţiilor prioritare.
A

In conformitate cu prevederile Legii, străinii care vor desfăşura activitate de muncă în 

baza Listei ocupaţiilor prioritare nu vor fi nevoiţi să obţină permis de muncă, activând în 

baza permisului de şedere provizorie în scop de muncă.

Lista ocupaţiilor prioritare reprezintă un nou mecanism facilitar de acordare a dreptului 

de desfăşurare a unor activităţi de muncă pe teritoriul Republicii Moldova, în baza 

permisului de şedere provizorie în scop de muncă. Conform prevederilor Legii nr. 180- XVI 

din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă, străinul care depune actele în baza Listei 

ocupaţiilor prioritare obţine dreptul de şedere provizorie în scop de muncă pentru o perioadă 

de un an cu posibilitatea prelungirii acestui drept în termeni restrânşi.

Sub aspect structural, Hotărîrea de Guvern se propune a fi formată din 2 anexe. Anexa nr. 

1 va prevedea expres lista exhaustivă a ocupaţiilor prioritare şi Anexa nr. 2 criteriile în baza 

cărora au fost selectate ocupaţiile respective.

Sub aspect normativ, proiectul Hotărârii de Guvern prevede stabilirea unui mecanism de 

identificare a ocupaţiilor care sunt solicitate, dar nu sunt ocupate de către cetăţenii Republicii 

Moldova sau pentru care se atestă un deficit al forţei de muncă autohtonă. în sensul 

prezentului proiect de Hotărâre de Guvern, ocupaţiile pentru care se atestă deficit al forţei de 

muncă vor fi stabilite în cadrul Prognozei anuale a pieţei muncii, elaborate de către Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă în baza chestionării agenţilor economici. 

Totodată, în vederea stabilirii ocupaţiilor prioritare care sunt imediat solicitate pe piaţa 

muncii, se va considera deficit al forţei de muncă atunci când numărul locurilor de muncă 

înregistrate într-o anumită ocupaţie va depăşi 100 de unităţi.

Prezentul proiect prevede expres, inclusiv şi criteriile de selectare a ocupaţiilor prioritare.

î



1 Astfel, în conformitate cu Anexa nr. 2 a proiectului, au fost stabilite următoarele criterii:

1) Ocupaţiile la care numărul locurilor de muncă vacante înregistrate la Agenţia Naţională 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă depăşeşte 100 de unităţi iar solicitarea de suplinire nu 

poate fi satisfăcută în termen de o lună.

2) Ocupaţiile pentru care raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante înregistrate şi 

numărul şomerilor înregistraţi la aceste ocupaţii să fi de cel puţin 2/1.

3) Cu titlu de excepţie, pot fî introduse în Listă, ocupaţiile care sunt recunoscute drept 

prioritare de către autorităţile publice centrale de specialitate în domeniile de competenţă, 

în acest context, la elaborarea Listei se va ţine cont de bilanţul dintre cerere şi ofertă,

fiind efectuată o analiză asupra locurilor de muncă vacante înregistrate şi numărul de şomeri 

înregistraţi la aceste ocupaţii.

In acelaşi timp, dacă în baza evaluării sectoriale în domeniile de competenţă ministerele 

vor identifica ocupaţii care sunt prioritare pentru un anumit sector, în mod exceptat, acestea 

vor fi incluse în Listă.

Menţionăm că, Lista a fost elaborată în baza rezultatelor Prognozei pieţei muncii pentru 

anul 2017 şi raportul privind Cererea şi oferta forţei de muncă înregistrate pînă la data de 

14.12.2017, elaborate de ANOFM, precum şi bunele practici ale altor ţări, precum Canada, 

Marea Britanie, Franţa, Australia şi Lituania. în cazul ţărilor menţionate criteriul de bază 

pentru selectarea şi includerea în lista ocupaţiilor prioritare -  este deficitul de specialişti de 

calificarea respectivă, fapt confirmat urmare a studiilor pieţei muncii.

Promovarea şi adoptarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la Lista Ocupaţiilor 

prioritare va contribui la simplificarea esenţială a procedurii de angajare a cetăţenilor străini 

şi, respectiv, la satisfacerea mai rapidă a nevoilor angajatorilor în forţă de muncă necesară.

Aprobarea proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la Lista Ocupaţiilor prioritare nu va 

genera modificări şi în textul altor acte legislative.

Ministru Svetlana CEBOTARI
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