ORDIN Nr. 432/407/2016 din 29 februarie 2016
pentru publicarea modificărilor la anexele 1 şi 2 la Protocolul dintre Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor
Interne din Statul Israel privind recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în
domeniul construcţiilor în Statul Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014
EMITENT:

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI
PERSOANELOR VÂRSTNICE
Nr. 432 din 29 februarie 2016
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Nr. 407 din 11 martie 2016
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 25 martie 2016

SOCIALE

ŞI

Pentru aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. (4) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
în temeiul prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ale prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 12 şi art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului
nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu
modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul
afacerilor externe emit prezentul ordin.
ART. 1
Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificărilor aduse
anexelor 1 şi 2 la Protocolul dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Statul Israel privind
recrutarea lucrătorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcţiilor în Statul
Israel, semnat la Ierusalim la 24 iunie 2014, aprobat în baza Hotărârii Guvernului nr.
958/2014, care sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Modificările se aplică de la data schimbului de note verbale prin care părţile au convenit
asupra acestora.
Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Claudia-Ana Costea
p. Ministrul afacerilor externe,
Daniela Anda Grigore Gîtman,
secretar de stat

ANEXĂ
A. Anexa 1 "Criterii de selecţie" se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La punctul 1, litera c) se modifică şi se completează şi va avea următorul cuprins:
"c) (i) ce nu au muncit niciodată în Israel; sau
(ii) ce au muncit anterior legal în Israel pentru o perioadă de cel puţin doi ani, conform
condiţiilor permiselor şi vizelor de muncă acordate de către PIBA pentru a munci în domeniul
construcţiilor, şi care îndeplinesc următoarele criterii:
1. au părăsit în mod permanent teritoriul Israelului, cu cel puţin patru ani înainte de
solicitările curente de angajare în Israel;
2. au mai puţin de 50 de ani împliniţi la data sosirii în Israel, în cadrul acestui Protocol;
3. nu au încălcat condiţiile stabilite de permisele şi vizele de muncă în timpul şederii
anterioare în Israel
(denumiţi în continuare: «lucrători a căror reîntoarcere este permisă»)."
B. Anexa 2 "Procedura de recrutare" se modifică şi se completează după cum
urmează:
2. La articolul 3 punctul 3, ultima teză se modifică şi se completează şi va avea
următorul cuprins:
"De asemenea, aceştia vor trebui să declare în scris că nu au mai muncit niciodată în Israel,
cu excepţia lucrătorilor a căror reîntoarcere este permisă, care vor declara că au muncit legal
în Israel pentru o perioadă de cel puţin doi ani, în baza unei vize şi a unui permis de muncă în
domeniul construcţiilor, că au părăsit permanent Israelul cu cel puţin patru ani înainte de
solicitarea curentă şi că nu au încălcat, în timpul şederii lor în Israel, condiţiile stabilite de
permisele şi vizele de muncă. De asemenea, lucrătorii a căror reîntoarcere este permisă vor
preciza, în declaraţia lor, care este calificarea lor profesională, în conformitate cu
specializările enumerate la articolul 2(a) al anexei 1. Toţi solicitanţii trebuie, de asemenea, să
declare că nu au rude de gradul întâi în Israel, cu excepţia fraţilor şi surorilor."
3. La articolul 4, punctul 3 se modifică după cum urmează:
"3. a) Solicitanţii incluşi în baza de date electronică actualizată vor fi contactaţi de către
ANOFM, în colaborare cu PIBA, şi invitaţi să susţină un test (examinări ale cunoştinţelor
profesionale şi/sau interviuri), în locaţii agreate din România.
b) Lucrătorii a căror reîntoarcere este permisă vor fi scutiţi de testările profesionale şi/sau
interviuri, cu excepţia situaţiilor în care PIBA informează ANOFM cu privire la acest lucru."
4. La articolul 4, punctul 7 se modifică după cum urmează:
"7. Baza de date a solicitanţilor ce au trecut examinarea profesională şi/sau interviul,
precum şi a lucrătorilor a căror reîntoarcere este permisă ce au trecut cu succes de verificările
preliminare ale PIBA, în conformitate cu dispoziţiile articolului 4(2), va fi pusă reciproc la
dispoziţie de către ANOFM şi PIBA."
5. La articolul 4, punctul 8 se modifică şi se completează şi va avea următorul
cuprins:
"8. PIBA nu este obligată să selecteze toţi solicitanţii calificaţi, cuprinşi în baza de date a
solicitanţilor ce au trecut de examinarea profesională şi/sau de interviu, şi a lucrătorilor a
căror reîntoarcere este permisă şi care au trecut cu succes verificările preliminare ale PIBA, în
conformitate cu dispoziţiile articolului 4(2). Indiferent de numărul de lucrători solicitat şi de

numărul de lucrători calificaţi pus la dispoziţie, numărul maxim de lucrători români pe care
PIBA îl va selecta nu va putea depăşi 75% din numărul total de solicitanţi cuprinşi în această
bază de date."
6. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 8, cu următorul cuprins:
"ART. 8
În lipsa oricărei dispoziţii specifice privind lucrătorii a căror reîntoarcere este permisă,
procedurile stipulate în această anexă, inclusiv în ceea ce priveşte procedurile de solicitare şi
selecţie a solicitanţilor, se vor aplica, mutatis mutandis, lucrătorilor a căror reîntoarcere este
permisă."
---------------

