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AVIZ PUBLIC  
PENTRU SOLICITAREA FONDURILOR NECESARE PERFECŢIONĂRII INSTRUIRII 

PROFESIONALE PENTRU CETĂŢENII STRĂINI ÎNSCRIŞI ÎN LISTELE PREVĂZUTE DE EX 

ART. 23 AL DECRETULUI LEGISLATIV NR. 286 DIN 25 IULIE 1998 

 

 
În cadrul Programului „Mobilitatea Internaţională a Muncii” a fost publicat Avizul pentru alocarea 

fondurilor destinate perfecţionării instruirii profesionale pentru cetăţenii străini, înscrişi în listele 

prevăzute în ex art. 23 al Decretului Legislativ nr. 286 din 25 iulie 1998.  

 

Finalităţile avizului:  

Obiectivul acţiunilor este de a facilita integrarea socială şi plasarea în câmpul muncii a cetăţenilor 

străini, care au obţinut dreptul de precedenţă, conform ex art. 23 asl Textului Unic, în urma 

frecventării cursurilor personalizate de perfecţionare lingvistică şi calificare profesională.   

 

Destinatarii: 

Cetăţenii străini, care au obţinut dreptul de precedenţă, conform ex art. 23 al Textului Unic în 

materie de Imigrare, înscrişi în lista muncitorilor, publicată pe pagina web www.cliclavoro.gov.it şi 

sunt posesori ai unui raport de muncă activ în Italia, cu durata de cel puţin 6 luni, la momentul 

prezentării cererii de alocare a contribuţiilor. Destinatarii acţiunilor trebuie să aibă rezidenţa în Ţara  

lor de origine.  

 

Beneficiarii: 

Solicitările de fonduri urmează a fi prezentate de către: 

- persoane autorizate şi/sau acreditate să desfăşoare activitatea de angajare în câmpul muncii, 

conform articolelor 4, 6 şi 20 ale Decretului Legislativ nr. 276 din 10 septembrie 2003, cu 

ultimele modificări de rigoare; 

- întreprinderi cu sediul legal în Italia, constituite de cel puţin 12 luni la data publicării 

prezentului Aviz.  

 

Acţiuni: 

Acţiunea respectivă prevede alocarea de fonduri în susţinerea activităţii de calificare profesională şi 

de îmbunătăţire a cunoştinţelor lingvistice obţinute anterior în Ţara de origine.  

De asemenea, va fi posibilă prezentarea cererii de fonduri inclusiv pentru activităţile ce au drept 

scop certificarea A1 a nivelului de cunoaştere a limbii, în cazul în care muncitorul este posesor al 

atestatului de capacitate lingvistică, precum şi pentru activităţile de upgrade al nivelului de 

certificare existent A2, B1 etc.  

 

Resursele financiare: 

Pentru fiecare muncitor străin, conform paragrafului 6.1, poate fi solicitată o sumă maximă stabilită 

de 750,00 Euro brut (fără deducerea eventualelor impozite şi/sau reţineri prevăzute de lege), pentru 

activitatea de perfecţionare lingvistică şi de calificare profesională. De asemenea, este posibilă 

solicitarea unei sume opţionale în valoare de 100,00 Euro, drept contribuţie suplimentară la 

costurile de organizare a examenelor de certificare CILS1 pentru nivelul A1, sau pentru activitatea 

de upgrade al nivelului de certificare existent (A2, B1).  

 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/


 

Nu vor fi admise acele raporturi de muncă ce nu vor corespunde următoarelor criterii: 

a) raporturi de muncă instaurate în Italia cu durată minimă de şase luni; 

b) să înceapă în termen de cel puţin 15 zile după data solicitării fondurilor; 

c) să fie în curs de valabilitate la data solicitării contribuţiei şi alocării de fonduri, dovedit 

printr-un comunicat obligatoriu; 

d) angajatorul, în calitatea sa de solicitant al fondurilor, şi muncitorul, în calitate de beneficiar 

al acţiunilor, trebuie să aibă un raport legal de muncă, dovedit printr-un comunicat 

obligatoriu de început de raport.  

 

Modalităţi şi termeni de prezentare a cererii 

Solicitarea de fonduri va putea fi prezentată numai prin intermediul sistemului informativ disponibil 

la următoarea adresă: http://mobint-a23.italialavoro.it, începând cu orele 10,00 ale zilei de 

05/03/2015 până la 31/12/2015, cu excepţia cazurilor de epuizare a resurselor disponibile, fapt ce va 

fi comunicat pe pagina web al agenţiei Italia Lavoro. Ghidul pentru utilizarea procedurei 

informatizate este disponibil la adresa http://mobint-a23.italialavoro.it .  

 

 

http://mobint-a23.italialavoro.it/
http://mobint-a23.italialavoro.it/

