
TIPURI DE AVIZE DE MUNCĂ
În funcție de tipul de activitate, avizele de muncă pot fi:

TIPURI DE DOCUMENTE DE REZIDENȚĂ TEMPORARĂ 
În funcție de naționalitatea persoanei, autoritățile române pot emite următoarele tipuri de docu-
mente de ședere:

PERMISE DE ȘEDERE PE TERMEN LUNG/ CĂRȚI DE REZIDENȚĂ
• Pot fi acordate cetățenilor străini pentru o valabilitate de până la 5 ani, sau până la 
10 ani, în cazul cetățenilor din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană.
•  Pentru a putea beneficia de un drept de ședere pe termen lung în România, cetățeanul străin sau cetățeanul din 

UE/ SEE/ Confederația Elvețiană trebuie să fi avut o ședere legală și continuă în România în ultimii 5 ani, în baza 
documentelor de ședere temporară în România.

•  Cetățenii străini trebuie să aibă cunoștințe despre limba română - nivel conversațional.

REÎNTREGIREA FAMILIEI  
Membrii de familie, cetățeni non-UE. Partenerul și copiii trebuie să obțină documente specifice pentru reîntregirea familiei (de ex-
emplu aprobări speciale din partea Inspectoratului General pentru Imigrări, vize de lungă ședere tip D, permise de ședere), dacă însoțesc cetățeanul 
străin pe durata șederii lui/ei în România. Copiii vor obține un permis de ședere, indiferent de vârsta lor.
Procedurile pentru reîntregirea familiei pot fi inițiate odată ce cetățeanul străin (sponsorul) obține permisul 
de ședere/ cartea albastră UE (permisul de ședere trebuie să fie valabil pe o perioadă de cel puțin un an). 
Certificatele de căsătorie și certificatele de naștere ale copiilor, trebuie să conțină Apostilla de la Haga, sau 
ștampilele de supralegalizarea după caz.
Membrii de familie, cetățeni UE. Cetățenii UE au drept de liberă circulație și pot călători în România, fără 
vreo formalitate (viză). Aceștia își pot înregistra reședința în cazul unei șederi mai mari de 3 luni. Pentru 
înregistrarea șederii și respective obținerea unui certificate de înregistrare în Romînia, e necesar ca cer-
tificatul de căsătorie și a certificatele de naștere ale copiilor să dețină Apostilla de la Haga Apostille, sau 
ștampilele de supralegalizare, după caz.
RECUNOAȘTEREA DIPLOMELOR   
Diplomele de studii obținute în străinătate, pot fi recunoscute și echivalate de Ministerul Educației, 
care va elibera un atestat de recunoaștere a studiilor. Acest document este necesar în vederea 
solicitării avizului de angajare înalt-calificat sau detașare în România. Pentru a fi validate, diplomele 
trebuie să dețină Apostilla de la Haga, sau ștampilele de supralegalizare, după caz, în funcție de 
țara emitentă.

CONSECINȚELE IMIGRĂRII ILEGALE   
Nerespectarea prevederilor legale privind dreptul de intrare, dreptul de muncă și dreptul de ședere în 
România (de exemplu, depășirea perioadei de valabilitate a vizei, munca ilegală, fără aviz de muncă, șederea 
ilegală, nerespectarea obligațiilor de notificare a autorităților române în condițiile stabilite de lege etc.) pot 
avea consecințe reputaționale grave atât la nivel de companie sau individ. Nerespectarea obligațiilor legale 
pot fi sancționate prin: amenzi contravenționale, anularea vizelor/ a avizelor de muncă/ a permiselor de 
ședere, emiterea unor decizii de a părăsi țara, interzicerea întoarcerii în țară, interzicerea angajării/ detașării 
lucrătorilor străini etc.

PRESCHIMBAREA UNUI PERMIS DE CONDUCERE STRĂIN CU UNUL ROMÂNESC
Cetățenii din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană, precum și cetățenii străini care au domiciliul, rezidența temporară sau 
pe termen lung în România (de exemplu, deținătorii unui permis de ședere/ certificat de înregistrare valabil/ certificat 
de înregistrare/ carte albastră UE) pot depune o cerere de preschimbare a permisului național de conducere obținut 
în străinătate, în conformitate cu legislația specifică privind circulația pe drumurile publice. În anumite cazuri nu este 
necesară efectuarea unui examen sau test de conducere pentru preschimbarea permisului de conducere eliberat în 
străinătate. Cu toate acestea, posesorilor unor permise de conducere emise de anumite state li se poate solicita să aducă 
dovada că au urmat cursurile unei școli de șoferi din România, precum și că au trecut de examenele și testele necesare.

REZIDENȚA PE TERMEN LUNG ÎN ROMÂNIA 
Dreptul de ședere pe termen lung în România poate fi acordat de autoritățile române atât pentru cetățenii 
din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană cât și pentru cetățenii străini care dețin documente de ședere temporară 
valabile, în condițiile speciale prevăzute de lege. Dreptul de ședere pe termen lung în România se încheie atunci 
când absența de pe teritoriul României depășește 12 luni consecutive, în cazul cetățenilor străini (cu excepția 
cazului în care persoana străină deține un drept temporar de ședere într-o țară membră UE în această perioadă 
sau când absența .depășește 2 ani consecutivi în cazul cetățenilor din UE/ SEE/ Confederației Elvețiene.

REZIDENȚA ÎN ROMÂNIA
Cetățenii UE/ SEE/ Confederației Elveține, precum și cetățenii străini cu domiciliul în România 
pot obține documente de ședere temporară, cum ar fi: permise de ședere/ cărți de rezidență/ 
certificate de înregistrare/ premise unice/ carduri albastre ale UE, după caz.

Alte tipuri de avize de muncă care pot fi acordate cetățenilor străini: avizul de muncă pentru 
lucrător au pair, lucrător sezonier, stagiar și lucrător transfrontalier.

Toate informaţiile prezentate au un caracter general şi nu sunt 
destinate a se adresa condiţiilor specifice unei anumite persoane 
fizice sau juridice. Deşi încercăm să furnizăm informaţii corecte şi de 
actualitate, nu există nici o garanţie că aceste informaţii vor fi corecte 
la data la care sunt primite sau că vor continua să rămână corecte 
în viitor.  Nu trebuie sa se acţioneze pe baza acestor informaţii fără 
o asistenţă profesională competentă în urma unei analize atente a 
circumstanţelor specifice unei anumite situaţii de fapt.
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Aviz de muncă 
pentru lucrător per-
manent (angajare 
locală)

•  Cetățeanul străin trebuie să fie angajat în România și să încheie un 
contract local de muncă. 

•  Este valabil pe toată perioada de valabilitate a contractului de muncă și 
se prelungește automat la reînnoirea permisului de ședere (permis unic).

• Este obținut în condiții specifice, care trebuie îndeplinite atât de către               
angajatorul român, cât și de cetățeanul străin.

Permise de 
ședere

• Acordate cetățenilor străini în baza unei vize de lungă ședere de tip D.
• Eliberate în termen de 30-45 de zile de la data solicitării și valabile în general 

până la 12 luni, cu posibilitatea extinderii perioadei de valabilitate. Excepție, 
permisele de ședere pentru studii sau pentru membrii de familiei ai unor 
cetățeni români sau străini posesori de premise de ședere cu o valabilitate 
mai mare de 1 an (carte albastră a UE, permis de ședere permanentă).

• Obligatorii, dacă șederea în România depășește 90 de zile într-o perioadă 
de 180 de zile.

Pe durata 
șederii în Româ-
nia, cetățenii 
străini trebuie 
să notifice 
autoritățile 
române cu 
privire la:

• Orice modificare în legătură cu schimbarea adresei de reședință/domiciliu, 
în termen de 30 de zile de la mutarea la noua adresă. 

•  Orice modificare a datelor personale (ex. nume, prenume, cetățenie, 
stare civilă, modificări survenite în contractul de muncă sau scrisoarea 
de detașare, nașterea unui copil, decesul unui membru al familiei cu 
reședința în România, reînnoirea sau schimbarea pașaportului), în termen 
de 30 de zile de la data evenimentului.

•  Detașarea de la o companie din UE/ SEE, cu cel puțin o zi lucrătoare 
înainte de începerea activității în România.

•  Detașarea de la o companie din afara UE/ SEE, nu mai târziu de 5 zile de 
la începerea activității. 

Drepturile și avantajele 
titularilor de permiselor 
de ședere pe termen lung 
în România.

•  Acces liber pe piața muncii din România - nu este nevoie 
de aviz de muncă.

Permisul 
unic 

•  Document de ședere care atestă dreptul cetățeanului străin de a locui și de 
a lucra în România în baza unui aviz de muncă pentru lucrător permanent. 

• Acordate cetățenilor străini în baza unei vize de de muncă specifice.
• Eliberate în termen de 30-45 de zile de la depunerea cererii și valabile până 

la 12 luni, cu posibilitatea extinderii perioadei de valabilitate.

Certificate de 

înregistrare

• Acordate cetățenilor din UE/ SEE/ Elveția. 
•  Emise în termen de o zi de la data cererii valabile pentru o perioadă de 

până la 5 ani, cu posibilitatea prelungirii. 
•  De obicei sunt necesare dacă șederea în România depășește 3 luni.

Cărțile de 
rezidență

•  Acordate cetățenilor străini care sunt membrii de familie ai unui cetățean 
UE/ SEE /Elveția.

• Eliberate în termen de până la 90 de zile de la depunerea cererii și valabile 
pe o perioadă de până la 5 ani, cu posibilitatea extinderii perioadei de 
valabilitate.

• Obligatorii dacă șederea în România depășește 90 de zile într-o perioadă 
de 180 de zile.

Aviz de muncă pentru 
lucrător înalt-calificat/
specialist (angajare 
locală)

•  Cetățeanul străin trebuie să dețină o diplome de studii (în principiu diploma 
universitară) și să încheie un contract local de muncă. Valabilitate contractului de 
muncă este de minim 1n an.

• Este valabil pe o perioadă de până la 2 ani, cu posibilitate de prelungire. 
• Este obținut în condiții specifice. Cetățeanul străin trebuie să dovedească calificări 

necesare pentru a ocupa o poziție înalt- calificată (de specialist), și trebuie să 
dețină un nivel salarial de minim două salarii medii brute pe economie.

Aviz de muncă 
pentru lucrător 
detașat

•   Este valabil pe o perioadă de cel mult 1 an, fără posibilitatea de 
prelungire (detașarea străinilor este permisă pentru 1 an într-o 
perioadă de 5 ani, conform legii). Excepție: Cetățenii străini care 
dețin un permis de ședere valabil eliberat de un stat membru UE 
pot fi detașați pentru o perioadă mai mare de 1 an într-un interval de 
5 ani, sub rezerva anumitor condiții.

•  Se obține în baza unui contract de muncă și a unei 
scrisori de detașare, emise de către angajatorul străin.

CONTINGENTUL 
STABILIT DE 
GUVERNUL 
ROMÂNIEI PENTRU 
ANUL 2019

  Guvernul României a aprobat pentru anul 2019 un contingent de 
20.000 de avize de muncă ce pot fi eliberate cetățenilor străini nou-
admisi pe piața forței de muncă din România.

OBLIGAȚIA DE NOTIFICARE A AUTORITĂȚILOR DIN ROMÂNIA

În acest ghid se regăsesc informații de 
bază privind intrarea, desfășurarea de 
activități lucrative și șederea în România 
a străinilor, în conformitate cu principalele 
cerințe stabilite prin lege și practica 
autorităților române.
Acest ghid nu trebuie considerat o 
recomandare adaptată circumstanțelor 
individuale. Prin urmare, se recomandă ca 
utilizatorii să solicite consultanță detaliată, 
de la caz la caz.

Ghid de 
imigrare în 
România  Aviz de muncă 

pentru lucrător ICT

• Durata detașării poate fi de până la 3 ani, pentru cetățenii străini care ocupă un post de 
conducere sau de specialist și de până la 1 an pentru cetățenii străini care sunt transferați 
ca stagiari.

• Un specialist este definit ca fiind un cetățean străin cu experiență profesională de cel 
puțin 3 ani, relevantă pentru domeniul de activitate și care are cunoștințe tehnice sau de 
management, utile pentru beneficiarul serviciilor. De asemenea, trebuie să aibă cel puțin 6 
luni consecutive de experiență în aceeași companie sau grup de companii. Stagiarii trebuie 
să aibă cel puțin 3 luni consecutive de experiență în cadrul aceleiași companii sau grupi 
de companii.

• Cetățenii străini care dețin aviz de muncă ca lucrator ICT eliberat 
de alte state membre ale UE pot desfășura activități în România ca 
lucrător ICT de la data la care compania românească înregistrează 
cererea pentru avizul de muncă și nu trebuie să aștepte până când 
permisul este eliberat.

DOCUMENTE DE REZIDENȚĂ TEMPORARĂ – ASPECTE GENERALE
• Documente de ședere ce conțin un cod numeric personal (CNP) care poate fi folosit ulterior în scop fiscal 

și de securitate socială.
• Acestea sunt acordate de autoritățile române de imigrare:
      - În funcție de scopul șederii în România (pentru angajare, detașare, reîntregirea familiei, studii etc). 
       -  În baza unei vize de lungă ședere de tip D, obținută în prealabil, conform legii.

AUTORITATEA 
competentă: 

Inspectoratul General pentru Imigrări.

KPMG in RomaniaCărți 
albastre UE

•  Acordate străinilor care sunt angajați în baza unui aviz de muncă pentru 
lucrător înalt calificat și care încheie contracte de muncă locale pe o 
perioadă de minim 1 an.

• Salariul lunar trebuie să fie la nivelul a cel puțin 2 salarii medii brute pe 
economie.

• Sunt valabile până la 2 ani, pot fi prelungite, în funcție de valabilitatea 
contractului de muncă.



DEFINIȚII

ROMANIA l  Să dețină documente care justifică scopul și condițiile șederii și care dovedesc existența unor 
mijloace adecvate de întreținere atât pentru perioada de ședere, cât și pentru întoarcerea în 
statul de origine sau pentru tranzitul către alt stat în care are permisiunea de a intra.

l  Să nu aparțină unei categorii de cetățeni străini cărora li s-a interzis accesul pe teritoriul 
României, care au fost considerați ca fiind indezirabili sau nu au respectat, în prealabil, scopul 
șederii atunci când au obținut viza sau au încercat să treacă frontiera României folosind 
documente false. 

l  Să nu fi comis niciun fel de infracțiune care să fie înregistrată în Sistemul de Informații Schen-
gen, în ceea ce privește refuzul intrării.

l  Să nu reprezinte un pericol asupra siguranței naționale, ordinea publică sau din punct de vedere 
al stării de sănătate.

  Atât cetățenii străini ai căror membri de familiei sunt cetățeni români, cât și cei care dețin un drep 
de ședere permanentă într-un stat membru UE, pot intra în România prin proceduri simplificate, în 
anumite condiții impuse de lege. 

AUTORITĂȚILE RELEVANTE DE IMIGRAȚIE ȘI SITE-URI UTILE
l   Inspectoratul General pentru Imigrări http://igi.mai.gov.ro/ 
l     Ministerul Afacerilor Externe   https://www.mae.ro/
l   Poliția de Frontieră Română https://www.politiadefrontiera.ro/
l   Ministerul Educației Naționale https://www.edu.ro/ 
l   Ministerul Afacerilor Interne http://www.mai.gov.ro/

INTRAREA ȘI ȘEDEREA ÎN ROMÂNIA
Diferitele reguli și proceduri de imigrare se aplică în funcție de:
l  Naționalitatea persoanei (se aplică reguli diferite pentru cetățenii din UE/SEE și Confederația 

Elvețiană față de cetățenii străni).
l   Scopul călătoriei /  Tipul activității desfășurate în România.
l  Perioada de ședere  în România (pe termen scurt sau pe termen lung).

Lucrător ICT Străin cu reședința într-o țară-terță la momentul solicitării avizului de muncă și care este 
transferat în cadrul aceleiași companii, de la o societate înregistrată într-un stat terț.

Permisul ICT
 

Permisul ICT este acordat persoanelor transferate în cadrul aceleiași companii și conferă 
drept de ședere și de muncă în România al cetățeanului străin, ca specialist ICT.

Transferul în cadrul 
aceleiași companii 

Detașarea temporară a unui cetățean străin în scopul desfășurării unei activități 
profesionale sau al formării, în calitate de cadru de conducere, specialist sau 
angajat stagiar, a unui străin care locuiește într-o țară terță la data depunerii cererii 
pentru avizul de detașare, de la întreprinderea stabilită într-o țară terță, la care 
străinul este și rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la una sau mai multe 
entități care aparțin aceleași întreprinderi sau aceluiași grup de întreprinderi cu 
întreprinderea de la care se face detașarea, dintre care cel puțin una este stabilită 
pe teritoriul României. 

Spațiul Economic European 28 de țări în UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein

Statele membre ale UE Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, 
Spania, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii (Brexit 2019)

Cetățean UE Cetățean al oricărei țări din UE/SEE sau al Confederației Elvețiane. 

Cetățean străin/ străin/ 
cetățean al unei stat-terț 

Oricare cetățean ce nu deține cetățenie română sau a oricărei alte țări din 
UE/SEE sau Confederația Elvețiană.

Viză Colantul aplicat pe un document de călătorie valabil și solicitat la punctul de 
trecere a frontierei românești, care acordă persoanei dreptul de a tranzita/ intra și 
de a rămâne în România pentru o anumită perioadă de timp.

Viza pe termen lung 
pentru angajare/ detașare 

Acest tip de viză reprezintă dreptul unui cetățean străin de a lucra în 
România.

Aviz de muncă Document oficial care conferă unui angajator/ beneficiar al serviciilor 
dreptul de a angaja/ primi în detașare un cetățean străin pentru a ocupa o 
anumită poziție în cadrul companiei.

Permis de ședere/ carte 
de rezidență

Document oficial care conferă cetățenilor străini dreptul de ședere 
temporară/permanentă în România.

Permis unic Document oficial ce îi conferă cetățeanului strain dreptul de rezidență și 
muncă în România.

Carte albastră UE Un tip special de permis de ședere în scop de muncă, emis cetățenilor 
străini înalt calificați, ce oferă un drept de muncă și ședere în România, 
într-o funcție înalt-calificată (i.e. specialist). 

Certificat de înregistrare Document oficial care conferă cetățenilor din UE/SEE sau Confederația 
Elvețiană dreptul de ședere în România, document ce se eliberează în 
situația unei șederi ce depășește 3 luni.

Atestatul de recunoaștere 
a studiilor    

Atestat emis de către Ministerul Educației Naționale din România necesar în 
vederea obținerii avizului de muncă pentru lucrător înalt-calificat sau detașat. 

Țări cu risc ridicat de 
migrație

Categorie specială a țărilor ai cărei cetățeni trebuie să îndeplinească cerințe stricte 
pentru obținerea vizei (procedura invitației) pentru a putea intra în România. 

• Vize de tranzit aeroportuar  (marcate cu A)
• Vize de tranzit  (marcate cu B)
• Vize de scurtă ședere (marcate cu C)

Pot fi acordate pentru următoarele scopuri:
• Misiune oficială 
• Turism
• Vizită privată
• Afaceri
• Transport de persoane sau bunuri 
• Participarea la activități sportive
• Tratament medical pe termen 

scurt, activități culturale, științifice, 
umanitare, alte scopuri

 
Vize de lungă ședere (marcate cu D)

Pot fi acordate pentru următoarele scopuri:
• Activități economice (D/AE)
• Activități profesionale (D/AP)
• Activități comerciale (investiții) (D/AC)
• Angajare locală (D/AM)
• Detașare (D/DT)
• Studii (D/SD)
• Reîntregirea familiei (D/VF)
• Activități religioase (D/AR)
• Activități de cercetare (D/CS)
• Alte scopuri (D/AS)

Vize de scurtă ședere – General aspects
l  Pot fi vize simple sau multiple.
l  They allow entry and stay for a 

maximum of 90 days within a 
6-month period from the date of 
the first entry. 

 Dreptul de ședere acordat în temeiul unei 
vize de tip C nu poate fi extins. 
Deținătorii permiselor de ședere 
permanente emise de un stat membru 
UE, pot intra și locui în România pe 
o perioadă de până la 90 de zile în 
decurs de 180 de zile, fără a fi necesară 
o viză pentru ședere temporară.  
Viza de afaceri de scurtă ședere nu acordă 
dreptul la muncă în România

Vize de lungă ședere – Aspecte generale
• Pot fi vize cu o intrare sau multiple intrari.

• Permit intrarea și șederea în țară pentru 
maxim 90 de zile într-un interval de 6 luni.

Dreptul de ședere acordat în temeiul vizei 
de tip D poate fi extins prin obținerea unui 
permis de ședere. Cererea de prelungire 
trebuie înaintată cu cel puțin 30 de zile 
înainte de expirarea dreptului de ședere 
acordat în temeiul vizei. Depășirea 
perioadei de valabilitate a vizei presupune 
anularea vizei și obligația de a părăsi 
teritoriul RomânieiNU ESTE NECESARĂ VIZA ROMÂNĂ PENTRU

Cetățenii următoarelor țări pot intra în România fără viză, pentru o perioadă de până la  90 de zile într-o perioadă de 6 
luni (pentru șederi ce depășesc 90 de zile, este necesar un permis de ședere): 
l  Cetățenii statelor member UE/ SEE/ Confederația Elvețiană
l  Cetățenii SUA, Japonia, Canada, precum și Coreea de Sud, în anumite situații
l  Cetățenii statelor listate în Anexa II a Regulamentului CE 539/2001 (scutirea de viză se aplică pentru șederi pe termen scurt).

Lista țărilor ai căror cetățeni sunt scutiți de viză pentru șederi pe termen scurt în România, 
conform Anexei II a Regulamentului CE 539/2001 și Regulamentului 259/2014.
Albania(*), Andorra, Antigua și Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia și Herțegovina(*), Brazilia, Brunei 
Darussalam, Canada, Columbia, Chile, Coreea de Sud, Costa Rica, Dominica, Emiratele Arabe Unite, El Salvador, Georgia, 
Grenada, Guatemala, Honduras, Israel, Japonia, Kiribati, Malaezia Republica Macedoniei de Nord (*), Malaezia, Insulele 
Marshall, Mauritius, Mexic, Micronezia, Monaco, Moldova (*), Muntenegru (*), Noua Zeelandă, Nicaragua, Palau, Panama, 
Paraguay, Peru, Saint Lucia, Saint Vincent și Grenadine, Salvador, Samoa, San Marino, Serbia [cu excepția deținătorilor de 
pașapoarte sârbe eliberate de Direcția de coordonare sârbă (în limba sârbă: Koordinaciona uprava)], Seychelle, Singapore, 
Sfântul Scaun, Sfântul Kitts și Nevis, Statele Unite ale Americii, Timorul de Est, Tonga, Trinidad și Tobago, Ucraina, Uruguay, 
Vanuatu, Venezuela. 

    (*) Exonerarea de obligația de a deține viză se aplică titularilor pașapoartelor biometrice. 
l  Cetățenii statelor cu care România a semnat acorduri în acest sens. 
l  Deținătorii de vize Schengen valabile, pentru șederi pe perioade scurte sau lungi. 
l  Deținătorii de permise de ședere permanente, emise de un stat membru UE.
l  Străinii, cetăţeni ai unor state terţe sau apatrizi, cu drept de şedere pe termen lung în statele membre ale Uniunii Europene 

ori state care aplică integral dispoziţiile acquis-ului Schengen, pot intra şi rămâne pe teritoriul statului român, pentru o 
perioadă de până la 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere pe teritoriul 
României, fără obligativitatea obţinerii unei vize de intrare.

ÎNAINTE DE A CĂLĂTORI SPRE ROMÂNIA 
În funcție de scopul călătoriei și de perioada de ședere atât cetățenii din UE/SEE/Cofederația 
Elvețiană, cât și cei din state terțe care călătoresc spre România trebuie să se asigure că dețin 
documentele necesare aferente procesului de imigrare în România, după caz, cum ar fi: 
l Pașsaport valabil de cel puțin un an.
l  Cazier judiciar care să ateste că cetățeanul nu a comis nicio infracțiune în țara de origine sau 

de rezidență, după caz.
l Diplomă fie cu Apostila Convenției de la Haga, fie cu ștampile de supralegalizare, după caz. 
l  Certificat de căsătorie fie cu Apostila Convenției de la Haga, fie cu ștampile de supralegalizare, 

după caz. 
l  Certificate de naștere ale copiilor fie cu Apostila Convenției de la Haga, fie cu ștampile de 

supralegalizare, după caz. 
l  Scrisoare de detașare emisă de angajatorul din afara României, după caz.
l   Contract de muncă emis de angajatorul din afara României, după caz. 
VIZELE ROMÂNE
Deținerea unei vize nu garantează intrarea pe teritoriul României. Ofițerii Poliției de Frontieră pot 
cere dovezi ale îndeplinirii condițiilor generale de intrare și ședere pe teritoriul României, așa cum 
prevede legea. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, cetățenilor străini li se va interzice accesul 
în România, chiar dacă dețin o viză valabilă. Ofițerii Poliției de Frontieră pot, de asemenea, să reducă 
valabilitatea perioadei pentru care a fost acordată viza, dacă cetățeanul străin nu prezintă sufieciente 
documente justificative care să acopere valabilitatea vizei.
Vizele sunt eliberate de către autoritățile române în conformitate cu Regulamentul CE 539/2001. 
(Anexa I)și Directiva CE 109/2003.

TIPURI DE VIZĂ

CERINȚE STRICTE DE VIZĂ PENTRU CATEGORII SPECIALE

l  Există cerințe stricte pentru cetățenii ce provin dintr-o țară cu risc ridicat de migrație.
Lista țărilor cu risc ridicate de migrație în conformitate cu Ordinul 418/2013 de modificare a Ordinului 1.743 al Min-
istrului Afacerilor Externe al României emis în 2010):Afghanistan, Algeria, Angola, Bangladesh, Ciad, Corea de Nord, Republica 
Democrata Congo, Egipt, Eritreea, Etiopia, Ghana, India, Indonezia, Iordania, Iran, Irak, Liban, Libia, Mali, Mauritania, Maroc, 
Nigeria, Palestina, Pakistan, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Sudanul de Sud, Tunisia, Uzbekistan, Yemen.

l  Aceștia pot obține o viză tip C de ședere pe perioadă scurtă, în condițiile speciale stabilite de 
lege (pe baza unei proceduri de invitație specială  aaprobată de Inspectoratul General 
pentru Imigrări).

 Există proceduri simplificate de invitație în cazuri specifice prevăzute de lege.

MUNCA ÎN ROMÂNIA

AVIZELE DE MUNCĂ – ASPECTE GENERALE
Avizul de muncă este obligatoriu pentru cetățenii străini care lucrează în România. Avizul de 
muncă se acordă la cererea angajatorului de către autoritățile române de imigrare. Acest docu-
ment este necesar pentru a obține o viză de lungă ședere sau un permis de ședere pentru 
angajare sau detașare.

Cetățenii străini nu pot lucra în România înainte de a deține un aviz de muncă si viză de muncă 
sau detașare, după caz. 
 Un aviz de muncă nu îi garantează cetățeanului străin dreptul de a lucra oriunde în România, ci doar 
pentru singură companie (care a obținut avizul) și într-o  singură poziție.
 Un cetățean străin care se transferă de la o companie la alta companie din România trebuie să 
obțină un nou aviz de muncă.
Există condiții simplificate pentru străinii care își schimbă funcția sau angajatorul, cu condiția ca 
permisul unic sau cartea albastră a UE să fie valabile.issued by the Romanian authorities.

NU ESTE 
NECESAR 
PERMISUL 
DE MUNCĂ 
PENTRU 

• Cetățenii din UE/ SEE/ Confederația Elvețiană 
•  Cetățenii străini care dețin permise de ședere permanentă în România. 
•  Cetățenii străini membrii de famuilie ai unui cetățean UE/ SEE/al Cofederației Elvețiene 

resident în România.
•  Cetățenii străini care sunt numiți șefi ai unei filiale/ sucursale/ reprezentanțe ale unei 

societăți străine în România.
•  Cetățenii străini detașați de la companii cu sediul în UE, cu condiția deținerii un permis 

de ședere eliberat de respectivul stat
•  Cetățenii străini care sunt Administratori ai firmelor din România, în condițiile speciale 

prevăzute de lege.
• Cetățenii străini care au dreptul de ședere în scopi de studii, cu condiția 
încheirii unui contract de muncă cu timp partial de muncă de maximum 4 
ore/ zi.
•  Cetățenii străini care au mai avut în trecut dreptul de ședere în România ca membri de 

familie ai unui cetățean român și nu mai dețin în prezent acest drept. (ex. Persoanele cu 
vârstă peste 21 de ani, persoanele divorțate etc).. 

PRINCI-
PALELE 
CONDIȚII 
PENTRU 
A OBȚINE 
UN 
AVIZ DE 
MUNCĂ

• Cetățeanul străin trebuie să prezinte dovada educației profesionale/ calificărilor pentru o 
muncă înalt-calificată (specialist) / detașare, conform legii, cu excepția solicitării avizului de 
muncă pentru lucrător permanent.
• Cetățeanul străin trebuie să fie apt de muncă din punct de vedere al 
sănătății.
• Compania desfășoară în România activități compatibile cu funcția pentru 
care solicită încadrarea în muncă a străinului.
•  Contingentul anual pentru lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă aprobat de Guvern 

nu a fost epuizat..
•  Compania din România care solicită avizul de muncă nu trebuie să aibă datorii la bugetul de stat.
•  Angajatorul/ beneficiarul serviciilor este obligat să prezinte cazier judiciar care să ateste 

că nu există mențiuni cu privire la fapte de condamnare pentru nicio infracțiune conform 
Codului Muncii sau Codului penal. 

•  De asemenea, angajatorul/ beneficiarul serviciilor nu trebuie să fi fost sancționat 
în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de aviz de muncă cu privire la muncă 
nedeclarată sau ilegală (ex. amenzi pentru angajarea/ detașarea a până la 5 cetățeni 
străini fără formalități legale - aviz de muncă sau amenzi/ avertismente/ sancțiuni pentru 
nerespectarea cerințelor legale privind raportarea contractelor de muncă în registrul 
general de evidență al angajaților (REVISAL).

AUTORITATEA care poate 
emite vize române

l  Misiunile diplomatice române și oficiile consulare din străinătate
l Ofițerii de frontieră, în condițiile speciale stabilite de lege

CONDIȚII GENERALE DE CĂLĂTORIE ÎN ROMÂNIA
Pentru a călători în România, cetățenii străini ar trebui să aibă în vedere:
l  Să dețină un document valabil de trecere a frontierei, acceptat și recunoscut de către România 

(pașaport/ titlu de călătorie/ jurnal de bord/ carte de identitate sau alt document similar/ docu-
mente de călătorie ale refugiaților )

l  Să dețină o viză valabilă de intrare în România sau un permis de ședere sau orice alt document 
autorizat care îi asigură deținătorului dreptul de tranzit sau de ședere pe teritoriul României.

• Cetățenii străini cu drept temporar de ședere, cu drept de muncă și angajați în 
România cu contract de muncă cu normă întreagă, pot fi angajați de o altă societate 
românească, fără aviz de muncă, cu un contract de muncă cu timp partial de muncă 
de maximum de 4 ore / zi.

Stat membru al Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2007

Capitala București

Limba oficială Româna

Suprafață 238.391 km²

Climat  Temperat și continental, cu patru anotimpuri; temperatura medie a 
iernii 0o +5oC și a verii 24-30oC.

Populație 19.511.000 (estimată în 2015); 20.121.641 (conform referendumului 
din 2011).

Moneda Leu românesc (RON)               

Steag
Apostilă (conform Convenției de la Haga 
din 1961) 
*Lista țărilor membre ale Convenției de 
la Haga: Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, 
Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, 
Bahamas, Barbados, Belize, Belarus, Belgium, Bosnia 
and Herzegovina, Botswana, Brunei, Bul- garia, China 
(Hong Kong), China (Macao),Columbia, Cook Islands, 
Croatia, Cyprus, Czech Republic, Dominica, Ecuador, 
Estonia, El Salvador, Fiji, Finland, France, Germany, 
Great Britain and Northern Ireland, Greece, Grenada, 
Honduras, Hungary, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, 
Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Lesotho, Liberia, 
Liechtenstein,  Luxembourg,  Macedonia,  Malawi,  
Malta,  Mauritius, Marshal Island, Mexico, Monaco, 
Montenegro, Namibia, Norway, Niue, New Zealand, 
Netherlands, Panama, Poland, Portugal, Romania, 
Russian Federation, Saint Lucia, Saint Vincent and the 
Grenadines, St. Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, 
Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Spain, South 
Africa, Surinam, Swaziland, Sweden, Switzerland, 
Ukraine, United States of America, Tonga, Trinidad-
Tobago, Turkey, Venezuela.
Other countries which may accept an 
Apostille certificate: Affars and the Issas, 
Andorra, Angola, Anguilla, Aruba, Bermuda, Brazil, 
British Antarctic Territory, British Virgin Islands, 
Canada, Cayman Islands, Chile, China, Comoros 
Islands, Denmark, Djibouti, Egypt, Falkland Islands, 
French Guiana, French Polynesia,  Georgia,  Gibraltar,  
Guadeloupe,  Guernsey  (Bailiwick of), Guyana, Iceland, 
Jersey, Jordan, Malaysia, Martinique, Montserrat, 

Morocco, Mozambique, New Caledonia, Sri Lanka, St. 
Georgia and South Sandwich Islands, St. Helena, St. 
Pierre and Miquelon, Turks and Caicos, Virgin Islands, 
Wallis and Futuna.
Țări cu care România a semnat tratate 
care elimină obligativitatea apostilării și 
legalizării documentelor: Albania, Austria, 
Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, 
Republica Cehă, Coreea de Nord, Cuba, Franța, Ungaria, 
Macedonia, Moldova, Mongolia, Polonia, Federația 
Rusă, Serbia și Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Ucraina. 
Cerința tipică aplicată anumitor documente emise în 
afara României pentru a le permite să fie folosite în 
scopuri de imigrare.
Acestea includ sigilii oficiale sau ștampile aplicate 
pe diplome, certificate de naștere și de căsătorie, 
certificate de caziere judiciar etc, emise de către 
autoritățile special din străinătate.
Apostila este o certificare oficială că documentul 
este unul autentic. Aceasta poate fi aplicată doar prin 
autoritatea desemnată, relevantă în țara în care s-a 
emis documentul. Apostila este valabilă în țările care au 
semnat Convenția de la Haga (1961). 
Documentele emise de țările care nu sunt membre ale 
Convenției de la Haga, trebuie să urmeze o procedură 
specială de supralegalizare.  De obicei, această 
procedură implică obținerea stampilei de la Ministerul 
Afacerilor Externe al țării care a emis documentul, 
stampila de la ambasada României din țara emitentă sau 
de la ambasada țării emitente din România și o ultimă 
ștampilă de la Ministerul Afacerilor Externe.


