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Introducere 
 

Contextul actual al migrației în lume și în Europa  

Migrația a apărut odată cu omenirea, dar migrația internațională a fost definită mai târziu, în 

relație cu noțiunile de graniță și suveranitate statală (Geddes, 2008). Fuxul global de migranți 

a înregistrat de-a lungul timpului o evoluție ascendentă. În ultima perioadă, climatul 

international relativ instabil, cu zone de conflict active în Siria, Irak, Afghanistan și în Africa 

Subsahariană (Etipopia, Somalia, Nigeria etc.) a intensificat mișcările populației și a 

determinat - alături de eșecul instituțiilor UE și statelor membre de a răspunde adecvat 

numărului mare de migranți sosiți în 2015 în câteva state europene de la graniță - așa-

numita “criză a refugiaților” sau “criză a migranților”. 

 

Conform estimărilor Națiunilor Unite (2016), numărul migranților internaționali în lume era în 

iulie 2015 de 244 milioane. Dintre aceștia, 76 milioane trăiesc în Europa. Femeile reprezintă 

mai puțin de jumătate din populația de migranți globală (48% în 2015). Din perspectiva țărilor 

de destinație, cei mai mulți migranți sunt în Statele Unite (47 milioane), Germania și 

Federația Rusă (aproximativ 12 milioane) și Arabia Saudită (aproximativ 10 milioane). De 

asemenea, din datele Națiunilor Unite reiese că în perioada 2000 – 2015, fără afluxul de 

migranți care a determinat o migrație netă pozitivă în Europa, populația europeană ar fi fost 

în declin. 

 

UNHCR a estimat că numărul migranților care au ajuns în Europa în 2015 a depășit 1 milion 

de persoane. FRONTEX, agenția europeană pentru securitatea frontierelor, estima numărul 

celor care au folosit diverse rute pentru a intra în Europa la peste 1,8 milioane1. Oricum ar fi, 

cifrele estimate reprezintă o creștere de peste 3 ori față de migrația internațională în UE din 

2014 atât pe rutele terestre, cât și maritime, care totaliza la acea vreme 280.000 de 

persoane. Deși marea majoritate a migranților sosiți în 2015 a folosit ruta maritimă, prin 

Mediterana, au existat și intrări pe uscat (prin Turcia și Albania). Principala rută de migrație 

spre Nordul Europei a fost cea balcanică (prin Grecia, Macedonia, Serbia, Ungaria) dar, 

datorită închiderii granițelor statelor tranzitate și ridicării zidurilor la frontiere, migranții au fost 

forțați să opteze pentru ruta maritimă, mult mai riscantă.  Din estimările OIM, din aproximativ 

1 milion de refugiați și migranți care au folosit rutele prin Mediterana în 2015, în jur de 3.771 

și-au pierdut viața. 2015 a fost anul cu cele mai multe victime înregistrate până acum. 

Conform UNHCR (2016), în perioada ianuarie – iulie 2016, 251.801 migranți au ajuns în 

Europa pe mare, iar 3.078 persoane sunt dispărute sau decedate.2 

Acordul UE – Turcia, încheiat în martie 2016, a dus la o reducere a numărului de intrări în 

Grecia cu 90%, dar ridică în continuare întrebări legate de respectarea drepturilor omului și 

instrumentelor juridice internationale de către Turcia.  

 

Țări de origine și țări de destinație pentru migrația internațională 

Principala sursă de migranți rămâne Siria, datorită conflictului din 2011 prelungit mult peste 

așteptările politicienilor europeni. În perioada 2011 – 2016, numărul estimat de sirieni care și-

au părăsit locuințele a fost de 11 milioane, dintre care 4,8 milioane se află în țările învecinate 

Siriei, în principal în Turcia, Liban, Iordania, Egipt și Irak, iar alte 6,6 milioane sunt persoane 

                                                           
1 http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911  
2 http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php 

http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php


 

Page 2 of 137 
 

rămase în Siria, dar deplasate intern. Pe teritoriul Siriei aproximativ 13,5 milioane de 

persoane au nevoie de asistență umanitară3. 

 

Ca pondere, următoarele țări de origine pentru migranții care au ajuns în Europa în 2015 

sunt Afganistan și Irak, iar în 2016 a crescut numărul migranților și refugiaților din țările Africii 

Subsahariene (în principal Nigeria), afectate de conflictul cu gruparea islamistă Boko Haram. 

În Afghanistan, emigrația se datorează ciocnirilor repetate între Forțele Naționale Afgane de 

Securitate, susținute de Forțele Militare Internaționale și insurgenții anti-guvernamentali. În 

plus, Afghanistanul are o criminalitate ridicată și este terenul conflictelor între diverse grupări 

etnice. În Iraq persistă instabilitatea, datorită divergențelor între guvernul shia și minoritatea 

sunnită. Tensiunile sunt întreținute de faptul că guvernul irakian sprijină guvernarea Al-Assad 

în Siria vecină, pe când sunniții irakieni simpatizează cu rebelii sirieni.4 Pe locul patru în lista 

țărilor de origine este Kosovo, datorită sărăciei, care determină populația să caute o viață 

mai bună în altă parte.  

 

Principalele țări de destinație pentru migranții ajunși în 2015 și prima jumătate a lui 2016 au 

fost statele care au aplicat politici “prietenoase față de refugiați”, cum sunt Germania și 

Suedia. Nu toți migranții ajunși în Europa au cerut azil. Conform EUROSTAT (2016), în 2015 

au fost înregistrate în Europa 1.321.560 cereri de azil - majoritatea în Germania, urmată de 

Ungaria, Suedia și Austria - dar numai 291.540 persoane au primit o formă de protecție 

internațională în același an5. Raportat la numărul de locuitori, Ungaria a avut cele mai multe 

cereri de azil (1.799 la 100.000 locuitori)6. Majoritatea solicitanților de azil din UE (83%) sunt 

tineri, cu vârste până în 35 de ani, aproape 50% situându-se în intervalul 18 – 35 ani. Per 

total, numărul de bărbați solicitanti de azil a fost mai mare decât numărul de femei, dar 

diferența a fost semnificativă în special în grupele de vârstă 14 – 17 și 18 – 35 ani, unde 

aproximativ 80 % dintre aplicanți erau de sex masculin.  

 

Numărul mare de migranți ajunși în Europa în 2015 a determinat tensiuni între state, datorită 

distribuției inegale și a supraîncărcării sistemelor de azil și migrație din Grecia, Italia și 

Ungaria. Reacția Uniunii Europene, după lansarea Agendei Europene privind Migrația, a fost 

stabilirea în septembrie 2015 a unor cote pe țări, pentru relocarea a 160.000 de refugiați din 

Italia și Grecia. 

 

Migrația în scop de muncă și alte tipuri de migrație 

Migrația internațională în scop de muncă este definită ca mișcarea populației dintr-o țară în 

alta pentru a lucra. Din estimările Organizației Internationale a Muncii, aproximativ 150 

milioane de migranți, din totalul de 244 milioane7 (mai mult de jumătate din populația de 

migranți la nivel global) au ales să se stabilească în altă țară pentru a munci. Migrația în scop 

de muncă este determinată de o serie de factori, printre care: extinderea piețelor globale, 

inegalitățile sociale și de venituri, schimbările climatice și demografice și conflictele armate. 

Anumite țări de destinație sunt mai atractive decât altele, din cauza: condițiilor economice 

                                                           
3 http://syrianrefugees.eu/  
4 http://middleeast.about.com/od/ira1/tp/Current-Situation-In-Iraq.htm  
5 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics 
(Sursa: Eurostat (migr_asyappctza)) 
6 http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911  
7 http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm  

http://syrianrefugees.eu/
http://middleeast.about.com/od/ira1/tp/Current-Situation-In-Iraq.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/product?code=migr_asyappctza&language=en&mode=view
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/lang--en/index.htm
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(venituri etc.), oportunităților de pe piața muncii și accesului facil la instituții importante 

(sănătate, sociale), rețelelor informale și comunităților de migranți deja stabilite în țările de 

destinație etc. Motivația migrației este de cele mai multe ori mixtă, în sensul mai multor 

determinanți care acționează simultan. 

 

În afară de lucrătorii migranți, există și alte categorii de străini care au drept de muncă în 

statele de destinație, cu sau fără anumite restricții. Printre aceste categorii, amintim migranții 

care vin pentru reîntregirea familiei (care, conform ILO, reprezintă un procent important din 

migrația recentă în multe state membre), cei veniți pentru studii, persoanele cu o formă de 

protecție etc. Toate aceste categorii de străini ajung să contribuie în mai mare sau mai mică 

măsură la creșterea economică a țărilor de destinație și, în același timp, la dezvoltarea 

statelor de origine prin influxul de remitențe și deprinderi dobândite în țările gazdă.   

 

În acest raport ne vom referi, în măsura disponibilității datelor, la toate categoriile de imigranți 

cu ședere legală, cu drept de muncă în România și la posibilele efecte pe care politicile de 

imigrație elaborate și aplicate de statul român le au asupra numărului și calității participării 

imigranților pe piața muncii. 

Structura raportului 

Introducerea conține date generale despre fluxurile de migrație în lume, țările de origine și 

statele preferate de destinație ale imigranților. În Capitolul I am definit metodologia utilizată la 

cercetarea calitativă, grupurile țintă și limitările, precum și termenii cu care am operat pe 

parcursul raportului. Capitolul II este dedicat evoluției politicilor europene de migrație după 

cel de-al doilea război mondial, din perspectivă istorică. Analiza literaturii de specialitate ne-a 

ajutat să delimităm principalele etape care definesc imigrația în Europa, formarea pieței 

europene și evoluția spre sistemele comune de azil și migrație. În încheiere am prezentat o 

sinteză a studiilor recente privind situația imigranților pe piața muncii din UE. În Capitolul III 

am vorbit despre evoluția recentă a politicilor de imigrație din România și a structurilor 

instituționale responsabile de azil și migrație. Capitolul IV cuprinde analiza critică a cadrului 

legislativ cu impact asupra participării imigranților pe piața muncii, raportat la obiectivele 

declarate ale celor două Strategii Naționale privind Imigrația (2011 – 2014 și 2015 – 2018). 

Capitolul V trece în revistă instituțiile cu atribuții de reglementare, evaluare, control și suport 

pentru imigranți în domeniul pieței muncii și limitele de competență ale acestora. În Capitolul 

VI este prezentată situația imigrației în România în perioada 2007 – 2015 iar în capitolul VII 

este analizată situația angajaților imigranți pe piața muncii și antreprenoriatul din perspectiva 

datelor pe care le-am primit de la autoritățile publice. Costurile și beneficiile imigrației sunt 

abordate în capitolul VIII, atât din perspectiva studiilor care au evidențiat tendințele europene 

în acest domeniu, cât și a informațiilor oferite de instituțiile publice centrale și a datelor 

statistice disponibile. Ultimele două capitole rezumă rezultatele cercetării calitative și se 

referă la serviciile de suport pentru accesul imigranților pe piața muncii (Capitolul IX), care 

evidențiază percepțiile autorităților, ONGurilor și angajatorilor legată de legislație, angajarea 

imigranților și dificultățile pe care aceștia le întâmpină și percepțiile imigranților față de 

propria situație pe piața muncii (Capitolul X). Raportul se încheie cu o serie de concluzii 

generale și recomandări. 
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Rezumat 

Politicile de migrație din România, materializate în special prin strategiile naționale succesive 

privind imigrația, au suferit schimbări minore în perioada 2007 – 2015. Deși România se 

numără printre țările cu migrație netă negativă, cu o îmbătrânire accentuată a populației și cu 

un deficit semnificativ de forță de muncă, cel puțin în anumite domenii, politicile și legislația 

par să meargă în paralel cu realitatea.  

 

În acest raport am explorat politicile de imigrație cu impact asupra pieței muncii și efectele 

acestora din perspectiva participării imigranților pe piața muncii, antreprenoriatului și 

investițiilor străine. Am folosit sursele secundare pentru analiza situației specifice în Europa 

și România, iar informațiile disponibile au fost completate cu date colectate pe parcursul 

studiului de la autoritățile publice județene și centrale. Pentru a afla opiniile și percepțiile 

actorilor implicați despre efectul politicilor de migrație asupra pieței muncii, am folosit 

cercetarea calitativă.  

 

Informațiile pe care le-am avut la dispoziție s-au dovedit insuficiente pentru formarea unei 

imagini de ansamblu. Ele ne-au permis însă alcătuirea unei viziuni parțiale, care evidențiază, 

pe lângă lipsa suportului institutional pentru participarea imigranților pe piața muncii, o serie 

de prevederi legislative restrictive ce vizează imigranții care vin cu scopul de a desfășura 

activități remunerate în România (muncă, activități comerciale etc.). Aceste restricții vin în 

contradicție cu unul dintre obiectivele politicilor de imigrație, și anume facilitarea accesului 

pe piața muncii a străinilor care corespund nevoilor de ocupare. În plus, există restricții 

legale și procedurale care se aplică antreprenorilor imigranți, avantajați fiind numai investitorii 

mari.   

 

Pentru perioada 2007 – 2015 datele arată o scădere accentuată a numărului de avize de 

muncă, respectiv permise de ședere pentru activități remunerate în 2015, comparativ cu anii 

2007 – 2008. În plus, datele referitoare la contractele de muncă arată o pondere scăzută a 

numărului de salariați străini în România (sub 0,1% din totalul salariaților străini din țară). De 

asemenea, numărul salariaților reprezintă sub 10% din totalul populației de imigranți din 

România, în vârstă de muncă. Aceste cifre, combinate cu răspunsurile străinilor intervievați, 

indică o pondere semnificativă a muncii informale în rândul imigranților, ca strategie de acces 

la venituri pe care nu le pot obține pe căi legale. Datorită numărului mic de imigranți 

participanți pe piața muncii, putem presupune că impactul imigrației este pozitiv, dar foarte 

scăzut. În schimb, nu se poate stabili o relație între politicile de imigrație și efectele acestora 

în termeni de participare a străinilor pe piața muncii, șomaj și investiții. 
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Capitolul I – Metodologie 

Luciana Lăzărescu, Cristina Șerbănică, Roxana Mihaela Prisacariu 

 
Deși imigrația și azilul au devenit de un an încoace subiecte intens dezbătute nu doar pe 

agenda UE, ci și în discursul public din România, s-au făcut puține demersuri la nivel practic 

pentru a estima impactul politicilor de imigrație adoptate și aplicate până acum și nevoia 

reală de imigranți pe piața muncii din România. 

În studiul nostru ne-am orientat spre analiza implementării politicilor de imigrație cu efecte 

asupra pieței muncii și mai puțin pe analiza politicilor amintite în sine. De asemenea, am 

încercat să surprindem și aspecte legate de impactul pe piața muncii și, într-un sens mai 

larg, impactul economic al imigrației și aplicării politicilor de imigrație. Perioada de referință 

pe care am folosit-o este 2007 – 2015. Cum la intrarea României în UE nu a fost făcută nicio 

analiză de impact a politicilor aplicate anterior, nu am avut un termen de referință, iar acest 

lucru ne-a făcut sarcina mai dificilă. De asemenea, în încercarea noastră am folosit multe 

date furnizate de instituțiile responsabile de la nivel national (ministere, agenții etc.) și de 

structurile subordonate ale acestora. Păstrăm în continuare rezerve asupra modului de 

colectare a datelor de către autoritățile publice, asupra înțelegerii termenilor cu care am 

operat (ex. cetățean străin, imigrant, cetățean UE/SEE/CE etc.), a încadrării corecte și a 

raportărilor unice. De altfel, o parte dintre temerile noastre au fost întemeiate, fiind nevoie de 

mai multe reveniri cu cereri de informații la diverse instituții, pentru a clarifica cel puțin o parte 

dintre neconcordanțe. Din păcate informațiile incomplete au făcut inutilizabile în analiză 

anumite date obținute de la instituții publice. 

Scopul cercetării  

Ne-am propus evaluarea impactului politicilor de migrație din perioada 2007 – 2015 asupra 

pieței muncii din România prin analiza participării imigranților pe piața muncii, comparativ cu 

cererea și sectoarele deficitare de pe piața forței de muncă; nivelul calificarilor cerute și tipul 

de ocupații deficitare (profesii feminizate și masculinizate). De asemenea, ne-am propus să 

identificăm o parte dintre barierele în calea accesului pe piața forței de muncă din 

perspectiva migranților și soluțiile pe care ei le văd la aceste probleme. Rezultatele cercetării 

calitative au fost validate prin discuții informale cu actori și experți din domeniul migrației și 

resurselor umane și prin revizuirea raportului de doi experți neimplicați în cercetare. 

Pentru a surprinde stadiul de implementare a politicilor de imigrație, am folosit cercetarea 

calitativă. Cercetarea a constat într-o combinație de metode calitative (interviuri 

semistructurate, observații, consultări și discuții informale cu actori din domeniul migrației), 

prin care am urmărit compararea obiectivelor pentru integrarea în muncă declarate în 

Strategia Națională privind Imigrația 2011 – 2014 & 2015 – 2018 (cele două strategii sunt 

aproape similare) cu situația concretă a migranților pe piața muncii din România. Am analizat 

de asemenea cadrul legislativ, strategic și operațional care reglementează accesul diferitelor 

categorii de migranți la angajare și la inițiative antreprenoriale și modul în care aceste acte 

normative avantajează/dezavantajează anumite grupuri. Apoi am urmărit măsura în care 

obiectivele și direcțiile privind integrarea în muncă a migranților au fost transpuse în practică, 

adaptate la situația concretă a migranților din România și corelate cu politicile care privesc 

piața muncii (analiza implementării politicilor). În sfârșit, ne-am uitat la rezultatele efective ale 

migranților pe piața muncii, în comparație cu obiectivele specificate în mod explicit sau 
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implicit în politicile pe hârtie, în măsura în care datele ne-au permis această analiză 

(evaluarea impactului). 

Analiza a inclus: date primite de la instituții publice conform legii nr. 544/2001 privind 

informațiile de interes public; literatură despre impactul politicilor de migrație pe piața muncii 

publicată la nivel național și internațional/european, rapoarte și statistici ale UE, organizațiilor 

interguvernamentale și internaționale etc.; date rezultate în urma cercetării calitative 

(interviuri semistructurate cu actori cu activități legate de piața muncii - factori de decizie, 

practicieni, angajatori, ONGuri – și  interviuri cu imigranți).  

Cereri de informații  

Cererile de informații publice trimise, respectiv răspunsurile primite și revenirile pentru 

clarificări sunt centralizate în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1 - Situația cererilor trimise instituțiilor publice conform Legii nr. 544/2001 privind informațiile de interes 

public 

Instituții 
Nr. cereri informații 

trimise 
Răspunsuri 

primite 
Nr. reveniri 

Răspunsuri la 
reveniri 

ITM 42 30 11 10 

ANOFM, AMOFM, 
AJOFM 

49 38 11 11 

Universități 96 19 77 47 

CNPP, CJPP 42 14 50 18 

ONRC 1 0 1 1 

ANPIS 1 0 1 1 

Inspecția Muncii 1 1 1 1 

IGI 1 1 1 1 

MMFPSPV 1 1 1 1 

Total 234 104 154 90 

 

Interviuri 

Interviurile au avut loc în București, Cluj, Timișoara, Iași și Pitești. Selecția migranților 

întervievați s-a făcut inițial prin recomandări (din partea ONG-urilor sau autorităților publice) 

și apoi prin metoda bulgărelui de zăpadă. Autoritățile publice au fost contactate prin e-mail și 

fax și, în câteva cazuri s-a apelat la recomandări din rețeaua echipei de proiect. Procesul de 

contactare a autorităților în lipsa recomandărilor a fost dificil, am revenit cu telefoane de mai 

multe ori și am primit câteva refuzuri și amânări peste limita de timp alocată cercetării, dar au 

fost și instituții care au cooperat. 

Echipa de proiect a făcut 31 de interviuri, dintre care: 

 9 cu reprezentanți ai autorităților publice județene/la nivel central; 

 2 cu angajatori; 

 4 cu reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale cu experiență în domeniul 

migrației; 

 16 cu migranți sau cetățeni români cu istoric de migrație (foști imigranți), cu 

experiență de muncă în România sau care au încercat să se angajeze fără succes. 
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O instituție centrală a preferat să ofere răspunsuri în scris unor întrebări din ghidul de interviu 

pe care l-am trimis în prealabil, persoana desemnată pentru interviu fiind de la departamentul 

comunicare și relații publice și neavând competențe legate de subiectele interviului.  

Deși am solicitat desemnarea unor angajați care să cunoască subiectul migrației în relație cu 

atribuțiile instituțiilor din care fac parte, două instituții centrale au desemnat persoane de la  

departamentul comunicare și relații publice. De altfel, majoritatea răspunsurilor instituțiilor 

publice au reprodus pasaje din legislația referitoare la imigranți cu care operează, iar 

persoanele intervievate au evitat să exprime păreri personale pe parcursul interviului. Unii 

reprezentanți ai autorităților publice și câțiva migranți au refuzat să fie înregistrați.   

Limitările studiului  

1) Între datele colectate de la instituțiile publice centrale și structurile lor subordonate sunt 

neconcordanțe. Avem suspiciuni legate de modul de înregistrare pe categorii a persoanelor 

raportate (confuzii între diferite categorii de migranți; raportare multiplă; date neconcludente 

selectate din arhivele pe hârtie în mod nesistematic, înainte de informatizarea bazelor de 

date etc.).  

2) Există informații de interes pentru cercetare, care nu sunt colectate în prezent de 

instituțiile publice (ex. date legate de profesiile independente, contracte privind drepturile de 

autor etc.), împiedicând formarea unei imagini de ansamblu privind participarea migranților 

pe piața muncii. Datele pe care le avem sunt doar parțiale. 

3) Răspunsurile multor instituții publice la cererile repetate de clarificări s-au prelungit după 

termenul de finalizare a culegerii de date și chiar redactării raportului, desi au fost alocate 

aproximativ 2 luni acestei activități de colectare a informațiilor de interes public. La momentul 

redactării raportului, sunt încă date pe care nu le-am primit și acest fapt a influențat 

rezultatele analizei.  

4) Subiectivitatea membrilor echipei a intervenit atât în selecția materialelor de studiat, cât și 

în orientarea interviurilor și analiza/interpretarea datelor.  

5) La nivelul factorilor de decizie și autorităților publice, interviurile au evidențiat în cea mai 

mare măsură răspunsuri conforme cu politica de comunicare a instituției și în foarte mică 

măsură răspunsurile au constat într-o evaluare onestă a unor măsuri adoptate și/sau 

implementate, cu impact asupra angajării imigranților. 

6) Majoritatea străinilor intervievați au venit pentru studii și unii și-au preschimbat ulterior 

scopul șederii sau s-au stabilit definitiv aici. Viza de studii nu a permis până relativ recent 

angajarea fără permis de muncă, fapt care a descurajat în general studenții să lucreze (cu 

forme legale). Experiențele lor de muncă au fost influențate de aceste restricții și de 

orientarea spre studiu.   

Definirea conceptelor 
 

Imigrant = în studiul de față cetățean străin cu ședere legală pe teritoriul României, care 

provine dintr-un stat terț Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației 

Elvețiene. Am incercat să surprindem aici numai străinii din state terțe. Terminologia folosită 

în legislația străinilor este resortisant al unei țări terțe (RTT). 
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Statele membre UE folosesc definiții diferite pentru imigranți, care sunt persoane care intră în 

țară. De exemplu, imigrantul este persoana născută într-o țară străină. Acest criteriu include 

și cetățenii statului gazdă, dacă au fost născuți în afara teritoriului său, dar și cetățenii 

UE/SEE și Elveției. O altă definiție este legată de cetățenie, imigrantul fiind persoana cu altă 

cetățenie decât cea a statului în care se află. Din acest motiv, statisticile UE sunt diferențiate 

atât în funcție de țara de naștere, cât și în funcție de cetățenie. 

 

Străin = persoană care nu are cetățenia română sau nu are cetățenia niciunui stat (apatrid). 

 

Politici de (i)migrație = legi, regulamente și măsuri pe care statul roman le-a elaborat și 

aplicat cu obiectivul declarat de a influența volumul (ex. prin controlul frontierelor), originea 

(ex. prin acorduri bilaterale), direcția (ex. prin restricțiile legate de accesul imigranților la 

prestații sociale sau la piața muncii) și compoziția populației de migranți, dar și măsurile 

efective aplicate de actorii responsabili pentru implementarea acestora (adaptare după 

Czaika & de Haas, 2013:489).   

 
Politicile de (i)migrație cuprind mai multe dimensiuni: intrarea, șederea, integrarea (accesul 

la instituții cheie - ex. sănătate, piața muncii etc.), ieșirea (repatriere, expulzare etc.).  

Referitor la participarea migranților pe piața muncii, politicile de imigrație anticipează câți 

migranți vor fi primiți pe piața muncii, criteriile pentru acordarea dreptului de ședere, condițiile 

de participare pe piața muncii și condițiile de acces la servicii publice. Pentru că politicile de 

migrație facilitează accesul și acordă drepturi suplimentare unor categorii de imigranți (ex. 

membrii de familie ai cetățenilor UE/SEE) în aceeași măsură în care limitează/restrâng 

accesul și drepturile altor categorii (ex. imigranții slab calificați), ele sunt un instrument de 

selecție a migranților. 

Impactul imigrației pe piața muncii = se referă la nivelul veniturilor, rata ocupării și 

șomajului, structura ocupațională și pe industrii a pieței muncii. 

 

Aviz de angajare = documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru 

Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită 

funcţie. Până în anul 2014, pentru” aviz de angajare” s-au folosit sintagmele” permis de 

muncă” și” autorizație de muncă” (OG 25/2014). 

Rata de activitate (a populației în vârstă de muncă, 15 – 64 ani) = ponderea populației 

active (în vârstă de 15 – 64 ani) în populația totală din aceeași grupă de vârstă. Populația 

activă cuprinde toate persoanele care furnizează forța de muncă disponibilă pentru producția 

de bunuri și servicii în timpul perioadei de referință, incluzând populația ocupată și șomerii.  

Rata de ocupare (a populației în vârstă de muncă, 15 – 64 ani) = ponderea populației 

ocupate (în vârstă de 15 – 64 ani) în populația totală din aceeași grupă de vârstă. Populația 

ocupată cuprinde toate persoanele de 15 ani și peste care au desfășurat o activitate 

economică producătoare de bunuri sau servicii de ce puțin o oră în perioada de referință (o 

săptămână) – în scopul obținerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte 

beneficii (INS) 

Șomerii = conform definiției internaționale (BIM), sunt persoanele în vârstă de 15 - 74 ani 

care îndeplinesc simultan următoarele 3 condiţii: (i) nu au un loc de muncă; (ii) sunt 
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disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni; (iii) s-au aflat în căutare activă 

a unui loc de muncă, oricând în decursul ultimelor patru săptămâni (INS). 

Capitolul II - Evoluția politicilor de migrație europene, după cel de-al 

doilea război mondial. Perspectiva istorică 

Luciana Lăzărescu 

 

În acest capitol am încercat să oferim o retrospectivă istorică a contextului care a determinat 

anumite evoluții în politicile care reglementează migrația internațională în Europa. Vom vorbi 

despre: determinanții imigrației în Uniunea Europeană, fluxurile de migrație și politicile de azil 

și migrație prin care aceasta din urmă a răspuns atât nevoilor de pe piața internă, cât și 

obligațiilor asumate prin tratate internationale.  

Deși majoritatea imigranților din UE au venit pentru motive familiale, orientarea politică 

actuală în domeniul migrației este centrată pe atragerea de forță de muncă calificată și înalt 

calificată, care să răspundă nevoilor în creștere ale țărilor dezvoltate. De   asemenea, 

directivele privind Cartea Albastră, lucrătorii sezonieri și detașați arată tendința relativ 

recentă de a încuraja mobilitatea și migrația temporară, în detrimentul celei definitive. 

Migrația internațională este definită ca schimbarea reședinței sau domiciliului, temporar sau 

definitiv, pe teritoriul unui alt stat. Schimbarea țării de reședință implică și “schimbarea 

jurisdicției și a apartenenței” (Zolberg, 1989, citat în Geddes, 2008). 

Granițele sunt esențiale pentru definirea migrației internationale și sunt un element central al 

politicilor de imigrație, cât timp măsurilor care urmăresc securitatea și controlul frontierelor 

(Geddes, 2008) li se dă o atât de mare importanță. Granițele Europei au fost schimbate ca 

urmare a stabilirii pieței unice și, mai târziu, ca urmare a deplasării responsabilității pentru 

controlul granițelor externe către statele terțe de la periferie. Granițele sunt cu atât mai 

importante în înțelegerea fenomenului migratiei cu cât procesele de globalizare și cele de 

extindere a UE au efect și asupra populației (prin facilitățile de viză, economice, de transport 

și comunicații etc.). Aceste schimbări s-au petrecut în paralel cu consolidarea identitații 

supra-statale a Uniunii Europene și a cetățeniei europene.   

Determinanții migrației internationale în spațiul european, conform studiilor, confirmă o parte 

dintre ipotezele unor teorii ale migrației. Astfel, s-a arătat că migrația este legată de diferența 

de venituri între țările de origine și cele de destinație (teoria economică neoclasică), dar 

veniturile sunt pentru migrația europeană un predictor mai slab decât rata ocupării. Prin 

urmare, oportunitățile de pe piața europeană a muncii s-au dovedit esențiale pentru alegerea 

țărilor de destinație. Migrația europeană a fost stimulată semnificativ de programele de 

recrutare și susținută de cererea de forță de muncă. Mai mult, piața europeană a muncii este 

puternic segmentată datorită controlului exercitat de guverne asupra imigrației și dobândirii 

cetățeniei, dar și a politicilor de segregare aplicate la angajare (teoria pieței segmentate a 

muncii). De asemenea, s-a demonstrat că migrația este influențată de riscurile și limitările 

piețelor din țările de origine (noua economie a migrației), dar și de existența rețelelor de 

migranți (Massey și colaboratorii, 2006).  
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Oamenii migrează din diverse motive: muncă, studii, familiale, fuga de opresiune sau 

conflicte și, mai recent, ca stil de viață8. De multe ori, motivația de a migra combină mai 

multe elemente, dar pentru majoritatea migranților considerentul economic joacă un rol 

important.  

Din perspectiva statelor de destinație, imigrația ar trebui să compenseze dezechilibrul 

demografic cu care Europa se confruntă și care va avea un impact major asupra structurii 

forței de muncă, sistemului de pensii și organizării societății. Previziunile demografice 

EUROSTAT estimează un declin al populației în vârstă de muncă (20 – 64 ani) de 4,3 

milioane până în 20209. Vârsta medie a populației de imigranți nou veniți în 2013 era de 28 

ani, comparativ cu vârsta medie a populației UE 28, care era de 42 ani. Prin urmare, 

imigranții pot contribui la întinerirea populației, dar - susțin unii adepți ai migrației temporare - 

dacă se stabilesc în statele gazdă, vor îmbătrâni și se vor adăuga numărului în creștere de 

dependenți vârstnici. Pentru ca soluția migrației temporare să funcționeze, fluxul de imigranți 

în UE trebuie să se mențină constant. Oricum ar fi, soluția la problema demografică a 

Europei nu vizează doar imigrația, ci și alte domenii, cum sunt piața muncii și sistemele de 

asigurări sociale.   

Etape și tendințe în evoluția imigrației europene  

Dacă între anii 1900 – 1950 Europa a fost sursă principală de migranți, în special pentru 

America de Nord, perioada de după marchează, conform unor autori (Ardittis, citat în Massey 

și colaboratorii, 2006; King și Lulle, 2016), tranziția către etapa de imigrație europeană, 

caracterizată prin trei faze majore: 

 

1. Între 1945 – 1973 Europa importă masiv forță de muncă străină. Germania și Elveția 

sunt principalele țări afectate de deficitul de forță de muncă și recurg la muncitorii 

imigranți din sudul Europei. Cum sudul nu putea acoperi cererea, guvernele încep să 

recruteze lucrători din țările sărace din bazinul mediteraneean și Nordul Africii. 

 

Efectele celui de-al doilea război mondial au constat, în termeni de mișcări ale populației, în 

aproximativ 50 de milioane de persoane deplasate. În perioada care a urmat, reconstrucția 

statelor afectate din vest a creat întâi locuri de muncă pentru migranții din sudul Europei 

(Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Turcia, Iugoslavia), apoi pentru migranți din state 

neeuropene, în mai multe sectoare: industria de automobile și minieră, construcții, dar și în 

domeniul serviciilor. Migrația din afara Europei a fost caracterizată de un aflux puternic de 

populație din fostele colonii ale Franței, Marii Britanii, Olandei, însoțite de politici de admisie 

favorabile: mulți imigranți au venit ca cetățeni ai statelor în care s-au stabilit. Reconstrucția a 

fost urmată de boom-ul economic, care a reclamat și mai multă forță de muncă migrantă. 

Unele țări, cum sunt Franța, Germania, Belgia, Luxemburg și Olanda au încheiat acorduri 

pentru recrutarea lucrătorilor din alte state. Mulți dintre acești migranți au fost numiți 

temporari (guest workers), deoarece s-a sperat că aceștia se vor întoarce acasă, lasând 

locul altor migranți și permitând astfel o continuă rotație pe posturile disponibile (Geddes, 

2008; King și Lulle, 2016).  

                                                           
8 Lifestyle migration este tendința persoanelor cu venituri medii spre ridicate din state cu economii dezvoltate 
(ex. Marea Britanie, Germania, Franța) de a migra spre state cu economii mai puțin dezvoltate (ex. Spania, 
Maroc etc.) pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.  
9 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_employment
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2. Între 1974 – 1988 se face simțită criza petrolului și recesiunea economică care i-a 

urmat. Creșterea șomajului a determinat guvernele să stopeze recrutarea muncitorilor 

străini și să impună restricții la intrarea în țară. Statele din Sudul Europei (Italia, 

Grecia, Spania, Portugalia) aderă la Comunitatea Europeană și devin treptat țări de 

imigrație. 

 

Ca urmare a crizei petrolului (1973 – 1974), politcile referitoare la atragerea lucrătorilor 

migranți au devenit mult mai restrictive. În paralel a fost încurajată întoarcerea lucrătorilor 

temporari în țările de origine. Cu toate restricțiile, țările din vest s-au văzut în situația de a 

primi membrii de familie ai lucrătorilor migranți care au rămas.  

În anii 80, statele din sudul Europei – Spania, Italia, Grecia, Portugalia - au început să 

importe forță de muncă și să devină țări de imigrație. În 1986 este adoptat Actul European 

Unic (Single European Act), care creează o piață europeană unică, fără frontiere interne. 

Actul vizează libertatea de mișcare în interiorul Comunității și controlul la frontierele externe. 

De altfel, limitarea migrației și controlul frontierelor au fost condiții impuse țărilor din sud la 

intrarea acestora în Comunitatea Europeană. Față de prima fază, caracterizată de migrația 

pentru muncă și reglementată de programe specifice de atragere a lucrătorilor temporari 

(guest workers), a doua fază e caracterizată de un influx semnificativ de forță de muncă în 

sectorul informal (construcții, muncă domestică, îngrijire bătrâni, dar și în agricultură, turism), 

mai ales în țările din sud.  

 

3. Perioada 1989 – prezent a debutat cu căderea blocului comunist. Se observă o 

migrație necontrolată din Europa de Est și Nordul Africii către sudul Europei și, 

respectiv, către vest. În această perioada a doua generație de imigranți intră pe piața 

muncii din vest. Datorită dificultăților de obținere a vizei de intrare în UE, crește 

numărul imigranților fără documente. 

 

Germania a primit cereri de cetățenie din partea unui număr semnificativ de etnici germani 

din țările est europene, iar Franța a primit cereri de cetățenie din partea locuitorilor fostelor 

colonii din nordul Africii. Sunt consolidate piețele din vestul Europei, este afirmată circulația 

liberă în UE și sunt impuse restricții suplimentare pentru țările din afara Uniunii. Condițiile 

pentru obținerea cetățeniei și acordarea unei forme de protecție în țările vest-europene devin 

din ce în ce mai stricte. În aceeași perioadă în statele vestice de imigrație, a apărut 

preocuparea pentru politicile de integrare a migranților deja stabiliți pe teritoriul lor. 

În 1993 este adoptat Tratatul de la Maastricht, care a plasat migrația în atribuțiile 

Directoratului General Justiție și Afaceri Interne. Astfel, rolul predominant în elaborarea 

politicilor de migrație a revenit oficialilor din ministerele de interne ale statelor membre. 

Tratatul de la Amsterdam, din 1997, a reluat ideea de sistem comun de azil și migrație, chiar 

dacă din acel sistem lipseau politicile de migrație în scop de muncă, lăsate la decizia statelor 

membre. De asemenea, tratatul a alocat un rol mai important Parlamentului și Curții 

Europene de Justiție. Odată cu adoptarea tratatelor de la Maastricht și Amsterdam, Europa a 

intrat într-o nouă etapă, prin “dezvoltarea unei noi generații de politici europene de migrație” 

(Geddes, 2008). Acest lucru s-a întâmplat și datorită apariției unor noi forme de migrație (ex. 

migrație pendulară), caracterizate prin faptul că migrația este individuală, locurile de muncă 

sunt pe termen scurt, apar întoarceri frecvente la cei rămași acasă și probabilitate scăzută de 

stabilire în țările de destinație (King și Lulle, 2016).  
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Fluxurile recente de migrație în UE  

Conform EUROSTAT, în 2014 cele mai multe state membre au avut între 30 – 40% influx de 

migranți10 provenind din state terțe, cu excepția Italiei, Spaniei și Suediei. În Italia 2/3 dintre 

intrări au fost din afara Uniunii, mai exact din America de Sud, Africa de Nord și 

Subsahariană, Europa de Est (Albania și Ucraina) și Asia (China, Bangladesh, Filipine). În 

Spania situația era oarecum similară, cu un flux dominant de imigranți din America Latină. 

Intrările în Suedia reflectă politica permisivă de azil, cu majoritatea imigranților provenind din 

Africa, Orientul Mijlociu și Afganistan.   

Dintre țările EU 28, 15 au avut în 2014 o migrație netă pozitivă11, deci au fost țări de 

imigrație. În ordinea descrescătoare a valorilor, acestea au fost: Luxemburg, Austria, Suedia, 

Germania, Malta, Danemarca, Marea Britanie, Belgia, Finlanda, Republica Cehă și Olanda, 

Italia, Franța și Ungaria, Slovacia. Țările cu migrație netă negativă (de emigrație) au fost (în 

ordine descrescătoare): Cipru, Grecia, Letonia, Lituania, Irlanda, Portugalia, Croația, Spania, 

România, Estonia, Bulgaria, Polonia și Slovenia. În general, țările de emigrație au economii 

mai slab dezvoltate decât țările de imigrație (King și Lulle, 2016). 

Politicile de migrație și numărul migranților care intră într-o țară sunt legate între ele, în 

sensul că politicile creează facilități care acționează ca factori de atracție sau impun restricții, 

influențând fluxurile ulterioare de imigranți iar numărul de migranți determină elaborarea altor 

politici care să asigure controlul migrației. Contrar așteptărilor, studiile au arătat că politicile 

restrictive de migrație cresc costurile emigrării și de aceea au tendința să permanentizeze 

imigrația.  

Politicile europene de azil 

Migrația legată de azil reprezintă o zonă a politicilor interpretată diferit de statele membre. 

Deși politicile de azil au la origine Convenția de la Geneva din 1951, care protejează 

drepturile persoanelor care fug de persecuție pe motive de rasă, religie, naționalitate, etnie, 

apartenență la un grup social sau opinie politică, modul de procesare a cererilor de azil diferă 

de la țară la țară. În Europa de Vest, azilul nu a fost o problemă între anii ’50 - ‘80 pentru că 

numărul cererilor era foarte mic, majoritatea solicitanților de azil provenind din țările 

comuniste din Europa Centrală și de Est. Situația s-a schimbat în anii ‘80, când solicitantii de 

azil din țări din Africa și Asia au putut ajunge mai ușor în Europa. Războiul din fosta 

Iugoslavie, cu apogeul din 1992 (aprox. 80.000 de cereri înregistrate în Comunitatea 

Europeană în luna iulie) a determinat creșterea bruscă numărului de cereri de azil. Ca 

răspuns la diferențele existente între sistemele naționale și procedurile de azil din statele 

membre și la nevoia de a le uniformiza, Tratatul de la Amsterdam instituie bazele sistemului 

european comun de azil. 

Astfel, dincolo de instrumentele internationale care constituie fundamentul sistemului de azil 

(Convenția din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul Adițional din 1967; Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului și Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale), există 

acum directivele europene în materie, care stabilesc pragul minim privind: garanțiile 

procedurale pentru solicitanții de azil (Directiva 2005/85/EC privind standardele minime 

                                                           
10 Conform EUROSTAT, imigrația reprezintă migrația spre un stat (intrările), în antiteză cu emigrația, care reprezintă migrația 
dinspre un stat (ieșirile) și implică schimbarea reședinței. 
11 Eurostat 2015 [tsdde230]. Migrația netă este diferența dintre numărul migranților care intră și al celor care ies din țară. 
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legate de procedurile pentru acordarea și retragerea statutului de refugiat în statele 

membre); tratamentul și condițiile de viață de care beneficiză solicitantii de azil în statele 

membre (Directiva 2013/33/EU privind standardele de recepție pentru solicitantii protecției 

internationale, revizuită); elementele care concură la încadrarea unei persoane ca refugiat și  

elemente pentru încadrarea la protecție subsidiară (Directiva 2011/95/EU privind standardele 

pentru calificarea cetățenilor din state terțe sau apatrizilor ca beneficiari ai protecției 

internationale, pentru uniformizarea statutului refugiaților și persoanelor eligibile pentru 

protecția subsidiară si pentru conținutul protecției acordate, revizuită). În plus, există 

Regulamentul Dublin III, care prevede returnarea solicitantului de azil către primul stat sigur, 

presupus a fi țara prin care a intrat în Uniune și Regulamentul EURODAC, legat de baza de 

date care permite identificarea cererilor de azil multiple, pe baza amprentelor digitale ale 

solicitanților. Aplicarea mecanismului Dublin a creat numeroase critici legate de respectarea 

drepturilor omului, mai ales în Grecia și Italia, ale căror sisteme de azil au fost copleșite de 

numărul mare de solicitări și de incapacitatea de a asigura condiții decente de primire și 

cazare pentru migranții care se află și continuă să sosească pe teritoriul lor. Practic, se poate 

considera că la baza sistemului European de azil stau cele 3 directive legate de procedura 

de azil, condițiile de recepție și calificarea pentru statutul de refugiat sau protecție subsidiară, 

precum și cele două regulamente: Dublin III și Eurodac.  

Legislația UE în materie de azil a suferit modificări și îmbunătățiri începând cu 2011 și până 

în 2013, când este finalizat sistemul European comun de azil: Directiva privind condițiile de 

recepție și Directiva privind calificarea, revizuite în 2013, respectiv 2011 și Regulamentul 

Dublin III, revizuit în 2013. Fluxul de migranți din ultimii ani și în special cel din 2015 (criza 

migranților), care a dovedit incapacitatea instituțiilor europene de a gestiona situația și lipsa 

de solidaritate între statele membre a scos și mai mult în evidență problemele funcționării 

sistemului european de azil, care a fost criticat pentru trei motive majore (Langford, 2013):  

1. a pus presiune pe statele de la granița din sud, aflate pe rutele de migrație din Mediterana, 

prin obligația de a gestiona situația migranților și procesarea cererilor de azil aproape 

exclusiv între granițele statelor respective. La aceasta s-au adăugat efectele mecanismului 

Dublin, prin care o parte dintre solicitantii de azil care ajungeau în state din nord și aplicau 

pentru azil, erau întorși în țările prin care au intrat în UE, deja depășite de situație. Aceste 

state, în special Grecia și Italia, erau afectate semnificativ și de criza economică.   

2. nu a putut asigura mobilizarea celorlalte state membre să vină în ajutorul țărilor din sud. În 

ciuda apelurilor repetate la ajutor ale Maltei, Greciei și Italiei, numai Malta a beneficiat de un 

program de relocare a unui număr aproape nesemnificativ de 300 de migranți aflați pe 

teritoriul său, în 12 state membre UE. 

3. nu poate asigura standarde comune de recepție în statele membre, datorită nivelului diferit 

de dezvoltare economică și instituțională, dar și orientării politice. Acest lucru duce la 

înțelegerea diferită a standardelor, la transpunerea limitată în legislația internă și la aplicarea 

deficitară în practică. 

Deși au fost state membre care au suspendat transferurile pe mecanismul Dublin către 

Grecia încă din 2008, datorită lipsei de garanții în privința respectării drepturilor omului, criza 

din 2015 a determinat mai multe state să ia în considerare această soluție. De exemplu, 

Germania a hotărât să proceseze toate cererile de azil depuse pe teritoriul său de către 

cetățeni sirieni, Cehia a luat aceeași decizie (dar a fost de acord să-i lase să plece mai 
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departe în cazul în care nu doreau să solicite azil). Dimpotrivă, copleșită de numărul mare de 

cereri de azil, Ungaria a blocat în vara anului 2015 primirea transferurilor pe mecanismul 

Dublin. Uniunea Europeană a reacționat la lipsa de solidaritate prin cotele obligatorii de 

refugiați și la ineficiența gestionării situației migranților prin orientarea spre controlul 

frontierelor (creșterea bugetului FRONTEX) și încheierea unui acord mult criticat cu Turcia 

(martie 2016).  

Revenind la sistemul European de azil, Directiva privind condițiile de recepție include 

prevederi legate de accesul solicitanților de azil pe piața muncii12, așa că în unele state 

europene solicitantii de azil au drept de muncă, pentru a încuraja eforturile de integrare și a 

micșora cheltuielile, dar situația acestora nu este suficient documentată. În raportul produs în 

2015 de Parlamentul European asupra situației solicitanților de azil pe piața muncii în 8 state 

membre, sunt evidențiate mai multe bariere întâmpinate de solicitantii de azil la angajare, pe 

lângă discriminare și necunoașterea limbii. Acestea sunt legate de: preferința angajatorilor 

pentru cetățenii statului gazdă, cetățeni UE sau imigranți care au deja ședere legală; de 

locația izolată a centrelor de cazare; de restricțiile legate de libertatea de mișcare a 

solicitanților de azil; lipsa diplomelor de studii/calificare etc. Din aceste motive, în raport nu 

vom insista asupra politicilor de azil, cu relevanță limitată în analiza impactului migrației pe 

piața muncii. Remarcăm totuși că o parte dintre obstacolele identificate în raportul 

Parlamentului European (ex.  lipsa diplomelor de studii/calificare; preferința pentru cetățenii 

statului gazdă/UE etc.) persistă și după obținerea unei forme de protecție și necesită măsuri 

specific din partea statelor de reședință. 

Politicile europene de migrație 

Din punctul de vedere al ariei de acoperire, migrația și azilul includ reglementarea migrației 

legale și ilegale, a integrării, readmisiei și returnărilor. Focusul politicilor de migrație este 

migrația legală și stabilirea condițiilor de intrare și ședere pentru anumite categorii de 

imigranți. Lucrătorii înalt calificați sunt obiectul Directivei 2009/50/EC a Cărții Albastre, care 

stabilește criterii comune pentru angajarea imigranților înalt calificați pe posturi pe măsură, 

care contribuie la creșterea economică a statelor membre gazdă. Studenții, elevii și imigranții 

care vin pentru diverse programme de pregătire și voluntariat intră sub Directiva 

2004/114/EC privind condițiile de admisie a cetățenilor din state terțe pentru studii, schimburi 

de elevi, ucenicie sau stagii de voluntariat. Condițiile de acordare a dreptului de ședere 

pentru reîntregirea familiei, precum și drepturile membrilor de familie nou-veniți sunt 

reglementate de Directiva 2003/86/EC privind dreptul la reîntregirea familiei. Imigranții care 

au cinci ani de ședere legală și continuă în statele membre și dispun de mijloacele necesare 

pentru a se întreține, pot solicita drept de ședere pe termen lung în statul membru gazdă, în 

condițiile stabilite prin Directiva 2003/109/EC privind statutul cetățenilor statelor terțe care 

sunt rezidenți pe termen lung. Directiva 2011/98/EU privind permisul unic13 leagă dreptul de 

ședere de cel de muncă în cazul lucrătorilor mediu și slab calificați. În sfârșit, cele mai noi 

                                                           
12 Conform Directivei privind condițiile de recepție, solicitanții de azil pot primi drept de muncă după o perioadă de 9 luni de la 
începerea procedurii, dacă nu s-a luat o hotărâre definitivă în acest interval. Prevederile legislației românești în domeniul azilului 
sunt mai favorabile decât termenul stabilit în directivă , fiind de numai 3 luni (Legea nr. 331/2015 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative în domeniul străinilor http://lege5.ro/Gratuit/ha4danzqhe/legea-nr-331-2015-pentru-
modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-strainilor)  
13 Directiva 2011/98/EU a Parlamentului european și Consiliului din 13 decembrie 2011 privind procedura de aplicare pentru 
permisul unic de ședere și muncă pe teritoriul unui stat membru al cetățenilor statelor terțe și privind stabilirea unui set comun 
de drepturi pentru lucrătorii din state terțe cu reședința legală într-un stat membru http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0098  

http://lege5.ro/Gratuit/ha4danzqhe/legea-nr-331-2015-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-strainilor
http://lege5.ro/Gratuit/ha4danzqhe/legea-nr-331-2015-pentru-modificarea-si-completarea-unor-acte-normative-in-domeniul-strainilor
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011L0098
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acte adoptate sunt Directiva 2014/36/EU privind lucrătorii sezonieri14 - adoptată ca modalitate 

de a reduce munca ilegală în agricultură, horticultură și turism și riscul de exploatare a 

lucrătorilor migranți - și Directiva 2014/66/EU privind transferurile intra-corporatiste, care 

permite detașarea lucrătorilor calificați între sucursale diferite ale aceleiași companii și 

acordă facilități legate de mobilitatea în interiorul UE și de reîntregirea familiei. 

Agenda Europeană privind Migrația, adoptată în 2015 în urma dificultăților cu care UE s-a 

confruntat în prima parte a anului, a enunțat patru direcții de acțiune, în afara reducerii 

numărului de decese pe rutele maritime de migrație prin Mediterana. Acestea sunt: 

reducerea migrației nereglementate (ilegale) prin descurajarea traficanților și călăuzelor și 

stimularea repatrierilor voluntare; controlul frontierelor prin aplicarea sistemelor 

informatizate EURODAC și Schengen; reevaluarea politicii europene comune de azil (și a 

mecanismului Dublin) și o nouă politică privind migrația legală, care să pună accent pe 

integrarea imigranților și maximizarea beneficiilor - în primul rând pentru statele membre, prin 

acoperirea nevoilor de forță de muncă (facilitarea intrării și recunoașterii calificărilor) și în al 

doilea rând pentru țările de origine ale imigranților.  

În privința integrării cetățenilor străini din state terțe, UE a adoptat în iunie 2016 un Plan de 

Actiune15 cu mai multe direcții prioritare, printre care: educație și învățarea limbii; integrare 

pe piața muncii și acces la pregătire vocațională; promovarea incluziunii sociale etc. 

Măsurile prevăzute în cadrul direcției integrare pe piața muncii și pregătire vocațională 

includ: acces rapid la piața muncii prin scheme de suport cum ar fi mentoratul, orientarea pe 

piața muncii, “on the job training” combinat cu învățarea limbii, înlesnirea recunoașterii 

studiilor și calificărilor, accesul la credite pentru antreprenori etc. De asemena, Planul 

prevede folosirea, pe lângă Fondul de Azil, Migrație și Integrare, a două linii de finanțare din 

cadrul Fondurilor Europene Structurale și de Investiții pentru activitățile care vizează 

incluziunea socială și integrarea pe piața muncii. Cele două finanțări disponibile și pentru 

imigranți sunt Fondul Social European, pentru acțiuni care vizează combaterea sărăciei și 

discriminării și promovarea incluziunii sociale și Fondul European de Dezvoltare Regională, 

care ar putea finanța crearea de infrastructuri pentru angajare, activități de incluziune 

socială, suport pentru start-up-uri etc. (King și Lulle, 2016). 

Imigranții pe piața europeană a muncii 

Conform EUROSTAT, în 2014 motivele familiale au stat la baza eliberării a 28,5% dintre cele 

2,36 milioane permise de ședere emise pentru prima data de către statele membre 

cetățenilor din state terțe. Al doilea motiv ca frecvență a fost munca, care a însumat 22,7% 

dintre permisele emise în 2014. Așa cum am arătat mai devreme, migrația legală și în 

special atragerea forței de muncă calificate sunt direcții prioritare ale Agendei Europene 

privind Migrația din 2015. Studiile care au urmărit distribuția și impactul migrației calificate și 

inventatorilor16 în statele membre de destinație au evidențiat o orientare dominantă a 

migranților înalt calificați către țările din nord-vestul Europei (Germania, Austria, Elveția, 

Danemarca și Franța, Olanda, Italia, Suedia, Finlanda). În aceste zone impactul forței de 

                                                           
14 Directiva 2014/36/EU a Parlamentului și Consiliului Europei din 26 februarie 2014 privind condițiile de intrare și ședere a 
cetățenilor statelor terțe în scopul angajării ca lucrăori sezonieri http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1422353192491&uri=CELEX:32014L0036  
15 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-
package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf  
16 Proiectul Sharing KnowledgE Assets: InteRregionally Cohesive NeigHborhoods (SEARCH) - 
http://www.ub.edu/searchproject/.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422353192491&uri=CELEX:32014L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1422353192491&uri=CELEX:32014L0036
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
http://www.ub.edu/searchproject/
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muncă calificate a fost pozitiv. La polul opus în privința beneficiilor de pe urma forței de 

muncă înalt calificate se situează țările din Estul Europei și majoritatea celor din Sud (King și 

Lulle, 2016).  

Conform EUROSTAT17, în 2015 rata activității18 pentru cetățenii statelor terțe rezidenți în UE 

a fost de 69,8%, în scădere comparativ cu anii anteriori. Diferența față de rata activității 

populației naționale s-a adâncit continuu începând cu 2009, de la 3% la 8% în 2015. 

Statisticile au arătat că rata activității a fost mai mare în populația migrantă comparativ cu 

populația națională în țările mediteraneene (cu excepția Franței, Croației și Maltei), în 

Polonia, Ungaria, Republica Cehă. În state ca Germania, Olanda și Danemarca rata 

activității populației naționale a depășit semnificativ rata activității populației migrante. În 

aceste țări rata activității cetățenilor din state terțe a fost cu aproximativ 20% mai mică decât 

a nativilor. Tabloul participării pe piața muncii a cetățenilor din state terțe în UE trebuie 

completat și cu diferențele de gen. Astfel rata activității bărbaților din state terțe a fost cu 

25% mai mare decât a femeilor. Cele mai mari diferențe au fost observate în Luxemburg, 

Franța și Malta, pe când cele mai mici au fost înregistrate în Cipru, Letonia și Portugalia.  

Rata șomajului imigranților este de asemenea mai mare decât a populației generale cu 10%. 

În 2015 rata șomajului cetățenilor non-UE a fost de 18,9%, comparativ cu 9,2% pentru 

populația natională. Cele mai mari rate ale șomajului au fost în Spania (32,9%), Grecia 

(31,7%), Suedia (29,3%) și Franța (25,4%). Cele mai scăzute rate ale șomajului pentru 

imigranți au fost înregistrate în Republica Cehă (4,1%), Cipru (7,8%), Malta și Marea Britanie 

(8,5%). Sunt însă autori ca Adăscăliței și Pignatti-Moreno (2015) care consideră că rata 

șomajului nu este un indicator atât de relevant pentru economiile în curs de dezvoltare (cum 

sunt cele ale majorității statelor care au intrat în UE în 2004 și 2007), deoarece în aceste țări 

munca informală ocupă o poziție importantă ca procent din PIB și, prin urmare, rata 

șomajului raportată este mai mică decât în realitate. În plus, intervine și lipsa de încredere a 

imigranților în instituțiile statului, care la randul ei determină o sub-estimare a numărului de 

imigranți șomeri. 

Rata ocupării pentru cetățenii statelor membre UE a fost în 2015 de 70,6%, pe când rata 

ocupării cetățenilor din state terțe a fost de 56,7%. Diferența înregistrată în rata activității în 

funcție de gen se păstrează și la ocupare, în sensul că rata ocupării femeilor imigrante este 

cu peste 20% mai mică decât a bărbaților. Diferențe în ocupare între femei și bărbați există 

de altfel la toate categoriile de populație (migrantă, națională, din UE).  

Rata liber profesioniștilor a cunoscut o creștere în rândul populației de imigranți angajați în 

UE, ajungând în 2015 la 12%. Țările cu cel mai mare procent de liber profesioniști din 

populația imigrantă sunt Cehia (41,9%) și Polonia (31,7%). Per total, la nivelul UE, în 2015 

erau aproximativ 1 milion imigranți angajați în activități independente.  

Munca temporară este de asemenea supra-reprezentată la nivelul populației de imigranți în 

raport cu nativii (21,4%, comparativ cu 12,9%). Numărul contractelor individuale de muncă 

cu timp partial este un alt indicator în creștere în ultimii ani pentru populația de imigranți, 

comparativ cu populația națională (28,3% față de 18,4%).  

                                                           
17 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators  
18 Rata activității reprezintă procentul populației active din punct de vedere economic raportat la totalul populației și indică 
participarea pe piața muncii.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migrant_integration_statistics_%E2%80%93_labour_market_indicators
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În concluzie, rata ocupării cetățenilor din state terțe a fost cu aproximativ 14% mai scăzută 

decât același indicator pentru populația nativă. Femeile imigrante în special au avut o 

participare scăzută pe piața muncii.  

Dacă ne uităm la situația imigranților pe piața muncii din UE (Tabelul 2), rata ocupării 

cetățenilor din state terțe a fost cu 13.9% mai scăzută decât rata ocupării cetățenilor statelor 

gazdă. De asemenea, procentul imigranților angajați cu contracte de muncă cu timp partial și 

al celor care prestează muncă temporară este mai mare decât cel al cetățenilor statului 

gazdă. Numărul mai mare de angajați cu norme parțiale și în munci temporare ar putea 

indica o precaritate mai mare a locurilor de muncă disponibile pentru cetățenii străini și 

expunerea acestora la un risc mai mare de sărăcie. Totuși, pentru a trage astfel de concluzii 

ne lipsesc și alți indicatori, cum ar fi de exemplu nivelul veniturilor. În ceea ce privește 

șomajul, acesta a fost de peste 2 ori mai mare pentru cetățenii non-UE decât pentru cetățenii 

statelor gazdă. Numai șomajul pe termen lung a fost ușor mai scăzut decât în cazul 

populației gazdă. Această din urmă tendință ar putea părea firească în condițiile în care 

imigranții nu pot supraviețui fără o sursă de venit, lipsiți fiind de sprijinul familiei și rețelelor 

sociale la care apelează un nativ în aceeași situație.  

Tabelul 2- Indicatorii de integrare pe piața muncii a populației migrante între 20 – 64 ani, în UE, în 2015 

 Cetățeni ai 
statului membru 

Cetățeni 
străini 

Din care: 

Cetățeni ai unui alt 
stat membru 

Cetățeni din 
state terțe 

Angajare 

Rata ocupării 70.6  63.7  73.4  56.7 

Angajați cu contract 
cu timp partial (%)  

12.9  18.7  15.9  21.4 

Angajați temporari (%) 18.4  25.8  23.2  28.3 

Șomaj  

Rata șomajului (%) 8.7  14.8  10.2  18.9 

Proporția șomajului pe 
termen lung (%) 

50.7  47.1  42.0  49.5 

Sursa: EUROSTAT 

Recomandări legate de politicile europene de imigrație 

Recomandările de mai jos se bazează pe sinteza făcută de King și Lulle (2016) în urma 

analizei politicilor europene de migrație. Așa cum am arătat în secțiunea anterioară, 

imigranții nu iși pot valorifica întotdeauna deprinderile pe piața muncii în statele europene de 

destinație.  

Unul dintre motivele pentru care aceștia lucrează sub nivelul calificărilor și se confruntă cu o 

rată mai mare a șomajului decât cetățenii statelor gazdă este legat de procedurile de 

recunoaștere și echivalare a diplomelor/calificărilor obținute în state terțe (Crul, Schneider și 

Lelie, 2012). Unele state membre au transpus doar partial prevederile Directivei 2013/55/EC 

care modifică Directiva privind calificările profesionale 2005/36/EC, iar procedura de 

recunoaștere este neunitară, extrem de greoaie și de lungă durată.  

 Statele membre trebuie să adapteze și să simplifice procedurile de recunoaștere a 

calificărilor pentru imigranți. Pe termen lung, schema pentru recunoașterea  
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 calificărilor trebuie să fie făcută la nivelul UE și să fie aplicată de fiecare stat membru 

în mod unitar.  

Implementarea Directivei Cărții Albastre s-a dovedit nesatisfăcătoare, datorită diferențelor 

între statele membre în ceea ce priveste procedura de recunoaștere a diplomelor, salariile, 

validitatea permiselor de ședere și restricțiile inițiale legate de mobilitatea în afara statului 

emitent.  

 Revizuirea Directivei Cărții Albastre în punctele amintite pentru a permite accesul real 

al forței de muncă înalt calificate în UE.  

Imigranții care au beneficiat de o formă de educație terțiară în statele membre SEE au șanse 

mult mai bune de a obține un loc de muncă calificat pe piața europeană a muncii decât 

conaționalii lor care au studiile finalizate în state terțe.   

 Politicile legate de schimburile de tineri și mobilitate în rândul elevilor și studenților 

trebuie să aibă în vedere circulația capitalului intelectual. Revizuirea Directivei privind 

condițiile de intrare și circulație a cetățenilor statelor terțe pentru cercetare, studii, 

schimburi de elevi, traininguri, voluntariat și au-pairing ar putea surprinde aceste 

modificări.  

Procesul de criminalizare a migrației a luat amploare în special în ultima perioadă și 

folosește stereotipurile negative împotriva imigranților pentru a influența opinia publică. Așa 

cum au arătat majoritatea studiilor, atitudinea negativă a populației acționează ca barieră în 

calea participării economice și sociale a imigranților și, prin urmare, crește cheltuielile de 

integrare ale statului gazdă.  

 Tratamentul corect al imigranților de către instituțiile publice, politicieni și mass media 

ar contribui la creșterea încrederii instituționale și la respectarea legii. În paralel, 

serviciile pentru imigranți trebuie separate de oficiile pentru imigrări, pentru a permite 

raportarea de către imigranți/ONGurile care oferă asistență a situațiilor de abuz.  

Impactul imigrației asupra pieței muncii. Evidențe din cercetările recente 

Impactul imigrației pe piața muncii depinde de participarea imigranților, deci de mai mulți 

factori, printre care: contextul general economic, politicile care vizează intrările în scop de 

muncă, reglementările și structurile instituționale ale pieței muncii, procedurile de 

recunoaștere a calificărilor, deprinderile cu care vin imigranții și motivele migrației. În statele 

membre UE, s-a observat că aproximativ 1/3 din populația între 20 – 64 ani din țări terțe nu 

lucrează, dar nici nu este inclusă într-un program de educație sau pregătire. Tendința este 

mai accentuată în cazul femeilor și persoanelor cu educație scăzută și este mai redusă în 

cazul bărbaților și persoanelor cu un nivel ridicat de educație. Desigur, există diferențe între 

statele membre, procentul fiind mai scăzut în țările nordice, Cipru, Republia Cehă, 

Portugalia, Marea Britanie (20 – 25%) și mai mare în țări mediteraneene ca Franța, Grecia, 

Spania (MIPEX, 2015).   

Mai multe studii evidențiază o parte dintre cauzele participării scăzute a imigranților pe piața 

muncii care țin de deprinderi. Printre acestea sunt lipsa calificărilor sau calificările slabe cu 

care vin aceștia din țările de origine, netransferabilitatea competențelor profesionale deja 
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dobandite de aceștia din țara de origine în țara gazdă și dificultățile sau procedura birocratică 

de recunoaștere a diplomelor obținute în state terțe (Crul, Schneider și Lelie, 2012). 

Din perspectiva motivelor care au determinat migrația, participarea pe piața muncii este mai 

mare pentru imigranții economici decât pentru imigranții familiali (majoritari în UE), iar 

motivația care îi determină să-și găsească un loc de muncă și o sursă de venit continuă este 

mai mare pentru cei care au venit în scop de muncă.  

“(…) it is particularly important to highlight that it is labour migration – and decidedly 

not welfare migration – that dominates the current economic reality. This migration 

also supports economic equality because migrants do not depress wages – nor do 

they take jobs away. Rather, they foster employment and innovation and make 

natives more productive.”19 (Zimmermann, 2014: 4) 

Unii autori, printre care Rosenblum și Cornelius (2012) sunt de părere că există chiar o auto-

selecție a migranților care face mai probabilă plecarea celor orientați spre muncă și căștig 

salarial sau antreprenoriat decât a celorlalți migranți.  

Într-un studiu din 2013, Kaczmarcyk a arătat că statutul economic al imigranților (determinat 

de pozitia pe piața muncii) este în general mai scăzut decât cel al cetățenilor țării gazdă, și 

acest lucru se întâmplă pentru că aceștia au venituri mai mici decât restul populației. 

 

Rosenblum și Cornelius (2012) consideră că, din perspectivă economică, problema imigrației 

se rezumă la raportul cost-beneficiu și la maximizarea câștigurilor obținute de un stat în urma 

acesteia (vezi și Agenda Europeană privind Migrația, 2015). Din punct de vedere 

macroeconomic se consideră că imigrația este benefică, deoarece mobilitatea crește 

eficiența și productivitatea. Imigranții sunt în general tineri și sănătoși, deci reprezintă un 

beneficiu pentru statele europene care se confruntă cu probleme demografice.  

 

Ruhs și Vargas-Silva (2015) au atras atenția asupra faptului că impactul imigrației asupra 

pieței muncii depinde foarte mult de deprinderile imigranților, de deprinderile lucrătorilor de 

pe piață și de caracteristicile economiei țării gazdă. De asemenea, efectul este diferit pe 

termen scurt și lung, deoarece oferta se poate adapta cererii de forță de muncă. Astfel, 

deprinderile migranților similare cu ale lucrătorilor nativi generează pe termen scurt 

competiție și scăderea veniturilor. Deprinderile complementare cu ale lucrătorilor de pe piață 

vor determina pe termen scurt creșterea productivității și, ulterior, creșterea salariilor. În afară 

de suplimentarea cu forță de muncă, imigrația poate duce și la creșterea cererii de forță de 

muncă, prin creșterea consumului și, respectiv, a cererii de bunuri și servicii. Atât oferta de 

forță de muncă, cât și creșeterea cererii de bunuri și servicii au potențialul de a crește 

veniturile și nivelul de ocupare, prin atragerea de noi investiții. Prin urmare, imigrația poate 

duce atât la competiție, cât și la crearea de locuri de muncă, în anumite condiții, care țin atât 

de deprinderile cu care vin migranții, cât și de caracteristicile economiei locale.  Imigrația 

poate avea de asemenea efecte asupra bunurilor și serviciilor produse într-o economie și 

deci asupra structurii ocupaționale și industriale a pieței muncii, și asupra tehnologiei de 

producere a unor bunuri/servicii, care se reflectă tot asupra cererii de forță de de muncă. 

                                                           
19 “(...) este deosebit de important să subliniem faptul că migrația pentru muncă – și, hotărât, nu migrația pentru beneficii sociale 
– domină realitatea economică actuală. Această migrație susține de asemenea egalitatea economică deoarece migranții nu 
reduc veniturile și nici nu ne iau locurile de muncă. Ei stimulează mai degrabă angajarea și inovarea și fac populația nativă mai 
productivă.” (traducerea autoarei). 
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Impactul imigrației asupra veniturilor și ocupării este însă întotdeauna dependent de 

contextul local. Prin urmare, rezultatele nu pot fi generalizate.  

Concluzii 

Migrația și azilul sunt două domenii politice de dată relativ recentă pentru UE. Încercările de 

până acum de a produce politici comune în domeniul azilului au fost criticate, mai ales din 

perspectiva bilanțului anului 2015 în ceea ce privește fluxurile de migrație, solidaritatea între 

statele membre și deciziile luate atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii. În ceea ce 

privește migrația, orientarea către migrația legală, cu precădere cea înalt calificată, în paralel 

cu reglementarea muncii în sectorul informal pentru lucrătorii sezonieri arată continuarea 

tendinței de selecție a migranților după criteriul educației și în același timp o tendință de 

încurajare a migrației temporare pentru muncile necalificate. În același timp, aplicarea 

Directivei privind cartea Albastră a evidențiat o serie de probleme la nivelul multor state 

membre, care țin de sistemele de recunoaștere a diplomelor/calificărilor obținute în state 

terțe, restricții de circulație în UE în perioada inițială, validitatea documentului etc. Aceste 

dificultăți determină orientarea lurătorilor înalt calificați cu precădere spre anumite state cu 

piețe flexibile din nordul și vestul Europei.  

Motivele șederii imigranților în statele europene sunt preponderent economice. Fiind 

determinați de câștiguri și pe cont propriu, această categorie este mai motivată decât alți 

imigranți (cum ar fi cei familiali) să își găsească de lucru și să continue să desfășoare 

activități generatoare de venituri, într-o formă sau alta.  

Rezultatele cercetărilor asupra efectului economic al imigrației sunt diferite în funcție de 

contextul economic, caracteristicile pieței muncii, politicile și sistemele instituționale locale. 

Totuși, majoritatea studiilor indică un impact pozitiv, dar redus ca amploare, care variază în 

jurul a +/-1% din PIB (King și Lulle, 2016). Participarea pe piața muncii pare să fie mai mare 

în țările cu o piață a muncii flexibilă, în dezvoltare, și cu politici liberale de admisie în scop de 

muncă și pentru studii, în special pentru imigranții care cunosc limba și/sau au urmat o formă 

de educație în țara respectivă (MIPEX, 2015).  

În ceea ce privește productivitatea și eficiența pe piața muncii, efectele imigrației sunt in 

general pozitive. În termeni de venituri însă, situația este mai nuanțată. Chiar dacă per total 

se pare că statele de imigrație obțin venituri mai mari în urma participării străinilor pe piața 

muncii, pentru anumite segmente ale pieței muncii, prost plătite, se poate înregistra o 

scădere a veniturilor pentru cetățenii țării gazdă. Prin urmare, în anumite condiții, imigrația 

poate contribui la creșterea inegalităților sociale (Rosenblum și Cornelius, 2012). 

De asemenea, impactul economic al imigrației este mai ridicat în țările care se confruntă cu 

un declin demografic acut. Țările UE au nevoie de imigranți ca să-și susțină economiile și 

sistemele de bunăstare socială. În perspectivă, imigrația este benefică pentru societățile de 

destinație datorită contribuției migranților la sistemele de pensii (fără a ajunge să beneficieze 

de acestea) și vârstei (populatie tânără, activă pe piața muncii) (Kaczmarcyk, 2012). Dar, 

pentru a maximiza beneficiile pentru statele de destinație, Kaczmarrcyk sugerează că 

politicile trebuie să fie încă și mai selective și să cupleze în mod mai eficient deprinderile 

imigranților cu nevoile pieței muncii.  

  



 

Page 21 of 137 
 

Capitolul III - Evoluția politicilor de imigrație în România. Sistemele de 

azil și migrație 

Luciana Lăzărescu 

 

În acest capitol vom oferi o imagine de ansamblu asupra migrației și azilului în România, în 

scopul introducerii analizei din capitolul următor, referitor la cadrul legislativ. Vom trata 

sintetic principalele repere ale evoluției sistemului românesc de azil și migrație și ne vom 

referi pe scurt la structurile instituționale implicate în proces.  

Sistemele de azil și migrație în România sunt de data foarte recentă și putem spune că 

evoluția domeniului azilului a tras după sine și migrația. Din acest motiv, politicile au fost 

preluate după modelele unor țări europene de imigrație, și nu construite pe propria 

experiență și pe structurile instituționale românești. 

Azilul este o parte specială a sistemului de migrație, guvernată de legi diferite și care are un 

scop diferit, derivat nu din nevoile interne, ci din angajamentul României de a oferi protecție 

străinilor din state terțe care în țările de origine riscă persecuția sau tratamente personelor 

care în țările de origine riscă opresiunea sau tratamente inumane/degradante. În teorie, 

sistemele de migrație și azil se completează reciproc.  

Până în 2001 în România a fost aplicată o lege a străinilor adoptată în 1969, sub regimul 

Ceaușescu, dovadă a inerției și lipsei de experiență a autorităților române de după Revoluție. 

În schimb, în 1991 România a semnat Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul 

refugiaților și Protocolul aditional din 1967, fapt care a impus asumarea de către statul roman 

a acordării protecției pentru persoanele în nevoie.  

Structurile instituționale responsabile cu migrația au evoluat în paralel cu cazuistica. Cum 

comitetele locale pe probleme de migrație (1991 – 1996), coordonate de Ministerul Muncii  

nu au funcționat niciodată, a fost înființată o structură cu atribuții în domeniul azilului (Oficiul 

pentru Refugiați), care și-a desfășurat activitatea ca department în cadrul Direcției Generale 

a Poliției de Frontieră, Străini, Probleme de Migrări și Pașapoarte, între 1996 - 2000. 

Domeniul migrației în România a fost mult mai rezistent la schimbare și, de altfel, mult mai 

puțin presat de intervențiile externe decât zona azilului. Rezultatul a fost că dezvoltarea 

sistemului de azil în România a atras după sine reforma și profesionalizarea altor structuri 

instituționale implicate în probleme de migrație (ex. Poliția de Frontieră, direct responsabilă 

de accesul la teritoriu al persoanelor în nevoie de protecție, de condițiile de recepție și 

accesul la procedura de azil). Pe scurt, sistemul de migrație nu a putut ignora obligațiile 

asumate de statul român în materie de azil și drepturile omului.  

În 2001 este adoptată prima lege a străinilor post-comunistă, iar în 2002 aceasta este 

înlocuită de OUG 194 privind regimul străinilor în România, care a suferit repetate modificări 

până în prezent pe diverse secțiuni, dar este încă în vigoare. 

Până în 2006 azilul și migrația au funcționat în cadrul unor direcții separate subordonate 

Ministerului Afacerilor Interne. În 2007 au fost unite, ca urmare a unui proiect de twinning cu 

Germania, dar, în ciuda unificării formale, azilul și migrația au rămas, structural și functional, 

sisteme diferite. Aceste diferențe derivă, în opinia unui fost angajat al unei organizații care 

lucrează în domeniul azilului, dintr-o contradicție fundamentală în rațiunea de a exista a celor 
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două sisteme: cel de azil urmărește protecția străinilor împotriva țărilor de origine, cel de 

migrație urmărește protecția statului împotriva străinilor20.  

Organizațiile neguvernamentale au lucrat aproape exclusiv pe azil și integrare, și au fost 

implicate, împreună cu UNHCR, în îmbunătățirea practicilor și legislației. În 2004, când a 

intrat în vigoare primul act legislativ privind integrarea (OG. 44/2004) nimeni nu se gândea că 

va fi aplicat altor categorii de străini, cu excepția celor cu o formă de protecție în România 

(refugiați și persoane cu protecție umanitară condiționată21). Și totuși, în 2006, legislația 

privind integrarea este modificată în graba cerințelor de preaderare la UE, și persoanelor cu 

o formă de protecție le sunt adăugați (în titlu, fără modificări de fond) cetățenii statelor 

membre UE, SEE și Elveției și alte categorii de străini din state terțe cu ședere legală în 

România. 

Integrarea străinilor în România 

Azilul și migrația sunt conectate prin integrare, care se întâmplă în contextul particular al 

societății și instituțiilor românești. Iar sistemul de azil dintr-o țară nu poate performa mai bine 

decât serviciile pentru populația generală, oricât de avansată ar fi legislația în materie22. 

Practicile din zona azilului, migrației și integrării migranților sunt limitate de capacitatea 

instituțională, contextual socio-economic și lipsa de interes pentru migrație și integrarea 

migranților din partea instituțiilor publice și clasei politice (King și Lulle, 2016) nu numai în 

România, ci și în alte țări fost-comuniste care au aderat la UE în 2004 și 2007.   

Din punctul de vedere al politicilor de integrare, momentul cheie a fost adoptarea în 2001 a 

primului program de integrare pentru refugiați (HG 1191/2001), care excludea persoanele cu 

protecție umanitară condiționată23. Prima lege a integrării (OG 44/2004) si-a extins 

aplicabilitatea și asupra persoanelor cu protecție subsidiară și a inclus un set de drepturi 

specifice, precum și prevederi legate de programul guvernamental de integrare (într-o formă 

foarte simplă). În 2006 integrarea a acoperit formal și cetățenii UE/SEE/Elveției, precum și 

cetățenii statelor terțe, dar fără ca pentru aceșia din urmă să fie precizat un program de 

activități.  

Deși este membră a UE din 2007 și a transpus, cel puțin partial directivele europene în 

legislația națională, România (ca și celelalte state membre) are libertatea de a decide în 

câteva aspecte legate de politicile de migrație. Acestea sunt: 

 Numărul total de imigranți care vor fi admiși pentru muncă (prin sistemul de cote 

anuale); 

 Deciziile legate de aplicațiile imigranților pentru dreptul de ședere/azil; 

 Regulile legate de viza de lungă ședere (care depășește 3 luni); 

 Condițiile de obținere dreptului de ședere și a permisului de muncă în sferele 

nereglementate la nivel European. 

                                                           
20 Lăzărescu, L. și Matei, M. The role of UNHCR in building the immigrant integration system in Romania. Lucrare prezentată la 
conferința internațională Migration Management and International Organisations in the 20th Century, 23 – 25 aprilie 2015, 
Atena, Grecia (nepublicată). 
21 Protecție subsidiară, conform noii terminologii din legislația privind azilul. 
22 Opinia unui angajat al IGI, în Lăzărescu, L. și Matei, M. The role of UNHCR in building the immigrant integration system in 
Romania. Lucrare prezentată la conferința internațională Migration Management and International Organisations in the 20th 
Century, 23 – 25 aprilie 2015, Atena, Grecia (nepublicată).  
23 Protecția subsidiară, conform terminologiei actuale. 
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În capitolul referitor la cadrul normativ national și european, precum și în cel despre ocupare 

și șomaj, vom vedea dacă și ce efecte a avut pe piața muncii autonomia decizională a 

statului asupra acestor aspecte legate de politicile naționale de migrație. 

Concluzii și recomandări 

Politicile de azil și imigrație în România sunt de data recentă și au evoluat ca urmare a 

semnării Convenției de la Geneva privind statutul și regimul refugiaților (1991), respectiv ca 

urmare a cerințelor de preaderare la UE. Sistemul nu este unitar, iar azilul a atras după sine 

dezvoltarea migrației, atât din punct de vedere al politicilor și legislației, cât și din punct de 

vedere institutional.  

Spre deosebire de alte state europene, ale căror politici de imigrație se bazează pe 

experiența proprie, România a adoptat modele implementate de alții cu succes, care nu sunt 

pe deplin adaptate sistemului institutional autohton. Rezultatul a fost o legislație avansată, 

combinată cu o slabă transpunere în practică. În plus, România a transpus treptat în 

legislația internă cerințele directivelor europene privind migrația, elaborate tot pe baza 

experiențelor și practicilor unor state membre de imigrație. Directivele europene lasă totuși 

statelor deciziile în privința stabilirii condițiilor pentru obținerea dreptului de ședere pentru 

anumite categorii de străini, precum și a cotelor anuale de admisie în scop de muncă. Deși 

domeniu nou în portofoliul Ministerului de interne, în istoria scurtă a politicilor românești de 

imigrație, acesta nu a încercat nicio evaluare a impactului economic și social al legislației, 

care ar fi permis ajustarea aspectelor nefuncționale. Acesta este unul dintre motivele pentru 

care, pe de-o parte România obține scoruri peste media UE la evaluarea unor domenii ale 

politicilor de imigrație (ex. antidiscriminare, reîntregirea familiei), iar pe de altă parte aplicarea 

legislației este în continuare arbitrară și netransparentă (MIPEX, 2015).  

 Evaluarea periodică a impactului economic și social al politicilor de migrație, pe baza 

unor indicatori care să fie colectați unitar de toate instituțiile publice implicate. 
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Capitolul IV – Cadrul normativ european și national  

Roxana Prisăcariu 

 

 

Capitolul de față va analiza măsura ȋn care obiectivele declarate ale politicii romȃnești privind 

imigrația au corespondent ȋn actele normative ȋn vigoare astăzi ȋn Romania, respectiv dacă 

aceste acte normative facilitează, pentru cetățenii țărilor terțe care răspund nevoilor de 

ocupare legală a forței de muncă: a) accesul lor legal ȋn Romania, b) șederea lor legală pe 

teritoriul Romȃniei , c) participarea lor legală pe piața muncii fie ca angajați, fie ca angajatori, 

d) integrarea lor socială24 și implict, e) ȋn ce măsură aceste proceduri contribuie la 

combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate. Complementar, analiza va evidenția ce 

alte obiective urmăresc reglementările romȃnești ȋn vigoare. 

 

Din analiza cadrului normativ intern reiese că facilitarea accesului pe piața internă a muncii 

pentru străinii care corespund nevoilor de ocupare din Romania reprezintă ȋn momentul de 

față doar unul din obiectivele politicilor de imigrație. Alte obiective importante ale politicilor de 

imigrație sunt: onorarea angajamentelor internaționale25 reieșite din Convenția de la Geneva 

privind statutul refugiaților26 și din participarea la spațiul de libertate, securitate și justiție al 

UE27, precum și la spațiul Schengen28, răspunsul la nevoile de angajare din sursă externă ale 

autorităților și instituțiilor publice29, integrarea străinilor aflați deja pe teritoriul Romȃniei ȋn alte 

scopuri30. 

Participarea pe piația muncii și, ȋn special, angajarea ȋn muncă par să fie tratate de legiuitor 

ȋn mod diferit. Dacă participarea la piața muncii, ca angajat, profesionist, agent economic sau 

investitor reprezintă scopul principal al intrării/prezenței străinului ȋn Romania, procedura 

condiționează accesul acestor străini pe piața muncii de recunoașterea calificărilor 

profesionale și, ȋn ce privește angajarea, de corespunderea cu nevoile interne de ocupare. 

Astfel, este implicit realizat obiectivul facilitării accesului acelor străȋni care corespund 

nevoilor de ocupare interne. Dacă ȋnsă șederea străinilor ȋn Romȃnia se fundamentează pe 

alte rațiuni, precum reȋntregirea familiei, mai ales ȋn cazul membrilor de familie ai unor 

cetățeni romȃni, studiile ori alte activități și pentru care prezența pe piața muncii reprezintă 

mai degrabă un mijloc de integrare decȃt un scop ȋn sine, sunt prevăzute facilități la angajare 

comparativ cu străinii din primul caz. 

Pentru a evidenția impactul politicilor de imigrare asupra pieței muncii, așa cum reiese 

acesta din analiza normelor aplicabile ȋn Romȃnia, vom analiza mai ȋntȃi scopul și obiectivele 

politicilor romȃnești de imigrație, după care vom evidenția contribuția normelor inter- și 

supra-naționale la dreptul aplicabil ȋn domeniu. Concentrȃndu-ne pe dreptul intern, vom 

                                                           
24 Obiectivele specifice I.1, I.3, IV.1 din Strategea națională privind imigrația pentru perioada 2015—2018 
25 Cf. art. 11 din Constituție, “Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din 
tratatele la care este parte. Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.” Ca obligație 
constituțională, are prioritate față de obligațiile asumate, cum e cazul de față, prin hotărȃre de guvern. 
26 A se vedea Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaţilor, precum şi Protocolul privind statutul refugiaţilor. Romania a 
aderat la Convenție și la Protocol prin Legea nr. 46/1991, M.Of. nr. 148 din 17.07.1991. 
27 Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene - forma consolidată - publicată ȋn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 53/30 
martie 2010 
28 Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre Guvernele statelor Uniunii Economice 
Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune 
ale acestora (Convenția Schengen), JO L 239, 22.9.2000, p. 19. 
29 A se vedea art.44 și 56 din OUG 194/2002 și art.3 al.2 lit. b) și c). din OG 25/2014 
30 Străinilor cu drept de ședere pe termen lung nu li se solicită obținerea de avize de angajare, spre exemplu. Subiectul va fi 
dezvoltat ȋn paginile următoare. 
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analiza ȋn ce măsură acesta facilitează accesul, șederea, participarea pe piata muncii și 

integrarea ȋn Romania a 

Resortisanților țărilor țerțe31 (RTT) care răspund nevoilor de ocupare ale pieției de forță de 

muncă interne.  

Premise 

Așa cum am precizat ȋn Metodologie, pentru a putea urmări mai ușor evoluția legislației, am 

hotărât să lucrăm pe prevederile specifice unor domenii de aplicabilitate selectate anterior 

(ex. intrare, ședere, program integrare, educație, muncă, recunoașterea diplomelor, limbă și 

cultură, sănătate, naturalizare, ieșire etc.) care se adresează unor grupuri de migranți 

specifice (ex. solicitantii de azil, persoane cu o formă de protecție internațională, lucrători 

migranți, lucrători migranți înalt calificați, migranți ilegali etc.) (de Haas et al, 2015)32. 

Pe parcursul acestui capitol, pentru a evita confuziile, vom opera cu termenii din legislația 

romȃnească. Vom folosi termenul de străin, iar nu pe cel de imigrant. Vom folosi termenul de 

imigrație ȋn sensul de totalitate a imigrărilor ȋn Romȃnia, imigrarea fiind acțiunea de 

schimbare, temporară sau definitivă a reședinței (domiciliului) unei persoane, pe o perioadă 

de cel puțin 6 luni, in Romania. 

În lumina OUG 194/2002 privind regimul străinilor ȋn Romania, străinul este persoana care 

nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului 

Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene33. Termenul este folosit cu același 

sens și ȋn OG 25/201434.  

Atât OUG 194/2002, cât și OG 25/2014 folosesc termenul de străin, ȋn sensul de mai sus. In 

schimb, ambele acte normative utilizează termenul de imigrare cu referire la Inspectoratul 

General pentru Imigrări35- autoritatea responsabilă de implementarea politicilor României în 

domeniul migraţiei, azilului şi integrării străinilor, precum şi a legislaţiei relevante în aceste 

domenii. De asemenea, ȋn obiectul de reglementare al OUG 194/2002 sunt cuprinse 

măsurile specifice de control al imigraţiei (art.1) și politica ȋn domeniul imigrației (art.5), iar 

viza de scurtă se acordă pentru alte motive decât imigrarea (art.23) 36.  

Pornim de la constatarea că procedurile de intrare, ședere, angajare a străinilor ȋn Romania 

pot prezenta un anume grad de dificultate, mai ales pentru străinii care fie nu au legături 

anterioare cu societatea romȃnească, fie nu au calificări profesionale sau nu le pot dovedi, 

fie nu dispun de sume suficiente pentru investiții. In această analiză, prin facilități vom 

ȋnțelege orice excepții de la procedurile stabilite pentru ceilalți străini aflați ȋn situații similare, 

excepții care au ca efect dispensa de procurarea unor dovezi și care, ȋn consecință, 

                                                           
31 Noțiunea de “resortisant al unei țari terțe” (RTT) se referă la cetătenii statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene 
(UE), ale Asociației Europene de Liber Schimb (AELS) sau ale Confederației Elvețiene, fiind sinonimă cu aceea de “strain” așa 
cum este acesta definit ȋn art.2 din OUG 194/2002 Expresia este ȋncetățenită și ȋn literatura romȃnească ȋn domeniul imigrației 
prin traducere literală din limbile de circulație internațională. 
32 http://preview.tinyurl.com/hubn648 de Haas, Hein; Natter, Katharina; Vezzoli, Simona. Conceptualising and measuring 
migration policy change. Comparative Migration Studies (2015) 3:15 
33 art. 2 OUG 194/2002 
34 A se vedea art.2 al.2 din OG 25/2014 
35 A se vedea art. 1 al.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru 
Imigrări, anexă la Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 71/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, M.Of. nr. 316 din 31.05.2013; 
36 A se vedea OUG 194/2002 

http://preview.tinyurl.com/hubn648
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ușurează dobȃndirea legală a dreptului de intrare, ședere sau angajare ȋn Romȃnia a 

respectivelor categorii de străini, prin comparație cu alți străini aflați ȋn situații asemănătoare. 

Spre exemplu, dispensa de viză de intrare ȋn Romȃnia, de aviz de angajare, un cȃștig 

salarial mai mic de dovedit autorităților reprezintă asemena facilități. 

Scopul și obictivele politicilor romȃnești de imigrație 

Politica romȃnească privind șederea străinilor și participarea lor la relațiile de muncă din 

Romania37 se desprinde, alături de alte surse, din actele normative care guvernează 

domeniul. Ne referim aici la acte normative interne, asupra cărora ne vom apleca cu 

precădere ȋn capitolul de față, la angajamentele internaționale pe care Romania și le-a 

asumat - mai ales la Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților și 

Protocolul adițional38 - precum și la normele supra-naționale adoptate ȋn cadrul Uniunii 

Europene - mai ales la cele specifice creării Spațiului de Libertate, Securitate și Justiție 

instituit prin Titlul V al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene39 și Spațiului 

Schengen40 la care Romȃnia speră să adere cȃt mai curȃnd. 

Scopul și obiectivele politicilor romȃnești privind imigrația sunt definite ȋn mod expres ȋn 

Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 2015—201841.  

Conform acestui documente, scopul urmărit de Guvernul Romȃniei prin politicile publice 

prividn imigratia este gestionarea migrației ca „ansamblu de acțiuni de alocare și 

gestionare a resurselor publice pentru a controla și coordona fluxul de cetățeni proveniți din 

state terțe care intră legal sau ilegal pe teritoriul Romȃniei”.  

Din analiza coroborată a actelor normative aplicabile domeniului rezultă că gestionarea 

migrației este ea ȋnsăși direcționată de imperativul realizării scopuri precum onorarea 

angajamentelor internaționale reieșite din Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților 

și din participarea la spațiul de libertate, securitate și justiție a UE, precum și la spațiul 

Schengen. In plus, gestionarea migrației trebuie să răspundă și nevoilor de angajare din 

sursă externă exprimate de autoritățile și instituțiile publice, de ȋntărire a legăturilor cu 

romȃnii din străinătate, și de asigurare a solidarității naționale prin integrarea străinilor aflați 

deja pe teritoriul Romȃniei ȋn alte scopuri. 

In ce privește obiectivele politicilor de imigrație, așa cum reies ele din Strategia Națională 

privind Imigrația pentru perioada 2015 - 2018 sunt: Promovarea migrației legale ȋn beneficiul 

tuturor părților: societatea romȃnească imigranți și statele lor de origine (Obiectiv strategic 

                                                           
37 In cadrul capitolului dedicate metodologiei am definit politicile de imigrație ca legi, regulamente și măsuri pe care statul 
roman le-a elaborat și aplicat cu obiectivul declarat de a influența volumul (ex. prin controlul frontierelor), originea (ex. prin 
acorduri bilaterale), direcția (ex. prin restricțiile legate de accesul imigranților la prestații sociale sau la piața muncii) și 
compoziția populației de migranți, dar și măsurile efective aplicate de actorii responsabili pentru implementarea acestora 
(adaptare după Czaika & de Haas, 2013:489). De asemenea, am considerat că fiecare politică include un număr de măsuri care 
țintesc anumite categorii de imigranți. 
38 Legea nr. 46/1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul 
refugiaţilor, M.Of. nr. 148 din 17.07.1991 
39 A se vedea forma consolidată a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene publicată ȋn Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. 53/30 martie 2010, art. 67 ș.u. 
40 A se vedea Acordul de la Schengen din14 iunie 1985, extinderile sale ulterioare și ȋncorporarea sa ȋn acquis-ul Uniunii 
Europene  
41 A se vedea Cap. II al Anexei nr. 1 a Hotărȃrii Guvernului nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația 
pentru perioada 2015—2018 și a Planului de acțiune pe anul 2015 pentru implementarea Strategiei naționale privind imigrația 
pentru perioada 2015—2018*), M.Of. Nr. 789 bis/23.X.2015, precum și documentul similar anterior. 
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I)42, Intărirea controlului legalității șederii cetățenilor statelor terțe pe teritoriul Romȃniei și 

aplicarea corespunzătoare a măsurilor de ȋndepărtare și a măsurilor restrictive (Obiectiv 

strategic II)43, Imbunătățirea sistemului național de azil ȋn scopul eficientizării și asigurării 

conformității cu standardele legale naționale, europene și internaționale aplicabile (Obiectiv 

strategic III)44 și Participarea activă a Romȃniei la eforturile comunității internaționale  și 

statelor membre ale Uniunii Europene la identificarea unor soluții durabile pentru persoanele 

aflate ȋn nevoie de protecție internațională șȋ integrarea socială a cetătenilor statelor terțe 

(Obiectiv strategic IV)45. 

Dintre aceste obiective ale polticilor romȃnești de imigrație, cȃteva par ȋn mod deosebit 

relevante pentru piața muncii. Acestea sunt obiectivele strategice I, II și IV, respectiv 

obiectivele specifice I.1, I.2, I.3, I.4, II.1, II.2, II.3, IV.1, IV.2, IV.3: 

I. Promovarea migrației legale ȋn beneficiul tuturor părților: societatea romȃnească 

imigranți și statele lor de origine (Obiectiv strategic I) 

1. Faciltarea accesului pe teritoriul Romȃniei a cetățenilor terți care răspund 

nevoilor de ocupare a forței de muncă (crearea cadrului juridic pentru 

atragerea și menținarea forței de muncă potrivit nevoilor identificate) (obiectiv 

specific I.1);  

2. Favorizarea accesului cetătenilor statelor terțe către instituții de ȋnvățămȃt 

superior din Romȃnia pentru domeniile și profesiile identificate ca deficitare 

(obiectiv specific I.2); 

3. Facilitarea admiterii și șederii RTT pentru dezvoltarea/derularea de afaceri pe 

teritoriul Romȃniei ȋn concordanță cu interesul național (obiectiv specific I.3); 

4. Asigurarea unei informări mai bune a cetățenilor statelor terțe provond 

posibilitățile și condițiile de imigrare legală (obiectiv specific I.4); 

II. Intărirea controlului legalității șederii cetățenilor statelor terțe pe teritoriul 

Romȃniei și aplicarea corespunzătoare a măsurilor de ȋndepărtare și a măsurilor 

restrictive: 

                                                           
42 In cadrul acestuia sunt urmărite următoarele obiective specifice: 1. Faciltarea accesului pe teritoriul Romȃniei a cetățenilor 
terți care răspund nevoilor de ocupare a forței de muncă (crearea cadrului juridic pentru atragerea și menținarea forței de muncă 
potrivit nevoilor identificate) (obiectiv specific I.1); 2. Favorizarea accesului cetătenilor statelor terțe către instituții de ȋnvățămȃt 
superior din Romȃnia pentru domeniile și profesiile identificate ca deficitare (obiectiv specific I.2); 3. Facilitarea admiterii și 
șederii RTT pentru dezvoltarea/derularea de afaceri pe teritoriul Romȃniei ȋn concordanță cu interesul național (obiectiv specific 
I.3); 4. Asigurarea unei informări mai bune a cetățenilor statelor terțe provond posibilitățile și condițiile de imigrare legală 
(obiectiv specific I.4). 
43 In cadrul acestuia sunt urmărite următoarele obiective specifice: 1. Informarea permanentă cu privire la riscurile generate de 
migrația ilegală și de munca nedeclarată, precum și a sancțiunilor și măsurilor restrictive ce pot fi aplicate; 2. Eficentizarea 
controlului legalității ședere și muncii cetățenilor statelor terțe pe teritoriul Romȃniei; 
3.Intărirea cooperării cu autoritățile romȃne competente pentru combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate a cetătenilor 
din state terțe; 4. Aplicarea măsurilor de returnare a imigranțlor ilegali la standardele Uniunii Europene. 
44 In cadrul acestuia sunt urmărite următoarele obiective specifice: 1.Continuarea asigurării accesului la procedura de azil și 
respectarea principiului non refoulement; 2. Procesarea cererilor de azil ȋn mod eficient și conform standardelor legale naționale, 
europene și internaționale aplicabile; 3. Combaterea eficientă a abuzului la procedura de azil; 4. Asigurarea unui standard demn 
de viață al solicitanților de azil conform standardelor legale naționale, europene și internaționale aplicabile; 5. Asigurarea 
compatibilității și interoperabilității cu celelalte sisteme de azil din statele membre, coordonarea cu BiroulEuropean de Sprijin ȋn 
domeniul Azilului, precum și ȋntărirea și creșterea calității procedurii de azil și a măsurilor de integrare a persoanelor cu o formă 
de protecție internațională din țările terțe; 6.Gestionarea unitară și coerentă a situațiilor apariției unui aflux de imigranți ilegali pe 
teritoriul Romȃniei, generat de situații de criză de naturăpolitică, socială, economică sau militară și gestioanrea eficientă a 
participării Romȃniei la mecanismele de relocare intra și extra-UE de a nivelul UE 
45 In cadrul acestuia sunt urmărite următoarele obiective specifice: 1. Integrarea socială a persoanelor care au dobȃndit o formă 
de protecție ȋn Romȃnia și a celor cu ședere legală; 2. Incorporarea aspectelor integrării ȋn toate celelalte politci din domeniile 
relevante; 3. Crearea unui mediu care să faciliteze integrarea cetătenilor statelor terțe; 4. Asumarea obligațiilor Romȃniei ca stat 
de relocare a refugiaților; 5. Continuarea derulării operațiunilor prin Centrul de Relocare de urgență de la Timișoara conform 
Acordului tripartit semnat la 8 mai 2008 ȋntre Guvernul Romȃniei, Inaltul Comisiariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați și 
Organizația Internțională pentur Migrație și ratificat prin Legea 291/2008. 
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1. Informarea permanentă cu privire la riscurile generate de migrația ilegală și de 

munca nedeclarată, precum și a sancțiunilor și măsurilor restrictive ce pot fi 

aplicate; 

2. Eficentizarea controlului legalității ședere și muncii cetățenilor statelor terțe pe 

teritoriul Romȃniei; 

3. Intărirea cooperării cu autoritățile romȃne competente pentru combaterea 

migrației ilegale și a muncii nedeclarate a cetătenilor din state terțe; 

IV.   Participarea activă a Romȃniei la eforturile comunității internaționale  și 

statelor membre ale Uniunii Europene la identificarea unor soluții durabile pentru 

persoanele aflate ȋn nevoie de protecție internațională șȋ integrarea socială a 

cetătenilor statelor terțe: 

1. Integrarea socială a persoanelor care au dobȃndit o formă de protecție ȋn 

Romȃnia și a celor cu ședere legală; 

2. Incorporarea aspectelor integrării ȋn toate celelalte politci din domeniile 

relevante; 

3. Crearea unui mediu care să faciliteze integrarea cetătenilor statelor terțe. 

Din analiza actelor normative vom ȋncerca să evidențiem, așa cum am menționat, ȋn ce 

măsură este facilitată, pentru cetățenii țărilor terțe care răspund nevoilor de ocupare legală a 

forței de muncă, fie ȋn calitate de angajați, fie de angajatori: accesul, șederea și participarea 

lor pe piața muncii și integrarea lor socială, precum și ce alte obiective urmăresc 

reglementările romȃnești ȋn vigoare. 

Cadrul normativ european al politicilor de imigrație 

În domeniul imigrației angajamentele internaționale pe care Romania și le-a asumat reies 

mai ales la Convenția de la Geneva din 1951 privind statutul refugiaților și Protocolul 

adițional46 precum și din normele Uniunii Europene. 

Din 2007 Romȃnia este stat membru al Uniunii Europene, singura organizație supra-

națională existentă pȃnă acum. Caracterul supra-național al Uniunii, care o diferențiază 

profund de alte organizații internaționale rezultă din posibilitatea instituțiilor sale de a adopta 

decizii obligatorii pentru totate statele membre prin votul majorității calificate, nu doar cu 

unanimitate de voturi, și din caracterul normelor de drept european de a fi direct aplicabile ȋn 

plan intern, fără ratificare, și prioritare față de reglementările interne ale statelor membre. 

Directivele, obligatorii sub aspectul țintelor pe care le fixează, lasă statelor posibilitatea de a-

și stabili singure mijloacele prin care vor atinge obiectivele respective ȋn termenul fixat. Ele 

sunt supuse procedurii de transpunere ȋn dreptul intern prin norme naționale. Regulamentele 

sunt obligatorii atȃt sub aspectul finalității, cȃt și a mijloacelor de utilizat ȋn vederea atingerii 

țintelor stabilite. Ele nu se transpun, ci se aplică direct după publicarea lor ȋn Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene. Directivele și Regulamentele sunt instrumente juridice de realizare a 

angajamentelor asumate de statele membre prin normele de drept primar, tratatele Uniunii 

Europene și convențiile ȋncheiate subsecvent de statele membre. 

                                                           
46 Legea nr. 46/1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, precum şi la Protocolul privind statutul 
refugiaţilor, M.Of. nr. 148 din 17.07.1991 
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Directivele și Regulamentele Uniunii Europene relevante ȋn domeniul imigrației se 

fundamentează în primul rând pe competența Uniunii de a crea și consolida Spațiului de 

Libertate, Securitate și Justiție instituit prin Titlul V al Tratatului privind funcţionarea Uniunii 

Europene47. In al doilea rȃnd, Acordul și Convenția Schengen stau la baza creării Spațiului 

Schengen48, parte a aquis-ului UE. 

Aceste surse primare ale dreptului european consfințesc competența instituțiilor UE de a 

legifera ȋn domeniul imigrației, cu respectarea principiilor subsidiarității și proporționalității, și 

a suveranității statelor membre. 

Sunt astfel reglementate la nivelul UE: controlul frontierelor49, procedura azilului și a 

protecției internaționale ȋn statele membre UE50, procedurile de ȋndepărtare și returnare a 

RTT cu ședere legală51, regimul vizelor52, regimul permiselor de ședere53, libera circulație54, 

                                                           
47 A se vedea forma consolidată a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene publicată ȋn Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. 53/30 martie 2010, art. 67 ș.u. 
48 A se vedea Acordul de la Schengen din 14 iunie 1985, extinderile sale ulterioare și ȋncorporarea sa ȋn acquis-ul Uniunii 
Europene  
49 Directiva 2001/51/CE a Consiliului din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor prevăzute la articolul 26 din Convenţia de 
punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 
187 din 10 iulie 2001; Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui cod 
comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din 13 aprilie 2006. (JO L 105, 13.4.2006, p. 1.) 
50 Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecţiei temporare, în 
cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, şi măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru 
primirea acestor persoane şi suportarea consecinţelor acestei primiri, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, 
seria L, nr. 212 din 7 august 2001; Directiva 2004/83/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare 
la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de 
refugiat sau persoanele care, din alte motive, au nevoie de protecție internațională și referitoare la conținutul protecției acordate, 
JO L 304, 30.9.2004, Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 
2003/109/CE a Consiliului în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de protecţie internaţională, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 132, din 19 mai 2011; Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanţii 
ţărilor terţe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecţie internaţională, la un statut uniform pentru refugiaţi sau pentru 
persoanele eligibile pentru obţinerea de protecţie subsidiară şi la conţinutul protecţiei acordate, publicată în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 337 din 20 decembrie 2011, cu excepţia art. 7 şi art. 9 alin. (3). Directiva 2013/32/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei 
internaţionale (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, cu excepţia art. 
49; Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea 
solicitanţilor de protecţie internaţională (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 
2013, cu excepţia anexei I. Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind 
instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale ȋn scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 
604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 
responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate  ȋntr-unul dintre statele membre de către un 
resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a 
Europol de comparare a datelor Eurodac ȋn scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, ȋn spațiul 
de libertate, securitate și justiție, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 180 din 29 iunie 2013; Regulamentul 
(UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului 
membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate ȋntr-unul dintre statele membre de către 
un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 180 din 29 
iunie 2013; 
51 Directiva 2001/40/CE a Consiliului din 28 mai 2001 privind recunoaşterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanţilor 
ţărilor terţe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 149 din 2 iunie 2001; Directiva 2003/110/CE a 
Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind asistenţa la tranzit în cadrul măsurilor de îndepărtare pe cale aeriană, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 321 din 6 decembrie 2003; Directiva 2008/115/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele şi procedurile comune aplicabile în statele membre pentru 
returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, 
nr. 348 din 24 decembrie 2008; 
52 Regulamentul (CE) NR. 539/2001 al Consiliului, din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie 
să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, 
(JO L 81, 21.3.2001, p. 1), cu modificările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care 
rezervă Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme metodologice și proceduri de examinare a 
cererilor de viză, JO L 116, 26.4.2001, p. 2. Regulament modificat prin Decizia 2004/927/CE (JO L 396, 31.12.2004, p. 45), 
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, inclusiv marinarilor în tranzit, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 7 martie 2003. 
53 Regulamentul (CE) NR. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002  de instituire a unui model uniform de permis de ședere 
pentru resortisanții țărilor terțe, JO L 157, 15.6.2002 
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reȋntregirea familiei55, șederea ȋn scop de studii și alte activități neremunerate56, permisele de 

muncă57 și sederea pe termen lung58. 

Analiza impactului normelor internaționale și a celor europene este ȋntrucȃtva facilitat de 

transpunerea sau ȋncorporarea lor directă ȋn dreptul intern. De aceea, vom insista asupra 

reglementărilor europene numai ȋn măsura ȋn care ele fie nu au fost deja transpuse prin acte 

normative romȃnești, fie transpunerea lor suportă unele discuții. Regulile egalității de 

tratament cu proprii cetățeni ȋn stabilriea salariului și cea a pragului salarial minim pentru 

lucrătorii ȋnalt calificați stabilite prin directivele europene vor face parte din analiza 

reglementărilor salariale pentru aceste categorii de lucrători. 

Cadrul normativ național 

Avȃnd ȋn vedere că, așa cum am menționat, străinii se regăsesc pe piața romȃnească a 

muncii sub mai multe ipostaze decȃt aceea de angajat și că, inclusiv ipostaza de angajat 

suportă distincții după criterii precum cetățenia străinului, scopul prezenței sale ȋn Romȃnia, 

legăturile cu societatea romȃnească etc., vom analiza pe scurt condițiile juridice cărora le 

sunt supuși străinii ȋn aceste diverse ipostaze - ca angajat sau potențial angajator, 

evidențiind modul ȋn care normele respective facilitează pentru cetățenii terți care răspund 

nevoilor de ocupare legală a forței de muncă, fie accesul și șederea legale pe teritoriul 

Romȃniei, fie integrarea lor socială  - obiective ale politicilor romȃnești de imigrație. 

Principala sursă legislativă ȋn domeniul ȋncadrării străinilor pe piața muncii din Romania este 

OG 25/201459. Ea se completează, ȋn ce privește șederea străinilor ȋn Romania, cu 

dispozițiile generale ale OUG 194/2002 privind regimul străinilor60, iar, ȋn ce privește relațiile 

de muncă, cu Legea 53/2003, Codul muncii61.  

Domeniul de reglementare al OG 25/2014 se limitează la ȋncadrarea și detașarea străinilor 

ȋn Romania, adică la străinul ca ofertant pe piața forței de muncă, fără a aborda străinul ca 

                                                                                                                                                                                     
54 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și sedere 
pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrilor familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 
1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 90/364/CEE, 
90/365/CEE și 93/96/CEE, publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004 
55 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria L, nr. 251 din 3 octombrie 2003; 
56 Directiva 2004/114/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru 
studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 375 din 23 decembrie 2004; 
57 Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o procedură unică de solicitare 
a unui permis unic pentru resortisanţii ţărilor terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre 
şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală pe teritoriul unui stat membru, publicată în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 343 din 23 decembrie 2011, Directiva 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 
privind o procedură specială de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 289 din 3 noiembrie 2005; Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 
mai 2009 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor din statele terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt 
calificate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 155 din 18 iunie 2009; Directiva 2009/52/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancţiunile şi măsurile la 
adresa angajatorilor de resortisanţi din ţări terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria L, nr. 168 din 30 iunie 2009, cu excepţia art. 9–12;  
58 Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe 
termen lung, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 16 din 23 ianuarie 2004, astfel cum a fost modificată 
prin Directiva 2011/51/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 mai 2011 de modificare a Directivei 2003/109/CE a 
Consiliului în vederea extinderii domeniului său de aplicare la beneficiarii de protecţie internaţională, publicată în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 19 mai 2011; 
59 Ordonanță nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, M.Of. nr. 640 din 30.8.2014. 
60 Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, M.Of. nr. 421 din 5.6.2008 
61 Legea nr. 53/2003 Codul muncii, M.Of. nr. 345 din 18.5.2011 
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antreprenor, potențial creator de locuri de muncă, care desfăsoară activități economice, 

activități comerciale sau profesie liberală. In această ipostază, activitățile străinului ȋn 

Romania sunt supuse OG 44/200862 (pentru străinul care desfăsoară activități economice, 

Ordinului 753/2015 al Ministerului energiei, ȋntreprinderilor mici și mijlocii și mediului de 

afaceri63, Legii 31/1990 a societăților comerciale (pentru străinul care desfăsoră activități 

comerciale) sau legilor speciale ale fiecărui domeniu (pentru străinul care practică pe 

teritoriul Romȃniei o profesie liberală) și, evident, Codului Civil. 

În analiza procedurilor menționate urmează să luăm ȋn considerare și opinia constant 

exprimată a Curții Constituționale conform căreia prin instituirea acestor condiții „legiuitorul a 

avut în vedere protejarea firească a intereselor economice naţionale şi a forţei de muncă 

autohtone, ceea ce corespunde obligaţiei ce revine statului, conform art. 135 alin. (2) lit. b) 

din Constituţie, republicată.”64 „Protecţia generală a cetăţenilor străini şi a apatrizilor care 

locuiesc în România, consacrată la nivel constituţional, are semnificaţia garantării exercitării, 

de către aceştia, a tuturor drepturilor şi libertăţilor, cu excepţia celor pentru care Constituţia 

sau legea impune calitatea de cetăţean român, însă în egală măsură are şi semnificaţia că 

aceeaşi categorie de persoane trebuie să se supună legislaţiei naţionale şi să îndeplinească 

obligaţiile corelative acestor drepturi şi libertăţi. Prin urmare, nu este contrar spiritului 

drepturilor şi libertăţilor garantate de art. 18 alin. (1) din Constituţie ca prin lege specială să 

fie reglementate condiţiile în care cetăţenii străini sau apatrizii pot beneficia de protecţia 

generală a statului român, sub toate formele sale.”65 

Așa cum am arătat, unul din obiectivele politicilor romȃnești privind imigrația este facilitarea 

accesului și șederii legale pe teritoriul Romȃniei a cetățenilor din state terțe care răspund 

nevoilor de ocupare legală a forței de muncă, fie ȋn calitate de angajați, fie de angajatori66. 

Ca urmare, un prim obiectiv al acestor politici este acela de a ȋncuraja intrarea și șederea 

legală, descurajȃnd șederea ilegală a RTT pe teritoriul Romȃniei. 

Pentru a analiza ȋn ce măsură acest obiectiv transpare din dispozițiile legale romȃnești vom 

analiza condițiile A. intrării și B. șederii legale a RTT ȋn Romania. 

A. Intrarea și șederea străinilor pe teritoriul Romȃniei fac obiectul OUG 194/2002. 

Conform acesteia, intrarea legală pe teritoriul Romȃniei a RTT se poate realiza ȋn 

următoarele modalități: 

 
1. Cu viză acordată de autoritățile romȃne, cf. OUG 194/2002 și Regulamentului (CE) 

539/2001 anexa II 

                                                           
62 Guvernul Romȃniei, Ordonanță de Urgență Nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, M.Of. nr. 328 din 25.4.2008. Cf. 
http://evisa.mae.ro/ro_SupportingDocuments#simbolDAE , Reglementările speciale din OUG 44/2008 stabilesc aplicabilitatea 
acesteia numai pentru cetăţenii români şi cei ai Uniunii Europene, însă, acestea sunt, în fapt, aplicabile și străinilor. 
63 Ministerului energiei, intreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, Ordin Nr. 753/2015, pentru aprobarea Procedurii de 
acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere în 
România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, M.Of. nr. 572 din 30.07.2015 
64 Decizia Curții Constituționale nr. 464 din 4 decembrie 2003 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 
alin. (2) lit. d) pct. (IV)–(V) şi a celor ale art. 82 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 
regimul străinilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003. 
65 A se vedea Decizia Curții Constituționale nr. 385 din 19 martie 2009 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 63 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, 
opinie reluată și ȋn Decizia Curții Constituționale nr. 832 din 3 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în 
România, M. Of. 226 / 28 martie 2016,  
66 (Mai ales) Dacă dezvoltă afaceri ȋn concordanță cu interesul economic national - obiectivul I.3 din strategie 

http://evisa.mae.ro/ro_SupportingDocuments#simbolDAE
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2. Cu viză eliberată de un stat Schengen67, și ȋn condițiile acelei vize68 

3. Fără viză pentru acei RTT care sunt exonerați de această obligație fie ȋn baza 

Regulamentului (CE) 539/2001 anexa I, fie ȋn baza acordurilor ȋncheiate de Romȃnia 

cu alte state. 

Romȃnia acordă trei tipuri de vize: de tranzit, de scurtă ședere și de lungă ședere. Viza de 

tranzit limitează șederea străinului pe teritoriul Romȃiei la maxim 5 zile69, cea de scurtă 

ședere – la maxim 90 de zile, fără posibilitatea prelungirii și ȋn alte scopuri decȃt imigrarea70. 

Doar viza de lungă ședere, care se acordă pentru 90 de zile, permite prelungirea dreptului de 

ședere, obținerea unui permis de ședere și, implicit, stabilirea, temporară sau definitivă, pe 

teritoriul statului român. Adițional, persoanele străine și apatrizii aflați pe teritoriul Romȃniei, 

dacă solicită accesul la procedura de azil, au dreptul de a rămȃne ȋn Romȃnia pe durata 

aceste proceduri, conform Legii 122/2006 privind azilul ȋn Romȃnia. 

In ce privește vizele, Regulamentul (CE) 593/2001 o reglementează doar pe aceea de scurtă 

ședere; la fel și reglementările Schengen; condițiile de acordare a vizei de lungă ședere fac 

obiectul reglementărilor naționale, cu respectarea celorlalte norme UE aplicable.  

Avȃnd ȋn vedere că, dintre tipurile de vize care se eliberează de către autoritățile romȃnești, 

doar viza de lungă ședere permite imigrarea, vom detalia categoriile de viză de lungă sedere 

care se pot acorda, clasificate după scopul intrării ȋn Romȃnia. Acestea sunt: viza de lungă 

ședere pentru desfășurarea de activități economice, pentru activități profesionale, pentru 

activități comerciale, pentru angajare ȋn muncă, pentru detașare, pentru studii, pentru 

reȋntregirea familiei, pentru activități religioase, pentru activități de cercetare și pentru alte 

scopuri.  

Acordarea oricărei vize este condiționată de ȋndeplinirea unor condiții generale ce reies din 

coroborarea art.27 al. 2 cu cele ale art. 6 al. 1 lit a), c)-h) și art. 8 al. 1 lit.b)-d) și al. 2 lit.c). 

referitoare, ȋn principal, la posesia unui document valabil de trecere a frontierei, justificarea 

scopului șederii, posesia mijloacelor de ȋntreținere pe perioada șederii și pentru ȋntoarcere. 

La acestea se adaugă condițiile negative cuprinse în art.8, dintre care menționăm lipsa 

interdicției de intrare ȋn UE. 

In plus, pentru obținerea unei vize de lungă ședere, se mai adaugă și alte condiții prevăzute 

de art. 29 din OUG 194/2002, condiții referitoare, mai ales, la termenul și procedura de 

soluționare a cererii și la dovada posesiei mijlocelor de ȋntreținere. 

La acordarea vizelor de lungă ședere misiunile diplomatice și consulare competente cu 

acordarea vizei, după obținerea avizului Centrului Național de Vize și al Inspectoratului 

General pentru Imigrări, mai verifică și ȋndeplinirea unor condiții speciale care diferă ȋn 

funcție de scopul intrării ȋn țară: 

                                                           
67 În prezent 26 state sunt membre ale Acordului Schengen: Belgia, Franța, Germania, Luxemburg, Olanda, Republica Cehă, 
Lituania, Slovacia, Elveția, Italia, Portugalia, Spania, Grecia, Austria, Estonia, Malta, Slovenia, Lichtenstein, Danemarca, 
Suedia, Finlanda, Islanda, Norvegia, Latvia, Polonia, Ungaria. 
68 Art. 11 al.3 și 4 din OUG 194/2002. 
69 Art.21, 22 din OUG 194/2002 
70 Art.23 OUG 194/2002 
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Pentru viza de lungă ședere pentru desfăşurarea de activităţi economice (art. 41) se 

mai solicită, printre altele, dovada pregătirii profesionale, a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de 

legea specială, respectiv de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care, 

deși stabilesc aplicabilitatea acesteia numai pentru cetăţenii români şi cei ai Uniunii 

Europene, sunt, în fapt, aplicabile și străinilor71. 

Pentru viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale (art.42) mai 

sunt necesare, printre altele, atestatul sau autorizația de exercitare a profesiei ȋn Romȃnia ca 

dovadă a îndeplinirii condiţiilor legale de exercitare a profesiilor liberale reglementate prin 

legi speciale, și atestatul profesional din țara de proveniență ca dovada faptului că în ţara de 

origine străinul practică o profesie similară cu cea pe care intenţionează să o desfăşoare în 

România. 

Pentru viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale (art.43) este 

necesar și avizul tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străine obținut 

conform procedurii prevăzute Ordinul Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 

Mediului de Afaceri nr. 753/201572. 

Pentru viza de lungă şedere pentru angajare în muncă (art.44) este necesară copia 

avizului de angajare eliberat în condiţiile OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi 

detaşarea străinilor pe teritoriul României sau, după caz, documente prin care să se facă 

dovada că solicitantul se încadrează în categoriile exceptate de la obținerea avizului de 

angajare și dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată pentru întreaga perioadă ȋnscrisă ȋn viză. Sunt exceptați de la obligația 

prezentării avizului de angajare a) străinii din țări care au ȋncheiat cu Romȃnia tratate privind 

accesul liber pe piaţa muncii, b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte 

categorii de activităţi în instituţii acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor 

acorduri bilaterale, personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei 

naţionale şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în 

baza ordinului ministrului culturii, c) străinii care desfăşoară activităţi solicitate de ministere 

ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative 

autonome, precum și d) străinii numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale 

de pe teritoriul României a unei companii cu sediul în străinătate, ȋn anumite condiții. 

Pentru viza de lungă şedere pentru detaşare (art.44 ind.1) este necesară copia avizului de 

detaşare eliberat în condiţiile OG 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor 

pe teritoriul României, contractul individual de muncă și contractul de detașare, permisul de 

ședere ȋn țara unde ȋși are sediul angajatorul și dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul 

salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru întreaga perioadă înscrisă în 

viză. Unele excepții similare celor din cazul anterior sunt prevăzute și ȋn aces caz. 

Viza de lungă şedere pentru studii (art.45) poate fi acordată studenților străini, străinilor cu 

vȃrsta ȋntre 7 și 19 ani care participă la un program de schimb de elevi, străinilor bursieri ai 

statului romȃn, străinilor de origine romȃnă, precum și celor ce sunt acceptați la studii ȋn 
                                                           
71 http://evisa.mae.ro/ro_SupportingDocuments#simbolDAE  
72 Ordinul Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri nr. 753/2015 pentru aprobarea  Procedurii  de  
acordare  a  avizului  tehnic  de  specialitate  pe  planul  de afaceri  al  investitorilor  străini,  în  vederea  obţinerii vizei  de  lungă  
şedere  în  România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, publicat în Monitorul Oficial Nr. 572 din 30 iulie 2015. 

http://evisa.mae.ro/ro_SupportingDocuments#simbolDAE
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baza documentelor internaționale la care Romȃnia este parte. In aceste cazuri sunt necesare 

dovada de acceptare la studii eliberată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, din 

care să rezulte că va urma o formă de învăţământ de zi, dovada achitării taxei de studii 

pentru cel puţin un an de studii, dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului minim 

net pentru întreaga perioadă înscrisă în viză, încuviințarea părinţilor sau a tutorelui cu privire 

la şederea minorilor în scop de studii pe teritoriul României și, ȋn cazul programelor de 

schimb de elevi, dovada de participare într-un asemenea program realizat de o organizaţie 

constituită în condiţiile legii şi recunoscută pentru acest scop, precum și dovada din partea 

organizaţiei care realizează schimbul de elevi, din care să rezulte că aceasta va asigura 

mijloacele de întreţinere şi eventualele costuri privind îndepărtarea. Bursierii statului și străinii 

de origine romȃnă sunt exceptați de la ultima din aceste obligații. Documentele cerute 

străinilor acceptați la studii ȋn baza documentelor internaționale la care Romȃnia este parte 

nu sunt specificate ȋn acest context. 

Viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei (art. 46) poate fi solicitată de un străin, 

posesor al unui permis de şedere, altul decât cel în scop de reîntregire a familiei, sau al unei 

Cărţi albastre a Uniunii Europene, inclusiv beneficiarul unei forme de protecție internționale, 

denumit sponsor, pentru soț/soție, copiii minori necăsătoriți aflați ȋn ȋntreținere, fie că sunt ai 

sponsorului sau ai soțului/soției. In cazul ȋn care nu se pot ȋntreține singuri, se poate acorda 

acest tip de viză și pentru ascendenții sponsorului și al soțului/soției, precum și pentru copiii 

adulți. Minorii neînsoţiţi beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protecţiei subsidiare pot 

solicita acest tip de viză pentru ascendenții săi, tutore sau, ȋn lipsă, pentru alte rude. Acest tip 

de viză poate fi solicitat și de a) străinii căsătoriţi cu cetăţeni români, b) de străinii necăsătoriţi 

care convieţuiesc cu cetăţeni români necăsătoriţi, dacă au cel puţin un copil împreună, c) de 

copiii cetăţeanului român, ai soţului/soţiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptaţi de un 

membru al familiei sale, aceștia din urmă cu unele condiții de vȃrstă și autonomie socială 

limitată. Mai pot solicita acest tip de viză și d) rudele de gradul I în linie ascendentă ale 

cetăţeanului român sau ale soţului/soţiei acestuia, e) străinul părinte al cetăţeanului român 

minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia 

plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate și f) 

străinii, membrii de familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept 

de rezidenţă în alt stat membru în această calitate. Toate acestea cu excluderea căsătoriei 

de conveniență. 

Pentru obținerea vizei de lungă şedere pentru activităţi religioase (art.47) sunt 

necesare, printre altele, a) avizul Secretariatului de Stat pentru Culte care se acordă 

străinilor care desfăşoară activităţi similare în ţara de origine sau de reşedinţă, după 

consultarea autorităţii naţionale în domeniul combaterii terorismului; b) dovada calităţii de 

reprezentant al unei organizaţii religioase legal înfiinţate în România, precum și c) dovada 

spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia 

naţională. 

Viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică (art.48) 

se acordă străinilor în baza avizului Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică acordat 
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cf. Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 2.414/200773 şi al 

Inspectoratului General Imigrări. 

Viza de lungă şedere pentru alte scopuri (art.49) se poate acorda, ȋn condițiile specificate 

ȋn articolul menționat, străinilor desemnaţi ca administratori ai unei societăţi comerciale, celor 

care solicită intrarea pe teritoriul României în scopul formării profesionale neremunerate, 

voluntarilor, celor care urmează tratament medical de lungă durată sau celor care 

desfăşoară alte activităţi ce nu contravin legilor române, dacă îşi justifică prezenţa pe 

teritoriul României. 

După cum se poate observa, procedurile de acordare a vizelor de lungă ședere sunt diverse, 

unele mai laborioase, altele mai simple. După cum rezultă din reglementările speciale 

menționate, dovada pregătirii profesionale, obligația obținerii atestatul sau autorizația de 

exercitare a profesiei ȋn Romȃnia pe baza recunoașterii anterioare a calificărilor obținute ȋn 

țări terțe de origine, cea a prezentării avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al 

investitorilor străini, a avizului de angajare/detașare indică proceduri dintre cele mai 

laborioase. Invers, facilitățile pot consta, spre exemplu, ȋn exceptarea de la obligația obținerii 

avizului de angajare, ȋn situatii ȋn care acesta are relevanță, sau a dovezii mijloacelor de 

ȋntreținere și se pot acorda, de pildă, i). după criteriul țării de proveniență, ȋn baza tratatelor 

bilaterale, ii). al originii romȃne – pentru studii, iii). al unor legături anterioare, continue și 

suficient de strȃnse cu societatea romȃnească - pentru reȋntregirea familiei sau iv). ȋn baza 

unor ordine ministeriale, a solicitărilor ministerelor, altor organe ale administraţiei publice 

centrale sau locale ori ale autorităţilor administrative autonome sau/și ȋn baza unor acorduri 

interinstituționale pentru activităţi didactice, ştiinţifice, culturale sau alte categorii de activităţi 

în instituţii acreditate ori autorizate. Procedura avizului tehnic de specialitate pe planul de 

afaceri al investitorilor străini permite autorității competente să aprecieze ȋn funcție de 

concordanța planului de afaceri cu interesele economice ale Romȃniei (obiectiv specific I.3 

din Strategia Guvernului privind imigrația pentru perioada 2015-2018), căci planul trebuie să 

„demonstreze necesitatea investiţiei şi beneficiile aduse României prin investiţia ce urmează 

a se realiza, precum şi calendarul creării şi ocupării noilor locuri de muncă cu normă 

întreagă” ( art. 2 al. 3 din Procedură). Nu am putut identifica criteriile de utilizat ȋn scopul 

evaluării „necesitătii investiției și a beneficiilor aduse Romȃniei” ca și expresie a concordanței 

cu „interesele economice ale Romȃniei”. De asemenea, nu am putut identifica facilități la 

accesul pe teritoriul Romȃniei a cetătenilor țărilor terțe după criteriul corespondenței cu 

nevoile de ocupare a forței de muncă (obiectiv specific I.1 din aceeași Strategie).  

B. In ce privește sederea legală pe teritoriul Romȃniei pe o perioadă mai lungă de 90 

de zile, aceasta se dovedește cu permisul de ședere. Permisul de ședere se obține ca 

urmare a prelungirii la cerere a dreptului de ședere obținut prin viza de lungă ședere 

sau prin acordarea lui, la cerere, pentru acei străini care nu au avut obligația obținerii 

unei vize de lungă ședere.   

Așa cum am mai menționat, persoanele străine și apatrizii aflați deja pe teritoriul Romȃniei, 

dacă solicită accesul la procedura de azil, au dreptul de a rămȃne ȋn Romȃnia pe durata 

aceste proceduri, conform Legii 122/2006 privind azilul ȋn Romȃnia. 

                                                           
73 Ordinului Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 2.414/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii din ţări terţe în scopul desfăşurării în România de activităţi de 
cercetare-dezvoltare publicat ȋn M.Of. nr. 758 din 8.11.2007 
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Prelungirea dreptului de ședere este, de regulă, limitat la perioade succesive de 1 an, cu 

dovada „deținerii legale a spațiului de locuit”, a locuirii „efective” la adresa declarată (art.50 

al.2 lit. f) și a mijlocaelor legale de ȋntreținere. Prelungirea este condiționată de menținerea 

scopului inițial al șederii. Excepție fac, conform art. 64, persoanele care au obținut un drept 

de ședere de cel puțin 5 ani pentru reȋntregirea familiei și care au divorțat sau s-au despărțit - 

ȋn cazul partenerilor necăsătoriți, au rămas văduvi/văduve sau au devenit majori/majore ori a 

împlinit vârsta de 21 de ani, în situaţia în care au fost membri de familie ai unui cetăţean 

român. Aceștia pot solicita prelungiri ulterioare ale dreptului de ședere pe oricare din 

temeiurile menționate de OUG 194/2002. De asemenea, fac excepție membrii de familie ai 

cetăţeanului român sau ai străinului beneficiar al unui drept de şedere pe termen lung, dacă 

solicită prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, precum şi a 

solicitanţilor unei Cărţi albastre a UE. Pot solicita prelungirea dreptului de ședere cu 

schimbarea scopului șederii și străinii cu viză pentru studii care, după finalizarea studiilor ȋn 

Romania, solicită dreptul de ședere ȋn scop de muncă. Mai fac excepție de la obligativitatea 

menținerii scopului pe baza căruia a fost obținut inițial dreptul de ședere străinii care sunt 

exceptați de la obligativitatea obținerii vizei de lungă ședere, cf. art. 50 al. 1 din OUG 

194/2002. 

Sunt exceptați de la ȋndeplinirea condițiilor prevăzute la al. 2 din art. 50 al OUG 194/2002 pe 

baza solicitării exprese a Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului sau 

autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, străinii a căror şedere pe teritoriul 

României nu prezintă pericol pentru ordinea publică ori securitatea naţională și este în 

interesul statului român, așa cum este identificat acest interes de autoritățile solicitante.  

Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară pentru străinii care desfăşoară 

activităţi economice art. 53 solicită, pe lȃngă condiția dovezii pregătirii profesionale și a 

condițiilor OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, și dovada mijloacelor 

de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut, lunar. 

Aceeași condiție de venituri/mijloace de ȋntreținere la nivelul cȃștigului salarial mediu brut 

lunar este necesară și pentru prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi 

profesionale (art.54). 

Pentru prelungirea dreptului de şedere pentru desfăşurarea de activităţi comerciale 

art.55 impune dovada unor mijloace de ȋntreținere de cel puțin 500/700 euro lunar, ȋn funcție 

de calitatea străinului de asociat sau acționar, iar pentru prelungirile ulterioare, trebuie 

atestată crearea a cel puțin 15 noi locuri de muncă și a unor investiții de cel puțin 

50.000/70.000 euro pentru străinul asociat/acționar, fiind impusă și condiția ca mijloacele de 

ȋntreținere să provină din activitatea desfășurată ȋn Romȃnia. 

Prelungirea dreptului de şedere temporară ȋn scop de muncă art. 56 se face pe baza 

prezentării contractului individual de muncă cu normă întreagă, ȋnregistrat legal, din care 

rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. În cazul lucrătorilor 

înalt calificaţi, care pot obține Cartea albastră a UE, salariul trebuie să fie la nivelul de cel 

puţin 4 ori câştigul salarial mediu brut. Din redactarea normei reiese că prelungirea dreptului 

de ședere ȋn scop de muncă este condiționată de prezentarea, de către lucrătorul străin a 

unui contract de muncă cu normă ȋntreagă și a unui salariu egal cu cȃștigul salarial mediu 
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brut. Curtea constituțională s-a pronunțat asupra chestiunii salariului ȋn sensul că străinului 

poate face această dovadă prin cumularea veniturilor obţinute din mai multe surse. In lipsa 

unei decizii privind problema orelor de muncă, a normei ȋntregi, interpretarea dispoziției de la 

art. 56 al.1 din OG 25/2014 rămȃne impredictibilă. Este posibil ca ȋn unele județe servviciile 

pentru imigrări să prelungească dreptul de ședere doar dacă străȋnul prezintă un contract de 

muncă cu normă ȋntreagă, iar ȋn altele să fie acceptat și cumulul de contracte care, 

ȋmpreună, să asigure ocuparea străinului pentru 40 de ore săptămȃnal. 

În ce privește străinii numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe 

teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în baza unui contract de 

mandat ori altui document cu aceeaşi valoare juridică, dovada mijloacelor de ȋntreținere se 

face tot la nivelul cȃștigului salarial mediu brut lunar. 

Străinilor titulari ai unui drept de şedere temporară pentru studii care solicita prelungirea 

dreptului de şedere în scop de muncă, după finalizarea studiilor, precum și celor care au 

beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României de cel puţin 3 ani, în calitate 

de membri de familie ai unui cetăţean român şi care au divorțat, s-au despărțit de 

cetățenanul romȃn cu care aveau un copil, au rămas văduvi sau au devenit majori le sunt 

aplicabile condițiile de venituri menționate mai sus.  

Sunt exceptați de la condiția salariului străinii angajaţi în sistemul bugetar al căror salariu 

este stabilit potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.  

Excepție fac și străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin 

acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state art. 57. Pentru aceștia condițiile de 

intrare și ședere sunt stabilite de respectivele acorduri. 

Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de detaşare art. 56 ind. 1 este 

condiționată și ea de dovada mijloacelor de ȋntreținere cel puțin la nivelul cȃștigului salarial 

mediu brut lunar. Prin excepție, străinii care sunt detașati pentru a desfăsura, ȋn condițiile art. 

44 al. 3 lit. b) si c), activități didactice, științifice sau alte categorii de „activități specifice ȋn 

instituții de profil”, „personalul cu calificare specială”, cei care defășoară activități artistice ȋn 

instituții de cultură sau cei care desfășoară „activități solicitate” de instituții administrative vor 

trebui să dovedească un venit la nivelul salariului minim brut lunar. Practica este chemată să 

clarifice conținutul termenilor citați. 

Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru studii art. 58 se poate acorda 

studenților, pentru ȋntreaga durată a studiilor, iar pentru elevii participanți la programe de 

schimb de elevi, pentru maxim 1 an. Studenții vor face dovada mijloacelor de ȋntreținere la 

nivelul salariului de bază minim brut pentru 6 luni. La schimbarea profilului de studiu care 

implică prelungirea duratei studiilor e necesară o nouă viză.  

Străinii admiși la studii au drept de muncă cu jumătate de normă (4 ore/zi) art. 60 OUG 

194/2002. 

Pentru prelungirea dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, 

soțul/soția sponsorului trebuie să facă dovada mijloacelor de intreținere la nivelul salariului 

minim net pe economie, conform art. 62 al. 1. Pentru membrii de familie ai beneficiarului de 
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protecție internațională, ai cetăteanului romȃn sau al soțului/soției, respectiv 

partenerului/partenerei sale este suficientă dovadă stării civile sau a conviețuirii, pentru cei 

necăsătoriți. Căsătoria de conveniență nu produce efecte juridice. 

Așa cum mai mai arătat, persoanele care ȋn ultimii 5 ani au beneficiat de drept de ședere 

pentru reȋntregirea familiei și care au divorțat, s-au despărțit, au rămas văduvi sau au devenit 

majori au un drept de ședere temporară de 6 luni independent de sponsorul lor sau de 

cetățeanul romȃn ruda/soț/partener. Acest drept se poate prelungi pentru oricare din 

scopurile prevăzute de lege. 

Titularii dreptului de ședere pentru reȋntregirea familiei pot desfăşura activităţi economice sau 

profesionale ori pot fi încadraţi în muncă, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor 

din legile speciale care reglementează aceste domenii, conform art. 65. 

Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru activităţi religioase impune doar 

prezentarea avizului Secretariatului de stat pentru culte menționat ȋn dispoziția privind 

obținerea vizei de lungă ședere ȋn acest scop. (art. 66). 

Prelungirea dreptului de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de 

cercetare ştiinţifică e limitată la maximum 5 ani și e condiționată, ca și ȋn cazul precedent, 

de avizul organului de specialitate menționat ȋn dispoziția privind obținerea vizei de lungă 

ședere ȋn acest scop (art. 67). Activitatea de cercetare științifică poate fi cumulată cu 

activitatea didactică. 

Prelungirea dreptului de şedere temporară se mai poate ȋncuviința pentru (art. 69) străinii 

care urmează o formă de tratament medical de lungă durată, străinii desemnaţi ca 

administratori ai unei societăţi comerciale, cu unele condiții, străinii care au intrat pe teritoriul 

României în scopul formării profesionale neremunerate, străinii care desfăşoară activităţi în 

cadrul unor programe de voluntariat, străinii care desfăşoară alte activităţi care nu contravin 

legilor române – cu avizul autorităţilor competente, atunci când este necesar, sau dacă 

prezintă „documente prin care să justifice necesitatea şederii în România”74. 

Apatrizii de origine română pot obține prelungirea dreptului de şedere temporară fără 

îndeplinirea condiţiilor generale de acordare a dreptului de şedere temporară. 

In sinteză, prelungirea dreptului de ședere este condiționată, față de dobȃndirea aceluiași 

drept, de criterii mai stricte privind i). „deținerea” spațiului de locuit, care trebuie să fie legală, 

fără a impune alte limitări; ii). locuirea efectivă la adresa indicată și iii). mijloacele de 

ȋntreținere. Acestea din urmă diferă după scopul șederii. Dacă pentru cei ce doresc să 

desfășoare activități economice, profesionale sau de muncă, chiar și prin detașare, e 

necesară dovada cȃștigului salarial mediu brut lunar (2.930 lei ȋn luna decembrie 2015), 

pentru comercianți se impune un minim fix de 500/700 euro, iar pentru angajarea lucrătorilor 

ȋnalt calificați e necesară stabilirea unui salariu la nivelul de cel puțin 4 ori cȃștigul salarial 

mediu brut.  

                                                           
74 A se vedea Hotarâre 46/13.03.2015 a Curții de Apel Iași ȋn Dosarul 66/45/2015 ȋn cazul Aldous Mina unde instanța a dispus 
respingerea contestației la decizia de returnare motivat de lipsa avizului autorității competente, fără a motiva neaplicarea celei 
de a doua teze a art.69 al.1 lit. g, respectiv cazul ȋn care străinul prezintă documente prin care justifică necesitatea șederii ȋn 
Romania.  
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In schimb, pentru studenții străini e suficientă dovada veniturilor la nivelul cȃștigului salarial 

minim brut pentru 6 luni (6 x 1.250 lei ȋncepȃnd din mai 2016), iar pentru cei ce solicită 

reȋntregirea familiei e nevoie de dovada mijloacelor de ȋntreținere la nivelul salariului minim 

net (925 lei ȋncepȃnd din mai 2016). Solicitanții prelungirii dreptului de ședere pentru activități 

religioase sau de cercetare științifică sunt ținuți de condițiile generale pentru prelungirea 

dreptului de ședere, la fel ca și cei pentru „alte scopuri”. 

Sunt exceptați de la condiția cȃștigului salarial mediu străinii angajaţi în sistemul bugetar al 

căror salariu este stabilit potrivit legislaţiei privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice.  

Excepție fac și străinii al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin 

acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state (art. 57). Pentru aceștia condițiile de 

intrare și ședere sunt stabilite de respectivele acorduri. 

Apatrizii de origine română pot obține prelungirea dreptului de şedere temporară fără 

îndeplinirea condiţiilor generale de acordare a dreptului de şedere temporară. 

Din cele de mai sus rezultă că și ȋn ce privește prelungirea dreptului de ședere acordarea 

facilităților urmărește criteriile i) statului de proveniență – dacă există sau nu acorduri 

bilaterale ȋn acest sens, ii). originii romȃne, iii). existenței unor legături anterioare, continue și 

suficient de strȃnse cu societatea romȃnească - pentru reȋntregirea familiei sau prelungirea 

deptului de ședere ȋn mod independent sau iv). ȋn baza unor ordine ministeriale, a solicitărilor  

ministerelor, altor organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori ale autorităţilor 

administrative autonome sau/și ȋn baza unor acorduri interinstituționale pentru activităţi 

didactice, ştiinţifice, culturale sau alte categorii de activităţi în instituţii acreditate ori 

autorizate. La fel ca ȋn cazul vizei, și pentru prelungirea șederii pentru activități comerciale 

procedura avizului tehnic de specialitate permite autorității competente să aprecieze ȋn 

funcție de concordanța dezvoltării afacerii cu interesele economice ale Romȃniei (obiectiv 

specific I.3 din Strategia Guvernului privind imigrația pentru perioada 2015-2018), căci 

afacerea trebuie să ducă la crearea a cel puțin 15 noi locuri de muncă cu normă întreagă și o 

investiție de cel puțin 70.000 euro.  

Nu s-au putut identifica facilități la prelungirea dreptului de ședere pe teritoriul Romȃniei 

pentru cetățenii țărilor terțe după criteriul corespondenței cu nevoile de ocupare a forței de 

muncă (obiectiv specific I.1 din aceeași Strategie).  

Dimpotrivă, dacă dincolo de lipsa unor date certe privind nevoile de ocupare ale pieței 

romȃnești a forței de muncă, presupunem că lucrătorii ȋnalt calificați, pe care piața 

europeană a forței de muncă ȋi țintește prin intermediul Carții albastre a UE, ar putea să 

corespundă și nevoilor pieței romȃnești, putem constata că, ȋn reglementarea actuală, 

regimului străinilor ȋn Romȃnia ridică ȋn calea potențialilor angajatori obstacolul obligării 

acestor angajatori la acordarea unui salariu cel puțin de 4 ori mai mare decȃt cȃștigul salarial 

mediu brut (4x2.930 lei pentru luna decembrie 2015 = 11.720 lei brut). Este adevărat că 

acestă exigență se află ȋn marja de apreciere permisă statelor membre de Directiva 

2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru 

ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate. Aceasta, la art. 5, impune obligația ca „salariul 

anual brut să nu fie inferior pragului salarial relevant stabilit și publicat în acest scop de către 



 

Page 40 of 137 
 

statele membre, prag care se stabilește la o cifră de cel puțin 1,5 ori mai mare decât salariul 

mediu anual brut în statul membru în cauză.” „Prin derogare și în vederea ocupării unui loc 

de muncă în profesii în care este în mod deosebit nevoie de lucrători naționali din țările terțe 

și care intră în categoria grupurilor 1 și 2 din ISCO („Clasificarea internațională standard a 

ocupațiilor”), pragul salarial poate să fie de cel puțin 1,2 ori mai mare decât salariul mediu 

anual brut în statul membru în cauză.” Ceea ce nu este clar este modul ȋn care stabilirea 

pragului salarial de 4 ori salariul mediu brut, cu mult superior celui impus de reglementările 

UE menționate, facilitează șederea și angajarea cetățenilor statelor terțe care corespund 

nevoii interne de ocupare a forței de muncă.   

In plus, redactarea art. 56 al. 1 a OUG 194/2002 ce stabilește cȃștigul salarial al lucrătorului 

dintr-o țară terță la o sumă cel puțin egală cu cȃștigul salarial mediu brut creează dificultăți 

de interpretare. Mai ales prin raportare la dispoziția din art. 80 al.3 din aceeași ordonanță 

care stabilește că, inclusiv ȋn ceea ce privește salarizarea, străinii titulari ai unui drept de 

ședere temporară beneficiază, ȋn condițiile legii, de un tratament egal cu cetățenii romȃni. 

Avem ȋn vedere și că, ȋn ce privește lucrătorul străin, altul decȃt cel ȋnalt calificat, directivele 

UE nu impun vreun prag salarial similar celui pentru lucrători ȋnalt calificați ci, dimpotrivă, 

impun egalitatea de tratament cu privile la salarizare75. In sensul că art. 56 al. 1 nu impune 

vreo obligație suplimentară angajatorului a statuat și Curtea Constituțională prin Decizia 

832/2015: „cerinţa prevăzută de textul legal criticat de a face dovada unui nivel salarial cel 

puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut este o obligaţie ce îi incumbă străinului, care 

poate face această dovadă prin cumularea veniturilor obţinute din mai multe surse, iar nu o 

obligaţie ce cade în sarcina angajatorului, în sensul acordării obligatorii a unui salariu cel 

puţin egal cu salariul mediu brut în cazul angajării unui străin”76. 

In ce privește obținerea dreptului de ședere pe termen lung, este condiționat, printre altele, 

de șederea continuă pe teritoriul Romȃniei pentru cel puțin 5 ani și de dovada deţinerii 

mijloacelor de întreţinere la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, 

fără altă distincție după scopul șederii, ȋn afară de cazul străinilor membri de familie ai 

cetăţenilor români sau de cei de origine romȃnă care sunt exceptați de a face dovada 

veniturilor. Permisul de ședere pe termen lung nu preede facilități pentru străinii angajați pe 

locuri de muncă unde există deficit intern de forță de muncă. In schimb, pentru străinii 

angajatori, investitori care crează 100 de locuri de muncă sau investesc 1.000.000 de euro 

pot obține dreptul de ședere pe termen lung fără ȋndeplinirea stagiului de ședere de 

minimum 5 ani și fără dovada mijloacelor de ȋntreținere. 

Dreptul de ședere se dovedește prin permisul de ședere. Categoriile de permise de ședere 

reglementate de OUG 194/2002 sunt permisul de ședere temporară, permisul unic, Cartea 

albastră a UE, permisul de ședere ȋn scop de detașare, permisul de ședere pe termen lungși 

documentul de tolerat. Pentru solicitanții de azil IGI eliberează o adeverință cu cod numeric 

personal romȃnesc ca document temporar de identitate, conform lit. h a al. 1 din art. 17 al 

L.122/2006. 

                                                           
75 A se vedea art.12 din Directiva 2011/98/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind o 
procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă 
pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat 
membru, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 343 din 23 decembrie 2011 
76 DECIZIA Curții Constituționale nr. 832 din 3 decembrie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 
56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, M. Of. 
226 / 28 martie 2016 
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Includ drept de muncă următoarele documente de ședere: permisul unic77, Cartea albastră a 

UE78, permisul de ședere ȋn scop de detașare79, permisul de ședere pe termen lung80și 

documentul de tolerat81, precum și permisul de sedere temporară ȋn scop de studii (cu 

jumătate de normă)82 și permisul de ședere temporară pentru reȋntregirea familiei. 

In ce privește intrarea și șederea străinilor ȋn Romania, putem conchide că procedura 

favorizează străinii cu ale căror țări de proveniență Romania a ȋncheiat acorduri bilaterale ȋn 

acest sens, străinii de origine romȃnă, cei care au legături anterioare, continue și suficient de 

strȃnse cu societatea romȃnească, mai ales cei căsătoriți cu cetățeni romȃni, precum și acei 

străini veniți ȋn scop de muncă sau detașare ȋn baza unor ordine sau solicitări  ministeriale 

sau ale altor organe ale administraţiei sau/și ȋn baza unor acorduri inter-instituționale pentru 

activităţi didactice, ştiinţifice, culturale sau alte categorii de activităţi în instituţii acreditate ori 

autorizate. De asemenea, procedura permite șederea străinilor care creează locuri de muncă 

sau ale căror investiții „sunt necesare” Romaniei, facilitȃnd șederea persoanelor din această 

categorie ȋn funcție de valoare investiției și de numărul de locuri de muncă create. Nu există 

ȋnsă facilități pentru străinii care solicită ȋntrarea sau șederea pentru a ocupa locuri de muncă 

ȋn domenii deficitare. 

C. Angajarea ȋn muncă a străinilor ȋn Romania 

Analizăm ȋn acest context procedura căreia i se supune străinul in ipostaza de salariat, nu de 

potențial angajator. 

Așa cum am văzut ȋn secțiunea anterioară, pentru străinul care intră ȋn Romania ȋn scop de 

muncă sau detașare, procedurile de angajare și de intrare/ședere pe teritoriul Romȃniei se 

ȋntrepătrund, inter-condiționȃndu-se: intrarea este, cu unele excepții deja menționate, 

condiționată de avizul de angajare/detașare, angajarea este condiționată de intrarea legală 

ȋn Romȃnia, iar prelungirea dreptului de ședere și obținerea permisului unic sau a Cărții 

albastre a UE, după caz, sunt condiționate de intrarea legală și de contractului de muncă 

legal ȋncheiat și ȋnregistrat. 

In schimb, unele categorii de străini care intră sau se află legal de teritoriul Romȃniei pentru 

alte scopuri pot ulterior să se angajeze ȋn muncă, așa cum vome vedea. Este vorba despre 

cei pentru care s-a menționat ȋn permisul de ședere „drept de muncă”. Pentru unii dintre 

aceștia se solicită avizul de angajare, pentru alte categorii, nu.  

În această secțiune vom analiza cȃteva aspecte ale procedurii obținerii avizului de angajare, 

rolul său ȋn intrarea, șederea și angajarea străinului ȋn Romȃnia, precum și categorii de 

străini pentru care se acordă facilități, ȋn ce constau ele, criteriile după care acestea sunt 

acordate. Scopul este de a identifica 1. ȋn ce măsură procedura de angajare a străinilor ȋn 

Romania contribuie la realizarea obiectivului declarat prin cele două Strategii naționale 

privind imigrația - facilitarea, pentru cetățenii țărilor terțe care răspund nevoilor de ocupare 

legală a forței de muncă ȋn calitate de angajați a participării lor legale pe piața muncii, 2. ce 

                                                           
77 Cf art. 107, al.1 lit. b OUG 194/2002 
78 Cf art. 107, al.1 lit. c OUG 194/2002 
79 Cf art. 107, al.1 lit. d OUG 194/2002 
80 Cf art. 80 ind.1 al.1 lit. a din OG 25/2014 
81 Cf art.117al.2 OUG 194/2002 
82 Cf art. 60 al. 1 din OUG 194/2002 
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alte obiective se desprind din actele normative din domeniul angajării străinilor pe piața 

romȃnească a muncii. 

Așa cum am mai menționat la ȋnceputul capitolului, principala sursă legislativă ȋn domeniul 

ȋncadrării străinilor pe piața muncii din Romania este OG 25/2014 care se completează, ȋn ce 

privește șederea străinilor ȋn Romania, cu dispozițiile OUG 194/2002 privind regimul 

străinilor, iar, ȋn ce privește relațiile de muncă, cu Legea 53/2003, Codul muncii. 

Procedura avizului de angajare este prevăzută ȋn OG 25/2014 art. 3-19 și este deschisă 

angajatorului, și nu potențialului angajat. In cele ce urmează vom insista doar asupra acelor 

aspecte ale procedurii care, credem noi, fac diferența ȋntre situația juridică a diferitelor 

categorii de străini, fără a intra ȋn detalii despre etapele, durata și instituțiile publice implicate 

ȋn eliberarea avizului de angajare.  

Procedura angajării străinilor este deschisă doar acelor angajatori care au eșuat ȋn ocuparea 

locurilor de muncă din surse interne – cu cetățeni romȃni sau străini cu drept de ședere pe 

termen lung, UE sau AELS. In concret, la dosarul pentru obținerea avizului de angajare 

trebuie să se regăsească adeverința eliberată de Agențiile Județene de Ocupare a Forței de 

Muncă și, eventual, dovada anunțării locului de muncă intr-un cotidian de largă circulație83 

care să ateste diligențele făcute de angajator pentru ocuparea locului de muncă vacant de 

către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene 

sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de 

către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. 

Ulterior, recunoașterea studiilor și echivalarea diplomelor și a calificărilor pot fi necesare 

pentru a dovedi că străinul „ îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în 

activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de 

muncă”, ȋn timp ce cazierul judiciar sau alt document similar va reprezenta dovada că 

străinul „nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o 

desfăşoare pe teritoriul României”.  

Conform art. 3 al acestei ordonanțe, toți străinii cu ședere legală care doresc să fie angajați 

pe teritoriul Romȃniei o pot face ȋn baza avizului de angajare. Pe cale de interpretare, se 

poate constata că, ȋn practică, străinii care au nevoie de avizul de angajare nu reprezintă o 

categorie generală, ci, mai degrabă, una reziduală. 

Fac excepție de la obligativitatea avizului de angajare conform art. 3, al. (2) și (3) al OG 

25/2014: 

a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate 

de România cu alte state; 

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de 

activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu 

din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere 

temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare 

                                                           
83 A se vedea art.7 și 8 din OG 25/2014. 
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specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară 

activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii; 

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de 

ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi 

administrative autonome; 

d) străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe 

teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele 

prevăzute de legislaţia română care fac dovada în acest sens; 

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României; 

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de 

membri de familie ai unui cetăţean român; 

h) victimele unor infracțiuni84 - străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit 

prevederilor din Ordonanţa art. 130 de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

l) străinii care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României de cel puţin 

3 ani, în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) (divorț, despartire, vaduvie, majorat)  din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România; 

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă 

potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, 

dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie; 

l) tolerații (străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul 

României). 

(3) Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii (maximum 4 ore pe zi). 

După cum se poate remarca, procedura nu se aplică, printre altele, titularilor dreptului de 

ședere pe termen lungnici beneficiarilor unei forme de protecție internațională, nici 

solicitanților de azil cărora li s-a acordat drept de muncă și nici toleraților. In plus, străinii 

titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii după absolvirea studiilor și cei titulari ai 

dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei pot fi angajați cu unele facilități 

prev. la art. 4 alin. (2) lit. b) şi f) din OG 25/2014. In plus, angajatorul este scutit de dovada 

diligențelor privind ocuparea locului de muncă din surse interne, UE sau AELS. 

                                                           
84 Este vorba de victimele următoarelor infracțiuni prevăzute de Codul penal: art. 210 - Traficul de persoane, art.211 – Traficul 
de minori, art.263 - Traficul de migrant și art. 264 - Facilitarea șederii ilegale ȋn Romȃnia, precum și de următoarele infracțiuni 
prevăzute de Codul muncii: art.264 al.4 – privind munca “la negru” și art.265 privind angajările ilegale. 
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In consecință, procedura avizului de angajare/detașare grevează, mai ales, intrarea, șederea 

și angajarea legală a străinilor care solicită intrarea și prelungirea dreptului de ședere 

temporară ȋn scop de muncă sau detașare. Aceeași procedură condiționează angajarea 

legală a străinilor titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, alții 

decȃt membrii de familie ai unui cetăţean român.  

Facilitează procedura avizului de angajare intrarea pe piața romȃnească a muncii a străinilor 

ce răspund nevoilor interne de ocupare? Mai degrabă se poate spune că, ȋn măsura ȋn care 

se aplică ad literam, procedura blochează accesul direct pe piața muncii a acelor străini care, 

neavȃnd o altă conexiune suficient de solidă cu societatea romȃnească, doresc să intre/să 

rămȃnă ȋn țară ȋn scop de muncă dar nu răspund nevoilor interne de angajare. 

Identificarea nevoilor interne de ocupare se realizează prin contactarea AJOFM pentru 

eliberarea adeverinței cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant 

și prin publicarea, prin grija angajatorului, într-un cotidian de largă circulaţie din România a 

unuia pȃnă la 3 anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant, dacă există 

forţă de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant85. Rezultatele cercetării AJOFM se 

bazează pe colectarea datelor rezultate ȋn urma executării obligației impuse angajatorilor 

romȃni de a comunica agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă, în 

căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 

zile lucrătoare de la vacantarea acestora86. 

Prin hotărȃre de guvern sunt stabilite anual contingentele pe tipuri de lucrători (permanenţi, 

stagiari, sezonieri, transfrontalieri, înalt calificaţi, detaşaţi) nou-admiși pe piaţa forţei de 

muncă87. Aceste contingente exprimă oficial nevoia de ocupare din sursă străină a pieței de 

muncă romȃnești. Contingentele publicate nu surprind ocupațiile deficitare pe piața forței de 

muncă autohtonă. Conform art. 29 al. 2 lit. a, revine Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice să elaboreze lista acestor ocupaţii. Din datele furnizate de 

ANOFM, o situație elaborate în septembrie 2015 arăta următoarele ocupații vacante, 

declarate în mod repetat de către angajatori: muncitor necalificat în asamblarea și montarea 

pieselor, confectioner asamblor articole textile, lucrător comercial, muncitor necalificat în 

industria confecțiilor, agent securitate, vânzător, manipulant mărfuri, șoferi autocamioane și 

mașini de mare tonaj, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci 

mozaic, faianţă, gresie, parchet; montator subansamble. Nu avem ȋnsă cunoștință de 

existența altor date publice privind modul de corelare a informațiilor existente privind locurile 

de muncă vacante cu avizele de angajare/detașare, permisele unice sau cu permisele de 

ședere ce dau drept la muncă. De asemenea, informațiile privind modul de comunicare a 

nevoii de ocupare pe piața romȃnească către potențialii angajați imigranți ilustrează o 

atitudine pasivă a autorităților responsabile, ȋn ciuda obiectivelor specifice și a direcțiilor de 

acțiune identificate de Stategiile naționale succesive privind imigrația adoptate de România. 

Crearea, perfecționarea și accesibilizarea unei asemenea proceduri de informare reprezintă 

una din recomandările acestui studiu. Ea ar avea menirea să conecteze informațiile privind 

                                                           
85 Cf. art. 8 al.1 lit. b) și c) din OG 25/2014. 
86 Obligație prevăzută la art. 10 al.1 din L76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, M.Of. nr. 103 din 6.2.2002. 
87 A se vedea Hotărȃrea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în 
anul 2015, M.Of. nr. 87 din 2.2.2015, Hotărȃrea nr. 105/2016 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe 
piaţa forţei de muncă în anul 2016 M.Of. nr. 158 din 1.3.2016. Ambele stabilesc un număr total de 5000 de lucrători nou-admiși 
anual. 
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locurile de muncă disponibile, ocupațiile deficitare, cu resursa umană cu calificarea necesară 

aflată pe teritoriul Romȃniei – cetățeni romȃni, UE, AELS, ai Confederației Elvețiene, străini 

cu drept de ședere pe termen lung - și cu cea din surse externe, cu sprijinul misiunilor 

diplomatice și ale altor instituții romȃnești din străinătate. 

Prin scutirea de aviz de angajare sunt, fără ȋndoială, favorizate acele categorii de străini pe 

care le favorizează și dispozițiile privind intrarea și șederea legală ȋn țară, dispoziții cuprinse 

ȋn OUG 194/2002: i) cetățenii din state care au ȋncheiat cu Romȃnia acorduri bilaterale ȋn 

acest sens, ii). cetățenii care au legături anterioare, continue și suficient de strȃnse cu 

societatea romȃnească, iii). străinii invitați ȋn baza unor ordine ministeriale, a solicitărilor 

ministerelor, altor organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori ale autorităţilor 

administrative autonome sau/și ȋn baza unor acorduri interinstituționale pentru activităţi 

didactice, ştiinţifice, culturale sau alte categorii de activităţi în instituţii acreditate ori 

autorizate. Acestora li se adaugă titularii dreptului de ședere pe termen lung, beneficiarii unei 

forme de protecție internațională, solicitanții de azil cărora li s-a acordat drept de muncă și 

tolerații. In plus, străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii după absolvirea 

studiilor și cei titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei beneficiază 

și ei de unele facilități, așa cum am arătat. 

D. Sprijinul pentru integrare socială 

Sprijinul pentru integrare socială vizează, cu precădere, persoanele cu o formă de protecție 

internațională dar, cel puțin la nivel normativ, el este accesibil, sub toate formele sale – 

acomodare culturală, consiliere și ȋnvățărea limbii romȃne - și altor străini cu ședere legală. 

In măsura ȋn care aceștia se adresează AJOFM, și ceilalți străini cu ședere legală pot 

beneficia de planurile individuale de mediere pentru punerea lor în legătură cu angajatorii. 

Agențiile ar trebui să faciliteze ocuparea locurilor de muncă vacante, inclusiv de către străini. 

Formele de sprijin puse la dispoziție de autoritățile publice pentru integrarea socială a 

străinilor și cetățenilor UE prezenți ȋn Romania fac, ȋn principal, obiectul reglementării 

Ordonanței nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie 

internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre 

ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European88 și a Normelor sale metodologice 

aprobate prin Hotărȃrea guvernului nr.1483/200489 cu modificările ulterioare.   

Integrarea socială este definită, ȋn acest context, ca “proces de participare activă a străinilor 

care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European la viaţa economică, 

socială şi culturală a societăţii româneşti, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării 

sociale, respectiv în vederea adaptării la condiţiile societăţii româneşti” (art. 2 lit.b).  

Actul normativ țintește trei categorii de persoane aflate pe teritoriul Romȃniei - străinii 

beneficiari ai protecției internaționale, străinii cu un drept de ședere ȋn Romȃnia și cetățenii 

statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European – și trei categorii de 

                                                           
88 Ordonanța guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept 
de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, M.Of. nr. 
93 din 31.1.2004 
89 Hotărărea guvernului nr. 1483/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 
44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum 
şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, M.Of. nr. 863 din 22.9.2004 
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servicii de integrare socială – de acomodare culturală, de consiliere și de ȋnvățare a limbii 

romȃne. Toate au un caracter opțional pentru toate cele trei categorii de persoane cărora le 

sunt destinate și sunt gratuite. 

Sesiunile de acomodare culturală și activitățile de consiliere pentru familiarizarea străinilor 

adulți cu tradițiile, obiceiurile și specificul societății romȃnești sunt ȋn responsabilitatea IGI, 

Serviciul de integrare și relocare din cadrul Direcției de azil și integrare90 care poate colabora 

cu alte instituții publice și organizații nonguvernamentale. 

Cursurile gratuite de ȋnvățare a limbii romȃne pentru străini adulți se organizează de 

inspectoratele școlare județene ȋn colaborare cu serviciile IGI din țară după metodologia 

adoptată ȋn acest sens91.  

Pentru facilitarea integrării sociale a beneficiarilor unei forme de protecție internațională ȋn 

Romȃnia, sunt reglementate programele de integrare - ansambluri de măsuri şi activităţi 

necesare facilitării integrării sociale a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în 

România, desfăşurate, la cererea acestora, prin cooperarea instituţiilor publice, a 

comunităţilor locale şi a organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţi în acest 

domeniu, sub coordonarea Oficiului Naţional pentru Refugiaţi din cadrul Ministerului 

Administraţiei şi Internelor (art. 2 lit.c). Această categorie de persoane, străinii cu o formă de 

protecție ȋn Romȃnia, reprezintă destinatarii principali ai normelor acestei ordonanțe. Pe 

lȃngă accesul la un loc de muncă, o locuință, la asistență medicală, la sistemul public de 

pensii și asigurări sociale, la sistemul național de aisistență socială și de ȋnvățămȃt ȋn condiții 

similare cetătenilor romȃni, pentru beneficiarii protecției internaționale sunt prevăzute cursuri 

gratuite de inițiere ȋn limba romȃnă și o procedură specială de atestare a studiilor 

preuniversitare ȋn cazul lipsei documentelor doveditoare92. 

Programele de integrare pentru beneficiarii protecției internaționale cuprind cele trei categorii 

de servicii93 la care se pot adăuga servicii de interpretariat și traducere, individualizate pe 

baza unui interviu și a unei fișe de evaluare a nevoilor individuale și corelate cu sprijin pentru 

cazare și ajutor financiar. Aceste planuri se pot desfăsura pe durata a 6 luni cu posibilitatea 

de prelungire pentru ȋncă 6 luni. Străinilor beneficiari ai acestei forme de sprijin pentru 

integrare le revin obligațiile de a participa în mod regulat la activităţile stabilite în planul 

individual, de a depune eforturi pentru parcurgerea tuturor etapelor programului de integrare, 

potrivit protocolului semnat, de a respecta normele de disciplină, conduită şi cele stabilite de 

conducătorii cursurilor, precum şi regulamentele interne ale centrelor de cazare și de a 

informa Oficiul Naţional pentru Refugiaţi asupra oricărei schimbări de natură să afecteze 

prezenţa la activităţile de integrare (art.23 din OG 44/2004).  

Străinul cu o formă de protecție internațională participant la programul de integrare are și 

obligația de a se ȋnregistra la AJOFM ca persoană ȋn căutarea unui loc de muncă și de a nu 

                                                           
90 A se vedea www.igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Descriere-generala/91. Cf. acestuia, asistenţa pentru integrare se desfăşoară 
la nivelul Centrelor regionale de cazare şi proceduri pentru solicitanţii de azil situate în Bucureşti, Giurgiu, Timişoara, Galaţi, 
Rădăuţi şi Maramureş, structuri teritoriale specializate pe probleme de azil.  
91 A se vedea Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice, M.Of. nr. 
128 din 19.2.2008Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.390/2008 pentru probarea Metodologiei privind 
elaborarea testelor de evaluare a cunoştinţelor de Limba română, M.Of. nr. 736 din 30.10.2008 
92 Nu avem informații despre concretizarea acestei metodologii prin Ordin al ministrului educației, cf. art. 11 al.1 ind.1 și 1ind.2 
din OG 44/2004) 
93 Serviciile de acomodare culturală constau ȋn două sesiuni săptămȃnale a cȃte 2 ore fiecare (art.9 din Normele metodologice). 

http://www.igi.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Descriere-generala/91
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refuza, fără motiv temeinic, un loc de muncă, participarea la cursuri pentru stimularea 

ocupării forței de muncă ori la programe de formare profesionale oferite de ANOFM. Acestei 

instituții, AJOFM, ȋi revine sarcina de a ȋntocmi, ȋn colaborare cu IGI și conform profilului 

cultural, educațional și familial al fiecărei persoane, un plan individual de mediere pentru 

punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea 

stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu (art.59 din L.76/2002)94. Această persoană 

trebuie să respecte decizia IGI privind comunitatea locală unde urmează să primească un loc 

de muncă și să-și stabilească reședința. Prevederea, dacă ar fi aplicată, ar putea veni ȋn 

conflict cu dreptul beneficarului de protecție internațională de a-și alege reședința pe 

peritoriul României, deci cu libertatea sa de circulație. Cercetarea calitativă innică faptul că, 

în practică, acest plan de mediere comun IGI/AJOFM nu se face, cu atât mai puțin să se 

aplice. 

Așa cum am arătat, sprijinul pentru integrare socială reglementat de OG 44/2004 vizează, cu 

precădere, BPI. Totuși, el este accesibil, indiferent că e vorba de acomodare culturală, 

consiliere sau de ȋnvățărea limbii romȃne, și celorlalți străini cu ședere legală. Si aceștia ar 

putea beneficia de planurile individuale de mediere prin care personalul AJOFM pune 

potențialii angajați în legătură cu angajatorii. Acestea ar trebui să faciliteze ocuparea locurilor 

de muncă vacante inclusiv de către străini, ȋnsă procedurile nu se aplică la acest moment, 

după cum reiese din cercetarea calitativă realizată ȋn cadrul proiectului. 

Concluzii și recomandări 

Din analiza cadrului normativ intern reiese că facilitarea accesului pe piața internă a muncii 

pentru străinii care corespund nevoilor de ocupare din Romania reprezintă ȋn momentul de 

față unul din obiectivele politicilor de imigrație, nu cel mai important, iar principalul mijloc de 

atingere a acestui obiectiv pare a fi blocarea accesului pe această piață a străinilor care nu 

corespund nevoilor menționate.  

Procedura de identificare a acestor nevoi ar putea fi publicată periodic, pentru a conecta 

informațiile privind locurile de muncă disponibile și ocupațiile deficitare, cu resursa umană cu 

calificarea necesară aflată pe teritoriul Romȃniei – cetățeni romȃni, UE, AELS, Confederația 

Elvețiană, străini din state terțe cu ședere temporară, străini cu drept de ședere pe termen 

lung - și cu cea din surse externe, cu sprijinul misiunilor diplomatice și ale altor instituții 

romȃnești din străinătate.  

Studiind procedurile și facilitățile acordate, observăm că participarea pe piația muncii și, ȋn 

special, angajarea ȋn muncă par să fie tratate de legiuitor ȋn mod diferit ȋn funcție de 

importanța sa asupra șederii străinului ȋn Romania: participarea străinului pe piața muncii 

poate fi rațiunea intrării sau șederii străinului ȋn Romania sau doar mijlocul integrării sale ȋn 

societatea romȃnească, pentru străinii a căror ședere are alte rațiuni.  

Procedurile speciale legate de angajare (ex. obținerea avizului de angajare de către 

angajatori) ȋi au ȋn vedere atât pe străinii care doresc să intre ȋn Romania pentru anumite 

motive, cât și pe cei care doresc prelungirea dreptului de ședere temporară. 

                                                           
94 Procedura de elaborare, conţinutul şi monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cf. art. 60 al.2 din L.76/2002. 
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Sunt exceptați de la obținerea avizului de angajare: străinii cu drept de ședere de lungă 

durată, beneficiarii de protecție internațională – cei ce au primit statutul de refugiat sau 

protecția subsidiară; cei cu drept de ședere pentru studii, membrii de familie ai cetățenilor 

UE/SEE/Elveției, solicitanții de azil și persoanele tolerate cărora li s-a recunocut drept de 

muncă.  

Dacă participarea la piața muncii, ca angajat, profesionist, agent economic sau investitor 

reprezintă scopul principal al intrării/prezenței străinului ȋn Romania, procedura 

condiționează accesul acestor străini pe piața muncii de recunoașterea calificărilor 

profesionale și, ȋn ce privește angajarea, de corespunderea cu nevoile interne de ocupare. 

Pentru străinii potențiali angajatatori, procedura condiționează accesul pe piața romȃnească 

a muncii de investirea unor sume sau/și crearea unor locuri de muncă, respectiv de 

obținerea unor avize administrative. Facilitățile sunt acordate ȋn aceste cazuri după criterii 

precum i) statului de proveniență – dacă există sau nu acorduri bilaterale ȋn acest sens sau 

ii) existența unor ordine sau solicitări ministeriale sau ale altor organe ale administraţiei 

publice centrale sau locale ori ale autorităţilor administrative autonome sau/și a unor acorduri 

inter-instituționale pentru activităţi didactice, ştiinţifice, culturale sau alte categorii de activităţi 

în instituţii acreditate ori autorizate, forme ale manifestării de voință a autorităților publice 

romȃnești. 

In cazul străinilor a căror ședere ȋn Romȃnia se fundamentează pe alte rațiuni, precum 

reȋntregirea familiei, mai ales ȋn cazul membrilor de familie ai unor cetățeni UE, studiile ori 

alte activități și pentru care prezența pe piața muncii reprezintă mai degrabă un mijloc de 

integrare decȃt un scop ȋn sine, sunt prevăzute facilități, precum dispensa de aviz de 

angajare. 

Recomandări: 

Opinăm că procedura de identificare a acestor nevoi ar putea fi perfecționată prin:  

 realizarea periodică și postarea pe site-urile instituțiilor relevante, a listei 

ocupaţiilor deficitare, conform art. 29 al. (2) lit. a), de Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prin ANOFM.  

 conectarea informațiilor privind locurile de muncă disponibile, ocupațiile deficitare, 

cu resursa umană cu calificarea necesară aflată pe teritoriul Romȃniei – cetățeni 

romȃni, UE, AELS, Confederația Elvețiană, străini cu drept de ședere pe termen 

lung, străini cu ședere temporară și drept de muncă în România. 

 corelarea informațiilor existente privind domeniile deficitare/locurile de muncă 

vacante cu contingentul anual de lucrători imigranți care vor fi admiși pe piața 

muncii din România și cu avizele de angajare/detașare emise de IGI. 

În acord cu obiectivele Strategiei naționale privind imigrarea, opinăm că identificarea 

capitalului uman disponibil ȋn țările terțe este posibilă cu sprijinul misiunilor diplomatice și ale 

altor instituții romȃnești din străinătate, prin comunicarea nevoii de ocupare de pe piața 

romȃnească a muncii către potențialii angajați din aceste țări. 
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Capitolul V - Sistemul institutional din domeniul angajării străinilor în 

România. Limite de competență 

Luciana Lăzărescu, Roxana Mihaela Prisacariu 

 

În acest capitol ne-am orientat în primul rând spre analiza atribuțiilor instituțiilor implicate în 

aplicarea politicilor de imigrație în relație cu piața muncii așa cum reies din legislația în 

vigoare. Analiza legislației a fost completată, pe anumite aspecte, cu informații din interviurile 

realizate cu reprezentanţi ai factorilor de decizie cu atribuţii in integrarea pe piaţa muncii a 

imigranţilor. Am încercat să oferim o  imagine  asupra rolului acestor  instituţii în stimularea 

participării străinilor din state terțe pe piața muncii, a interesului pe care autoritățile publice îl 

au față de acest grup și a percepțiilor funcționarilor publici legate de relația instituțiilor în 

care lucrează cu străinii.   

Inspectoratul General pentru Imigrări 

IGI e principala instituție responsabilă ȋn domeniul politicilor de migrație. In implementarea 

acestora, IGI cooperează cu structuri și instituții din subordinea MAE, MMFPSPV, MENCS și 

cu alte instituții subordonate MAI, precum și cu autoritătile publice locale. 

In domeniul mobilității, IGI asigură conexiunea dintre societatea romȃnească și străinii 

interesați de accesul ȋn această societate. In acest context, IGI cooperează cu instituțiile 

romȃne, dar și cu instituții internaționale sau din alte state. In implementarea politicilor 

imigratie în relația cu piața muncii IGI cooperează cu autoritățile specializate a) ȋn domeniul 

muncii: Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, agențiile de ocupare a forței 

de muncă și b) ȋn domenii conexe: Consiliul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor, casele de pensii, direcțiile de asisteță socială și protecția copilului.  

Inspectoratul General pentru Imigrări funcționează în subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor și are atribuții ȋn domeniile migrației, azilului și atribuții cu caracter general vizȃnd, 

printre altele, elaborarea și implementarea strategiilor naționale din domeniul imigrației, 

azilului și integrării95 și coordonarea activității instituţiilor publice, autorităţilor administraţiei 

publice locale şi organizaţiilor neguvernamentale implicate în integrarea străinilor. 

IGI, prin inspectorul general, asigură vicepreşedinția Grupului de coordonare a 

implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, al cărui președinte este secretarul de 

stat pentru ordine publică din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, conform HG 572/2008 

privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind 

imigraţia96. 

In domeniul vizelor, IGI colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe, mai exact cu Centrul 

Național de Vize și cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei din străinătate97 

unde străinii pot depune cererile pentru viză și unde primesc aceste vize. 

                                                           
95 Art.1 din HG 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări. 
96 Hotărȃrea guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a implementării Strategiei naţionale privind 
imigraţia, M.Of. nr. 439 din 11.6.2008 
97 A se vedea OUG 194/2002. 
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În ce privește viza la frontieră, ȋn cazurile ȋn care se acordă asemenea vize de intrare și ȋn 

cazul vizei de ieșire din țară, IGI colaborează cu Poliția de Frontieră, instituție aflată, ca și 

IGI, tot ȋn subordinea Ministerului Afacerilor Interne. 

Odată intrați pe teritoriul Romȃniei, străinilor care doresc să rămȃnă ȋn Romania ȋn scop de 

imigrare și care ȋndeplinesc condițiile legale li se poate acorda sau prelungi dreptul de 

ședere primind un permis de ședere temporară, de regulă, pentru 1 an. Acordarea și 

prelungirea dreptului de ședere sunt atribuții ale IGI, la fel ca și eliberarea permiselor de 

ședere ale căror tipuri au fost menționate ȋn capitolul corespunzător.  

Integrarea străinilor în România  

In ce privește atribuțiile de integrare socială a străinilor, inclusiv pe piața muncii, ele sunt 

ȋn responsabilitatea Serviciului integrare, asistenţă, coordonare centre şi relocare din cadrul 

Direcției de Azil și Integrare a IGI, indiferent că aceste servicii au ȋn vedere beneficiarii unei 

forme de protecție internațională sau alți străini cu ședere legală98. Prin intermediul acestui 

serviciu, IGI se presupune că ar coordona activitatea celorlalte instituţii ale statului, autorităţi 

ale administraţiei publice locale şi organizaţii neguvernamentale implicate în procesul de 

integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România şi ar monitoriza 

cazurile individuale99. În practică nu este vorba de coordonare, ci de colaborare în cel mai 

fericit caz, pe rezolvarea unor situații punctuale individuale. De asemenea, înregistrarea 

adecvată și monitorizarea cazurilor care s-au adresat autorităților pentru diverse probleme 

lasă de dorit. 

Structurile teritoriale ale IGI cooperează cu structurile teritoriale din subordinea sau de sub 

autoritatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice 

(MMFPSPV) - cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM),  cu Agențiile Județene pentru 

Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), cu Agenţiile Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

(AJOFM), Casele Județene de Pensii Publice. Serviciile teritoriale ale IGI cooperează cu 

Directiile generale de asistenta sociala si protectie a copilului DGASPC din subordinea 

Consiliilor județene, cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate și cu Inspectoratele 

Județene Scolare (ISJ) din subordinea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Stiințifice 

(MENCS). În practică, colaborarea cu o parte dintre aceste instituții lasă de dorit deoarece 

străinii reprezintă un grup prea mic, care necesită efort suplimentar, ieșirea din rutină și 

asumarea responsabilității. 

OG 44/2004 privind integrarea străinilor prevede modul de cooperare dintre IGI și AJOFM și 

respectiv ISJ ȋn cadrul programelor de integrare destinate BPI, cu mențiunea că de serviciile 

respective pot beneficia și ceilalți ștrăini cu ședere legală. AJOFM le revine sarcina de a 

ȋntocmi, ȋn colaborare cu IGI și conform profilului cultural, educațional și familial al fiecărei 

persoane, un plan individual de mediere pentru punerea în legătură a angajatorilor cu 

persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de 

serviciu (art.59 din L.76/2002)100. În practică planul individual de mediere nu se întocmește 

pentru străini, datorită stilului de lucru al AJOFM, centrat pe abordarea de masă, în 

detrimentul celei individuale și a dificultăților de comunicare. Cursurile gratuite de ȋnvățare a 

                                                           
98 Pentru lista detaliată a structurilor și a atribuțiilor IGI, a se vedea Hotărȃrea guvernului nr. 639/2007 privind structura 
organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări M.Of. nr. 426 din 26.6.2007 
99 Art. 31 și 35ind.4 din OG 44/2004. 
100 Procedura de elaborare, conţinutul şi monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cf. art. 60 al.2 din L.76/2002. 
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limbii romȃne pentru străini adulți se organizează de ISJ ȋn colaborare cu serviciile IGI din 

țară după metodologia adoptată prin ordin al MENCS101. În practică cursurile de limba 

română pentru adulți sunt organizate cu mari dificultăți de ISJuri, doar pe durata anului 

școlar, nu oferă informații utile pentru accesul pe piața muncii, nu sunt adaptate invătării 

limbii române de către străini, diferențelor culturale și programului de lucru al cursanților. 

Printr-un proiect finanțat din fondul european pentru integrare, Institutul Intercultural 

Timișoara, împreună cu MECTS au elaborate o metodologie de predare a limbii române ca 

limbă străină și au format o rețea de 30 de profesori de limba română pentru, dar ale căror 

abilități nu au mai fost folosite corespunzător de la finalizarea proiectului. 

IGI ar trebui să colaboreze și cu autoritățile publice locale pentru integrarea străinilor ȋn 

comunitățile locale și facilitarea accesului la drepturile sociale. Astfel, autorităţile 

administraţiei publice locale ar trebui să desemneze un funcţionar public care monitorizează 

integrarea străinului în comunitatea respectivă. Funcţionarul public ar colabora cu IGI în 

vederea întocmirii planului de asistenţă pentru străinii care au dobândit o formă de protecţie 

în România care îşi stabilesc reşedinţa în comunitatea respectivă102. Acest lucru nu se 

întâmplă în practică, iar primăriile nu au interese privind imigranții, deoarece aceștia nu au 

drept de vot în alegerile locale.  

Un alt aspect care impune cooperarea interinstituțională este accesului străinilor care au 

dobândit o formă de protecţie în România la drepturile sociale. In acest domeniu, IGI, 

MMFPSPV, MENCS, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu 

Handicap, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie şi alte instituţii cu 

competenţe în domeniu ar stabili, în condiţiile legii, lista documentelor necesare, ţinând cont 

de specificul situaţiei străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România103. Sunt 

anumite instituții care practică excepții de la obligativitatea furnizării unor documente de către 

BPI, dar acest lucru ține de interpretarea legii, neexistând o procedură comună, iar 

majoritatea angajatilor evitând să-și asume responsabilitatea, mai ales în cazul prestațiilor. 

În fiecare an, nu mai târziu de 1 iulie, IGI este chemat să înainteze MENCS, MMFPSPV, 

ANOFM, Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie o notă privind numărul de persoane estimat să 

beneficieze de activităţile în vederea integrării, pentru anul următor104. În condițiile lipsei de 

implicare a structurilor subordonate ministerelor în cauză, această notă nu își are rațiunea 

practică. 

Alte necesități de cooperare reies din Strategia națională privind imigrația, strategie a cărui 

obiectiv strategic II - Intărirea controlului legalității șederii cetățenilor statelor terțe pe teritoriul 

Romȃniei și aplicarea corespunzătoare a măsurilor de ȋndepărtare și a măsurilor restrictive - 

presupune, printre altele, și ȋntărirea cooperării cu autoritățile romȃne competente pentru 

combaterea migrației ilegale și a muncii nedeclarate a cetătenilor din state terțe (obiectiv 

specific 3). 

                                                           
101 A se vedea Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3.152/2008 privind aprobarea Regulamentului de 
organizare a cursurilor de limba română şi atestare a nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice, M.Of. nr. 
128 din 19.2.2008Ordinul Ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.390/2008 pentru probarea Metodologiei privind 
elaborarea testelor de evaluare a cunoştinţelor de Limba română, M.Of. nr. 736 din 30.10.2008 
102 Art.24 din Normele metodologice la OG 44/2004. 
103 Art. 2 al.2 din Normele Metodologice de aplicare a OG 44/2004. 
104 Art. 32 al.1 din OG 44/2004. 
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Muncă 

În privința relațiilor de muncă: prelungirea dreptului de sedere ȋn scop de muncă sau 

detașare, eliberarea avizelor și permiselor de muncă și combaterea muncii nedeclarate, IGI 

cooperează cu structurile specializate al ministerelor, autorităților administrative autonome și 

cu autoritățile publice locale. 

Stabilirea contingentului anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă prin 

HG necesită punerea de acord a datelor privind situaţia pieţei muncii din România și lista 

ocupaţiilor deficitare cu cele privind migraţia forţei de muncă105. Din răspunsul MMFPSPV la 

cererea de informații, reiese că structura responsabilă de elaborarea listei ocupațiilor 

deficitare este ANOFM, care ne-a furnizat lista elaborată cu datele disponibile intre ianuarie - 

septembrie 2015, care probabil a servit la stabilirea contingentului anual de lucrători imigranți 

pentru 2016. 

Inspectoratul General pentru Imigrări transmite trimestrial Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice situaţia statistică a avizelor de angajare/detaşare, 

a permiselor unice şi a permiselor de şedere care conferă şi drept de muncă, precum şi 

situaţia cetăţenilor Uniunii Europene care desfăşoară pe teritoriul României activităţi 

dependente106. 

Pentru străinii care intenționează să practice ȋn Romȃnia o profesie liberală, este necesar 

documentul de autorizare prevăzut de lege107 emis de organismele profesionale relevante 

din Romȃnia. Spre exemplu, pentru medici, dovada dreptului de liberă practică medicală și 

specialitatea rezultă din documentul ce atestă calitatea de membru al Colegiului Medicilor din 

Romania, iar cea de avocat din ȋnscrisul doveditor al calității de membru al Baroul de Avocați 

din județul respectiv. Pentru străinii ce doresc să-și deschidă o afacere e necesar avizul 

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri (M.E.I.M.M.M.A.)108. 

In cazul șederii pentru studii este necesară dovada de acceptare la studii eliberată de 

MENCS109, iar pentru șederea ȋn vederea practicării de activități religioase e necesar avizul 

Secretariatului de Stat pentru Culte110. Pentru cercetători avizul este acordat de Autoritatea 

Națională pentru Cercetare Științifică111, iar pentru străinii care desfăsoră alte activități ce nu 

contravin legilor romȃne, IGI este cel care poate aprecia dacă este necesar avizul altor 

autorități competente sau dacă documentele prezentate de străin sunt suficiente pentru a 

justifica necesitatea șederii lui ȋn Romȃnia112. 

Prin birourile județene, IGI are de asemenea competențe legate de combaterea muncii 

nedeclarate a străinilor în România, împreună cu inspectoratele teritoriale de muncă. Deși 

prevenirea desfășurării de activități lucrative fără drept de muncă este unul dintre obiectivele 

IGI, în practică orientarea instituției este pe control și sancțiuni (inclusiv expulzarea străinilor 

identificați fără ședere legală) și nu pe prevenție prin campanii/eforturi de informare 

sistematică a străinilor din România în această privință. În plus, prevederile legale privitoare 

la venituri impun limite ridicate, în sensul că pentru lucrătorii din state terțe înalt calificați 

                                                           
105 Art.29 din OG 25/2014 
106 Art.29 OU 25/2014 
107 Art.42 lit. a și 54 din OUG 194/2002 
108 Art.43 al.1 și art.55 din OUG 194/2002 
109 Art.45 al.3 lit. a) din OUG 194/2002 
110 Art.47 al.1 lit. a și art.66 din OUG 194/2002 
111 Art.67 OUG 194/2002 
112 Art.69 al.1 lit. g din OUG 194/2002 
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salariul trebuie să fie de 4 ori salariul mediu brut, iar pentru ceilalți străini care solicită drept 

de ședere în scop de muncă trebuie să fie la nivelul salariului mediu brut. Aceste limite nu 

sunt de natură să contribuie la reducerea muncii nedeclarate a străinilor ci dimpotrivă, la 

descurajarea angajatorilor, mai ales că și în privința muncitorilor străini slab calificați se 

practică același venit mediu, fapt care îi pune în competiție cu cetățenii români din aceeași 

categorie, cu șanse minime de câștig. Prevederile legislative considerate ca fiind restrictive 

pentru angajator sau cetățenul terț, cum sunt: “realizarea unei selecții de pe piața forței de 

muncă autohtonă, înainte de a putea angaja un străin pe locul de muncă vacant şi (stabilirea 

– n.i.) unui plafon minim de salarizare a lucrătorului străin la nivelul salariului mediu lunar 

pentru lucrătorul permanent, respectiv 4 salarii medii pe lună la lucrătorul înalt calificat”. sunt 

apreciate ca având scopul de “protejare a forței de muncă autohtone”.113 

Inspectoratele Teritoriale de Muncă 

Se ocupă de monitorizarea respectării de către angajatori a prevederilor legale legate de 

relațiile de muncă, condițiile de muncă, sănătatea și siguranța lucrătorilor. În ceea ce privește 

imigranții, ITM lucrează împreună cu IGI pe constatarea contravențiilor și aplicarea 

sancțiunilor prevăzute în OG. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe 

teritoriul României. Responsabilitățile celor două instituții nu sunt clar separate în lege. În 

practică, ITM supraveghează repunerea în legalitate din partea angajatorului, dar imigranții 

care au fost găsiți fără forme legale sunt referiți IGI, fără o monitorizare ulterioară din partea 

ITM.  Inspecția Muncii a precizat două limite de intervenţie în relația cu cetățenii străini din 

state terțe, și anume faptul că  

“nu pot fi identificați și verificați în fapt lucrătorii străini casnici, la domiciliul 

angajatorilor, în ceea ce privește respectarea drepturilor acestora (timp de muncă și 

odihnă, acordarea drepturilor salariale). O altă problemă identificată fiind cea 

referitoare la comunicarea anevoioasă din cauza necunoașterii limbii române”. 

(Extras din Răspunsul Inspecției Muncii, iulie 2016) 

Legea de referință cu care operează Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă 

în domeniul imigrației este OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea 

străinilor pe teritoriul României. Responsabilitățile instituției se referă în acest sens la 

constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege. 

"Inspecția Muncii colaborează cu Inspectoratul General pentru Imigrări, în baza unui 

Protocol de cooperare încheiat între cele două instituții, si a unui Plan de cooperare 

operativă pentru depistarea angajaţilor străini ilegali şi combaterea muncii 

nedeclarate a străinilor încheiat anual. Inspecția Muncii nu are încheiate cu ONG-urile 

protocoale de cooperare în acest domeniu de competență” 

(Extras din Răspunsul Inspecției Muncii, iulie 2016) 

Aceeași instituție consideră că imigranții nu se adresează Inspecției Muncii datorită 

“reticenței cetățenilor străini de a se adresa instituțiilor de control din România, care 

conduce la lipsa  înregistrării unor astfel de petiții la instituția noastră”. Numai că, dacă 

ajung la Inspecția Muncii, cetățenii care se confruntă cu o situație de ilegalitate în privința 

                                                           
113 Interviu autoritate publică. 
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relațiilor, condițiilor sau securității în muncă riscă să fie ei înșiși sancționați sau chiar 

expulzați, în virtutea aceluiași acord cu IGI. 

 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

Pentru continuarea ȋn Romȃnia a studiilor și pentru obținerea avizului de angajare pot fi 

necesare, ȋn funcție de locul de muncă și de profesia practicată, pe lȃngă documentul de 

autorizare prevăzut de lege, despre care am amintit, diploma de studii eliberată de instituţii 

de învăţământ acreditate în România sau atestatul de recunoaştere a studiilor necesare 

acceptării la studii sau a ocupării locului de muncă vacant, eliberat în condiţiile prevăzute de 

legislaţia în domeniu de Ministerul Educaţiei Naţionale, mai exact de direcția competentă din 

cadrul MENCS denumită Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

(CNRED). Pentru diplomele obținute în state terțe, procedura este în prezent extrem de 

greoaie, costisitoare și discreționară, mai ales dacă sistemele nu sunt asemănătoare celui 

românesc sau dacă între România și statul emitent nu există acorduri bilaterale privind 

recunoașterea diplomelor. România a încheiat acorduri bilaterale de recunoaştere a studiilor 

cu Franţa (2012), Cipru (2009), Federaţia Rusă (1999), Ucraina (1999), Bulgaria (1998), 

Slovacia (1998), Republica Moldova (1998) şi Ungaria (1997). Recunoașterea diplomelor de 

studii dobândite în statele membre UE este automată, indiferent de țara de origine a 

solicitantului. 

In scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor, străinii care 

au obţinut o formă de protecţie în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor 

sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul 

recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România ar putea beneficia de o metodologie 

specială de atestare a studiilor preuniversitare care este prevăzută încă din 2004 dar nu a 

fost aplicată până în prezent.  

Tot pentru obținerea avizului de angajare mai pot fi necesare, pe lȃngă diploma de studii sau 

documentul de recunoaștere eliberat de CNRED și documentele care atestă pregătirea 

profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ (diplome eliberate de furnizori de 

formare profesională) sau, după caz, care atestă experienţa profesională și calificarea 

profesională necesare ocupării locului de muncă vacant. Acestea se obțin de la organismele 

profesionale relevante din statele unde s-a dobȃndit calificarea, pregătirea profesională sau 

experiența și se evaluează în România de către centrele de evaluare și certificare a 

competențelor profesionale. Centrele sunt autorizate pentru anumite ocupații/calificări, cele 

mai multe din domeniul construcțiilor și serviciilor, dar procedura nu este transparentă și 

presupune examinare scrisă în limba română.  

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

Este instituția care aplică strategiile naționale din domeniul ocupării și formării profesionale, 

măsurile de protecție socială pentru persoanele neîncadrate în muncă și se ocupă de 

dezvoltarea dialogului social în acest domeniu. În plus, instituția are atribuții de furnizor de 

servicii de consiliere, informare și mediere a muncii (inclusiv centralizarea cererii și ofertei de 

locuri de muncă) dar și de formare profesională, prin agențiile teritoriale (AJOFM și ALOFM). 

ANOFM are în subordine 41 agenții județene și Agenția Municipiului București, 8 centre 
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regionale de formare profesională a adulților și 7 centre județene de formare profesională a 

șomerilor. Principala lege cu care operează ANOFM este Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru șomaj și măsuri pentru ocuparea forței de muncă. Activitățile ANOFM sunt 

orientate de Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (SNOFM) 2014 – 2020, 

care urmărește în primul rând creșterea ratei ocupării la 70% pentru populația între 20 – 65 

ani. La analiza pieței muncii făcută pentru a stabili prioritățile SNOFM, au fost identificate mai 

multe probleme practice care contribuie la participarea relativ scăzută pe piața muncii din 

România. Printre acestea, amintim: segmentarea pieței muncii, fiscaliatea ridicată, 

participarea scăzută a tinerilor, femeilor, vârstnicilor, integrarea dificilă pe piața muncii pentru 

grupurile vulnerabile, neconcordanțe între calificări, competențe și cererea angajatorilor, 

diferențe mari la nivel regional în activitatea economică, cultură antreprenorială scăzută, 

pondere mare a economiei informale ca procent din PIB. “Dat fiind deficitul general de locuri 

de muncă, grupurile confruntate cu dezavantaje speciale sunt cele mai afectate. Pe lângă 

competențele inadecvate, atitudinile ostile și normele sociale, condițiile de muncă excesiv de 

rigide şi accesul dificil la informatii reprezintă obstacole în calea găsirii unui loc de muncă, 

având impact negativ asupra participării grupurilor dezavantajate la piaţa muncii şi a 

standardului lor de viaţă.” (Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 – 

2020: 47) 

Imigranții nu fac parte dintre grupurile vulnerabile țintite de Strategia ANOFM (care sunt în 

special femeile și populația romă). Agențiile de ocupare nu au programe speciale pentru 

imigranți, deci îi tratează pe aceștia ca pe cetățenii români aflați în căutarea unui loc de 

muncă. Numai că angajații AJOFM recunosc că, datorită limbii și culturii diferite, străinii au 

dificultăți mai mari de integrare pe piața muncii. De exemplu, s-a apeciat ca fiind „prea 

devreme” acordarea dreptului la muncă solicitanților de azil după doar 3 luni, deoarece 

aceștia nu au timp suficient pentru învăţarea limbii române   

 

“e nevoie de timp pentru dezmeticire şi acomodare. Însă, dacă acestea sunt 

prevederile, trebuie aplicate”.  

(Interviu autoritate publică centrală) 

 

Totuși, acesta nu ar fi un motiv de adaptare a serviciilor pentru străini, ci mai degrabă de 

încurajare a recrutării forței de muncă din rândul populației locale (și din mediul rural), care ar 

presupune eforturi și costuri mai mici decât recrutarea forței de muncă imigrante.   

 

Concluzii și recomandări 

Din perspectivă normativă, necesitatea cooperării și colaborării inter-instituționale este 

recunoscută. Procedurile specifice prin care instituțiile își îndeplinesc atribuțiile legale nu sunt 

însă întotdeauna transparente sau, uneori, lipsesc cu desăvârșire.  Un exemplu legat de 

lipsa de transparență este procedura de recunoaștere a diplomelor de studii eliberate de 

state terțe la CNRED. De asemenea, lucrurile se complică în cazul profesiilor reglementate, 

unde intervine dreptul de liberă practică controlat de asociații profesionale. Un alt exemplu, 

de data asta legat de lipsa unor instrumente, este metodologia de atestare a studiilor 

preuniversitare pentru străinii care au dobândit o formă de protecție în România și nu posedă 

acte de studii, care desi este prevăzută de câțiva ani de legislația în domeniu, nu a fost 

niciodată aplicată. 
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Atitudinea instituțiilor cu atribuții în domeniul angajării care au răspuns întrebărilor noastre 

legate de legislația, practicile și perspectivele de a acoperi nevoile pieței muncii cu forță de 

muncă străină a fost rezervată. Unii funcționari au fost chiar sceptici în privința posibilității de 

a acoperi deficitul prin capitalul uman pe care îl aduc imigranții, deoarece “în România se 

înregistrează o creștere a numărului de șomeri necalificați” și pentru că imigranții sunt greu 

de integrat datorită dificultăților de limbă și diferențelor culturale. Sunt însă și excepții, de 

exemplu în cazul medicilor, unde autoritățile intervievate consideră că ar trebui evaluată 

posibilitatea obținerii dreptului de liberă practică pentru cei care au terminat medicina în 

România, indiferent de țara de origine.  

In procesul colaborării interinstituționale sunt situații în care limitele de competență ale 

instituțiilor care vin ȋn contact sunt uneori incerte. Un exemplu este lipsa unei delimitări clare 

a atribuțiilor legate de controlul muncii nedeclarate a străinilor și aplicarea sancțiunilor care, 

conform OG nr. 25/2014, intră atât în atribuțiile inspectoratelor teritoriale de muncă, cât și în 

ale structurilor teritoriale ale IGI.  

Deși la nivel declarativ colaborarea între aceste instituții, atât la nivel central cât și local, este 

bună, credem că este necesară consolidarea canalelor de comunicare dintre IGI, respectiv 

structurile sale teritoriale, și instituțiile partenere. În unele răspunsuri pe care le-am primit la 

cererile de informații conform legii 544/2001, a fost evidentă pasarea responsabilității spre 

unele structuri subordonate, dar și necunoașterea atribuțiilor unor instituții județene legate de 

migranți, ba chiar confuzii legate de definirea termenului imigrant. Considerăm că în prezent 

imigranții, definiți ca străini din state terțe, nu sunt un grup de interes pentru instituțiile publice 

din România.  

Recomandări: 

 Pentru a crea șanse reale de participare pe piața muncii și în societate pentru străini, 

trebuie în primul rând deschidere din partea sistemului institutional și interes la nivel 

politic. Reticențele din partea autorităților publice referitoare la migranți ar putea avea 

efecte negative pe termen mediu și lung, in condițiile în care alte soluții, cum ar fi 

atragerea de forță de muncă din zonele rurale/fără oportunități de angajare sau 

recalificarea întârzie să se materializeze și sunt aplicabile în contexte și zone 

geografice specifice.  

 

 In ceea ce privește cooperarea cu MAE și structurile sale externe, credem că aceasta 

n-ar trebui să se limiteze la acordarea vizelor, ci, ȋn acord cu obiectivele specifice 

declarate ȋn Strategia națională privind imigrația114, să aibă ȋn vedere și informarea 

cetățenilor statelor terțe despre societatea romȃnească ȋn general și despre piața 

internă a forței de muncă în particular. 

  

                                                           
114 Asigurarea unei informări mai bune a cetățenilor statelor terțe privind posibilitățile și condițiile de imigrare legală (obiectiv 
specific I.4). 
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Capitolul VI - Situația imigrației în România în perioada 2007 – 2015 

Cristina Șerbănică 

 

Deși recunoscută oficial drept o țară de tranzit pentru imigranți și o țară-sursă importantă 

pentru migrația internațională, România ultimului deceniu a înregistrat un trend pozitiv, dar 

ușor oscilant și în privința imigrației, urmare a evoluțiilor economice, politice și sociale. 

Aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, creșterea economică accentuată începând cu 

anul 2000 și perspectivele stabile de dezvoltare a mediului de afaceri au reprezentat tot 

atâția factori favorizanți ai imigrației cu destinația România, în ciuda faptului că perioada de 

criză economică și nivelul relativ redus de maturitate al pieței muncii și-au făcut resimțite 

efectele negative. Prezentul capitol prezintă evoluția numărului și a structurii populației de 

imigranți în România în perioada 2007 – 2015 și formulează concluzii cu implicații la nivelul 

politicilor de migrație.    

Evoluția numărului și a structurii populației de imigranți în perioada 2007 
– 2014 

Tabelul nr. 3 prezintă evoluția numărului de străini în România în perioada 2007 – 2015 și 

scoate în evidență următoarele schimbări: 

 dacă în primii ani după aderarea la Uniunea Europeană, numărul total de imigranți a 

crescut în ritm accelerat, de la 44.700 persoane în 2007 până la 61.800 persoane în 

anul 2009, în perioada care a coincis cu manifestarea crizei economice și financiare 

numărul imigranților a scăzut până la un minim de aproximativ 53.600 în anul 2012. 

Așa cum se evidențiază și în Strategia Națională privind Imigrația pentru perioada 

2015 – 2018 (p. 8), criza economică a dus la scăderea în intensitate a fluxului de 

imigrație legală – în special în ceea ce privește imigrația economică, desfășurarea de 

activități comerciale sau angajare - dar a dus la creșterea imigrației ilegale, România 

fiind poziționată pe rutele de imigrație având ca destinație țările din vestul 

continentului european. După anul 2012, fluxul de imigrație și-a reluat trendul 

ascendent, astfel încât la sfârșitul anului 2015, conform datelor IGI, numărul 

imigranților era de circa 61.400 – o valoare foarte apropiată de cea de maxim 

înregistrată în anul 2009; 

 în privința structurii pe sexe a imigranților, numărul persoanelor de sex masculin a 

fost constant mai mare decât al celor de sex feminin, cu un raport de aproximativ 

60% - bărbați și 40% - femei, care se menține și astăzi; în acest caz pentru România 

se confirmă imigrația preponderent masculină, deși din perspectiva scopului șederii 

este dominantă migrația familială, preponderent feminină, așa cum se va arăta în 

continuare; 

 în același timp, pentru întreaga perioadă observată – populația în vârstă de muncă 

(15 – 64 ani) reprezintă aproximativ 90% din totalul imigranților, cea mai numeroasă 

grupă de vârstă fiind cea de 20 – 24 ani (16% din total); structura pe grupe de vârstă 

confirmă și în România tendința identificată în majoritatea celorlalte țări europene – 

de imigrație preponderant a populației tinere, aptă de muncă (vezi Tabelul nr. 3).  

 

 

 



 

Page 58 of 137 
 

 

Tabelul 3- Evoluția numărului de imigranți în perioada 2007 – 2015 după gen și vârstă  

Criteriu 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Distribuția pe sexe 

Masculin - - - 

35.00

1 34.888 31.602 33.001 

34.63

4 

37.31

2 

Feminin - - - 

25.40

1 25.842 22.037 22.518 

22.88

3 

24.10

1 

Distribuția pe grupe de vârstă 

0- 4 - - - 1.332 1.327 1.092 1.345 1.518 1.600 

5-9 - - - 1.362 1.386 1.424 1.559 1.660 1.768 

10-14 - - - 1.226 1.231 1.196 1.273 1.363 1.427 

15-19 - - - 4.846 4.914 3.276 4.119 4.113 4.635 

20-24 - - - 9.810 9.782 8.967 9.228 9.271 

10.58

7 

25-29 - - - 9.457 8.949 6.935 6.769 6.849 7.297 

30-34 - - - 8.047 8.271 7.091 7.140 7.439 7.532 

35-39 - - - 6.684 6.591 5.825 5.812 6.070 6.343 

40-44 - - - 5.765 5.669 5.099 5.107 5.312 5.316 

45-49 - - - 4.680 4.717 4.342 4.396 4.534 4.683 

50-54 - - - 3.014 3.132 3.276 3.389 3.560 3.819 

55-59 - - - 1.882 2.099 2.153 2.234 2.353 2.552 

60-64 - - - 1.080 1.262 1.326 1.348 1.466 1.632 

65-69 - - - 507 579 669 751 875 992 

70-74 - - - 331 384 440 460 510 543 

75-79 - - - 236 254 304 316 319 340 

80-84 - - - 99 129 166 199 214 234 

85 şi peste - - - 44 54 67 74 91 113 

Necunoscut - - - 0 0 0 0 0 0 

Total  

44741

* 

58.73

6 

61.80

0 

60.40

2 60.730 53.648 55.519 

57.51

7 

61.41

3 

Surse: 
*Pentru anul 2007, datele au a fost preluate după Alexe (2015)  
 EUROSTAT - All valid permits by reason, length of validity and citizenship on 31 December of each 
year [migr_resvalid] 
 

După județele de reședință, cei mai mulți dintre imigranți pot fi regăsiți în municipiul București 

– 22.669 și în județul Ilfov – 5.753 (împreună, cele două unități teritoriale găzduiesc 

aproximativ 44% din numărul total de imigranți din România), urmate fiind, în ordine 

descrescătoare, de județele Constanța, Timiș, Iași și Cluj, cu un număr care variază între 

4.100 și 2.500 de străini din state terțe. La polul opus se situează județele Covasna, 

Harghita, Sălaj și Gorj, fiecare cu mai puțin de 200 de imigranți, dar și cu o populație totală 

net inferioară județelor preferate de populația imigrantă (Tabelul nr. 4).  
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Tabelul 4 - Distribuția imigranților după județul de reședință la data de 30.04.2016 

Județ Număr imigranți Județ Număr imigranți 

Alba 425 Harghita 89 

Arad 1225 Hunedoara 614 

Argeș 948 Ialomita 342 

Bacau 1192 Iasi 3.828 

Bihor 1143 Ilfov 5.753 

Bistrita-Nasaud 225 Maramures 780 

Botosani 379 Mehedinti 345 

Brăila 415 Mures 699 

Brasov 1112 Neamt 683 

Bucuresti 22669 Olt 425 

Buzau 431 Prahova 1.331 

Calarasi 246 Salaj 137 

Caras-Severin 414 Satu Mare 246 

Cluj 2548 Sibiu 804 

Constanta 4160 Suceava 1.129 

Covasna 100 Teleorman 211 

Dimbovita 470 Timis 3.985 

Dolj 1288 Tulcea 282 

Galati 1738 Vaslui 331 

Giurgiu 483 Vilcea 407 

Gorj 187 Vrancea 458 

Sursa: Datele IGI 

 

Tabelul nr. 5 prezintă situația imigranților după cetățenie și scoate în evidență ponderea 

semnificativă, dar în scădere, a cetățenilor din Republica Moldova, Turcia și China în totalul 

imigranților din România. De remarcat este faptul că numărul și ponderea cetățenilor 

moldoveni în total imigranți s-a redus la jumătate în perioada 2014 - 2015 comparativ cu anii 

de vârf 2009 – 2011, în timp ce imigrația dinspre Turcia s-a menținut relativ constantă între 

2012 – 2015, după un maxim înregistrat în 2008, iar cea dinspre China a cunoscut variații 

anuale de aproximativ o mie de persoane în perioada analizată. O creștere constantă poate 

fi identificată în numărul imigranților din Siria, pe măsură ce revoluția izbucnită în 2011 a 

evoluat spre război civil, iar Statul Islamic se luptă pentru controlul teritoriilor cîștigate în Siria 

și Irak. Creșteri ușoare pot fi observate și în rândul imigranților din Israel și Irak, dar și în 

rândul cetățenilor din alte țări decât cele considerate” tradiționale” pentru imigrația din 

România. 
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Tabelul 5 - Situația imigranților din România după cetățenie 

Cetățenie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Moldova 15.919 18.497 18.595 17.687 12.138 11.083 9.828 9.455 

Turcia 10.496 10.007 9.236 9.019 8.469 8.617 8.807 8.804 

China 8.663 8.077 7.011 7.124 6.665 6.886 7.359 7.559 

Siria 2.238 2.373 2.382 2.467 2.701 3.741 4.140 4.540 

Israel 1.047 1.117 1.124 1.310 1.475 1.642 1.825 2.575 

Irak 1.442 1.462 1.366 1.304 1.387 1.590 1.832 2.319 

SUA 1.700 1.785 1.729 1.910 1.849 1.910 2.010 2.134 

Serbia 1.437 1.630 1.599 1.575 1.526 1.541 1.634 1.863 

Ucraina 1.274 1.260 1.362 1.409 1.317 1.401 1.574 1.843 

Liban 1.624 1.621 1.576 1.507 1.265 1.290 1.342 1.356 

Alte țări 12.896 13.971 14.422 15.418 14.856 15.818 17.166 18.965 

TOTAL 58.736 61.800 60.402 60.730 53.648 55.519 57.517 61.413 

Sursa: EUROSTAT - All valid permits by reason, length of validity and citizenship on 31 December of 

each year [migr_resvalid] 

Motivele șederii în România 

Cunoașterea motivelor care au stat la baza acordării permiselor de ședere legală în România 

permite o înțelegere mai profundă a fenomenului imigrației în perioada analizată. Așa cum se 

poate observa din Figura nr. 1, din anul 2008 și până în prezent, principalul motiv al venirii în 

România a fost acela al reîntregirii familiei/ legăturilor de familie, care a adus în țară circa o 

treime (aproape o jumătate în anul 2011) din numărul total de imigranți. Motivul studiilor se 

află pe cel de-al doilea loc în rândul preferințelor imigranților (circa o cincime din numărul 

total), cifrele reluând trend-ul ascendent după anul 2013. De departe, motivul activităților 

remunerate a cunoscut cea mai dramatică scădere după perioada de maxim – 2008, astfel 

încât ponderea celor care vin în România cu acest scop este în prezent de sub 10% din 

numărul total de imigranți. Nu în cele din urmă, Figura nr. 1 evidențiază și creșteri în rândul 

refugiaților și al persoanelor cu protecție subsidiară, în special după anul 2012.  

Figura 1 - Motivele șederii imigranților în România. Statistica permiselor de ședere 
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Sursa: EUROSTAT - All valid permits by reason, length of validity and citizenship on 31 December of 

each year [migr_resvalid] 

Concluzii și recomandări 

Prezentul capitol a adus în atenție situația imigrației în România, iar analiza realizată aduce 

cu sine o serie de concluzii cu implicații la nivelul politicilor de migrație. Prima dintre acestea 

este legată de schimbarea structurii imigranților după cetățenie: dacă în perioada 

imediat următoare aderării la Uniunea Europeană - România a cunoscut fluxuri importante 

de imigrație dinspre Republica Moldova, acestea sunt semnificativ reduse în prezent, în 

condițiile în care numărul total de imigranți nu a cunoscut variații semnificative. Motivele sunt 

legate, între altele, de eliminiarea vizelor pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în 

Uniunea Europeană, și, implicit, de reducerea beneficiilor de a accede în Uniune via 

România. Acest fapt echivalează cu creșterea numărului de imigranți dinspre țări altele decât 

cele tradiționale și presupune un efort suplimentar de a lua în considerare cetățeni care – în 

cele mai multe dintre cazuri – nu aparțin spațiului european (așa cum era cazul Moldovei) și 

care vor avea nevoie de asistență susținută pentru integrare.  

O a doua observație este legată de creșterea numărului de imigranți care vin în România 

pentru reîntregirea familiei și a celor care vin pentru studii. Conform rapoartelor MIPEX 

2013 și 2015 legislația și politicile care privesc reunificarea familiei sunt bine dezvoltate în 

România, oferind condiții favorabile, în conformitate cu normele și standardele Uniunii 

Europene, fapt care plasează România în prima treime în clasemanetul țărilor participante la 

MIPEX pentru indicatorul reîntregirea familiei (Huddleston et al., 2013; Huddleston et al., 

2015). Legat de motivul studii, de precizat este faptul că România oferă facilități pentru 

anumite categorii de străini – de exemplu pentru etnicii români din Republica Moldova, 

Republica Albania, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Ucraina ș.a.,  

Nu în ultimul rând, de interes deosebit pentru studiul de față este scăderea numărului de 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Protecție subsidiară 24 34 210 690 934 1223

Refugiați 147 212 697 970 1252 1366

Alte motive 13700 14133 13412 13155 12754 13270 11855 12196

Activități remunerate 13699 10583 7485 6592 5009 4814 5415 5409

Studii 12229 12535 11808 12368 11090 11755 11620 14628

Familie 19108 24549 27526 28369 23888 24020 26441 26591
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străini care vin în România pentru motivul activități remunerate, iar această realitate 

trebuie corelată deopotrivă cu realitățile socio-economice și cu politicile de migrație ale 

României. Schimbările structurale pe care economia și societeatea românească le-au 

cunoscut în ultimele decenii și-au pus amprenta asupra evoluției pieței muncii, care este încă 

departe de starea de optim. Restructurarea industrială profundă a creat o falie între cererea 

și oferta de muncă și a condus la numeroase disfuncționalități precum deficitul de forță de 

muncă calificată, nivel foarte ridicat de activități independente – asociat cu agricultura de 

subzistență și cu lipsa alternativelor, venituri disponibile mici și salarii neatractive în multe 

sectoare, dezvoltarea muncii ”la negru” și numeroasele grupuri la risc de excluziune pe piața 

muncii. În aceste condiții, în anul 2015, rata de ocupare a populației în vârstă de de 20 – 64 

ani a fost de 66%, la o distanță de 4,0 puncte procentuale față de ținta națională de 70% 

stabilită în contextul Strategiei Europa 2020, iar rata șomajului a fost de 6,8%, dar cu valori 

mult mai mari în rândul tinerilor de 15 – 24 ani: 21% (INS, 2016).  

România se confruntă în prezent cu un deficit major de cerere de forță de muncă, emigrație 

ridicată a forței de muncă bine calificate, lipsa culturii antreprenoriale, disparități teritoriale 

pronunțate și obstacole în pătrunderea pe piața muncii îndeosebi pentru tineri, persoane în 

vârstă, șomeri pe termen lung și alte grupuri vulnerabile, capacitate administrative redusă a 

Serviciului Public de Ocupare (Acord de Parteneriat România 2014). Conform Staretgiei 

Naționale de Ocupare 2014 – 2020, pe termen mediu, principalele riscuri asociate ocupării 

forței de muncă în România sunt legate de declinul demografic și mai ales de scăderea 

populației în vârstă de muncă115, de emigrație, adâncirea discrepanțelor urban – rural și 

creșterea sărăciei, dar și de menținerea finanțării măsurilor active destinate ocupării la un 

nivel insufcient.  

În aceste condiții, așa cum se va argumenta pe întreg parcursul acestui studiu, imigrația 

pentru muncă poate deveni o soluție viabilă, care să acopere deficitul de resurse de muncă, 

dar și deficitul competențe pe piața muncii din România  În același timp, ca parte a Uniunii 

Europene, România are ”o carte de jucat” în gestionarea actualei crize a migranților, pe care 

o va putea câșiga doar în condițiile unei abordări proactive, care prespune orientarea din 

timp către soluția cea mai avantajoasă. 

  

                                                           
115 Conform statisticilor Națiunilor Unite (Population Division, 2012), populaţia României îmbătrâneşte şi 

scade numeric, vârsta medie urmând să ajungă la aproape 49 de ani în anul 2050, de la 40 de ani în 2015, 

iar numărul de locuitori la 17,8 milioane în 2050. Sursa:   

http://www.capital.ro/populatia-romaniei-scade-la-178-milioane-in-2050-iar-varsta-medie-creste-la-49-de-ani-
de-la-40-in-2015.html  

http://www.capital.ro/populatia-romaniei-scade-la-178-milioane-in-2050-iar-varsta-medie-creste-la-49-de-ani-de-la-40-in-2015.html
http://www.capital.ro/populatia-romaniei-scade-la-178-milioane-in-2050-iar-varsta-medie-creste-la-49-de-ani-de-la-40-in-2015.html
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Capitolul VII - Ocupare și șomaj. Antreprenoriat și investiții străine  

Cristina Șerbănică 

 

Orice demers de caracterizare cantitativă a participării imigranților pe piața muncii este unul 

deopotrivă ambițios și dificil, dat fiind faptul că statisticile oficiale colectează date insuficiente 

în această direcție și, nu de puține ori, contradictorii. În ceea ce privește România, datele 

privind ratele de activitate și de ocupare ale imigranților nu sunt calculate la nivelul INS, iar 

EUROSTAT oferă date incomplete, așa cum se prezintă în cele ce urmează. În acest 

context, înțelegerea pattern-urilor de ocupare ale imigranților în România poate fi realizată 

doar prin intermediul datelor IGI care privesc motivele șederii în România pentru activități 

remunerate și situația avizelor de muncă acordate în România116, precum și statisticile 

Inspecției Muncii privitoare la situația salariaților străini (începând cu anul 2012, după 

intrarea în vigoare a registrului electronic al salariaților - noul ReviSal). În același timp, datele 

privind situația imigranților șomeri din România sunt disponibile prin intermediul statisticilor 

Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în timp ce o serie de estimări ale 

activităților antreprenoriale ale străinilor sunt realizate pe baza datelor Oficiului Național al 

Registrului Comerțului. Scopul prezentului capitol este acela de a trece în revistă – din datele 

disponibile – situația ocupării, a antreprenoriatului și a șomajului în rândul imigranților din 

România, evidențiind, totodată, aspectele care pot fi îmbunătățite prin intervenția factorilor 

decizionali.  

Ocuparea imigranților în România 

În ultimul deceniu, interesul pentru o mai bună cunoaștere a performanțelor și barierelor în 

participarea pe piața muncii a lucrătorilor străini a fost unul deosebit de ridicat la nivelul 

Uniunii Europene, dovada în acest sens fiind derularea unor proiecte internaționale de 

anvergură precum cele coordonate prin rețeaua LINET117 sau proiectul comun de cercetare 

OECD-Comisia Europeană cu tema ”Matching Economic Migration with Labour Market 

Needs” (OECD și EU, 2014). Toate aceste eforturi au condus la crearea unui set de 

indicatori care măsoară integrarea imigranților în societate - inclusiv pe piața muncii, prin 

prisma rezultatelor participării la piața muncii (labour market outcomes) și a calității 

ocupării/ locurilor de muncă (OECD, 2015). Din păcate, datele pentru România sunt 

incomplete în majoritatea surselor oficiale: cu titlu de exemplu, statisticile Eurostat care 

privesc ratele de activitate și ocupare ale imigranților cu cetățenie non-UE în România se 

opresc la nivelul anului 2009 (Tabelul nr. 6).  

Tabelul 6 - Rata de activitate și rata de ocupare a imigranților din România (15 – 64 ani), după cetățenie  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                                           
116 Dat fiind faptul că legislația din România prevede un număr mare de categorii de  străini care sunt exceptați de la obținerea 
avizului de angajare – de ex., străinii titulari ai dreptului de ședere pentru reîntregirea familiei,  străinii titulari ai dreptului de 
ședere temporară pentru studii ș.a. (OG 25/2014) – datele privind numărul avizelor de muncă oferă doar o imagine parțială a 
ocupării străinilor în România. 
117 Prin rețeaua LINET (The Independent Network of Labour Migration and Integration Experts) creată de Organizația 

Internațională pentru Migrație pentru a oferi consultanță Comisiei Europene au fost elaborate 10 studii ample legate de 

migranția economică și integrarea RTT pe piața muncii din UE, cu analize detaliate pentru fiecare stat membru 

(http://www.labourmigration.eu/).  

http://www.labourmigration.eu/
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Rata de activitate după cetățenie  

Imigranți cu 

cetățenie non-

UE 

65.9 62.5 63.5 - - - - - - 

Populație 

generală 

ROMÂNIA 

63.0 

 

62.9 

 

63.1 

 

64.9(b) 

 

64.1 

 

64.8 

 

64.9 

 

65.7 

 

66.1 

 

Rata de ocupare după cetățenie  

Imigranți cu 

cetățenie non-

UE 

64,3 58,7 60,8 - - - - - - 

Populație 

generală 

ROMÂNIA 

58.8 59.0 58.6 60.2(b) 59.3 60.2 60.1 61.0 61,4 

Sursa: EUROSTAT: Activity rates by sex, age and citizenship (%) [lfsa_argan) și Employment rates by 

sex, age and citizenship (%) [lfsa_ergan] 

Datele prezentate în Tabelul nr. 6 capătă semnificație îndeosebi prin comparație cu 

statisticile care privesc situația generală din România: astfel, atât în ceea ce privește rata de 

activitate, cât și rata de ocupare – străinii au avut performanțe egale sau chiar mai ridicate 

decât populația din România în perioada 2007 - 2009, confirmând teoria conform căreia 

imigranții acceptă chiar și job-uri sub calificarea lor, pentru a lua parte la piața muncii. Din 

păcate, lipsa datelor pentru perioada 2010 – 2015 nu permite înțelegerea efectelor crizei 

economice și financiare și nici a situației prezente a imigranților.   

O imagine mai completă a ocupării poate fi obținută din analiza situației străinilor care au 

obținut permisul de ședere pentru activități remunerate, a străinilor care au primit avize de 

angajare și a salariaților străini non – UE care sunt contabilizați – din anul 2012 - de către 

Inspecția Muncii din România, prin intermediul ReviSal.  

Situația permiselor de ședere pentru activități remunerate   

Datele prezentate în Figura nr. 1 au oferit o imagine de ansamblu a motivelor prezenței în 

România a imigranților din spațiul non-EU, arătând că ponderea activităților remunerate a 

scăzut brusc în perioada crizei economice și s-a menținut de atunci la procent de sub 10% 

din numărul total de imigranți din România.  Tabelul nr. 7 delimitează tipurile de activtăți 

remunerate pentru care s-a oferit primul permis de ședere imigranților din spațiul non-UE118, 

arătând, pe de o parte, scăderea bruscă după anul 2010 și, pe de altă parte, numărul redus, 

dar în creștere, al posesorilor de Cărți Albastre UE/lucrătorilor înalt calificați și numărul foarte 

scăzut al cercetătorilor din afara UE.  

Tabelul 7 - Permise de şedere acordate pentru prima dată în scopul desfăşurării de activităţi remunerate 

Motiv 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Activități remunerate 9.039* 4.724* - - - - - - 

Activităţi remunerate: Înalt 

calificaţi 0 0 0 0 0 0 0 140 

                                                           
118 Conform Eurostat, un permis de ședere este considerat ca fiind un prim permis în cazul în care a fost eliberat unei persoane 
pentru prima dată sau în cazul în care diferența de timp între exprirarea permisului vechi și începutul valabilității noului permis 
este de cel puțin șase luni, indiferent de anul emiterii acestora. 
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Activităţi remunerate: 

Cercetători 0 0 12 8 4 5 6 11 

Activităţi remunerate: 

Lucrători sezonieri 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Activităţi remunerate: Alte 

activităţi 0 0 1.688 1.963 1.606 1.466 1.649 1.529 

Activităţi remunerate: Cărţi 

albastre UE 0 0 0 0 46 71 148 0 

Activităţi remunerate TOTAL 9.039 4.724 1.700 1.971 1.656 1.542 1.803 1.680 

Sursa: EUROSTAT - First permits issued for remunerated activities by reason, length of validity and 
citizenship [migr_resocc] 
*pentru anii 2008 și 2009 nu dispunem decât de sumele totale pe activități remunerate. 

Situația avizelor de muncă eliberate în România 

Cotele anuale stabilite de Guvernul României privind contingentul de lucrători nou-admiși pe 

piața forței de muncă și numărul avizelor de muncă acordate efectiv în decursul unui an 

calendaristic oferă o altă posibilitate de estimare a ocupării resortisanților din țările terțe, dar 

una parțială, așa cum s-a arătat la începutul acestui capitol. Conform documentelor oficiale, 

stabilirea contingentului de lucrători se face la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, scopul declarat fiind acela de a maximiza 

efectele pozitive și de a limita efectele negative ale migrației în scop de muncă, asigurând un 

control al numărului străinilor care intră pe teritoriul României, precum și o limitare a 

numărului străinilor detașați, pentru care se plătesc contribuții la asigurările sociale în statul 

de origine (Nota de fundamentare la Hotărârea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului 

pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015). Tabelul nr. 8 prezintă 

cotele anuale stabilite de Guvernul României în perioada 2008 - 2015, precum și situația 

avizelor de muncă acordate în această perioadă. 

Tabelul 8 - Contingentul pe tip de lucrători nou-adminiși pe piața forței de muncă și permisele de muncă 

acordate în perioada 2007 - 2015 

CONTINGENT pe 

tip de lucrători 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Lucrători permanenți - - 5.500 4.000 3.000 3.000 3.000 3.300 

Lucrători stagiari - - 200 100 200 200 200 200 

Lucrători sezonieri - - 400 200 100 100 100 200 

Lucrători 

transfrontalieri 

 - 300 200 100 100 100 100 

Lucrători înalt 

calificați 

- - - - 1.000 800 800 800 

Lucrători detașați - - 1000 600 700 900 900 900 

Sportivi - - 500 300 300 300 300 - 

Autorizații de muncă 

nominale 

- - 100 100 100 100 100 - 

TOTAL 

CONTINGENT  

15.000 8.000 8.000 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 

Avize de muncă 

eliberate 

14.422 4.801 2.926 2.662 2.842 2.150 2.558 2.539 
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Surse:  Contingentul pe tip de lucrători a fost preluat din Hotărârile (și notele de fundamentare) privind 

stabilirea numărului de autorizații de muncă ce pot fi eliberate străinilor (HG nr. 150/2008 și HG nr. 

1368/2008; HG nr. 264/2009; HG nr. 1577/2009; HG 1345/2010; HG nr. 1261/2011; HG nr.1253/2012; 

HG nr. 992/2013; HG nr. 52/2015); Numărul avizelor de muncă eliberate a fost furnizat de către IGI. 

Cu excepția anului 2008 – care a reprezentat o situație atipică atât prin dimensiunea 

contingentului stabilit, cât și prin faptul că cererea a acoperit aproape în întregime oferta de 

muncă119 - avizele de muncă acordate au fost semnificativ mai puține decât contingentul 

stabilit apriori, raportul fiind de aproximativ 1:2 sau chiar mai mic în întreaga perioadă 

analizată. Ca reacție la criza economică și financiară, Guvernul României a redus numărul 

de autorizații de muncă acordate în anul 2009 față de anul 2008 de la 15.000 la 8.000, pe 

baza previziunilor că emigranții români se vor reîntoarce în țară pentru că își vor pierde 

locurile de muncă în țările grav afectate de criză (HG nr. 264/2009). Începând cu anul 2011, 

contingentul a fost fixat la un număr de 5.500 de autorizații de muncă, scăderea fiind 

motivată în special de necesitatea limitării numărului de lucrători detașați din cauza 

pericolului de dumping social și prevenirea situațiilor în care străinii lucrează în România fără 

forme legale (vezi HG 1345/2010; HG nr. 1261/2011; HG nr.1253/2012; HG nr. 992/2013; 

HG nr. 52/2015).  

Analiza statistică a numărului avizelor de muncă acordate în perioada de referință 

evidențiază o scădere accentuată, la mai puțin de 3.000 de avize/an începând cu 2010. 

Printre cauzele identificate de Inspectoratul General pentru Imigrări pentru această situație 

se numără în special scăderea investițiilor în România, creșterea ofertei de muncă autohtone 

ca urmare a concedierilor efectuate în sistemul privat și în cel bugetar, situația dificilă a pieței 

imobiliare ș.a. (IGI, 2010).  

Situația distribuției avizelor de muncă după ocupații prezentată în Tabelul nr. 9 relevă 

prezența constantă în România a guvernantelor, fotbaliștilor profesioniști și altor sportivi,  a 

comisionerilor, sudorilor, bucătarilor, curățătoreselor etc. înclinând astfel balanța către 

grupele majore care presupun studii medii și studii generale. De remarcat este însă faptul că 

în ultimii ani asistăm la creșteri importante pentru Grupa majoră 2 – a specialiștilor în 

calculatoare și sisteme software, și pentru Grupa majoră 3 – a tehnicienilor (calculator preț 

cost), care poate schimba în viitor raportul dintre lucrătorii înalt calificați și cei slab calificați 

care ajung în România. 

Tabelul 9 - Avizele de muncă eliberate, în funcţie de top 10 anual al ocupaţiilor (conform Clasificării 

Ocupaţiilor din România - COR)  

Ocupație 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

112012 Director general adjunct societate 
comercială  
 

- - - 46 48 - 94 

 
TOTAL Grupa Majoră 1  

 
94 

241939 Administrator societate comercială  
 

69 79 - - - - 148 

242108 Manager îmbunatățire procese  
 

- - 59 50 - - 109 

215214 Proiectant inginer de sisteme și 
calculatoare  

- - - 57 - 63 120 

                                                           
119 Pentru anul 2008 – Guvernul României a stabilit inițiat un contingent de 10000 de lucrători, dar l-a suplimentat ulterior, prin 
HG nr. 1368/2008, cu alte 5000 de noi avize de muncă. 
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242111 Administrator societate comercială  
 

- - - - - 45 45 

251205 Inginer de sistem software  
 

- - - - - 46 46 

214616 Inginer petrolist  
 

- - - - 48 - 48 

TOTAL Grupa Majoră 2 516 

347504 Fotbalist profesionist  
 

144 98 127 173 114 50 706 

347505 Sportiv profesionist/alte discipline 
sportive  
 

52 46 47 - 51 - 196 

 
TOTAL Grupa Majoră 3 

 
902 

431301 Pontator - - 69 - - - 69 

431101 Calculator pret cost  - - - 101 145 62 308 

 
TOTAL Grupa Majoră 4 

 
377 

512203 Bucătar specialist 40 44 - - - - 84 

512003 Bucătar specialist/vegetarian/dietetician - - 54 51 - - 105 

512201 Bucătar  72 - - - - - 72 

513102 Guvernantă 186 306 163 115 134 148 1057 

TOTAL Grupa Majoră 5 1313 

712203 Zidar pietrar  37 148 61 - - - 246 

712401 Dulgher (exclusiv restaurator)  - 70 - - - - 70 

721410 Lăcătus mecanic - - 93 - - - 93 

721208 Sudor  
 

- - 68 54 183 49 354 

721407 Lăcătus construcții metalice și navale  
 

- - - - 107 - 107 

753201 Croitor-confectioner îmbrăcăminte, după 
comandă  

- - - - - 71 71 

 
TOTAL Grupa Majoră 7 

 
941 

828602 Confectioner-asamblor articole din 
textile  

- 61 - - - - 61 

 
TOTAL Grupa Majoră 8 

 
61 

915301 Cantaragiu  - 44 - - - - 44 

962103 Comisioner  - - 133 50 124 88 395 

915104 Comisioner, curier - bagajist  53 73 - - - - 126 

933005 Manipulant mărfuri  
 

54 - - - - - 54 

912102 Curatatoreasă lenjerie  - - - 75 75 84 234 

 
916102 Lucrător pentru salubrizare căi publice  

100 - - - - - 100 
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TOTAL Grupa Majoră 9 

 
953 

Sursa: IGI 

 

Situația salariaților străini în România 

Pe lângă datele de tip flux legate de situația eliberării avizelor de muncă, statistica salariaților 

străini ne oferă posibilitatea înțelegerii prezenței imigranților pe piața muncii, fără a lua în 

considerare momentul sosirii în România. Tabelul nr. 10 prezintă astfel distribuția pe sexe și 

grupe de vârstă a salariațior non-UE în România - după intrarea în vigoare a ReviSal, 

evidențiind o dată în plus numărul redus de imigranți salarizați, preponderența persoanelor 

de sex masculin și a celor din grupa de vârstă 25 – 54 de ani. 

Tabelul 10 - Distribuția pe sexe și grupe de vârstă a salariaților străini din România 

Criteriu 2012 2013 2014 2015 2016 

Distribuția pe sexe  

Masculin 2.099 2.332 2.767 2.920 1.745 

Feminin 683 636 812 1.088 748 

Distribuția pe grupe de vârstă  

15 - 24 ani 372 370 515 808 646 

25 - 54 ani 2.293 2.481 2.918 3.015 1.723 

55-64 ani 107 103 135 172 110 

65 ani și peste  10 14 11 13 14 

TOTAL 2.782 2.968 3.579 4.008 2.493 

Sursa: Inspecția Muncii 

Tabelul nr. 11 prezintă Topul domeniilor de activitate și al ocupațiilor salariaților din România, 

reiterând preferința străinilor pentru activități de comerț și servicii, și, implicit, încadrarea în 

ocupații specifice acestora – precum cea de lucrător comercial, vânzător, bucătar etc.     

Tabelul 11 - Topul domeniilor de activitate și al ocupațiilor salariaților străini în România 

TOP 5 domenii de activitate pentru salariații străini (clasificare CAEN) 

Denumire CAEN 2012 2013 2014 2015 2016 

RESTAURANTE 282 260 320 439 288 

ACTIVITĂȚI ALE CENTRELOR DE 

INTERMEDIERE TELEFONICA 

(CALL CENTER) 30 65 116 221 158 

COMERȚ CU RIDICATA AL 

IMBRACĂMINTEI ȘI INCALTAMINTEI 103 106 148 119 71 

ACTIVITĂȚI DE CONSULTANȚĂ 

PENTRU AFACERI ȘI 

MANAGEMENT 67 58 93 181 92 

COMERȚ CU RIDICATA DE 93 168 118 64 4 
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COMPONENTE ȘI ECHIPAMENTE 

ELECTRONICE ȘI DE 

TELECOMUNICAȚII 

 

TOP 5 ocupații pentru salariații străini din România (conform COR)  

 

LUCRĂTOR COMERCIAL 81 113 132 201 170 

LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE 

(SPĂLĂTOR VASE MARI) 86 94 122 126 104 

MANIPULANT MĂRFURI 95 101 114 107 50 

VÂNZĂTOR 81 89 88 135 99 

BUCĂTAR 78 93 83 119 78 

Sursa: Inspecția Muncii 

Din situația domeniilor și ocupațiilor deficitare furnizată de ANOFM120 (Anexa 1), coroborată 

cu statistica Inspecției Muncii pe principalele domenii și ocupații în care sunt angajați 

cetățenii străini din state terțe, reiese că, în general, imigranții ocupă posturi deficitare în 

domenii deficitare (ex. restaurante, activități ale centrelor de intermediere telefonică, activități 

de consultanță pentru afaceri și management). Prin urmare, aceștia au potențialul de a 

contribui la acoperirea parțială a cererii de forță de muncă de pe piață.   

Șomajul în rândul imigranților din România 

Similar datelor care au în vedere situația ocupării, datele privind șomajul în rândul 

imigranților sunt insuficiente pentru a estima amploarea fenomenului în România. Mai mult 

decât atât, legislația în vigoare limitează, într-o anumită măsură, șomajul în rândul 

imigranților veniți în România cu aviz de angajare, având în vedere că în termen de 60 de 

zile după încetarea raporturilor de muncă, dreptul de ședere al acestora încetează – dacă nu 

au găsit altă oportunitate de ocupare sau nu beneficiază de indemnizație de șomaj în 

perioada respectivă. În aceste condiții, numărul străinilor șomeri în România este extrem de 

redus, așa cum se poate observa din datele ANOFM din Tabelul nr. 12 

Tabelul 12 - Statistica imigranților înregistrați la ANOFM 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numărul imigranților înregistrați în evidența structurilor teritoriale ale ANOFM 

Total 16 33 75 99 59 56 93 135 184 

Numărul de șomeri tineri (până în 35 de ani) imigranți 

Total 7 9 9 41 11 13 11 21 15 

Numărul șomerilor indemnizați 

Total 0 5 7 10 10 12 19 13 10 

Numărul imigranților cuprinși în programe de ocupare 

Total 2 11 15 12 14 17 83 99 119 

Numărul de imigranți încadrați în muncă 

                                                           
120 Răspunsul ANOFM din 18.07.2016 la cererea de informații a ARPS. 
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Total 2 5 4 3 5 5 21 36 29 

Sursa: Date furnizate de ANOFM 

Numărul mic de șomeri înregistrați de structurile teritoriale ale ANOFM este un indicator al 

faptului că străinii din state terțe - și tinerii în mod special - nu apelează la agențiile de 

ocupare pentru a-și găsi un loc de muncă. Situația șomerilor indemnizați  - mai puțin de 100 

la nivel național într-un interval de nouă ani – arată o data în plus faptul că legea din 

România le este total nefavorabilă: perioada de 60 de zile pe care o au la dispoziție după 

încheierea contractului de muncă de către angajator este insuficientă pentru a intra în plată; 

mai mult, cunoscând faptul că după expirarea acestor 60 de zile riscă să-și piardă dreptul de 

ședere, străinii își caută de lucru prin orice alte mijloace care le pot facilita accesul rapid la 

ocupare. Deși numărul imigranților cuprinși în programele de ocupare este în creștere, 

numărul celor încadrați în muncă cu ajutorul structurilor locale este în continuare foare redus 

– 110 persoane în perioada 2007 – 2015. Aceste constatări sunt confirmate de interviurile cu 

reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, imigranților și ai unor autorități publice din 

București, Timișoara, Iași, Cluj și Pitești, care au afirmat că străinii preferă în primă instanță 

să se adreseze ONG-urilor și să-și folosească rețelele personale pentru găsirea unui loc de 

muncă. 

Antreprenoriat și investiții străine directe 

Deși datele statistice privind antreprenoriatul și investițiile imigranților sunt aproape 

inexistente, o estimare a prezenței capitalului străin din afara Uniunii Europene și a Spațiului 

Economic European în România poate fi realizată pe baza datelor Oficiului Național al 

Registrului Comerțului, care au în vedere numărul de societăți cu participare străină la 

capitalul social și valoarea acestuia în perioada 1991 – 2015121 (Tabelul nr. 13). 

 
Tabelul 13 - Clasamentul primelor 10 țări non-UE după numărul de societăți și participarea străină la 

capitalul social subscris în România, în perioada 1991 – 2015 (sold la 31 decembrie 2015) 

Nr.crt. Ţara 
Număr societăţi 

Valoarea capitalului 

social subscris 

Nr. % mii EURO % 

 Total ROMÂNIA, din 

care: 

204.466 100,00 42.808.890,3 100,00  

1 TURCIA 14.369 7,12 545.252,3 1,38 

2 CHINA 11.834 5,86 314.583,2 0,79 

3 S.U.A. 7.076 3,51 950.061,2 2,40 

4 ISRAEL 6.943 3,44 58.885,1 0,15 

5 R. ARABĂ SIRIA 5.949 2,95 34.327,9 0,09 

6 IRAK 5.924 2,94 26.218,4 0,07 

6 MOLDOVA 4.673 2,32 34.194,3 0,09 

7 LIBAN 4.007 1,99 109.660,0 0,28 

                                                           
121 Deși – conform definiției ONRC – prin societate cu participare străină la capitalul social se înțelegere societatea 

constituită, parțial sau integral, prin participarea unor persoane fizice sau juridice cu domiciliul stabil sau sediul social în afara 
României, considerăm că statisticile prezentate în Tabelul nr. 6 pot fi reprezentative și pentru studiul de față – în măsura în care 
ele fac dovada – chiar și parțială, a prezenței în România a unor comunități de investitori străini din statele de apartenență ale 
celor mai numeroase categorii de imigranți – după cetățenie - din România.    
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Nr.crt. Ţara 
Număr societăţi 

Valoarea capitalului 

social subscris 

Nr. % mii EURO % 

 Total ROMÂNIA, din 

care: 

204.466 100,00 42.808.890,3 100,00  

8 CANADA 1.833 0,91 99.139,2 0,25 

9 EGIPT 1.712 0,85 27.483,9 0,07 

10 AUSTRALIA 746 0,37 35.805,4 0,09 

Sursa: Adaptat după ONRC (2016), Societăți cu participare străină la capital. Sinteză statistică a 

datelor din Registrul Central al Comerțului la 30 iunie 2016 

Analiza datelor prezentate în Tabelul nr. 13 relevă următoarele concluzii: 

 Turcia – principalul partener european de afaceri al României din afara spațiului UE 

– este reprezentată în România în peste 14.000 de societăți comerciale, având o 

valoare capitalului social subscris de peste 500 de milioane de euro. Imigrația pentru 

activități comerciale a început chiar în anii 90, când cetățeni turci și-au deschis mici 

afaceri în România, fiind urmați de industriași și bancheri. În prezent, cele mai mari 

companii cu capital turcesc se regăsesc în sectorul bancar, în cel comercial, în 

media, panificație și alte sectoare industriale122. Comunitatea oamenilor de afaceri 

turci are o reprezentare puternică în România, în special prin intermediul Camerei de 

Comerț Bilaterale România – Turcia și al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din 

România (TIAD) sau al Asoiciației Întreprinzătorilor Turci Mici și Mijlocii.  

  

 Investițiile chineze în România reprezintă actualmente doar 0,79% din participarea 

străină la capitalul social subscris România. Cu toate acestea, la momentul actual, 

numărul companiilor cu participare chineză la capital se apropie de 12.000, 

majoritatea acestora desfășurând activități de comerț și servicii. Pe termen mediu și 

lung, perspectivele dezvoltării relațiilor comerciale și ale atragerii unor investitori 

chinezi în România sunt foarte promițătoare: date fiind angajamentele luate prin 

Memorandumul de Înțelegere România – China semnat în anul 2013, sunt așteptate 

investiții majore în domeniile energetic și al transporturilor, în construcția de locuințe 

sociale ș.a.123 

 

 Exceptând statele din spațiul Uniunii Europene, investitorii din SUA au cea mai 

semnificativă participare la capital în societățile din România - 2,40% din total - în 

ciuda faptului că numărul acestor societăți este mai mic decât al celor din Turcia sau 

China și al faptului că participarea la capital este, în realitate, mult mai mare, date 

fiind investițiile americane realizate prin intermediul unor companii sau sucursale din 

țări terțe (Olanda, Malta, Cipru etc.). La momentul actual, investițiile americane în 

România vizează în principal industria auto, agricultura și industria alimentară, 

tehnologia informației și industria electronică, industria chimică și farmaceutică, 

                                                           
122 Interviul acordat de Tamer Atalay, Președintele Camerei de Comerț și Industrie România – China, publicația” Business 
Adviser”, 18 febriarie 2018. Disponibil la:  http://business-adviser.ro/presedintele-camerei-de-comert-si-industrie-romania-turcia-
tamer-atalay-romania-trebuie-sa-rezolve-problemele-legate-de-impozitare-si-de-vize-pentru-a-avea-mai-multi-investitori-
turci.html 
123 Interviul acordat de Xu Feihong, Ambasadorul Chinei în România,  publicația ”Economistul”, 5 mai 2016. Disponibil la: 
http://www.chinaembassy.org.ro/rom/zlgx/t1360840.htm 

http://www.chinaembassy.org.ro/rom/zlgx/t1360840.htm
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comunicații, turism, energie și servicii124. 

 

 Top-ul prezentat în Tabelul nr. 13 este completat de țări precum Israel, Republica 

Arabă Siriană, Irak, Moldova, Liban, Canada, Egipt și Australia care, deși au 

reprezentare într-un număr foarte mare de companii, au o participare cumulată de 

circa 1% din totalul valorii capitalului social strain subscris în România.  

Concluzii și recomandări 

Analizele realizate pe parcursul acestui capitol au oferit o imagine parțială, dar relevantă 

pentru identificarea tendințelor în ocuparea imigranților din România, evidențiind o scădere 

accentuată a numărului de permise de ședere pentru activități remunerate și de avize de 

muncă acordate în prezent față de momentul 2007 – 2008 și o pondere redusă a numărului 

de salariați străini în România (sub 0,1% din numărul total de salariați din țară). Situația lasă 

loc unor interpretări multiple, dacă luăm în considerare faptul că numărul salariaților străini 

reprezintă mai puțin de 10% din totatul populației imigrante din România în vârstă de muncă 

(15 – 64 ani), fapt care impune o regândire a politicilor naționale de admitere a lucrătorilor 

străini pe piața muncii, de ocupare și promovare a antreprenoriatului în rândul acestora, așa 

cum se arată în continuare.  

 Politici de admitere a lucrătorilor străini pe piața muncii  

Literatura de specialitate reține două abordări dominante în atragerea lucrătorilor străini pe 

piața muncii. Prima dintre acestea - abordarea orientată spre ofertă/capital uman – nu este 

ghidată de o nevoie identificată pe piața forței de muncă, ci de principiul atragerii unor străini 

înalt calificați, capabili să producă inovare și să aducă plus valoare țărilor gazdă în competiția 

globală pentru” talente”. De cealaltă parte – abordarea determinată de cerere și de deficitul 

de forță de muncă – are în vedere strict acoperirea unor nevoi de ocupare, de cele mai multe 

ori în sectoare specifice (agricultură, turism etc.) (European Commission, 2015). Deși nu se 

poate vorbi de un model ideal al politicilor de admitere, concluziile literaturii de specialitate 

converg în a aprecia că un mix între cele două abordări este recomandat pentru a avea 

beneficii maxime din migrația economică. 

În cazul României, Strategia Națională privind Imigrația 2015 – 2018 aduce în atenție 

măsurile de identificare a deficitelor de forță de muncă și nu face referiri la eforturi proactive 

pentru atragerea unor lucrători imigranți. Spre deosebire de alte state membre care introduc 

sistematic măsuri legislative pentru admiterea unor lucrători înalt calificați – de exemplu - 

simplificarea procedurilor de admitere, renunțarea la testele pentru piața muncii, extinderea 

categoriilor de lucrători înalt calificați, promovarea extensivă a Cărții Albastre etc. (European 

Migration Network, 2015), în România accentul este pus pe acoperirea deficitului de forță de 

muncă (abordarea determinată de cerere) și controlul imigrației. 

În acest context, considerăm necesară o schimbare a perspectivei de politici publice, care să 

îmbine abordarea bazată exclusiv pe cerere (insuficient documentată de autorități din 

perspectiva nevoilor pieței muncii) cu cea bazată pe ofertă și care să fie orientată și înspre 

atragerea de lucrători înalt calificați – poate chiar din rândul celor aflați deja în alte state ale 

Uniunii Europene. De asemenea, introducerea unor măsuri concrete pentru grupuri - țintă de 

                                                           
124 Sursa: Ambasada României  în SUA. Disponibil la: https://washington.mae.ro/node/533 
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lucrători înalt calificați în domenii – cheie (IT, sănătate, educație etc.) – poate plasa România 

într-o poziție favorabilă în competiația globală” pentru talente”. 

 Politici de creștere a ocupării și a integrării pe piața muncii   

Strategia Națională privind Imigrația 2015 – 2018 nu propune măsuri specifice pentru 

creșterea ocupării în rândul imigranților, în timp ce Strategia Națională privind Ocuparea în 

perioada 2014 – 2020 enunță efectele migrației externe, dar nu aduce în discuție imigranții, 

ca grup țintă al măsurilor de ocupare în perioada de referință.  Chiar și în aceste condiții, 

conform Migrant Integration Policy Index (MIPEX III), România este considerată mai bine 

pregătită din punct de vedere al legislației pentru lucrătorii migranți și pentru membrii de 

familie, comparativ cu majoritatea țărilor din regiune, ocupând poziția 11 din 31 în anul 2013 

și 20 din 38 în anul 2014 pentru indicatorul mobilitatea pe piața muncii; totuși, așa cum se 

arată în raportul amintit, politicile existente pot fi subminate de practica administrativă 

discreționară de a refuza sau retrage permisele în cazul unor imigranți, deși  întrunesc 

condițiile legale (Huddleston et al., 2011; Huddleston et al., 2013). În același fel, practicile 

administrative sunt în mare parte o cauză a ineficienței sistemului de asigurări sociale și 

asistență socială și a numărului foarte redus de beneficiari ai acestora.  

Considerăm că o abordare proactivă a situației ocupării imigranților pe piața muncii din 

România trebuie să ia în considerare, pe de o parte, recunoașterea nevoii de ocupare prin 

documentele oficiale de politici publice și, pe de altă parte, trebuie să activeze o serie de 

instrumente care să faciliteze contactele și cooperarea între părțile implicate – angajatori, 

patronate, asociații de afaceri, sindicate și imigranți. De asemenea, instituțiile statului trebuie 

să investească în primul rând în îmbunătățirea imaginii și încrederii populației în respectivele 

structuri administrative, în pregătirea și schimbarea percepției funcționarilor publici despre 

străini și apoi în schimbarea opiniei publice față de migranți, prin strategii coerente și 

consecvente de comunicare. 

 Politici de încurajare a antreprenoriatului și investițiilor în rândul străinilor  

Datele disponibile scot în evidență faptul că activitățile economice pe care străinii le 

derulează în România sunt relevante îndeosebi prin numărul de companii vizate și mai puțin 

prin valoarea capitalului subscris: astfel, străinii din primele 10 țări non-UE care participă la 

capitalul social al companiilor din România sunt implicați în circa 30% din numărul total de 

companii de acest tip, dar capitalul însumat reprezintă mai puțin de 5% din totalul capitalului 

străin subscris în România în perioada 1991 – 2015. Date fiind perspectivele de creștere a 

investițiilor străine în perioada următoare – îndeosebi prin prisma aportului de capital din 

țările emergente – politicile de imigrație se impun a fi orientate înspre acest tip de grup - 

țintă; în fapt, Strategia Națională privind Imigrația 2015 – 2018 propune ca obiectiv specific 

”facilitarea admiterii și șederii cetățenilor din state terțe pentru dezvoltarea/derularea de 

afaceri pe teritoriul României”, numindu-i drept ”responsabili” pentru acest obiectiv pe 

reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe și pe cei ai IGI. 

În acest context, considerăm că vidul instituțional creat după desființarea Agenției Naționale 

pentru Investiții Străine (ARIS) în anul 2009 și trecerea succesivă a activităților acesteia în 

responsabilitatea Ministerului pentru IMM-uri, a Departamentului pentru Investiții Străine și 

Parteneriat Public – Privat, a Ministerului Economiei și a structurii InvestRomania au afectat 

vizibil activitățile antreprenoriale ale străinilor și eforturile de atragere de noi investiții în 

România. Din acest motiv, considerăm că încercările de valorificare a avantajelor competitive 
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pe care România le deține trebuie să fie coordonate centralizat și eficient și trebuie să fie 

însoțite de măsuri care să le permită străinilor o înțelegere mai facilă a legislației fiscale și a 

procedurilor birocratice implicate de gestionarea unei afaceri în România. În plus, direcțiile 

de acțiune propuse prin Strategia Națională pentru Imigrație 2015 – 2018 pentru potențialii 

investitori străini (exonerarea de la îndeplinirea unor condiții la acordarea vizei și prelungirea 

dreptului de ședere, aplicarea unor facilități de natură economică și fiscală, reevaluarea 

legislației incidente în domeniul înființării societăților comerciale ș.a.) trebuie să devină 

realitate în viitorul foarte apropiat, pentru ca România să redevină atractivă pentru investitori.  
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Capitolul VIII - Costurile și beneficiile imigrației. Impactul imigrației 

asupra pieței muncii 

Cristina Șerbănică 

 

Analiza impactului migrației prezintă un interes susținut pentru cercetătorii din științele 

sociale, preocupați, pe de o parte, să evalueze impactul la nivel economic și societal, și, pe 

de altă parte, să identifice determinanții eficienței și eficacității politicilor de migrație. Premisa 

centrală a acestor abordări este aceea că fenomenul migrației exercită efecte în special 

asupra pieței muncii, dar și asupra conturilor naționale (efecte fiscale), a comerțului 

internațional, investițiilor și tursimului, a inovării, antreprenoriatului și coeziunii sociale 

(Nijkamp, 2012). Scopul prezentului capitol este acela de a trece în revistă perspectivele 

teoretice ale abordărilor de tip cost-beneficiu și de a oferi estimări, pe baza datelor 

disponibile, asupra efectelor pe care migrația economică le exercită asupra pieței muncii, 

finanțelor publice și coeziunii economice și sociale în România.  

Perspectiva teoretică și concluziile literaturii de specialitate 

Deși folosite pe scară largă la nivel internațional, analizele de tip cost-beneficiu și estimările 

de impact pentru politicile de migrație nu sunt lipsite de provocări. Prima dintre acestea este 

legată de imposibilitatea cuantificării unor tipuri de efecte – de exemplu cele la nivel cultural, 

ideea de diversitate culturală neavând încă o definire completă (Ardittis și Laczko, 2008; 

Dustmann și Frattini, 2010). În același fel, concepte precum ”deficit de forță de muncă” sau 

”deficit de competențe” sunt relativ ambigue și greu de măsurat  (Platonova și Urso, 2012), în 

timp ce estimarea, spre exemplu, a calității integrării imigranților pe piața muncii depinde de 

un mix de factori, a căror influență este greu de separat: caracteristici individuale (educație, 

țară de origine, motivele imigrării, gen, mobilitate pe piața muncii etc.), condițiile de pe piața 

muncii, calitatea instituțiilor și a politicilor de muncă în țara gazdă, contextul economic și 

social ș.a (Huddleston și alții, 2011; Benton și alții, 2014). În altă ordine de idei, cercetătorii 

sunt puși în imposibilitatea de a realiza analize de tip contrafactual, respectiv de a răspunde 

întrebării: Care sunt efectele imigrației și cum ar fi fost acestea în absența imigrației 

(Dustmann și Frattini, 2010), din cauza faptului că datele disponibile despre imigranție, salarii 

și alte variabile economice sunt puține și de multe ori de o calitate îndoielnică. Chiar și în 

aceste condiții, literatura de specialitate surprinde o varietate de tipuri de impact al migrației 

economice, după cum urmează: 

1. migrația contribuie la creșterea ocupării, la acoperirea deficitului de forță de 

muncă și la creșterea eficienței pe piața muncii; imigranții tind să accepte locurile 

de muncă pe care nativii le ocolesc (de exemplu, servicii de curățenie, joburi slab 

remunerate, activități sezoniere în construcții, turism ș.a.), acoperind astfel deficitele 

ocupaționale (Ardittis și Laczko, 2008; ILO, 2010). La nivelul Uniunii Europene, se 

consideră că imigrația a contribuit decisiv la creșterea ocupării începând cu anul 2000 

și a condus la crearea de noi locuri de muncă și la economii de scală (Platonova și 

Urso, 2010). Privind spre viitor, în condițiile în care previziunile arată că populația în 

vârstă de muncă a UE va scădea cu 12% până în anul 2030 și că deficitele de forță 

de muncă vor fi tot mai pronunțate, migrația și mobilitatea forței de muncă sunt văzute 

ca soluții providențiale (OECD, 2012; OECD/ EU, 2014; Desiderio și Schuster, 2013); 
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2. migrația aduce bunăstarea economică, prin creșterea veniturilor 

guvernamentale, dar și prin creșterea consumului pe care imigranții îl generază 

(Ardittis și Laczko, 2008). Numeroase studii compară veniturile și cheltuielile generate 

de prezența imigranților pe piața muncii, iar rezultatele converg în a aprecia că 

”povara fiscală” pe care imigranții o produc asupra finanțelor publice și a sistemelor 

de securitate socială este neglijabilă, impactul asupra PIB-ului fiind în marja de +/- 

1%. Mai mult decât atât, literatura de specialitate punctează faptul că impactul fiscal 

net poate fi chiar mai mare atunci când imigranții sunt bine integrați în sistemele de 

educație și pe piața muncii, dovadă fiind cazurile Elveției și Luxemburg-ului, unde 

impactul este de +2% din PIB (OECD, 2013). 

3. Dincolo de costurile financiare care pot fi contabilizate prin însumarea cheltuielilor 

pentru admisia, introducerea și sprijinul acordat imigranților pe piața muncii, precum 

și a cheltuielilor directe ale administrării fluxurilor de imigranți ilegal, numeroase studii 

de specialitate iau în costurile non-economice ale înlocuirii lucrătorilor locali pe 

piața muncii (Ardittis și Laczko, 2008). Și în acest caz, cercetările empirice arată că 

impactul imigrației asupra asupra ocupării și nivelului de salarizare al nativilor s-a 

dovedit, în timp, a fi minim (ILO, 2010): la nivelul UE, analizele realizate scot în 

evidență complementaritățile dintre imigranți și lucrătorii din țara – gazdă, competiția 

redusă pe piața muncii (mai degrabă există competiție între lucrătorii migranți decât 

între aceștia și populația nativă) (Platonova și Urso, 2010) și se manifestă îndeosebi 

în cazul ocupațiilor care presupun un nivel redus de calificare (OECD, 2012). În ceea 

ce privește nivelul de salarizare, cercetătorii arată că impactul imigrației este 

semnificativ redus (Dustmann & Frattini, 2010), că salariile sunt mai degrabă 

determinate de factori precum nivelul de educație, efectele de comerț, schimbările 

demografice și tehnologice (Somerville și Sumption, 2009) și că, dimpotrivă, imigrația 

este poate fi privită ca o ”virtute” în măsura în care ea îi face pe nativi și mai 

productivi (Zimmerman, 2014).  

4. Nu în ultimul rând, beneficiile și costurile imigrației sunt prezente într-o varietate de 

alte situații, pentru care însă evidențele sunt foarte puține. Astfel, imigrația este 

recunoscută ca fiind benefică pentru creșterea diversității culturale (Ardittis și Laczko, 

2008), promovarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu și intensificarea 

legăturilor comerciale cu țările de origine ale imigranților (ILO, 2010), crearea de 

externalități pozitive în alte sectoare, de exemplu în cel imobiliar sau bancar 

(Dustmann și Frattini, 2010), creșterea vitalității urbane sau creșterea gamei de 

produse disponibile pe piețele locale, prin introducerea produselor din țările de origine 

ale imigranților (Nijkamp, 2012) ș.a. Din păcate, deloc de neglijat – mai ales în 

contextul actual din Uniunea Europeană – sunt costurile asociate tensiunilor sociale, 

terorismului și amenințărilor la adresa coeziunii, pe care literatura de specialitate le va 

surprinde cu siguranță în anii care vor urma. 

 

Impactul imigrației asupra ocupării și salariilor în România  

Deși la momentul stabilirii contingentului pe tipuri de lucrători nou – admiși în România 

autoritățile au mizat constant pe o prezență străină care să reprezinte aproximativ 0,1 - 0,2% 

din numărul total al salariaților din România, realitatea evidențiată de datele existente arată 

că aceste procente au fost realizate doar în anul 2008, când numărul străinilor care au primit 

efectiv avize de muncă în România a fost de peste 14 mii de persoane; începând cu această 
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dată, ponderea străinilor veniți în scop de muncă în România în totalul salariaților a fost de 

sub 0,1 %, iar procentele se mențin în aceleași limite și atunci când raportarea se face la 

numărul de salariați străini (Tabelul nr. 14).  

Tabelul 14 - Ponderea lucrătorilor străini în totalul salariaților din România 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Avize de muncă 14422 4801 2926 2662 2842 2150 2558 2539 

Salariați non-UE - - - - 2782 2968 3579 4008 

Număr mediu 

salariați în 

România 

 

504631

7 

 

477426

3 

 

437604

4 

 

434873

9 

 

444286

5 

 

444355

4 

 

450772

9 

 

- 

Avize de muncă/ 

Salariați 

România 

0,2 % 0,1 % 0,07 % 0,06 % 0,06 % 0,05 % 0,06% - 

Salariați non-

UE/ Salariați 

România 

- - - - 0,06% 0,07% 0,08% - 

Surse:  
Date IGI – pentru avize de muncă 
Date Inspecția Muncii – pentru număr salariați non-UE 
Date INS – pentru numărul mediu de salariați în România (INS - FOM104 B – Numărul mediu al 
salariaților pe categorii de salariați, forme de proprietate, macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe) 

 

Concluzia acestor estimări statistice este aceea că străinii – prin numărul redus - nu prezintă 

o amenințare directă la adresa salariaților din România, cu atât mai mult cu cât, în decursul 

perioadei analizate, România a pierdut circa 500.000 de salariați (10%). Mai mult, creșterea 

ponderii salariaților non-UE în totalul salariaților este un fapt îmbucurător, care ne permite să 

facem supoziția că munca legală câștigă teren în fața muncii nedeclarate.  

Legat de influența imigrației asupra câștigurilor salariale, reținem concluziile studiului” 

Migration and earnings in Romania” (Vasilescu și alții, 2014), care arată că nivelul de 

productivitate, educația superioară și imigrația sunt factorii care influențează pozitiv 

câștigurile salariale, explicația autorilor fiind aceea că străinii veniți în România (din țări UE și 

non-UE) sunt buni profesioniști și acest aspect conduce la creșterea salariilor medii. 

Concluziile trebuie privite cu prudență însă, având în vedere faptul că și ipoteza inversă este 

verificată, anume aceea că nivelul câștigului salarial realizat la nivel județean influențează 

numărul persoanelor sosite în acel județ (Suditu și alții, 2013), sau, cu alte cuvinte, străinii 

aleg ca loc de destinație zonele bine dezvoltate, în care câștigurile salariale depășesc media. 

Impactul bugetar al imigrației pentru muncă în România 

Așa cum rezultă din literatura de specialitate, cheltuielile publice pentru migrație depind 

decisiv de sistemul de imigrație național, de cererea și oferta pentru migrația legală, de 

fluxurile de solicitanți de azil și de incidența migrației ilegale (Ardittis și Laczko, 2008). În 

România, principalele categorii de costuri identificate prin notele de fundamentare care stau 

la baza stabilirii contingentelor anuale de lucrători nou-admiși pe piața muncii au în vedere 

cheltuielile de la bugetul de stat și din bugetele locale pentru personal, bunuri și servicii și 
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asistență socială, precum și cheltuielile de personal și bunuri și servicii din bugetul 

asigurărilor sociale (HG 52/2015). 

 

Pentru România, un demers de evaluare a costurilor administrative reprezentate de 

cheltuielile pentru personal și bunuri și servicii nu a fost și nu poate fi estimat nici în acest 

moment – din lipsă de date; totuși, din experiența unor țări cu sisteme instituționale  de 

gestionare a imigrației bine puse la punct (de ex. Danemarca, Canada) reținem faptul că 

aceste tipuri de costuri reprezintă circa o treime din costurile financiare totale ale imigrației 

(Ardittis și Laczko, 2008).  

 

Elementul de noutate al acestui studiu este dat de încercarea de a estima efortul bugetar 

antrenat de prezența imigrației în România; în acest sens, Tabelul nr. 15 prezintă numărul de 

beneficiari ai indemnizațiilor de șomaj, ajutoarelor rambursabile/ nerambursabile, asistenței 

sociale și ai pensiilor internaționale în România.  

 

Tabelul ne oferă o imagine clară a efectelor de mărime generate de imigrație: cel mai 

numeros grup este cel al beneficiarilor de alocații pentru copii, dar efortul bugetar antrenat de 

acesta nu este foarte mare, având în vedere faptul că pentru cea mai mare parte din 

perioada avută în vedere valoarea alocației pentru copii a fost de 42 RON/ lună sau 500 

RON/ an, adică aproximativ 6.600.000 RON pentru întreaga perioadă. În altă ordine de idei, 

un efort financiar ridicat este implicat și de asistența socială pentru sprijinul refugiațior, care, 

conform declarației ANPIS, a totalizat aproximativ 5.400.000 RON în perioada 2007 – 2015. 

Deși celelalte categorii de costuri importante nu pot fi estimate – pentru că ele variază în 

funcție de situația economică anterioară a beneficiarului (de ex., pensiile la limită de vârstă, 

indemnizația pentru creșterea copiilor ș.a.), considerăm că impactul bugetar al acestora este 

relativ mic, dat fiind faptul că fiecare categorie încadrează sub 1.000 de persoane care au 

primit sprijin în toată perioada analizată.  

Tabelul 15 - Numărul imigranților care au beneficiat de indemnizații de șomaj, ajutoare rambursabile/ 

nerabmursabile, beneficii de asistență socială și pensii perioada 2007 - 2015 

Număr 

beneficiar 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1.Imigranți beneficiari de indemnizații de șomaj  

Total 0 5 7 10 10 12 19 13 10 

2. Refugiați beneficiari de ajutoare rambursabile/ nerambursabile 

Total 60 64 50 40 38 42 152 295 222 

3. Imigranți beneficiari de diverse tipuri de asistență socială 

Alocații pentru 

copii 

87 879 1.321 1.434 1.535 1.656 1.834 2.123 2.361 

Alocații 

plasament 

- - 5 5 9 10 7 7 8 

Alocații pentru 

susținerea 

familiei 

31 49 110 159 186 96 91 88 100 

Indemnizație de 

hrană 

- - 3 4 5 9 12 12 13 
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HIV_SIDA 

Indemnizație 

pentru 

creșterea 

copilului 

52 83 127 93 107 124 131 136 124 

Stimulente de 

inserție 

12 18 29 26 28 35 62 69 78 

Ajutor social - - - - 21 18 24 27 26 

4. Beneficiari de pensii  

Pensii limită de 

vârstă 

72 77 38 43 49 120 141 113 179 

Pensii 

invaliditate 

4 11 6 4 3 12 20 7 13 

Pensii urmaș 8 15 2 4 2 10 7 6 5 

TOTAL 326 1.201 1.698 1.822 1.993 2.144 2.500 2.896 3.139 

Surse: 
1) ANOFM; 2) și 3) ANPIS; 4) Case de Pensii 

 

Costurile identificate anterior pot fi comparate cu veniturile provenite din emiterea avizelor de 

muncă, amenzile aplicate pentru încălcarea legislației în domeniul migrației, cu încasările la 

bugetul de stat (impozit pe profit, impozit pe venit și TVA), bugetele locale (impozit pe profit) 

și contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale, precum și cu alte tipuri de venituri precum cele 

generate din cotele reținute de stat din taxele studenților străini din România. Din estimările 

noastre, valoarea primelor două categorii de venituri se ridică la suma de 40.000.000 RON 

pentru perioada indicată (32 de milioane provenind din avizele de muncă și 8 miloane din 

amenzile aplicate pentru încălcarea legislației în domeniul migrației, conform datelor 

furnizate de IGI). Dacă adăugăm acestor sume valoarea impozitelor, taxelor și contribuțiilor 

plătite lunar de salariații non-UE și de angajatorii acestora – care, din calculele noastre, se 

ridică la 60.000.000 RON doar în anul 2015 - putem concluziona că asemănător situației 

identificate la nivel international, România are beneficii economice din migrația pentru 

muncă. 

Concluzii și recomandări 

Evaluarea impactului politicilor de imigrație 

Așa cum s-a arătat pe parcursul acestui capitol lucrări, impactul imigrației asupra ocupării și 

salariilor din România este minim, iar străinii nu reprezintă o amenințare directă la adresa 

ocupării nativilor, ci, din contră, suplinesc scăderea dramatică – de peste 10% în ultimii ani - 

a numărului de salariați din România. În același timp, costurile financiare ale imigrației în 

România – contabilizate prin prisma beneficiilor și ajutoarelor sociale acordate imigranților în 

perioada 2007 – 2015 - sunt net inferioare veniturilor provenite din emiterea avizelor de 

muncă și amenzilor aplicate pentru încălcarea legislației în domeniul migrației, la care se 

adaugă și încasările la bugetul de stat, bugetele locale și contribuțiile la bugetul asigurărilor 

sociale. Datele oferite sunt estimative și nu avem cunoștință de existența unui studiu de 

impact realizat în acest sens; mai mult decât atât, deși notele de fundamentare care stau la 

baza stabilirii contingentului anual de lucrători nou-admiși pe piața muncii includ explicit 
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capitole legate de impactul macro-economic și bugetar al actului normativ, acestea nu au 

fost niciodată susținut prin date empirice.  

 În acord cu principiul conform căruia ceea ce nu poate fi măsurat – nu poate fi corect 

gestionat, considerăm absolut necesară intensificarea eforturilor de colectare a 

datelor statistice care privesc participarea străinilor la piața muncii din România 

(inclusiv a celor veniți în țară pentru reîntregirea familiei sau studii) și calcularea 

impactului bugetar al imigrației, cu luarea în considerare a tuturor categoriilor de 

costuri și beneficii implicate. În absența unor astfel de date, politicile de imigrație din 

România nu vor purta niciodată eticheta eficienței și/sau a eficacității.  

Impactul perceput al imigrației la nivelul opiniei publice 

Deși nu a fost vizată direct prin studiul de față, deschiderea românilor pentru fenomenului 

imigrației este la un nivel mediu (Huddleston et al., 2015), existând însă tendințe de creștere 

a atitudinilor ostile și a intoleranției – îndeosebi în contextul crizei refugiaților (IRES, 2015). 

Cei mai mulți dintre cetățenii români intervievați prin Eurobarometrul cu privire la Integrarea 

Migranților consideră că străinii ocupă locurile de muncă rămase neocupate din cauza 

emigrației într-o serie de sectoare specifice (sănătate, servicii, agricultură, turism, construcții 

etc.) și că atunci când lucrează cu forme legale și plătesc taxe, aceștia au un imact pozitiv 

asupra economiei în ansamblu.  

Dimpotrivă, percepțiile negative față de imigranți sunt legate exclusiv de persoanele care 

desfășoară afaceri ilegale, fac evaziune, lucrează” la negru”, sau – în cazul antreprenorilor 

imigranți – își exploatează angajații (European Commission, 2011).  De menționat este faptul 

că românii operează clar o distincție între imigranți din țări ale UE – despre care cred că au o 

influență pozitivă asupra țării, pentru că vin să investească versus străinii din afara UE – 

despre care cred că ”sunt oameni ca toți oamenii” – dar nu au o influență semnificativă – 

pentru că ei vin pentru a studia sau a găsi locuri de muncă mai bine plătite decât în țările de 

proveniență, dar mai prost plătite decât standardele din România.  

 Intensificarea eforturilor de informare, evaluare concretă a efectelor imigrației pentru 

economia României și comunicare a rezultatelor obținute reprezintă soluția 

transformării imigrației într-un fenomen dezirabil la nivelul opiniei publice, asigurând 

un climat favorabil valorificării beneficiilor monetare și non-monetare ale imigrației în 

România. 
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Capitolul IX - Servicii de suport pentru participarea străinilor pe piața 

muncii. Rezultate din cercetarea calitativă 

Luciana Lăzărescu 

 

În acest capitol am analizat rolul furnizorilor de servicii de suport – în special ONGuri 

(pentru că rolul instituțiilor publice a fost descris în capitolul referitor la sistemul 

instituțional) – și contribuția acestora în facilitarea accesului imigranților pe piața muncii, 

din perspectiva oferirii de servicii complementare celor ale instituțiilor statului, cu 

finanțare din Fondul de azil, migrație și integrare (AMIF). Următoarea secțiune constă în 

analiza interviurilor cu furnizori de servicii și angajatori, care a urmărit 5 direcții: percepții 

legate de legislație; percepții referitoare la practicile instituționale și organizaționale 

(aplicarea legii); atitudinea autorităților publice față de angajarea migranților; impactul 

legislației asupra pieței muncii locale; și soluții pentru îmbunătățirea situației străinilor pe 

piața muncii. Am încheiat cu câteva concluzii care reies din cercetarea calitativă, cu 

aplicabilitate în sfera politicilor și practicilor din domeniul migrației în scop de muncă.   

 

Implicarea  organizaţiilor neguvernamentale în  promovarea serviciilor oferite de 

autorităţile statului și rezultatele obţinute de acestea sunt recunoscute  de  reprezentanţii 

instituţiilor  guvernamentale, care apreciază colaborarea cu ONGurile ca având consecinţe 

pozitive asupra populației de străini. Numai că ONGurile nu doar promovează ce face 

statul, ci oferă la rândul lor servicii de suport pentru accesul imigranților la piața muncii. 

Aceste servicii sunt mai adaptate nevoilor străinilor decât cele oferite de autoritățile 

publice (de unde și preferința străinilor pentru ONGuri), din mai multe motive, printre 

care:  

 Organizațiile au ajuns la un anumit grad de specializare și experiență în domeniul 

migrației și cunosc foarte bine legile și problemele cu care se confruntă migranții 

în practică; 

 Fiind un domeniu vast, majoritatea practicienilor din ONGuri au contact cu situația 

din mai multe arii ale vieții sociale a imigranților (drept de ședere, familie, 

sănătate, locuire, educație, muncă etc.) și sunt capabili să-și formeze o imagine 

de ansamblu, spre deosebire de autorități, care au o imagine punctuală asupra 

unui anumit tip de probleme; 

 Există de cele mai multe ori disponibilitatea, dorința și/sau nevoia de a lucra cu 

autoritățile publice și alte organizații;  

 ONGurile oferă servicii individualizate, pentru că au o flexibilitate mult mai mare; 

 Personalul vorbește cel putin o limbă de circulație internațională; 

 Unele ONGuri au angajat persoane cu istoric de migrație etc. 

 

În noul ciclu financiar AMIF, proiectele finanțate au fost gândite în așa fel încât să ofere 

servicii relativ similare imigranților pe regiuni geografice separate (5 regiuni), arondate 

centrelor de cazare și proceduri aflate în administrația IGI, adică: București - Giurgiu, 

Galați, Timișoara, Șomcuta Mare, Rădăuți. Oferta ONGurilor nu mai diferă semnificativ în 

funcție de statutul juridic sau motivul șederii imigranților (cu excepția solicitanților de azil). 

Conform IGI, proiectele care au început în luna mai 2016 și care includ și servicii 

orientate spre accesul imigranților la piața muncii (informare, consiliere, orientare, sprijin 

pentru redactarea CVului, identificarea unor angajatori pe plan local și medierea relației 

între potențialii candidați străini și aceștia etc.) sunt următoarele: 
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 Regiunea 1 (județele arondate Centrelor de Recepție, Cazare și Proceduri pentru 

Solicitanții de Azil din București și Giurgiu) este acoperită de Organizația 

Internațională pentru Migrație și partenerii săi prin proiectul “Servicii integrate 

pentru migranți, dialog social și multicultural”. 

 Regiunea 2 (județele arondate CRCPSA Galați) va fi sub responsabilitatea 

proiectului World Vision “Integrare + servicii de asistență pentru migranți în 

Regiunea 2”. 

 Regiunea 3 (județele acoperite de CRCPSA Rădăuți) au revenit proiectului 

Fundației ICAR “Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească – 

o provocare comună”. 

 Regiunea 4 (județele care aparțin CRCPSA Șomcuta Mare) vor fi acoperite de 

proiectul Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului Cluj “MigraNet – Rețeaua 

regională pentru integrarea migranților”. 

 Regiunea 5 (județele care țin de CRCPSA Timișoara) au revenit Asociației 

Bisericilor Ecumenice din România (AidRom) prin proiectul “Servicii de integrare 

pentru beneficiarii unei forme de protecție și pentru străinii cu ședere legagă în 

România, Regiunea de Vest”. 

De asemenea, prin aceste proiecte sunt oferite cursuri de limbă, indispensabile pentru 

participarea imigranților pe piața muncii, și orientare culturală.  

 

Cursurile vocaționale nu sunt eligibile pentru finanțarea actuală și reprezintă un serviciu 

nesubvenționat în prezent de fondurile destinate asistenței imigranților. Singurul ofertant 

de formare profesională gratuită este ANOFM prin agențiile județene și locale, pentru 

anumite ocupații, în condițiile în care străinul este înscris în evidențele respectivei 

structuri ca persoană în căutarea unui loc de muncă, cunoaște suficient de bine limba 

română și are studiile minime cerute pentru cursul pe care dorește să îl urmeze. În cadrul 

analizei MIPEX 2015 privind mobilitatea imigranților pe piața muncii au fost evidențiate 

câteva caracteristici comune țărilor participante la studiu. Între acestea, faptul că 

programele care urmăresc sprijinirea grupurilor vulnerabile pentru angajare sunt greu 

accesibile imigranților cu studii în state terțe, celor cu educație scăzută, femeilor imigrante 

și tinerilor nou-veniți.  De asemena, a fost subliniat faptul că cei mai mulți străini din state 

terțe aflați în căutarea unui loc de muncă trebuie să se descurce pe cont propriu în UE, 

fără sprijinul agențiilor de ocupare. Din analiza care urmează la Capitolul X, vom vedea 

că, cel puțin în cazul imigranților intervievați, această din urmă concluzie a MIPEX se 

confirmă. 

Opiniile și percepțiile actorilor implicați în serviciile de suport pe piața 
muncii față de imigranți 

Analiza din această secțiune se bazează pe interviurile cu reprezentanți ai autorităților 

publice locale, angajatorilor și organizațiilor neguvernamentale și este structurată în jurul mai 

multor teme: 

 Percepții legate de legislația în domeniul angajării imigranților și antreprenoriatului; 

 Percepții vis-à-vis de practicile în materie de angajare a imigranților. Suportul pentru 

angajare/pe piața muncii din partea instituțiilor cu atribuții în domeniu (AJOFM și 

ITM); 
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 Atitudinea autorităților publice față de imigrație în general și în special față de 

imigrație ca soluție la deficitul de forță de muncă de pe piața românească; 

 Impactul legislației asupra pieței muncii și dezvoltării economice locale/regionale; 

 Soluții pentru îmbunătățirea situației străinilor pe piața muncii și a beneficiilor folosirii 

capitalului uman pe care îl aduc pentru societatea românescă.   

Percepțiile privind legislația 

Deși legislația românească a transpus în mare parte prevederile normelor europene care 

permit cetățenilor din state terțe să muncească și să studieze în UE, să-și aducă membrii 

familiilor odată de au obținut ședere legală, să își stabilească reședința pe termen lung 

(domiciliul) în statele membre dar și să circule liber pentru o perioadă limitată în spațiul 

Schengen, există domenii specifice reglementate de fiecare stat membru. Aceste domenii de 

autonomie decizională includ: numărul imigranților care vor fi admiși pentru muncă, 

acceptarea sau respingerea solicitărilor legate de vize/drept de ședere din partea acestora, 

condițiile pentru obținerea vizelor pe termen lung, condiții de obținere a dreptului de ședere și 

muncă pentru situațiile nereglementate de legislația europeană.  De interes pentru analiză au 

fost legile care acordă sau facilitează accesul pe piața muncii, precum și condițiile de muncă 

pentru imigranții (cetățeni străini din state non-UE) cu ședere legală în România. 

În acest sens, o parte dintre ONGurile intervievate consideră că legislația nu este corelată 

cu: a) realitățile de pe piața muncii și din domeniile conexe (deficitul de medici, sistemele 

birocratice și nefuncționale pentru recunoașterea studiilor și calificărilor etc.), b) cu situația 

particulară a imigranților (lipsa actelor sau a diplomelor de studii, calificarea în meserii diferite 

de cele cerute pe piața sau imposibilitatea de a dovedi calificările) și c) cu dificultățile 

inerente perioadei de adaptare într-o țară nouă (limbă, cultură). 

“O fac ministerele arbitrar, așa cum își închipuie ele că trebuie să fie, din birou pur și simplu - 

și nu se potrivește deloc. […] Legislația trebuie să permită – dacă ai venit în România să 

cauți loc de muncă – (să găsești – n.i) o bază de date foarte clară pentru străini la Agenția de 

Ocupare a Forței de Muncă. (…) nu afișate la avizierul lor din holul agenției, ci public, prin 

radio, TV.”  

(Interviu reprezentant ONG) 

 

“[…] practic, tot sistemul a fost conceput fără să țină cont că există și nevoi specifice ale 

cetățenilor străini.” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

Ca să aflăm care este părerea persoanelor intervievate despre efectele legislației atât asupra 

imigranților, cât și asupra pieței muncii, ne-am referit la prevederi permisive versus 

restrictive, respectiv la categoriile favorizate versus defavorizate de prevederile în vigoare. O 

parte dintre persoanele intervievate consideră legislația ca fiind restrictivă în ansamblul ei și 

extrem de greu de înțeles pentru străini, pe când altele se referă la elemente specifice pe 

care le percep ca restricții. Aceste elemente specifice sunt, oricum, comune respondenților și 

constau în: plafonul salarial impus pentru imigranții cu drept de ședere în scop de muncă (la 

nivelul salariului mediu brut, chiar dacă sunt necalificați), limita constând în de 4 ori salariul 

mediu brut pentru lucrătorii înalt calificați, valoarea impusă a investițiilor pentru ca 

antreprenorii să beneficieze de facilități.  
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“La prima vedere, este o legislație permisivă… să vină, dacă are dreptul să lucreze este egal 

cu cetățeanul roman… În ansamblu, declarativ, dar intrând și încercând s-o aplici, s-o 

înțelegi, ea devine grea – e grea și pentru noi, pentru români – e făcută special să blocheze. 

[…] în această perioadă de 6 ani de zile am tras concluzia că România chiar nu vrea să 

folosească potențialul străinilor – intelectual, profesional – așa cum se întâmplă în alte țări. E 

atât de restrictivă încât te lași păgubaș. Sau ocolești legea.” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

“[…] îl obligă statul roman pe angajator să-i dea salariul mediu pe economie, ceea ce îl face 

pe angajator să se lase păgubaș sau să muncească la negru. Lucrul acesta a generat pe 

piața muncii următorul fenomen: vine cetățeanul strain, face o investiție de 1 milion de euro – 

așa cum cere legea - și deschide o afacere, dar vine cu muncitorii din țara lui. Și avem 

exemple de chinezi, de vietnamezi – care și-au înființat propriile fabrici și și-au adus 

muncitori de acolo – iar statul roman nu știu ce beneficii are […]” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

“[…] avem o ofertă și avem o nevoie, care ar putea să se întâlnească în avantajul reciproc, 

dar nu se poate face asta din cauza legislației. […] zona de graniță de pe partea sârbă, 

există un șomaj extrem de ridicat, există forță de muncă tânără, calificată, care își dorește să 

lucreze […] ... în schimb, toată partea ... uneori la câteva sute de metri, la câțiva kilometri 

distanță de pe partea românescă, e o industrie foarte dezvoltată, cu companii multinaționale 

care absorb toată forța de muncă din regiune. ” 

(Interviu reprezentant ONG) 

Antreprenorii care vor să obțină viză de lungă ședere pentru activități comerciale trebuie să 

se supună cerințelor din ce în ce mai stricte legate de investiții și planul de afaceri. 

Schimbările instituționale recente au îngreunat și mai mult acordarea de avize pentru afaceri 

(trecerea la Ministerul Economiei, Departamentul pentru Investiții Străine). Conform 

procedurilor de acordare a avizului tehnic de specialitate, investitorii străini trebuie să 

prezinte acum un plan de afaceri extrem de detaliat, a cărui îndeplinire este urmărită anual 

de oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii. Deci, nu se poate vorbi de facilități 

acordate antreprenorilor migranți. În aceste condiții, se pare că antreprenorii nu s-au arătat 

interesați de consultanța oferită de AJOFM pe plan local pentru deschiderea afacerilor, iar 

inițiativele antreprenoriale sunt în scădere. 
 

“Pentru cei care vor să desfășoare activități comerciale sunt condiții destul de stricte, dure: 

fonduri financiare, plan de afaceri, o proiecție în timp a afacerii, eventual beneficii, profit, forță 

de muncă care va fi folosită în următorii ani. Nu știu dacă pe plan național vreo societate 

poate să îndeplinească astfel de condiții!” 

 (Interviu reprezentant APJ) 
 

“După lege, urmează aceeași pași ca un cetățean român care vrea să înființeze o firmă, dar 

cetățeanul român stă 1 lună ca să înființeze firma, străinul stă 6 luni. Antreprenoriatul este și 

el frânat de aceeași legislație nefavorabilă. ”  

 (Interviu reprezentant APJ)  

“[…] cred că avem multe exemple de succes, de antreprenori migranți […] care sunt o foarte 

puternică, bună resursă pentru societatea românească, dar […] vorbim în special de 

persoane de o anumită generație, care sunt aici de ceva timp, deci de vreo cincisprezece-
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douăzeci de ani cel puțin. Dintre cei veniți mai recent, nu am mai avut aceeași percepție, a 

unor oameni care au spirit antreprenorial și care, cumva, creează valoare în societate.”  

 (Interviu reprezentant ONG)  

Practicile în materie de angajare. Servicii de suport 

Aplicarea legilor este și ea neuniformă, în opinia persoanelor intervievate. Astfel, legile care 

au fost destinate populației generale nu se aplică de obicei imigranților, din ignoranță. Sau se 

aplică restricțiile și se neglijează partea de suport pentru angajare. 

“[…] atunci când nu există o procedură comună de aplicare (a legii), fiecare face ce vrea. 

Lipsește o viziune strategică instituțională care să asigure continuitatea. […] Legile care nu 

au de-a face cu migrația nu se aplică […] Din neștiință. Lipsa de informații e o problemă.” 

(Interviu reprezentant APL) 

  

“Toate elementele astea limitative, eu cred că se aplică și cred că pe partea care ... tot ce 

presupune un sistem de sprijin, de încurajare, de facilitare a accesului pe piața muncii, aici 

doar ONG-urie care au activități în domeniul ăsta cred că fac să funcționeze legislația.”  

(Interviu reprezentant ONG) 

 

Autoritățile responsabile de accesul pe piața muncii al imigranților sunt agențiile județene și 

locale pentru ocuparea forței de muncă. Interacțiunea acestora cu beneficiarii imigranți este 

minimă, după părerea persoanelor intervievate. De multe ori, comunicarea se face prin 

intermediul listelor cu locuri de muncă vacate afișate la avizier. Mai mult, instituția este 

văzută ca necooperantă de majoritatea respondenților din rândul autorităților și ONGurilor, 

iar lipsa de încredere a străinilor în AJOFMuri a fost confirmată de interviurile cu aceștia (vezi 

Capitolul X) 

“În urmă cu aproximativ 3 ani am avut o întâlnire cu un reprezentant al AJOFM și discuția nu 

a fost optimistă – au spus că nu există locuri de muncă pentru străini. Nu vin la întâlnirile 

noastre.” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

“Listele de la AJOFM sunt interminabile, nu reflectă nevoile angajatorilor, nu sunt disponibile 

decât în română.” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

“Cu AJOFM nu colaborăm deloc, nu că n-ar trebui. Politica AJOFMului e – iata lista, 

descurca-te!”  

(Interviu reprezentant APL) 

 

“[…] în cei cinci ani consecutivi lucrați în domeniu – dar și cunoscând toată țara […], nu îmi 

amintesc să fi fost vreo 10 situații  în toată țara în care să faciliteze angajarea unor străini.” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

Deși imaginea generală a AJOFM nu este foarte bună, în unele orașe (de exemplu 

Timișoara) angajații agenției participă la întâlnirile în care se discută probleme ale 

imigranților. 
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“[…] aici, de exemplu, AJOFM participă cu regularitate la întâlniri, nu neapărat că am văzut 

foarte mare efect al participării […] oamenii de la AJOFM... au ocazia să afle problemele 

migranților în întâlnirile noastre. Ei nu le află pe sistemul lor ierarhic, deci sunt informați. […]” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

O altă instituție cu rol important în relațiile de muncă și verificarea respectării condițiilor de 

muncă este Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă. ITMurile ar trebui să fie 

pârghii la care orice angajat care sesizează o situație de ilegalitate să poată apela. Numai că 

între ITM și IGI există un acord de colaborare în privința identificării muncii nedeclarate și 

combaterii migrației ilegale. Acest acord, precum și controalele pe care cele două instituții le 

fac împreună sunt de natură să pună sub semnul întrebării capacitatea ITM de a acționa 

corect în cazul sesizării imigranților, care pot fi în primul rand victime ale unei forme sau alta 

de exploatare în muncă și în al doilea rând, dacă se află într-o situație de ilegalitate, pot fi 

victime ale propriei bune-credințe. Adică, dacă raportează ITM încălcări ale legislației muncii, 

pot fi sancționați de către IGI, în virtutea faptului că erau sau au ajuns într-o situație de 

ședere nereglementată. 

“Au fost câteva cazuri în care ni s-au adresat pentru rezolvarea unor litigii de natura 

drepturilor salariale cuvenite, îmbucurător este faptul că nu ni s-au adresat pentru încălcarea 

unor drepturi sau libertăți atât în ceea ce privește dreptul muncii, cât și drepturile individuale, 

umane. În special, neînțelegerile – ca și în cazul cetățenilor români – pornesc de la drepturile 

salariale. ”  

(Interviu reprezentant APJ) 

Interesant este faptul că din interviuri a reieșit că ITM aplica principiul salariului egal pentru 

muncă egală, iar condiționările de salariu prevăzute în OUG 195/2008, art. 52 al. (1) privind 

încadrarea străinilor pe salariul mediu brut, iar nu pe cel minim pe tară, sunt, în opinia unor 

reprezentanți ai ITM, de competența structurii teritoriale a IGI (care nu are atribuții legate de 

controlul relațiilor de muncă). Asta înseamnă că, din punctul de vedere al ITM, imigranții cu 

drept de ședere în scop de muncă pot să lucreze pe salariul minim brut pe țară, fără ca acest 

lucru să constituie o ilegalitate. Interpretarea pe care o dau este că veniturile salariale 

cumulate trebuie să fie cel puțin la nivelul salariului mediu brut pe țară, ceea ce coincide cu 

interpretarea Curții Constituționale a României într-o sesizare privind excepția de 

neconstituționalitate în cazul prevederii legate de angajarea străinilor cu un salariu minim la 

nivelul salariului mediu brut pe țară (vezi și Cadrul normativ national din prezentul raport). 

Din pachetul subțire al serviciilor oferite de stat imigranților lipsesc cursurile de limba română 

și orientare culturală, extrem de importante pentru accesul imigranților la un loc de muncă. 

 “Fără limbă nu poate să acceadă pe piața muncii. Fără un loc de muncă nu poate să-și 

câștige existența și nu poate fi vorba de nicio integrare, ei sunt asistați social.”  

(Interviu reprezentant ONG) 

 

În condițiile unui sprijin foarte scăzut din partea autorităților publice pentru participarea la 

piața muncii, ONGurile au venit cu servicii care sunt menite să completeze, dar în fapt 

înlocuiesc cee ace ar trebui să ofere statul. Aceste servicii sunt finanțate în prezent din bani 

europeni, prin Fondul de azil, migrație și integrare (AMIF). Majoritatea persoanelor 

intervievate percep ONGurile ca punte între autorități și imigranți.  
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“ONG-urile sunt liantul dintre autorități și migrantul în sine și ele sunt mult mai aproape de 

migranți, cunosc mai bine problemele lor.” 

(Interviu reprezentant APJ) 

Sunt însă și instituții care consideră că serviciile pentru imigranți sunt exclusiv 

responsabilitatea ONGurilor. 

“Serviciile pentru migranți nu țin de stat, țin de ONG-uri, de OIM, de instituțiile internaționale 

– care-i ajută… Noi reprezentăm veriga ”strong” în relația cu migranții, dar dacă îmi cer 

sprijinul eu îi îndrum – unde să se adreseze pentru informare.” 

(Interviu reprezentant APJ) 

De asemenea, s-a amintit faptul că există și comunități de străini, organizate în jurul unor 

persoane cu bani și conexiuni, implicate în asistența propriilor membri. 

“Cei care sunt aici și au afaceri, cum au venit străini, cetățeni de-ai lor, imediat i-au preluat 

prin organizații și angajat – noi colaborăm și cu ei, cu comunitățile.”  

(Interviu reprezentant ONG) 

Referitor la aria de acoperire a serviciilor pentru imigranți oferite de ONGuri, au fost și critici 

la noua împărțire pe regiuni practicată prin AMIF, care nu valorifică rezultatele proiectelor 

finanțate anterior prin fondul european pentru integrare, respectiv prin fondul european 

pentru refugiați.  

“Am avut o rețea dezvoltată cu proiectele implementare de OIM, care a reușit un lucru 

extraordinar: să avem o rețea care acoperea toată țara – Centrele de Informare și Consiliere 

Străini, în 15 orașe, dar cu acoperire națională (...) Acum proiectul este regionalizat, iar 

regiunea este aiuristică – făcută după nevoile Centrelor de Azil – noi suntem în zona 

București, cu 16 județe și 6 sectoare (arondate – n.i) – dar care folosește  ca bază Centrele 

formate anterior și la Cluj, Craiova, la Constanța, la Târgu Mureș. ”  

(Interviu reprezentant APJ) 

 

Modul în care colaborează instituțiile cu responsabilități în zona participării imigranților pe 

piața muncii între ele, respectiv cu ONGuri depinde de instituție, de oraș, de contactele 

anterioare și de persoanele implicate. În general structurile teritoriale IGI lucrează bine cu 

ITM și uneori cu ONGurile, dar acest lucru nu se aplică și ITM sau AJOFM. 

“Avem o colaborare foarte bună cu IGI, cu AJOFM nu avem treabă. Nu lucrăm deloc. Ei 

înregistrează altceva.” 

(Interviu reprezentant APJ) 

 

“Colaborarea cu ONGurile este super. Si cu cele din domeniul social și cu cultele religioase. 

ONGurile ne dau ghionturi ca să schimbăm lucrurile. E un dialog. ”  

(Interviu reprezentant APL) 
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Atitudinile autorităților și populației față de imigranți 

Atitudinea autorităților și populației față de imigranți, așa cum reiese din analiza interviurilor 

este esentială pentru a evidenția oportunitățile de acces pe piața muncii pentru imigranți și se 

reflectă direct în practicile instituționale în relație cu aceștia. 

Numărul imigranților în România este foarte mic, de aproximativ 0,3% din populația generală. 

Având în vedere că numai o parte dintre aceștia sunt angajați (sub 10% din totalul populației 

de imigranți în vârstă de muncă), străinii nu sunt vizibili pe piața muncii, iar autoritățile nu 

consideră necesară adaptarea legislației și practicilor pentru un grup atât de mic. 

“Din punctul nostru de vedere nu avem de-a face cu un fenomen, ci cu cazuri izolate. Situația 

se schimbă atunci când excepția devine regulă, dar nu este cazul acum. Numărul de migranți 

e foarte mic și legislația se va schimba dacă vor veni mai mulți migranți […]”   

(Interviu reprezentant APJ) 

 

“[…] inexistenţi. Nu, deci nu creează o problemă şi nu creez o problemă pentru ei. […] eu nu 

fac o discriminare pozitivă, eu trebuie să mă ocup de ai mei. ” 

(Interviu reprezentant APJ) 

 

Din perspectiva autorităților, majoritatea locurilor de muncă vacante sunt pentru muncitori 

necalificați și cu studii medii, dar sunt posturi și pentru cei cu studii superioare (procentul 

fiind în jur de 10% din totalul posturilor vacante, variabil în funcție de județ și regiune de 

dezvoltare).  

 

“[…] pe zona de operatori, este nevoie în toate domeniile, da, fie că vorbim de prelucrare, fie 

că vorbim de asamblare, toţi operatorii, atât în industria IT, industria mase plastice, e o piaţă 

extrem de deschisă. Dar şi la studii superioare observăm că piaţa are nevoie de ingineri, mai 

pe toate specialităţile, inclusiv pe zona mecanică... ” 

(Interviu reprezentant APJ) 

  

“Sectoarele deficiare - cele de infrastructură: construcții, autostrăzi, poduri – unde suntem 

total rămași în urmă. Noi nu ne-am dezvoltat, am stagnat.” 

(Interviu reprezentant APJ) 

 

Domeniile în care sunt angajați imigranții diferă în funcție de județ și regiune, dar și în funcție 

de țara de origine. De exemplu, din interviuri a reieșit faptul că în Iași aceștia lucrează cu 

precădere in domeniul serviciilor: IT, sistemul hotelier, gastronomie, alimentație publică, 

comerț (turcii). În Argeș au fost mai orientați spre domeniul industrial (automobile) și pe 

comerț, dar absorbția pe piața muncii locală a persoanelor necalificate sau slab calificate 

este mai dificilă decât în cazul celor cu studii superioare. De asemenea, părerile sunt 

împărțite în legătură cu angajatorii care lucrează mai frecvent cu imigranți: cei români sau cei 

din comunitate. Sunt persoane care consideră că există reserve din partea angajatorilor, 

când vine vorba de angajarea unui străin. Este foarte probabil ca situația să difere în funcție 

de originea imigrantului în cautarea unui loc de muncă, în sensul că, de exemplu, 

basarabenii se pot angaja mai ușor la firme românești, pe când ceilalți nu. 

“E o foarte mare rezervă din partea angajatorilor la angajarea străinilor. Temerile sunt foarte 

mari. (...) Spun că avem românii noștri. Nu sunt rețineri față de basarabeni. (…). S-au 



 

Page 89 of 137 
 

accentuat problemele față de migranții din Orientul Mijlociu. Nu sunt probleme la nivelul 

comunităților din America de Sud și față de evrei. Temerile sunt asociate cu musulmanii.” 

(Interviu reprezentant APL) 

 
În opinia unor reprezentanți ai autorităților, capacitatea imigranților de a acoperi deficitul de 

forță de muncă de pe piață este extrem de limitată. Mai mult, imigranții sunt percepuți ca fiind 

slab calificați și asimilați altor grupuri vulnerabile (populația rromă, persoane aflate în 

detenție). Asta înseamnă că sunt greu de integrat și posibili candidați la șomaj. Dacă ei ar fi 

încadrați din punct de vedere legal ca grup vulnerabil, ar deveni o povară. Ba imigranții ar 

putea chiar “îndepărta investitorii” din zonă.  

“Noi am lucrat până acum şi cu […] populaţia rromă care era aici, lucrăm şi cu zona asiatică. 

E diferenţa de cultură, de educaţie. Şi nu cred că la necesarul de resursă umană, pe care 

noi îl avem acum […] aceşti imigranţi ar putea să acopere mai mult, eu ştiu, poate 10% e 

exagerat. Deci nu văd o soluţie în timp şi o soluţie viabilă. Dimpotrivă, din punctul meu de 

vedere, ar lărgi zona de...şomaj […] nu va fi uşor, […] şi populaţia rromă, şi cei care au fost 

în detenţie şi... există o mentalitate care... unii se reabilitează, se angajează foarte rapid. 

Dar mentalitatea lor nu le oferă-ntotdeauna posibilitatea de a se integra foarte rapid.”  

(Interviu reprezentant APJ) 

 

“[…] dacă eu voi veni cu o ofertă din această zonă necalificată cu barieră de limbă, cu 

barieră culturală, nu cred că investitorul va fi încântat să mai dezvolte ceva în zona mea.” 

(Interviu reprezentant APJ) 

 

Nici imigranții înalt calificați, cu cunoștințe de engleză, nu sunt văzuți ca soluții pentru toate 

piețele locale din județele unde am făcut interviuri.  

“[…] bariera culturală e majoră, unu, şi educaţională, gândiţi-vă că ei vin, nu ştiu ce studii au, 

[…] dar în primul rând e barajul de limbă, nu? […] Şi... în anume limite, noi putem şi piaţa 

muncii poate să-nghită, dar cu siguranţă ei nu se vor adapta şi nu au motivaţia […]. N-o să 

vrea să facă pe măturătorul..., da? N-o să vrea, ei vor dori altceva.”  

(Interviu reprezentant APJ) 

 

Sunt însă și persoane care consieră că, pentru anumite calificări, care nu sunt căutate de 

populația locală, este loc și pentru migranți pe piața muncii. 

 

“[…] sunt meserii care nu se mai caută … meserii pe șantier, meserii care cer muncă brută 

ce nu se poate face cu utilaje.”  

(Interviu reprezentant APJ) 

 

Una dintre problemele semnalate, care poate influența opinia publică și poate contribui la 

crearea de stereotipuri față de anumite grupuri etnice, este publicarea în mass media a 

țărilor de origine ale imigranților identificați de autorități cu ședere ilegală. Mai ales în 

contextul actual, o astfel de practică poate contribui la stigmatizarea nefondată a unor întregi 

comunități etnice și este extrem de periculoasă din perspectiva coeziunii sociale.  

“[…] se raportează în presă și menționează apartenența națională a celor pe care i-au găsit 

cu situație nelegală… practic, sunt de la vreo trei instituții, de la Poliția de Frontieră, de la IGI 

și de la ITM avem comunicate care, practic, contribuie la constituirea unui stereotip negativ al 
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unor comunități de migranți în mod nejustificat pentru că se creează în percepția publică 

ideea că sunt foarte mulți care fentează … lucrează la negru și nu sunt corecți și nu e așa în 

totalitate, e și o responsabilitate a sistemului pe de-o parte și pe de altă parte, sunt totuși 

majoritatea care sunt în regulă.”  

(Interviu reprezentant ONG) 

 

“În general nu cred că migranții au intenția de a frauda. Au plecat din niște țări și vor să-și 

facă viața mai bună. E prea riscant să comită ilegalități pentru că pot fi expulzați.”  

(Interviu reprezentant APJ) 

 

În ceea ce privește atitudinea populației, sunt persoane care o consideră încă deschisă, desi 

din interviurile cu migranții a reieșit o creștere a intoleranței și discriminării, mai ales față de 

musulmani și persoanele din Orientul Mijlociu, în unele orașe ale țării. Oricum, pot fi variații 

semnificative de atitudine, în funcție de zona geografică și mediul de rezidență.  

“Românii nu sunt xenofobi. Și trăiesc în comunități rurale unde te-ai aștepta să se bată, să se 

uite că sunt pakistanezi, din Bangladesh, din India, din Vietnam, din China, din Turcia, din 

Iordania, din Tunisia – dar nu au nicio problemă. Singura problemă este că nu au unde să 

muncească și trăiesc de azi pe mâine, pentru că înapoi nu au unde să se mai ducă.”  

(Interviu reprezentant APJ) 

 

Referitor la atitudinea străinilor față de muncă, părerile au fost împărțite. Unii au considerat 

că străinii sunt mult mai motivați decât românii să lucreze - și acest lucru poate fi valabil mai 

ales pentru imigranții în scop de muncă, care nu-și pot permite să rămână fără slujbă 

deoarece riscă să–și piardă dreptul de ședere. Alții consideră că străinii vin cu așteptări 

nerealiste și acest lucru le subminează accesul la piața muncii - e adevărat, pe posturi sub 

calificarea pe care o au.  

“Un străin are în continuare disponibilitatea de a face ceva, spre deosebire de un roman, 

care se complace în comoditate.”  

(Interviu reprezentant ONG) 

  

“Străinii au așteptări foarte mari. Vreau firma mea, vreau să lucrez ca medic, sau sunt 

profesori care vor să predea, dar nu cunosc limba română. În sistemul nostru trebuie să 

accepți și joburi sub/fără calificare. Se merge din pas în pas. Din partea lor nu prea e 

înțelegere pentru problemele astea.”  

(Interviu reprezentant APL) 

 

Impactul legislației asupra pieței muncii și dezvoltării economice locale/regionale 

În general, impactul economic local al legislației și prezenței imigranților pe piața muncii - în 

calitate de angajați sau antreprenori – a fost apreciat ca fiind pozitiv, dar nesemnificativ. 

Datorită numărului foarte mic, e greu de tras o concluzie privind situația la nivel regional. De 

asemenea, efectele depind de zona geografică, deoarece dezvoltarea economică este 

neuniformă, ca și distribuția oportunităților de pe piața muncii. 
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“Economic – categoric, în mare măsură este un plus, dar nefiind un fenomen foarte larg, nici 

aportul economic nu este foarte mare, dar acolo unde firmele sunt serioase și desfășoară 

activități în condițiile prevăzute de lege – aportul economic este bun.”  

(Interviu reprezentant APJ) 

 

“Asupra mediului economic regional, nu se poate spune despre impactul legislației datorită 

numărului mic de persoane.”  

(Interviu reprezentant APJ) 

“[…] eu cred că efectul e foarte modest al măsurilor de încurajare. Eu cred că, mai degrabă, 

oamenii se angajează și lucrează în ciuda legislației, da? Și asta pentru că există oameni 

care au nevoie de locuri de muncă și angajatori care au nevoie de lucrători. Cred că o 

evaluare generală, la nivel național, nu e foarte utilă. Cred că ar trebui văzute lucrurile mai 

nuanțat, în funcție de zone, pentru că Bucureștiul e zona cu cea mai mare concentrație de 

migranți și este o zonă cu anumite tipuri de nevoi și problematici legate de piața muncii. Zona 

noastră este și ea un pic specială, […] iar orașele mici sunt altceva și eu cred că impactul 

este diferit în funcție de regiune.”  

(Interviu reprezentant ONG) 

Soluții propuse pentru îmbunătățirea situației imigranților pe piața muncii și 

optimizarea beneficiilor pentru societate 

 

Soluțiile propuse de persoanele intervievate au fost corelate cu problemele identificate la 

accesul imigranților pe piața muncii. Imposibilitatea medicilor din state terțe care au finalizat 

studiile într-o țară UE de a practica medicina în România dacă nu sunt căsătoriți cu cetățeni 

europeni sau nu au sedere pe termen lung a fost una dintre problemele identificate în relație 

cu deficitul de medici din sitemul de sănătate. Dificultățile în procedura de recunoaștere a 

diplomelor și atestarea calificărilor au fost menționate de cei mai mulți intervievați. Apoi, au 

fost identificate dificultăți inerente pentru noii-veniți, cum sunt lipsa abilităților de limbă 

română/dificultăți de comunicare și diferențe culturale. Problemele cu caracter general, cum 

sunt birocrația sistemului public și durata obținerii actelor au fost de asemenea amintite.  

Propunerile persoanelor intervievate au fost diverse, de la oferirea unor facilități - cel puțin 

pentru categoriile de profesioniști înalt calificați din sectoare deficitare (ex. medici), până la 

renunțarea la limitele salariale impuse străinilor, care creează diferențe în raport cu 

salarizarea cetățenilor români.  De asemenea, au fost amintite simplificarea procedurilor 

pentru recunoașterea calificărilor, consultarea directă a angajatorilor atunci când IGI propune 

contingentul anual de lucrători imigranți (așa cum se întâmplă în alte state membre) și 

propuneri legate de dreptul imigranților de a profesa ca traducători, lucru care nu le este 

permis în prezent, desi cei mai mulți dețin competențe de limbă net superioare românilor, 

mai ales pentru limbile rare. Nu în ultimul rând, recunoașterea statutului mediatorilor 

interculturali ar putea să ajute comunitățile de imigranți și autoritățile locale să se 

familiarizeze mai ușor cu realitățile și sistemul public din România. 

“[…] legislația să fie atractivă – să-i ofere facilități, de exemplu: dacă vii și te angajezi în 

România – că am deficit de medici, eu – comunitatea, Consiliul Județan – ce-o fi – îți ofer o 

garsonieră, un aparatament cu chirie, care e și mobilat…” 

(Interviu reprezentant ONG) 
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“Dacă partea de documente pe care persoanele le au – de la documentele de identitate până 

la cele de muncă și care le confirmă calitățile profesionale – ar fi un pic reașezată, să 

spunem așa - și în legătură cu COR-ul, și în legătură cu legislația pe care o prevăd organele 

Ministerului de Interne – cred că lucrurile ar fi foarte, foarte bune.” 

(Interviu reprezentant APJ) 

  

“Iar cei care vin pentru angajare – vin special pentru muncă, e un contingent aprobat anual 

de guvern pentru muncitorii străini, care ar trebui să fie mai relaxat, lăsat la aprecierea 

angajatorilor sau stabilit la propunerea angajatorilor. Iar statul ar trebui să facă acest oficiu 

de a asigura formalitățile de ședere, legale, atât – buletin, permis de ședere, actele 

corespunzătoare șederii în mod legal. …” 

(Interviu reprezentant ONG) 

“[…] cea mai mare parte a membrilor rețelei de mediatori interculturali au obținut o diplomă 

eliberată de Ministerul Muncii în ... pe ocupația asta de mediator social intercultural, dar asta 

nu le dă un statut recunoscut, ci îi dau doar diplomă de la Ministerul Muncii, pentru că nu 

există în sistem o recunoaștere instituțională cumva a ocupației. Nu există posturi sau 

modalități de contractare, chiar temporară, pentru mediatori interculturali, deși ar putea să fie 

introduse proceduri cumva asemănătoare cu cele pe care le are, de exemplu, Ministerul 

Justiției privind traducătorii. Tot așa, să existe un registru de persoane certificate, acreditate 

și care să fie solicitate punctual atunci când apare o nevoie, de către instituție și să fie plătite 

[…] pe orele respective prestate.” 

(Interviu reprezentant ONG) 

 

În sfârșit, a fost amintit rolul de catalizatori regionali al centrelor de cazare pentru solicitantii 

de azil, dar și faptul că nu sunt deloc vizibile, mai ales pentru autoritățile publice locale și 

județene cu care se presupune că trebuie să lucreze. În opinia persoanei intervievate, 

activitatea centrelor ar trebui promovată cu atât mai mult cu cât proiectele finanțate pe AMIF 

sunt arondate pe regiuni care coincid cu județele aflate sub coordonarea operațională a 

centrelor de cazare. 

“Centrele de cazare (ex. cel de la Șomcuta Mare) sunt foarte puțin vizibile. Eu n-am știut de 

existența și rolul lor. Ei se mulțumesc să stea la Șomcuta și să vină migranții către ei. E 

nevoie de o campanie, de legături cu angajatorii, tot continuumul care reunește problemele 

migranților.” 

(Interviu reprezentant APL) 
 

Concluzii și recomandări 

Persoanele intervievate nu s-au putut pronunța cu certitudine asupra impactului legislației 

privind angajarea migranților pe piața muncii la nivel național. Acest lucru se datorează pe 

de-o parte numărului foarte mic de străini care participă pe piața muncii și pe de altă parte 

lipsei de interes a autorităților publice pentru populația imigrantă. De altfel, au fost evidențiate 

diferențe de dezvoltare economică și oportunități de participare pe piața muncii între 

județele/orașele incluse în studiu, motiv pentru care evaluarea impactului pe județe, respectiv 

regiuni pare mai potrivită pentru a surprinde realitatea de pe piață. În ceea ce privește 

impactul economic local al imigrației, majoritatea persoanelor intervievate consideră că a fost 

pozitiv, dar de mică amploare.  
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Politicile care reglementează participarea imigranților pe piața muncii (și antreprenoriatul) 

sunt considerate de majoritatea ONGurilor restrictive, pe când autoritățile au evitat în general 

să facă astfel de evaluări. Totuși, efectele legilor sunt percepute diferit, în sensul că pentru 

unele persoane legislația descurajează tentativele de fraudă (în special munca la negru) din 

partea imigranților (care riscă expulzarea), iar pentru altele, dimpotrivă, le încurajează, 

pentru că aceștia trebuie să trăiască și nu dispun de căi legale pentru a lucra. 

Aplicarea legislației lasă de dorit mai ales la nivelul AJOFMurilor și agențiilor locale, care nu 

sunt dispuse să-și adapteze deloc serviciile nevoilor imigranților. Cu toate inconvenientele, 

AJOFM este în acest moment singurul furnizor de cursuri de calificare gratuite de pe piață, 

inclusiv pentru imigranți, dacă aceștia îndeplinesc condițiile de înscriere. La nivelul ITM 

interpretarea salariului mediu brut cerut de IGI pentru eliberarea avizului de angajare, 

respectiv pentru prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă al imigranților este diferită 

de cea comună. Astfel, se consideră că contractul de muncă încheiat pe salariul minim pe 

economie nu contravine legii, imigranților cerându-li-se dovada că veniturile salariale 

cumulate (eventual pe mai multe contracte) depășesc pragul salariului mediu brut, stabilit de 

legea specială. 

Autoritățile publice care sunt implicate în domeniul pieței muncii sunt în general sceptice cu 

privire la migrație ca soluție pentru acoperirea deficitului de forță de muncă la nivel local. 

Principalele probleme în opinia persoanelor intervievate sunt dificultățile de limbă ale 

imigranților și diferențele culturale, la care se adaugă percepția legată de nivelul slab de 

calificare cu care vin migranții.  Acești factori, cumulați, fac migranții greu integrabili pe piața 

muncii. De altfel, au fost făcute comparații cu grupuri dezavantajate cum sunt romii. 

Atitudinea autorităților pare să fie marcată de tendința de a favoriza cetățenii români, chiar 

cei din zone rurale, în ciuda unor obstacole evidente legate de participarea acestora pe piața 

muncii, cum sunt calificările, distanța și lipsa infrastructurii - care fac transportul până la locul 

de muncă prea costisitor. 

Atitudinea populației din aproape toate orașele în care am avut interviuri a devenit în ultima 

vreme mai intolerantă față de imigranți (cu precădere față de musulmani) și este 

asemănătoare cu atitudinea unor respondenți din rândul autorităților publice. În general, s-a 

considerat că pe piața muncii sunt mai favorizați imigranții care au mai multe afinități 

culturale și istorice cu România (ex. basarabenii, dar și ucrainenii) decât celelalte grupuri, dar 

și cei educați și vorbitorii de limba engleză. 

 Având în vedere reticențele autorităților publice care aplică politicile de migrație în 

sfera pieței muncii, considerăm că înaintea oricăror recomandări de schimbare 

legislativă este nevoie de informarea corectă și responsabilizarea acestora.  

 

 De asemenea, AJOFM și ITM trebuie implicate în parteneriate cu ONGurile în zona 

asistenței migranților pentru accesul la un loc de muncă și a prevenirii exploatării în 

muncă, dar trebuie în același timp să inițieze un proces de reformă instituțională, prin 

care să mute focusul de pe serviciile oferite pe beneficiarii de servicii ca persoane. 

Fără această schimbare de optică, șansele adaptării serviciilor la clienți sunt 

inexistente. 
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Capitolul X - Imigranții pe piața muncii din România. Rezultatele 

cercetării calitative 

Smaranda Witec, Luciana Lăzărescu 

 
Politicile de imigrație și integrare a imigranţilor pe piaţa muncii trebuie să țină cont de 

dificultăţile pe care le întâmpină imigranţii atunci când caută un loc de muncă, de  

experiențele de muncă ale acestora în România, de percepția asupra obstacolelor 

legislative şi nivelul de încredere în autorităţi, dar și de propunerile pe care le au aceștia 

pentru o participare mai bună pe piaţa muncii. Acestea sunt temele pe care le-am abordat 

în acest capitol.  

 

Ne-am propus să aducem în discuție participarea pe piața muncii versus integrarea pe piața 

muncii, din perspectiva imigranților. În acest scop am analizat cele 16 interviuri individuale 

cu imigranţi, care reflectă “la prima mână“ problemele cu care aceștia se confruntă, 

percepția asupra locului de muncă actual, asupra legislației, nevoile lor și soluțiile privind 

relația cu instituțiile statului, organizațiile neguvernamentale și societatea în general.  

 

Deși experiențele sunt foarte variate, putem distinge câteva aspecte comune care se 

regăsesc în răspunsurile persoanelor intervievate: 1) majoritatea celor cu care am discutat 

și-au găsit de lucru prin rețelele personale. ONGurile au oferit în cea mai mare măsură 

suport imigranților, după rețelele personale ale acestora; 2) străinii au solicitat sprijin 

instituțional eventual din partea IGI, celelalte instituții implicate în facilitarea accesului 

imigranților pe piața muncii - în special AJOFM – nefiind demne de încredere; 3) problemele 

semnalate de cei mai mulți străini au fost legate de: calitatea cursurilor de limba română, 

recunoașterea studiilor/calificărilor, necunoașterea legii de către autorități și imigranți; 4) 

majoritatea imigranților intervievați percep anumite aspecte ale legislației ca fiind restrictive 

(ex. prevederea referitoare la salariul mediu pentru lucrătorii migranți, condiționarea 

dreptului de liberă practică al medicilor de căsătoria cu un cetățean UE sau de stabilirea 

domiciliului în România). Sistemul instituțional a avut un rol infim în participarea imigranților 

pe piața muncii, ba chiar a generat probleme suplimentare. În lipsa opțiunilor, oamenii au 

fost nevoiți să lucreze în orice condiții (inclusiv în sectorul informal), pentru a se putea 

întreține.  

 

Prin urmare politicile de imigrație cu impact pe piața muncii nu par să fi avut un efect 

semnificativ la nivelul participării individuale, iar sistemul instituțional de suport pentru 

angajare s-a dovedit - din perspectiva imigranților - lipsit de credibilitate, rigid și inutil.  

 
Selecția și profilul persoanelor intervievate  
 
Principalele criterii în selecția participanţilor au fost existența unei experiențe de muncă în 

România  sau încercarea eșuată de a se angaja iar metoda folosită a fost a bulgărelui de 

zăpadă. Pe cât posibil, am asigurat o  acoperire geografică pentru oraşele în care se 

înregistrează cel mai mare număr de imigranţi. Au fost selectate persoane din state terțe cu 

diverse tipuri de ședere (inclusiv persoane care beneficiază de protecţie internaţională) și  

cetăţeni români (foști imigranți). Majoritatea persoanelor intervievate au venit în România cu 

viză de studii.  
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Au fost realizate patru  interviuri în Bucureşti, patru în Piteşti, patru în Iaşi şi câte două 

interviuri în Cluj şi Timişoara. Dintre subiecți, 7 au fost de gen feminin şi 9 de gen masculin; 

8 dintre aceştia au obţinut cetăţenia română, 4 persoane au o formă de protecție 

internațională, iar 4 au alte tipuri de ședere (inclusiv pentru reîntregirea familiei). De 

asemenea, majoritatea au studii superioare, iar 13 dintre persoanele intervievate sunt 

angajate, cele mai multe sub nivelul calificărilor. Din punctul de vedere al perioadei 

petrecute în România, numai 2 persoane au avut mai puțin de 5 ani de ședere în România, 

9 au avut între 6 și 19 ani de când au venit în țară, iar 5 străini au avut peste 20 de ani de 

ședere. Este de remarcat faptul că din cei 16 participanți la interviuri, numai 2 nu vorbeau 

limba română (unul dintre ei se descurcă foarte bine cu limba engleză în toate domeniile 

vieții sociale, celălalt nu a avut suficiente oportunități de învățare și îi este greu). Distribuția 

pe țări de origine a fost neomogenă. Au fost reprezentate Europa (Republica Moldova), 

Asia (Afganistan, Pakistan, Vietnam), Orientul Mijlociu (Siria, Iordania), Africa (Angola, 

Ruanda, Egipt). Interviurile au fost realizate de cei patru membri ai echipei de cercetare, 

față în față, în lunile iunie - iulie 2016. 

 

Întrebările pentru migranți au fost centrate pe trei mari teme: 

 

 experiența de muncă în România, mobilitate profesională; 

 obstacole legislative și practice și propuneri de rezolvare; 

 încrederea in autoritățile cu atribuții în accesul pe piața muncii. 

Rezultate 

Experiența de muncă în România 

Din punct de vedere al motivului pentru care se află în România, 11 din cei 16 intervievaţi au 

venit pentru studii dar și-au preschimbat ulterior dreptul de ședere pentru alte motive (ex. 

reîntregirea familiei, activități comerciale etc.), patru persoane au venit ca solicitanți de azil și 

au obținut o formă de protecție în România şi o persoană a venit pentru reîntregirea familiei. 

 

“Motivul era pentru studii. Ca să…ca să termin studii superioare care am început în ţara 

mea. Şi al doilea motiv era fiindcă a-nceput şi războiul la noi. Ca să îmi fac încă o viaţă 

aicea.” 

(Interviu B, BPI) 

 

Mare parte dintre cei intervievaţi sunt absolvenţi de studii superioare. Acest lucru nu a 

condus însă la o identificare mai facilă a unui loc de muncă. Pentru obţinerea unui loc de 

muncă au apelat la reţele informale (prieteni și cunoștințe), ceva mai rar la ONG – uri şi 

aproape deloc la autorităţile publice, una dintre problemele evidențiate fiind lipsa de 

încredere în sprijinul din partea autorităţilor statului. 

 

„Un prieten mi-a povestit că știe (că există) o nevoie... Un prieten arab, care e angajat tot 

acolo... Era nevoie de un barman, și m-am dus ca am vrut să învăț limba mai repede, să 

cunosc lumea...”  

(Interviu B, migrant) 
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”Nu am făcut niciun demers, nu cred că funcţionează pentru că nu am auzit pe nimeni dintre 

străini, refugiaţi care să se fi dus acolo şi să fi funcţionat. Şi România se confruntă cu 

şomajul foare mare, mai bine să ajute de-al lor. Mulţi străini lucrează la privat, la alţi străini.” 

(Interviu B, migrant) 

 

Folosind cu rețelele informale ca sprijin de bază, o parte dintre străini ajung să lucreze la 

angajatori din comunitate. Dar este nevoie și de susținere din partea societății gazdă, iar 

susținerea nu a fost vizibilă până acum, în opinia majorității persoanelor intervievate. 

 

„Dacă lucrezi la alt arab, acum la început de tot, acum cinci ani, când a început revoluție, au 

venit mulți, și au ajutat arabii, adică i-au ajutat arabii pe ei, poate chirie, poate studii, poate... 

de lucru, să-l ajute la magazin, dar pe urmă au început și sirienii noștri să aibă probleme în 

Siria, adică părinții lor, care nu mai au bani și el preferă să trimită la părinții lui decât să dea 

cu noi aici. Atunci cine ne ajută? [...] adică nici nu m-am gândit că o să rămână atâta 

revoluția asta [...].”  

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

În afară de folosirea rețelelor informale, este menționată și implicarea activă în identificarea 

unui loc de muncă.  

 

“Looking on the newspapers/websites. I applied to many companies and by the end I was 

successful.”  

(Interviu B, migrant)  

 

“Am aplicat pe best jobs, am încercat și prin recomandări. Dar apoi m-am angajat cu 

aplicațiile pe best jobs.” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

Obstacole legislative și practice în accesul pe piața muncii 

Atât cei veniţi în România în anii ’80 -’90, cât şi cei sosiţi mai recent au amintit aceleași 

obstacole la contactul cu piaţa muncii, de la necunoaşterea limbii române și dificultățile de 

comunicare, la lipsa informaţiilor privind drepturile, obligaţiile sau serviciile la care pot avea 

acces și până la tratamentul discriminatoriu sau exploatarea din partea angajatorului. În 

afara problemelor menţionate anterior, cursurile de limba română existente sunt apreciate ca 

insuficient structurate și adaptate nevoilor străinilor.   

 

„Dar prima problemă care e grea pentru oameni e limba. Şi nu există un sistem bun de 

învăţământ pentru limba română. Eu spun sincer, nici la anul pregătitor. Exemplu: [...] dacă 

mergeţi în Britania, au British Council. Aicea nu avem niciun...niciun instituţie de învăţământ 

specială pentru limba română. [...] Trebuie să existe un sistem de învăţământ de limbă 

română mai bun, anul pregătitor se schimbă... ” 

(Interviu B, migrant) 

 

“[...] am observat că românii sunt ”repezi, repezi”, dinamici, lucrurile să fie ceas. E o 

diferență mare cu noi, care suntem mai înceți. Și o să fie greu și din cauza limbii... Trebuie 

să înțeleg ce zic oamenii bine, ca să nu greșesc.” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 
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În afară de barierele legate de necunoaşterea limbii române, mai pot fi identificate  

obstacole de ordin structural (dificultăți în echivalarea studiilor, rata crescută a şomajului 

etc.). Procedura de echivalare a studiilor este greoaie chiar și pentru beneficiarii unei forma 

de protecție, de lungă durată şi, în anumite situaţii, în dezacord cu realitatea. 

 

“[...] prima dată am încercat să găsesc un loc de muncă şi dup-aia am lucrat. [...] ca să m-

ajută cu cheltuielile. [...] dar am avut două probleme. Prima problemă că era cu limba, 

fiindca nu ştiu limba şi a doua cu echivalarea de studii [...] am început în mai 2014 și am 

obținut echivalarea în aprilie 2016.”  

(Interviu B, BPI) 

 

Şi altceva, [...] un sistem de...de universitate, sistemul de educaţie, au ceva care e foarte 

greşit. Exemplu: pentru cetăţean care au statut protecţie subsidiară, au voie să se înscrie ca 

cetăţean român, da’ prima dată trebuie să echivalează bacalaureat. Şi la echivalare de 

bacalaureat trebuie să daţi două examene, examenul de istorie şi examen de limbă 

română. Şi dup-aia trebuie să intre ea la anul pregătitor. Cum, cum să dea examenul de 

limbă română, dacă el vrea să intre la anul pregătitor?” 

 (Interviu B, BPI) 

 

„Ca să obții de la Ministerul Educației (echivalări) durează luni, plus drumurile... Dar nu 

facem noi legea.”  

(Interviu B, migrant) 

 

“Alte probleme, că nu găsesc de lucru. Degeaba spunem că da. Acuma avem o familie în 

Arad [...] I-a primit unul creștin că și ei sunt creștini. [...] le-a dat apartament fără chirie, 

foarte frumos din partea lui. Dar de unde întreținere? De unde mâncare? De lucru, nu 

găsesc de lucru. Adică degeaba că le-a dat apartament fără niciun ban, dar restul? Că nu 

este de lucru aici. Acum mai mult pleacă și de la voi.” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

O problemă frecvent identificată este lipsa de informare a autorităților cu privire la drepturile 

diferitelor categorii de imigranţi. 

 

“Să spun ceva, nimeni nu ştie ce-nseamnă protecţie subsidiară. [...] nimeni nu ştie unde să 

ma bagă pe mine, nici cu asigurare, nici fără asigurare, nimeni, nimeni. Şi e normal 

dacă...ăăă...adică dacă nu am contract, trebuie să plătesc asigurare, nu sunt asigurat. Şi 

dacă am statut de protecţie subsidiară.” 

(Interviu B, BPI) 

 

„[...] Şi am avut problema [...] sunt şi doctorand, acuma, la anul I, ca...eu ca...statut de 

protecţie subsidiară am...am dreptul să mă-nscriu ca student, ca cetăţean român. Dar era 

vorba...am aşteptat cred că trei, patru, cinci luni, nu ştiu câte, ca să înţeleg ei şi am adus o 

hârtie care spune exact că am dreptul de cetăţean român ca învăţământ. Ca dup-aia am 

putut să mă-nscriu ca cetăţean român la doctorat.”  

(Interviu B, BPI) 
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Din perspectiva motivației participării pe piața muncii, persoanele cu care am vorbit și-au 

dorit să lucreze și cei mai mulți s-au angajat curând după sosirea în România sau după 

reglementarea șederii.  

 

“Ăăă…după o lună de zile când am…după ce am venit în România, am stat cu…m-am 

întâlnit cu un român şi am stat cu el la gazdă. Şi el a avut mini-market sau alimentară să 

zicem, e un fel de magazin, dar mai mare un pic. Aşa…şi am început să lucrez la el prima 

dată. Era în 2014. Am lucrat ca vânzător. ”  

(Interviu B, migrant) 

 

Alții, în ciuda strădaniilor, nu și-au găsit de lucru și au fost nevoiți să găsească alte soluții 

pentru a se întreține: munca independentă sau antreprenoriatul. Au fost și persoane care nu 

au putut profesa meseria pe care și-au ales-o, respectiv medicină, decât în mediul privat. 

 

„Eu nu am reușit să mă angajez nici gratis și am lucrat pe cont propriu, apoi sub firmă 

proprie.”  

(Interviu B, migrant) 

 

“Aş dori să muncesc şi voluntar în spitale publice, ca şi chirurg, dar nu sunt primit. Nu sunt 

primit fiindcă sunt străin, chiar dacă acum am, de un an, cetăţenia română.” 

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

La începutul experinţei de angajat în România, o parte dintre cei inervievaţi  menţionează 

că au lucrat  fără contract. Și în cazul în care au avut contract de muncă, au fost persoane 

care au amintit încălcări ale condițiilor de muncă, cum ar fi: nerespectarea orelor de lucru, 

program prelungit, orele suplimentare neremunerate, neacordarea concediului de odihnă, 

lipsa de acces la informaţii într-o limbă cunoscută, dificultăţi sau întârzieri în acordarea 

salariului.  

 

“Numai în primii doi ani (a lucrat fără contract – n.i.) cât... era așa, nu știu cum, dar semi-

legal. Da, primii doi ani, până când am obținut cetățenie.” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație)  

 

“Am lucrat vânzătoare la magazin, cu angajator turc (contract de muncă pentru 6 h/zi, real 

lucram 16h/24h liber, câteodată lucram şi şapte zile la rând, fără concediu plătit şi fără 

concediu medical, fără să plătească la timp salariul, 1.300 lei /lună.)” 

(Interviu F, BPI) 

 

Unii străini s-au plâns de sarcinile pe care le primeau la serviciu și cărora abia le puteau 

face față.  

 

“Erau zile în care descărcam 30 t de marfă pe zi.”  

(Interviu B, BPI) 

 

Există şi situaţii în care străinii nu au fost informați (sau nu s-au informat) despre clauzele 

contractuale și sistemul de impozitare. 
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“Da, când m-am angajat, în 2000, nu aveam cetățenie română, încă și de la comisionul meu 

nu mi-a dat toată suma pe care am meritat-o, mi-a lipsit 28% sau 38%, nu mai știu cifra, că 

e demult, ziceau că asta ceva, cum nu am cetățenie, sunt cetățean străin, nu e voie să iau 

tot comisionul, ei se descurcă și plătesc la impozit. Și așa până când am obținut cetățenia, 

am început să iau comision întreg. [...] era(m) în pierdere timp de doi ani până când am 

obținut cetățenia” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație)  

 

Nu toți cei intervievați au relatat experiențe negative legate de respectarea drepturilor 

angajaților. Au fost și situații în care angajatorii au fost corecți.  

„Prima dată când am lucrat la… român care am stat cu el, el nu mi-a, nu mi-a acceptat să 

lucrez fără contract de la-nceput. Şi d-aia am aşteptat aproape trei luni de zile ca să primesc 

permisu’ de şedere cu statut de protecţie subsidiară şi dup-aia mi-a făcut contract şi cu, pe 

opt ore, pe norma completă. Şi tot...când lucrez la...niciodată n-am lucrat fără contract [...]” 

(Interviu B, BPI) 

 

“I signed the work contract from the beginning. The most important is to have documents 

and to be qualified for the post.”125  

(Interviu B, migrant) 

 

Din punct de vedere al experienţei de muncă în România, trei din cei 16 imigranți 

intervievați nu au lucrat niciodată și nu lucrează în prezent, deși au căutat. Restul de 13 

sunt fie angajaţi, fie administrează o afacere proprie. Din punctul de vedere al activităţii 

desfăşurate în prezent, ocupațiile variază de la lucrător comercial, chelner, recepţioner 

până la manager, dar traseul profesional al unora dintre ei a presupus o mare mobilitate 

profesională pe parcursul şederii în România. 

 

“Vânzător ambulant de haine prin târg – atunci formele nu erau reglementate. Luam de la 

en-gros și vindeam mai departe. Apoi am mai lucrat ca și croitor, sudor, zidar, mecanic 

auto, bucătar și apoi am ajuns electronist.”  

(Interviu B, migrant) 

 

„La Cluj am lucrat ca vânzătoare de legume şi fructe la magazine de cartier, la supermarket, 

muncitoare la fabrica de pantofi, cu carte de muncă, la angajatori arabi/turci majoritar.”  

(Interviu F, BPI) 

Pregătire vocațională în România 

O parte dintre cei intervievaţi au urmat cursuri de specializare, corelate cu domeniul de 

activitate (medical, asigurări, turism etc.) sau cursuri care le ofereau deprinderi practice 

considerate importante pentru dezvoltarea personală și parcursul profesional (ex. utilizare a 

calculatorului etc.). Utilitatea acestor cursuri a fost apreciată diferit din perspectiva găsirii 

unui loc de muncă. 

 

“Yes, Romanian language and computer training courses, with the support of IIT & LADO. 

The courses were helpful in finding my job.” 126 

                                                           
125 Am semnat contractul de muncă de la început. Cel mai important este să ai documente și să fii calificat 
pentru post. (traducerea autoarei) 
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(Interviu B, migrant) 

 

“Am făcut curs de computer, de la JRS, la Unirii, dar ar fi fost bun de taximetrie… aşa am 

plătit eu curs.” 

(Interviu B, BPI) 

 

Există și un caz particular, cel al mediatorilor interculturali. Ei sunt migranți sau foști migranți 

care asigură legătura între comunitățile de origine (sau de limbă, cultură, religie etc.) și 

ONGuri/instituții publice. Organizația care a inițiat rețeaua de mediatori interculturali – 

Institutul Intercultural Timișoara – a dorit să ofere și un statut acestei profesii, dar și o 

recunoaștere a utilității pentru autoritățile administrației publice locale. Modalitatea găsită 

pentru a oferi o calificare și un statut acestor persoane a fost cursul de mediator social cu 

competențe interculturale, dar acest lucru nu a oferit absolvenților și recunoaștere. În 

prezent mediatorii interculturali fac muncă voluntară cu străinii din comunități. Toți mediatorii 

intervievați au un loc de muncă și sunt destul de bine conectați la comunitățile de străini și 

cele locale din orașele de reședință. 

 

“Chiar dacă am făcut cursul ăsta de mediator intercultural, tot nu ne-a ajutat că nu putem 

încă să intrăm cu cineva străin la Prefectură sau la Primărie sau ceva. Eu am venit cu el ca 

și mediator, așa, cine ești tu? Totuși trebuie rezolvată chestia asta, adică se poate, mergem 

așa, legal, cu ei să îi ajutăm. Noi nu vrem, adică toată munca asta este voluntară, dar 

măcar să putem să îl ajutăm cât mai repede. Să știm unde să mergem cu ei .”  

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

Antreprenoriat 

Imigranții intervievaţi care au afaceri în România sau care îşi doresc o implicare 

antreprenorială, au menţionat obstacole legate de la finanțări/credite, dificultăţi de înţelegere 

a legislaţiei, birocraţie sau teama de a fi expulzat. 

 

“Nu mai vreau să fac nimic, trebuie bani, un fond, nu poţi să faci nimic, statul român nu prea 

ne ajută, nici să găsim locuri de muncă, nici efectiv, ca alte state din UE: Ungaria, 

Germania, Franţa. Statul român consideră ca daca v-am adăpostit, descurcaţi-vă.”  

(Interviu B, BPI) 

 

„[…] și ușor-ușor mi-am înființat propria firmă. Cred că a durat atunci – prin anii 90 – vreo doi 

– trei ani ca să reușesc să-mi înființez afacerea. Eram practic un mic întreprinzător. Viza se 

obținea în funcție de activitatea firmei. A fost foarte apăsător în perioada aceea. Eu, de fapt, 

aveam nevoie de ședere legală în România pentru copil, trebuia să stau aici într-un fel sau 

altul. Așa mi-am înființat firma, și aveam emoții în fiecare an când se depunea bilanțul, 

pentru că el trebuia să fie de fiecare dată pozitiv. Eu nu aveam nevoie să greșesc. […] Eu, 

ca străin, nu aveam decât o singură variantă: să o fac să meargă. Cred că mi-a prins bine 

această situație – m-a împins spre eficiență de la început. Eu nu aveam voie să eșuez  

pentru că riscam să fiu expulzat. Dar tot răul spre bine: eu am fost cât se poate de corect 

întotdeauna, moral și legal.”  

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 

                                                                                                                                                                                     
126 Da, cursuri de limba română și operare computer, cu sprijinul IIT și LADO. Cursurile mi-au fost utile la 
căutarea unui loc de muncă. (traducerea autoarei) 
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Dificultăţile administrative și numărul mare de acte, conduc uneori la închiderea afacerilor. 

 

“Investiția și birocrația mare îi face pe antreprenori să capituleze după primul an, chiar dacă 

există o grămadă de proiecte pentru IMMuri.”  

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

Persoanele intervievate consideră că este loc pentru micii întreprinzători pe piață. Au fost 

menționate domeniul alimentar şi industria textilă. 

 

“There are opportunities for business in food and textiles.”  

(Interviu B, migrant) 

 

Este identificată teama de practici abuzive, discriminatorii - de controale mai frecvente decât 

la afaceriştii români. De altfel, persoanele intervievate care au avut sau au mici afaceri (în 

special arabii) s-au plâns că sunt cu predilecție ținta controalelor Gărzii Financiare. 

 

“Dacă ai un magazin, ai de lucru, n-ai afacere. [...] De abia câștigi puțin, vine garda. [...] Și 

românii care erau la același complex tot recunosc că vin la arabi mai mult decât merg la ei.”  

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

Resursele  finaciare, înțelegerea funcționării sistemului, reţeaua informală de sprijin şi 

studiile în domeniul în care se doreşte implicarea antreprenorială sunt apreciate ca fiind 

necesare pentru succesul unei afaceri.  

 

“ Poţi face orice cu cap dacă ai bani şi ştii cum e aici, în ţară.” 

(Interviu F, BPI) 

 

„Da, foarte dificil (să înceapă o afacere). Nu aveam bani, nu aveam cunoștințe juridice, 

lumea mă păcălea în loc să mă ajute. Găsisem și asociați, dar nu a fost OK... Români... 

Totuși, au fost experiențe bune. Nu am primit absolut niciun ajutor. Tot ajutorul a fost ”în 

minus”. Studiile m-au ajutat: am terminat Electronica și asta am practicat.”  

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

„Eu nu sunt de mult timp în România. Să-nţeleg sistemul medical mai bine [...] şi...să fac 

numele prima dată...ca medic şi...dup-aia vreau să deschid singur. Dar ca plan eu am...cred 

că...în 2017 vreau să deschid cabinet.”  

(Interviu B, BPI) 

 

Rețelele informale constituie și pentru antreprenorii imigranți una dintre cele mai importante 

surse de sprijin. 

 

“Financiar nu am avut nevoie de ajutor. Eu am venit aici cu banii, cu capital propriu. Aveam 

și foarte, foarte mulți prieteni din perioada facultății. Eu m-am integrat din primul moment și 

cu această rețea de cunoștințe reușeam să ajung oriunde era nevoie.”  

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 
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Migranții consideră că cei care au devenit cetățeni pot iniția și gestiona afaceri mult mai 

uşor. 

 

„[...] nu am avut susținere din partea cuiva să încep. [...] Eu nu am cetățenie - și asta e o 

problemă. Dacă iau cetățenie, restul e mai ușor. Dacă nu am – e mai greu și pe piața de 

muncă, și cu alte lucruri pe care vreau să le fac.” 

(Interviu F, migrant) 

 

“Până să fiu cetățean român, primeam viză ”cu doza” și totul depindea de activitatea firmei. 

Totuși, eu nu m-am simițit niciodată străin aici în România, am avut chimie cu această țară.” 

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 

Experiențe de lucru în alte țări 

Experienţele de lucru în alte ţări au fost apreciate pozitiv comparativ cu experienţa de 

muncă în România, din perspectivele cunoaşterii limbii, a execitării unor drepturi, a 

procedurilor facile de înregistrare a firmelor, sau din perspectiva accesului la informaţii. 

 

„Da, a fost mai ușor (în ţara de origine). Știam limba...  Aici, fiind străin, e și mai complicat 

cu limba, e greu.”  

(Interviu F, migrant) 

 

„E diferență. În țările din vest, drepturile omului sunt mult mai respectate, ca străin ești 

perceput altfel la nivel instituțional.” 

(Interviu B, migrant) 

 

„Am lucrat destul de puțin în Germania [...] Totuși, acolo mi-a fost mult mai ușor să 

înregistez firma și partea birocratică era cu totul în favoarea investitorului. [...] România a 

făcut progrese importante, observabile și pentru asta a avut nevoie de legi cât mai 

complexe. [...] Noi spunem că asta ne convine, asta nu ne convine, dar nu putem să vedem 

poza mare. Cel mai rău e când oamenii se ghidează după principiul: ”legile sunt făcute 

pentru a fi încălcate”, că atunci nu se mai înțelege nimic. Bineînțeles că e nevoie de 

optimizare și sunt sigur că se fac pași în acest sens. Totuși, pentru că în România străinii 

nu sunt foarte mulți, cred că lucrurile se mișcă mai încet.”  

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

„Ăă...diferenţă majoră  [...] acolo [...] am lucrat şi când am fost la liceu şi când am fost la 

facultate. Era vorba... mai uşor la noi, din cauză de limbă, asta prima. Şi a doua... nu avem, 

spun sincer, nu avem control [...]. Adică poţi să lucrezi fără contract şi e normal în ţara 

noastră, nu, nu se pară că e ilegal sau ceva. Şi depinde de timp care l-am lucrat... câştigu’ 

era foarte mare... Aici... aicea câteodată trebuie să lucrăm la hârtii mai mult decât lucrăm 

în... în timpul actual.” 

(Interviu B, BPI) 

Legislație și drepturi pe piața muncii. Propuneri de îmbunătățire 

Deși subiecții au declarat că-și cunosc drepturile pe piața muncii, niciunul nu a putut numi 

legea în baza căreia are drept de muncă. 
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“Mi se pare că am citit legea care îmi dă drept de muncă. Noi refugiaţii, în general avem 

dreptul la muncă, avem tot ce are roman. De ce noi am venit pe pământ? Nu să trăiesc pe 

spatele altora. Mereu mi-a plăcut să muncesc.” 

(Interviu B, BPI) 

 

O parte dintre cei intervievaţi apreciază pozitiv legislaţia privind accesul străinilor pe piața 

muncii, considerând că protejează atât angajatorul, cât şi angajatul, în timp ce alţii 

formulează recomandări concrete pentru îmbunătăţirea acesteia, cu accent pe aspecte 

permisive sau restrictive. 

 

„Trebuie îmbunătățită. În 2009, a fost o ordonanță care obligă ca străinul să fie angajat cu 

salariul mediu. Consider că acest lucru nu este drept, pentru că ne aflăm pe o piață liberă. 

Când e o piață liberă, trebuie să ne reglementăm după piață, nu după cum vrem noi, e puțin 

abuziv. Real vorbind, din cauza emigrației, România suferă mult de lipsa forței de muncă, 

care nu se poate acoperi.”  

(Interviu B, migrant).  

 

A fost menţionată şi problema dreptului la muncă pentru studenţi, care pot lucra 4h/zi, fără 

să fie necesar avizul de angajare, prevedere recent introdusă în legislaţia privind angajarea 

şi apreciată de către autorităţi ca fiind o facilitate acordată imigranţilor veniţi la studii în 

România. O persoană din cele intervievate consideră că nu  sunt suficiente cele 4 ore de 

muncă/pe zi pentru acoperirea nevoilor finaciare, în timp ce alţii consideră că această 

prevedere vine în sprijinul studenților imigranţi. 

 

„Eu am drept de 4 ore de muncă.  Nu știu dacă e de ajuns.... Eu primesc ajutor de la 

familie, alții poate nu primesc, și 4 ore de muncă cu 1200 de lei – e prea puțin. Altfel văzut, 

ei sunt studenți, au venit să studieze, nu să lucreze și cele 4 ore sunt calculate în funcție de 

zilele libere.” 

(Interviu B, migrant). 

 

“Permisivă. Acum 2 ani era foarte greu pentru colegii mei să se angajeze dacă nu aveau 

cetățenie (e vorba de studenți, care aveau nevoie de premise de muncă pentru a se angaja 

4 h/zi – n.i).” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

Ca propuneri de îmbunătăţire a legislaţiei pentru imigranţi au fost menţionate simplificarea 

procedurii de obţinere a avizului de muncă prin introducerea unui sistem centralizat şi a 

unui ghişeu unic, creşterea salariilor și participarea la procesul decizional. 

 

„Când vorbim de un străin, avem două aspecte: viza și dreptul de a munci. Ca să obții un 

permis de muncă, trebuie să mergi în mai multe instituții, trebuie să faci multe hârtii... De 

preferat ar fi să mergi la un singur ghișeu: ori ITM, ori IGI - și ei ar trebui să lucreze 

instituțional, să coopereze și să obțină permisul, nu să te trimită pe tine.” 

(Interviu B, migrant) 
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“To give access to the representatives of migrants to elections and decision making. To 

have representatives to the Parliament and at the level of governance of all the cities.”127 

(Interviu B, migrant) 

  

A fost considerată restrictivă prevederea conform căreia cetăţenii străini nu au dreptul să 

muncească în România după terminarea anumitor  facultăţi în ţara noastră, o situaţie 

particulară fiind absolvenţii facultăţilor de medicină. Cetăţenii străini din afara UE, Elveției 

sau Spaţiului Economic European nu au dreptul să fie angajaţi în România nici ca medici 

rezidenţi, nici după finalizarea rezidentului, ca medici (pot obţine drept de liberă practică 

doar dacă obţin rezidență permanentă în țară sau se se căsătoresc cu cetăţeni UE). Soluția 

propusă este deschiderea concursurilor pentru rezidențiat, astfel încât să se ofere șanse 

egale și selecția pe criteriul competenței. 

 

““Personal, am nouă gărzi pe lună, dar nu am niciun fel de salariu. Nu putem să ne angajăm 

pentru că nu avem cod de parafă, nu putem să ne înregistam la Colegiul Medicilor. Suntem 

însă ca medicii rezidenţi români, facem tot, însă nu avem salariu, nu beneficiem de gărzi 

platite, este exploatare. Este specific României, se întâmplă doar aici, chiar şi în Africa de 

Sud sau Afganistan, dacă eşti medic, eşti angajat. Daţi voie să participăm la concurs (de 

angajare pe post), nu toţi străinii sunt genii, însă lasaţi-ne să participăm la concurs. O să 

rămână fără medici (România). După cinci ani de rezidenţiat, la revedere, pierdeţi un 

medic.” 

 (Interviu F, migrant) 

Sisteme de suport. Încrederea în instituțiile statului 

Întrebaţi la cine ar apela dacă vor să se angajeze sau să rezolve o problemă legată de 

muncă, răspunsurile variază. Unii au amintit de ITM, alții de IGI - pentru actele de şedere, 

alții de ONGuri, sau reţelele informale de suport. Niciunul nu menţionează însă AJOFM. 

 

“Probabil ITM-ului, alte instituții care să răspundă de asta nu cunosc.”  

(Interviu B, migrant) 

 

„La IGI. La prieteni.” 

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 

  

“La Oficiul de Imigrări mă duc doar să fac actele, permisul de ședere...” 

(Interviu F, migrant)  

 

„Sunt în contact cu Oficiul de Imigrări și cu cei de la facultate – acolo există cineva care se 

ocupă de noi [...]”  

(Interviu B, migrant) 

 

„La JRS, ARCA, la prieteni sau la moschee.” 

(Interviu B, BPI) 

 

                                                           
127 Să se dea acces reprezentanților migranților la alegeri și la luarea deciziilor. Să existe reprezentanți în 
Parlament și la nivelul de guvernare al orașelor. (traducerea autoarei) 
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“La LADO. Am fost sunată de un prieten care vroia să-și facă permis de ședere și l-am 

direcționat către LADO și apoi către Imigrări.”  

(Interviu F, migrant) 

 

O parte dintre persoanele intervievate preferă să apeleze la mediul ONG deoarece 

autorităţile statului sunt percepute ca nefiind suficient informate cu privire la situaţia 

imigranţilor. Câțiva străini  au declarat că nu cunosc instituţii care sunt abilitate să le ofere 

informaţii şi că nu au primit nici un sprijin din partea instituţiilor guvernamentale.   

 

„În primul rând asociaţia neguvernamentală. [...] la Guvernul sau la Minister câteodată 

ei...nu m-ajută mulţi cu informaţie. Câteodată nu ştiu ei ce trebuie.”  

(Interviu B, BPI) 

 

Întrebaţi despre motivele pentru care nu au cerut sprijinul autorităţilor, revine neîncrederea 

în posibilitatea de a primi sprijin din partea acestora și convingerea că cel mai bine e să te 

bazezi pe forțele proprii.  

  

„Știu că și dacă cer sprijin, cer degeaba. Ei nu au cu ce să ajute.” 

(Interviu B, migrant) 

 

„La AJOFM e nevoie de pile ca să obţii un loc de muncă” 

(Interviu B, BPI) 

 

„Cine se duce în străinătate nu trebuie să aștepte să aibă cineva grijă de el! Trebuie să fie 

suficient de bun, să aibă grijă de sine...” 

(Interviu B, migrant)  

 

Recomandările pentru sprijinirea angajatorilor şi facilitarea angajării imigranţilor pe piaţa 

muncii din România, vizează mai multe măsuri: reducerea taxei plătite de angajator pentru 

eliberarea avizului de angajare, măsuri de sprijin pentru învăţarea limbii române, cursuri de 

calificare, implicarea mediatorilor interculturali pentru creşterea nivelului de conştientizare a 

problemelor cu care se confruntă imigranţii şi sensibilizarea angajatorilor migranţi, precum 

şi acordarea de facilităţi la angajarea străinilor pentru a reduce reţinerile angajatorilor de a 

lucra cu imigranţi. 

 

“Pentru angajator? Cred că trebuie să dau ceva aşa să încurajez pe ei ca s-angajeze pe 

oamenii...ăă...străini. Exemplu dacă în...cum să zic...să reduce taxa, exemplu. Poate eu am 

găsit pe cineva care m-ajută sau am încercat şi tot citesc despre prevederi să ştiu ce am şi 

ce trebuie să fac, dar sunt oameni care nu găsesc pe nimeni să îi ajute.” 

(Interviu B, BPI) 

 

“Through the social mediators the level of awareness is much higher. We are in contact with 

communities, with organisations. […] If people have more qualifications – language training, 

computer/driving licences, they have better chances to get a job.”128 

 (Interviu B, migrant)  

                                                           
128 Prin mediatorii sociali nivelul de conștientizare este mult mai mare. Suntem în contact cu comunitățile, cu organizațiile. […] 
Dacă oamenii au mai multe calificări – cursuri de limbă, de calculator, permis de conducere, au șanse mai mari să-și găsească 

un loc de muncă. (traducerea autoarei) 
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„Trebuie să se dea mai multe oportunități pentru străini. Am observat că sunt și străini în 

București care lucrează, dar e foarte, foarte greu pentru ei.  Am înțeles că angajatorilor le 

este foarte frică să angajeze străini, din cauză că salariile pentru străini sunt mai mari - și 

atunci ei nu mai vor să angajeze. Și atunci – trebuie să fie o lege pentru străini să se 

integreze în țară, ca să nu plece. Mai ales străini care au familie, cum e cazul meu.” 

(Interviu F, migrant) 

 

Maximizarea eforturilor României de promovare a unei imagini pozitive de ţară în țările de 

origine ale potențialilor imigranți, şi de conștientizare a populației, în special din mediul rural 

sunt elemente importante pentru o relație de beneficiu reciproc între imigrant și societate.  

 

„Cred că România poate face mult mai multe pentru a beneficia de pe urma imigrației. În 

primul rând, cred că e nevoie de mult mai mult marketing de țară. [...] De exemplu, în 

mediul rural, oamenii nu au contacte cu străinii și din acest motiv se tem de imigrație. Cei 

din mediul urban sunt mult mai educați și îi înțeleg pe străini, dar, în același timp, se feresc 

de ei că le fură locurile de muncă. Cei care se ocupă la nivel guvernamental de migrație 

trebuie să cunoască toate aceste motivații, să le explice concret oamenilor care sunt 

avantajele imigrației - și să creeze un model de răspuns la imigrație”  

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație)   

Percepțiile străinilor despre români 

Percepţiile imigranţilor asupra românilor sunt diferite și la o primă vedere pozitive, mai ales 

când nu există bariere de limbă și persoana a petrecut suficient timp în România încât să 

înțeleagă cultura și funcționarea sistemului. Pentru alte persoane însă atitudinea reticentă a 

românilor faţă de imigranţi și chiar discriminarea au fost trăite în viața de zi cu zi. Acest 

lucru este pus pe seama lipsei de informaţii a populaţiei majoritare cu privire la străini, 

precum şi pe seama numărului scăzut de imigranţi în România. 

  

“Limba nu a fost niciodată o problemă pentru mine, am învățat-o din perioada studiilor. De 

recunoașterea calificărilor nu a fost vorba – pentru că studiile le-am terminat aici. 

Discriminare ... asta niciodată! Dimpotrivă, a fost simpatie. Poate că limba m-a ajutat mult, 

iar eu m-am integrat și sufletește aici, cunosc oamenii, psihologia lor, obiceiurile. Nu cred că 

în România se poate vorbi de discriminare, asta există din plin în alte țări. Bineînțeles că pot 

apărea unele răutăți de tipul... Ce, ai venit tu, străin, aici, ca să ne dai lecții ... dar aceste 

cazuri sunt mult, mult prea particulare și izolate. ” 

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

“Mai sunt câțiva care se uită ciudat, ca și cum aș fi din altă lume. Alții sunt foarte bucuroși 

că mă văd pe mine, au văzut numai la televior (persoane de culoare), și sunt foarte 

încântați, spun că le place pielea mea, culoarea. Sunt și așa și așa...  Nu pot să spun că 

sunt toți răi: unii sunt buni, alții mai reci... ” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

„Nu mi-am găsit un loc de muncă fiindcă românii nu vor să angajeze străini. După ce m-am 

angajat şi înainte, mereu, întâlnesc discriminare.” 

(Interviu B, cetățean român cu istoric de migrație) 
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“[...] aici în România oamenii nu prea cunosc (Africa), poate de la televizor... și când îi văd 

așa se miră, nu au văzut niciodată.” 

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

În ultima vreme a fost remarcată o creștere a intoleranței populației față de musulmani și 

discriminare. S-a insistat în mod special pe exemple de discriminare a femeilor musulmane 

deoarece poartă hijab (nu sunt acceptate în taxi, nu sunt primite în cafenele etc.).  

 

„În Timişoara au început proprietarii să refuze să închirieze arabilor. Chiar și refugiații au 

pățit asta.”  

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

“Deja au ajuns nici taxiurile pe stradă să nu oprească. Poate nu credeți ...”  

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

Persoanele intervievate sunt de părere că românii ar trebui să primească mai multe 

informații prin canale media despre culturile celor care trăiesc alături de ei, crescând astfel 

nivelul de toleranţă față de străini.  În egala măsură ar trebui sprijinită apropierea 

imigranţilor de obiceiurile şi cultura populaţiei majoritare. 

 

“Programe TV care să promoveze diferențele culturale. Dacă nu respectă o femeie cu hijab, 

respectă o călugărită?”  

(Interviu F, cetățean român cu istoric de migrație) 

 

“Romanians themselves are facing the same problems in other European countries. The 

problem is when the mutual respect lacks, which leads from stereotyping to conflict. In the 

Muslim culture, when you get married the purpose (of the celebration – n.i) is just to 

announce the event. Here is about money. You have to invite people – and is culture, not 

religion.”129  

(Interviu B, migrant)  

 

Concluzii și recomandări 

Cele 16 interviuri oferă o explicație parțială a percepțiilor imigranților legate de participarea 

pe piața muncii, care nu poate fi generalizată la întreaga populație de imigranți din România. 

Mai mult, străinii care au venit în România pentru muncă și activități remunerate sunt 

aproape absenți din cercetare, la fel și cei veniți foarte recent, care nu au avut timp să învețe 

limba și să se obișuiască cu obiceiurile și sistemul instituțional. Prin urmare, rezultatele sunt 

privite ca puncte de plecare pentru demersuri ulterioare, mai ales în măsura în care au fost 

confirmate de alte studii calitative sau vin în completarea acestora.  

 

Marea majoritate a persoanelor intervievate s-a bazat pe sprjinul rețelelor informale la 

angajare și acest fapt a atras uneori lucrul cu angajatori din comunitate. Instituțiile publice cu 

                                                           
129 Românii înșiși se confruntă cu aceleași probleme în alte țări europene. Problema apare atunci când lipsește 
repectul reciproc, ceea ce duce la stereotipuri și conflict. În cultura musulmană, când cineva se căsătorește, 
scopul (petrecerii – n.i) este doar de a face cunoscut evenimentul. Aici e vorba de bani. Trebuie să inviți oameni 
și aici vorbim de cultură, nu de religie. (traducerea autoarei) 
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atribuții în accesul pe piața muncii au lipsit din sistemul de suport al străinilor, cu excepția 

IGI, al cărui rol s-a limitat la eliberarea permiselor de ședere. Lipsa de încredere a străinilor 

s-a manifestat în mod particular față de agențiile de ocupare. 

 

Experiențele persoanelor intervievate pe piața muncii au evidențiat în general un grad mai 

ridicat de mobilitate profesională ascendentă (s-a pornit de la munci necalificate și s-a ajuns 

la activități înalt calificate) în cazul bărbaților iar în cazul femeilor fie stabilitate, fie mobilitate 

pe orizontală (posturi în general la același nivel de calificare). De asemenea, au fost 

raportate situații în care străinii erau angajați sub nivelul calificărilor (majoritatea celor 

intervievați fiind cu studii superioare). 

 

Dificultăţile cu care s-au confruntat imigranţii în integrarea pe piaţa muncii în România sunt 

legate în principal de barierele de limbă care constituie un obstacol important în obținerea 

informațiilor, de diferenţele culturale, de necunoașterea drepturilor migranților de către 

autorități, încălcări ale condițiilor de muncă de către angajatori și discriminare. În plus, 

au fost semnalate procedura extrem de lungă și anevoioasă a recunoașterii studiilor 

finalizate în state terțe și blocarea accesului la exercitarea medicinei (în calitate de 

medic rezident sau specialist) de către cei care nu sunt căsătoriți cu cetățeni UE sau nu au 

domiciliul în România.   

 

O parte dintre aceste dificultăți decurg din restricții impuse de legislația în vigoare (ex. 

imposibilitatea medicilor din state terțe de a practica medicina, dacă nu îndeplinesc condițiile 

legate de căsătorie sau domiciliu). Alte restricții identificate vizează, în opinia persoanelor 

intervievate, străinii care vin în scop de muncă (ex. salariul mediu impus pentru lucrătorii 

migranți) și chiar studenții (care nu pot lucra mai mult de 4 h/zi). Celelalte dificultăți amintite 

însă nu se datorează legii, ci aplicării defectuoase a acesteia, concretizată prin lipsa 

oportunităților și a unui sistem instituțional eficient, care să asigure orientarea străinului în 

societate și, în particular, pe piața muncii.  

 

Soluțiile propuse au fost variate. Pe termen lung, s-a sugerat creşterea gradului de 

conştientizare a populației  cu privire la resortisanţii din ţări terţe care se află pe teritoriul 

României; folosirea mediatorilor interculturali pentru informarea comunităților de imigranți în 

relație cu administrația publică locală; implicarea străinilor la diferite niveluri de guvernare, 

etc. Pe termen scurt și mediu, s-a propus eliminarea prevederii referitoare la salariul mediu și 

accesul egal la concursurile pentru rezidențiat și pe post a absolvenților de medicină, 

indiferent de originea acestora.  

 

Oricum ar fi, constatăm că, în cazul imigranților putem vorbi mai degrabă de participare pe 

piața muncii în lipsa integrării și mecanismelor care ar trebui să o faciliteze. De ce? Pentru că 

definiția integrării accentuează faptul că este un proces bidirecțional, care implică străinii pe 

de-o parte și autoritățile publice, societatea civilă și populația de cealaltă parte. Lipsa de 

implicare a autorităților publice, neaplicarea legii, atitudinea din ce în ce mai intolerantă a 

populației (în special față de musulmani) și efortul susținut numai de migranți, cu sprijinul 

câtorva ONGuri, dezechilibrează relația bidirectională.  

 

 Considerăm că România ar avea de câștigat din folosirea la maxim a capitalului 

uman existent, pe lângă atragerea de forță de muncă. Pentru asta este însă necesară 

în primul rând aplicarea legilor, corectarea și clarificarea unor aspecte limitative și 
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proceduri și apoi o viziune unitară, pe termen lung, care să implice colaborarea reală 

între instituții și societatea civilă.  

 

 Participarea imigranților în procesul de elaborare și dezvoltare de politici publice la 

nivel local poate constitui un mecanism eficient, așa cum s-a sugerat într-unul dintre 

interviuri, deoarece creează sentimentul de apartenență și responsabilitate față de 

comunitatea locală ca întreg.  
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Concluziile raportului 

 

În această lucrare ne-am propus să analizăm impactul politicilor de imigrație asupra pieței 

muncii din România. Pentru aceasta, am comparat obiectivele Strategiei Naționale privind 

Imigrația, legate de încurajarea migrației legale și angajării cu situația imigranților pe piața 

muncii. Situația imigranților a fost analizată din prisma participării pe piața muncii, tipului de 

contracte, a mobilității profesionale și corelației între domeniile, respectiv ocupațiile în care 

lucrează imigranții și domeniile/ocupațiile deficitare.  

Accesul străinilor care răspund nevoilor autohtone de ocupare pe piața muncii din România 

reprezintă unul dintre obiectivele Strategiei Naționale privind Imigrația 2015 – 2018. 

Modalitatea prin care autoritățile au prevăzut atingerea acestui obiectiv pare să fie blocarea 

accesului pe piața muncii a categoriilor care nu corespund nevoilor amintite. Prin contrast, 

desigur, primul grup pare avantajat. Politicile care reglementează participarea imigranților pe 

piața muncii (și antreprenoriatul) sunt considerate de majoritatea ONGurilor restrictive, pe 

când autoritățile au evitat în general să facă astfel de evaluări. Pentru străinii pentru care 

prezența pe piața muncii reprezintă un mijloc de integrare și nu un scop în sine (cum sunt cei 

veniți pentru studii, reîntregirea familiei și cei cu o formă de protecție în România) sunt 

prevăzute facilități, precum dispensa de a obține aviz de angajare.  

În peisajul politicilor actuale de imigrație nu am putut identifica politici de atragere a forței de 

muncă înalt sau slab calificate, în ciuda proclamatului deficit din anumite domenii de 

activitate și a scăderii demografice semnificative a populației în vârstă de muncă. De altfel, 

lista cu domeniile și ocupațiile deficitare elaborată periodic de ANOFM nu este postată pe 

website-ul instituției și al MMFPSPV, din motive greu de înțeles. În plus, această listă, care 

ne-a fost furnizată de ANOFM, nu are legătură cu contingentele anuale de lucrători migranți 

adoptate prin hotărâre de guvern, deoarece în textul hotărârilor nu sunt specificate domeniile 

deficitare. Prin urmare, o analiză a corespondenței cerere-ofertă în cazul imigranților a fost 

greu de făcut și a oferit rezultate parțiale. În analiză am coroborat date de la mai multe 

instituții publice (IGI, Inspecția Muncii, AJOFM).   

Pentru perioada de referință 2007 – 2015 datele arată o scădere accentuată a numărului de 

avize de muncă, respectiv permise de ședere pentru activități remunerate în 2015, 

comparativ cu anii 2007 – 2008. În plus, datele referitoare la contractele de muncă arată o 

pondere scăzută a numărului de salariați străini în România (sub 0,1% din totalul salariaților 

din țară). De asemenea, numărul salariaților reprezintă sub 10% din totalul populației de 

imigranți din România, în vârstă de muncă. Acest lucru evidențiază, în acord cu alte studii, 

un procent ridicat al activităților independente și muncii informale, din păcate imposibil de 

estimat având în vedere datele actuale. În ciuda priorității declarate a acoperirii deficitului de 

forță de muncă, considerăm că datele evidențiază în fapt ca domeniu prioritar pentru 

autorități controlul imigrației.  

Referitor la antreprenoriat, confuzia legată de transferul succesiv al atribuțiilor instituției 

responsabile de eliberarea avizului pentru activități comerciale și, în prezent, pentru avizarea 

și monitorizarea planului de afaceri a fost extrem de dăunătoare mediului antreprenorial 

imigrant. Alături de schimbările repetate în legislație, modelul extrem de complex al planului 

de afaceri și condițiile impuse de legea străinilor pentru acordarea facilităților antreprenorilor 

imigranți (valoarea minima a investiției de peste 1 milion euro și cel puțin 100 de locuri de 
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muncă create) au avut o contribuție la scăderea investițiilor străine în România în ultima 

perioadă. 

Reprezentanților autorităților publice intervievați le-a fost greu să estimeze impactul legislației 

privind angajarea imigranților asupra pieței muncii, deoarece numărul de străini pe piața 

muncii este foarte mic, iar autoritățile nu au țintit acest grup prin măsuri speciale. În plus, nici 

măsurile prevăzute pentru populația generală nu sunt adaptate relației cu străinii, iar în 

viitorul apropiat nu pare să existe disponibilitatea de a face acest lucru (cel puțin din partea 

agențiilor de ocupare). Totuși, la nivel local și regional, contribuția economică a imigranților a 

fost apreciată ca fiind pozitivă, dar de mica amploare. 

Autoritățile publice intervievate au fost în general sceptice cu privire la migrație ca soluție 

pentru acoperirea deficitului de forță de muncă la nivel local. Principalele motive sunt 

dificultățile de limbă și diferențele culturale, la care se adaugă percepția legată de nivelul 

slab de calificare cu care vin migranții.  Acești factori, cumulați, fac imigranții greu integrabili 

pe piața muncii și sunt argumentul primar pentru preferința unor autorități pentru cetățenii 

români, în ciuda unor costuri suplimentare (transport, recalificare, cazare etc.).  

Din perspectiva imigranților intervievați, autoritățile locale nu oferă sprijinul de care aceștia 

au nevoie, prin urmare majoritatea a apelat la rețelele informale sau s-a descurcat pe cont 

propriu. Experiențele lor relevă episoade de muncă în sectorul informal, ca urmare a 

presiunii între obstacolele de pe piața legală (lipsa locurilor de muncă, refuzul angajării, 

dificultățile de limbă și diferențele culturale) și nevoia de a supraviețui în România. De 

asemenea, profilul acestora a evidențiat o rata ridicată a angajării, corelată cu un nivel ridicat 

de educație. 

Atitudinea populației din aproape toate orașele în care am avut interviuri a devenit în ultima 

vreme mai intolerantă față de imigranți (cu precădere față de musulmani) și concordă cumva 

cu atitudinea unor subiecți din rândul autorităților publice. În general, s-a considerat că pe 

piața muncii sunt mai favorizați imigranții care au mai multe afinități culturale și istorice cu 

România (ex. basarabenii, dar și ucrainenii) decât celelalte grupuri, dar și cei educați și 

vorbitorii de limba engleză. 

Din analiza datelor reiese că impactul imigrației asupra ocupării și salariilor din România este 

minim, iar străinii nu reprezintă o amenințare directă la adresa ocupării nativilor, ci, din 

contră, suplinesc scăderea dramatică – de peste 10% în ultimii ani - a numărului de salariați 

din România. În același timp, costurile financiare ale imigrației în România – contabilizate 

prin prisma beneficiilor și ajutoarelor sociale acordate imigranților în perioada 2007 – 2015 - 

sunt net inferioare veniturilor provenite din emiterea avizelor de muncă și amenzilor aplicate 

pentru încălcarea legislației în domeniul migrației, la care se adaugă și încasările la bugetul 

de stat, bugetele locale și contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale.  

 

Datele disponibile referitoare la investițiile străine directe nu disting între investitorii străini 

imigranți și cei aflați în afara țării, iar date privind investițiile/locurile de muncă create de 

imigranții care au solicitat un drept de ședere pentru activități comerciale nu sunt disponibile 

în acest moment. Prin urmare, imaginea privind impactul imigranților pe piața muncii este 

parțială, dar suficientă pentru a atrage atenția asupra unor aspecte care trebuie analizate în 

profunzime și regândite, dar și asupra colectării datelor fără de care analiza impactului nu 

este posibilă. În schimb, informațiile disponibile nu ne permit să stabilim o relație între 
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politicile de imigrație și efectele acestora în termeni de participare a străinilor pe piața muncii, 

șomaj și investiții. 

Recomandări 

 Schimbarea perspectivei politicilor publice de imigrație cu impact asupra pieței muncii 

din orientarea actuală, bazată pe exclusiv pe cerere și superficial documentată de 

autorități din perspectiva nevoilor pieței muncii, spre o orientare bazată pe ofertă, 

care ar permite combinarea mai eficientă a deprinderilor cu nevoile pieței. 

Schimbarea orientării presupune atragerea lucrătorilor imigranți înalt calificați și 

reducerea birocrației pentru obținerea Cărții Albastre, dar și măsuri care să faciliteze 

atragerea personalului cheie în anumite domenii (ex. sănătate). Pe termen lung, noile 

politici ar genera inovare și dezvoltare economică. 

 Recunoașterea nevoii de forță de muncă în toate politicile publice, publicarea 

periodică a domeniilor și ocupațiilor deficitare și stabilirea unor proceduri și 

mecanisme care să permită cooperarea efectivă și schimbul de informații între actorii 

implicați (angajatori, patronate, asociații de afaceri, sindicate, autorități, imigranți). 

 Adoptarea unor măsuri care să faciliteze înțelegerea legislației fiscale și procedurilor 

birocratice pe care le presupune gestionarea unei afaceri în România. Consultanța 

oferită de agențiile de ocupare nu este suficientă și adecvată pentru antreprenorii 

migranți datorită barierelor de comunicare pe care această instituție a semnalat-o în 

relația cu imigranții. 

 Aplicarea măsurilor prevăzute în SNI 2015 – 2018 pentru investitorii imigranți: 

exonerarea de anumite condiții pentru acordarea și prelungirea dreptului de ședere, 

facilități economice și fiscale, reevaluarea legislației în domeniul înființării societăților 

comerciale etc., pentru a facilita importul de capital din state terțe. În acest moment 

sunt avantajați doar investitorii mari. 

 Informarea corectă și responsabilizarea autorităților publice care aplică politicile de 

migrație în sfera pieței muncii, pentru a combate reticența cu care o parte dintre 

angajați privesc imigranții. În plus, considerăm că este necesară, atât la nivelul ITM 

cât și AJOFM, schimbarea focusului de pe serviciile oferite pe beneficiarii de servicii 

ca persoane. Fără această schimbare de optică, șansele adaptării serviciilor la clienți 

sunt inexistente.  

 Colectarea datelor statistice și indicatorilor referitori la participarea străinilor la piața 

muncii din România (inclusiv a celor veniți în țară pentru reîntregirea familiei sau 

studii), precum și definirea și colectarea costurilor și beneficiilor de referință pentru 

calculul impactului bugetar al imigrației. În absența acestor date, politicile de imigrație 

nu au legătură cu realitatea. 
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ţărilor terţe în vederea şederii şi ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor 

membre şi un set comun de drepturi pentru lucrătorii din ţările terţe cu şedere legală 

pe teritoriul unui stat membru, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 343, 

23.12.2011; 

 

82. Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 

privind procedurile comune de acordare şi retragere a protecţiei internaţionale 

(reformare), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180, 29.6.2013; 

 

83. Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 de 

stabilire a standardelor pentru primirea solicitanţilor de protecţie internaţională 

(reformare), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180, 29.6.2013; 

 

84. 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 

profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea 

administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne 

(„Regulamentul IMI”), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354, 

28.12.2013. 
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Regulamente: 

85. Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului, din 15 martie 2001 de stabilire a listei 

țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor 

externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 81, 21.3.2001, p. 1; 

 

86. Regulamentul (CE) nr. 789/2001 al Consiliului din 24 aprilie 2001 care rezervă 

Consiliului competențele de executare în ceea ce privește anumite norme 

metodologice și proceduri de examinare a cererilor de viză, Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 116, 26.4.2001, p. 2. Regulament modificat prin Decizia 

2004/927/CE, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396, 31.12.2004, p. 45; 

 

87. Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 al Consiliului din 13 iunie 2002 de instituire a unui 

model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe, Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria L, nr. 157, 15.6.2002; 

 

88. Regulamentul Consiliului (CE) nr. 415/2003 privind eliberarea vizelor la frontieră, 

inclusiv marinarilor în tranzit, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 64, 

7.3.2003; 

 

89. Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 

crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a 

persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 105, 13.4.2006, p. 1; 

 

90. Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 

iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 243, 15.9.2009; 

 

91. Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 

iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor 

digitale ȋn scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor și mecanismelor de 

determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție 

internațională prezentate  ȋntr-unul dintre statele membre de către un resortisant al 

unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii 

din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac ȋn scopul asigurării 

respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de 

instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor 

informatice la scară largă, ȋn spațiul de libertate, securitate și justiție, Jurnalul Oficial 

al Uniunii Europene, seria L, nr. 180, 29.6.2013; 

 

92. Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de 

examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate ȋntr-unul dintre statele 

membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid, Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180, 29.6.2013; 
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93. Regulamentul (UE) nr. 259/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 3 

aprilie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de 

stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea 

frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de 

această obligaţie, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 10, 8.4.2014. 

B. Cadrul normativ național al integrării imigranților pe piața muncii 

Legi, ordonanțe, ordonanțe de urgență: 

94. Legea nr. 31 din 16 noiembrie1990 privind societățile comerciale, modificată și 

completată, Monitorul Oficial, nr. 1066, 17.11.2004; 

 

95. Legea nr. 46/1991 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul refugiaţilor, 

precum şi la Protocolul privind statutul refugiaţilor, Monitorul Oficial, nr. 148 din 

17.07.1991; 

 

96. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, Monitorul Oficial, nr. 103, 6.2.2002; 

 

97. Legea nr. 53/2003 Codul muncii, Monitorul Oficial, nr. 345, 18.5.2011; 

 

98. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale 

pentru profesiile reglementate din România, Monitorul Oficial, nr. 500, 3.6.2004; 

 

99. Ordonanța nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit 

protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, Monitorul 

Oficial, nr. 93, 31.1.2004; 

 

100. Ordonanța de Urgență nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 

European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, Monitorul Oficial, nr. 774, 

2.11.2011; 

 

101. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Monitorul Oficial, nr. 652, 

28.8.2015; 

 

102. Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, Monitorul Oficial, nr. 428, 18.5.2006; 

103. Ordonanța de urgență nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Monitorul 

Oficial, nr. 421, 5.6.2008; 

 

104. Ordonanța de Urgență nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 

familiale, Monitorul Oficial, nr. 328, 25.4.2008; 
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105. Ordonanța nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul 

României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 

străinilor în România, Monitorul Oficial, nr. 64, 30.8.2014. 

Hotărȃri de Guvern: 

106. Hotărȃrea Guvernului nr. 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile 

Inspectoratului General pentru Imigrări, Monitorul Oficial, nr. 426, 26.6.2007; 

 

107. Hotărȃrea Guvernului nr. 572/2008 privind constituirea Grupului de coordonare a 

implementării Strategiei naţionale privind imigraţia, Monitorul Oficial, nr. 439, 

11.6.2008; 

 

108. Hotărârea nr. 498/2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru 

perioada 2011–2014, Monitorul Oficial, nr. 391, 3.6.2011; 

 

109. Hotărârea Guvernului nr. 150/2008privind stabilierea numărului de autorizații de 

muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2008, Monitorul Oficial, nr. 126, 18.2.2008; 

 

110. Hotărârea Guvernului nr. 1368/2008 privind suplimentarea numărului de autorizații de 

muncă no ice pot fi eliberate străinilor în 2008, Monitorul Oficial, nr. 746, 4.11.2008; 

 

111. Hotărârea Guvernului nr. 264/2009 privind stabilirea numărului autorizațiilor de 

muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2009, Monitorul Oficial, nr. 156, 13.3.2009; 

 

112. Hotărârea Guvernului nr. 1577/2009 privind stabilirea numărului autorizațiilor de 

muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2010, Monitorul Oficial, nr. 894, 

21.12.2009; 

 

113. Hotărârea Guvernului 1345/2010 privind stabilirea numărului autorizațiilor de muncă 

ce pot fi eliberate străinilor în anul 2011, Monitorul Oficial, nr. 887, 30.12.2010; 

 

114. Hotărârea Guvernului nr. 1261/2011 privind stabilirea numărului autorizațiilor de 

muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2012, Monitorul Oficial, nr. 935, 

29.12.2011; 

 

115. Hotărârea Guvernului nr.1253/2012 privind stabilirea numărului autorizațiilor de 

muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2013, Monitorul Oficial, nr. 881, 

22.12.2012; 

 

116. Hotărârea Guvernului nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizațiilor de 

muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014, Monitorul Oficial, nr. 791, 

17.12.2013; 

 

117. Hotărârea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-

admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015, Monitorul Oficial, nr. 87, 2.2.2015; 
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118. Hotărârea nr. 780/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind imigrația pentru 

perioada 2015—2018 și a Planului de acțiune pe anul 2015 pentru implementarea 

Strategiei naționale privind imigrația pentru perioada 2015—2018*), Monitorul Oficial, 

nr. 789bis, 23.10.2015; 

 

119. Hotărârea nr. 105/2016 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-

admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016, Monitorul Oficial, nr. 158, 1.3.2016. 

Ordine de ministru: 

120. Ordinul Ministrului de Interne nr. 158/2001 privind aprobarea Listei cuprinzând ţările 

terţe sigure, Monitorul Oficial, nr. 730, 15.11.2001; 

 

121. Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3.152/2008 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare a cursurilor de limba română şi atestare a 

nivelului de cunoştinţe de limba română şi a Programei analitice, Monitorul Oficial, nr. 

128, 19.2.2008; 

 

122. Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 5.390/2008 pentru probarea 

Metodologiei privind elaborarea testelor de evaluare a cunoştinţelor de limba română, 

Monitorul Oficial, nr. 736, 30.10.2008; 

 

123. Ordinul nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror 

cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă 

şedere pentru a intra pe teritoriul României, Monitorul Oficial, nr. 696, 19.10.2010; 

 

124. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 71/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru 

Imigrări, Monitorul Oficial, nr. 316, 31.05.2013; 

 

125. Ordinul nr. 418/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor 

externe nr. 1.743/2010 pentru aprobarea Listei revizuite a statelor pentru ai căror 

cetăţeni este necesară îndeplinirea procedurii invitaţiei la acordarea vizelor de scurtă 

şedere pentru a intra pe teritoriul României, Monitorul Oficial, nr. 233, 23.4.2013; 

 

126. Ordinul Ministerului energiei, intreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri nr. 

753/2015 pentru aprobarea Procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate 

pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obţinerii vizei de lungă şedere 

în România pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, Monitorul Oficial, nr. 572, 

30.07.2015. 

 

Decizii ale Curții Constituționale: 

127. Decizia Curții Constituționale nr. 464 din 4 decembrie 2003 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. d) pct. (IV)–(V) şi a celor ale art. 

82 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind 

regimul străinilor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 357/2003, 

Monitorul Oficial, nr. 3, 5.1.2004; 
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128. Decizia Curții Constituționale nr. 773 din 7 noiembrie 2006 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Monitorul Oficial, nr. 

1009, 19.12.2006; 

 

129. Decizia Curții Constituționale nr. 1.264 din 25 noiembrie 2008 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor art. 63 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Monitorul Oficial, nr. 871, 

23.12.2008; 

 

130. Decizia Curții Constituționale nr. 385 din 19 martie 2009 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 63 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Monitorul Oficial, nr. 

293, 5.5.2009; 

 

131. Decizia Curții Constituționale nr. 384 din 19 martie 2009 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Monitorul Oficial, nr. 

293, 5.5.2009; 

 

132. Decizia Curții Constituționale nr. 832 din 3 decembrie 2015 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) şi alin. (4) lit. b) din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, Monitorul 

Oficial, nr. 226, 28.3.2016. 
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ANEXE 

 

Anexa 1. Domenii și ocupații deficitare 

Tabelul 16 - Domeniile deficitare calculate în funcție de locurile de muncă postate repetat de angajatori la agențiile 

de ocupare (2015). 

Nr. 
crt. 

Denumire activitate economică (CAEN) Nr. locuri de muncă vacante 
postate repetat 

1 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte 
(exclusiv lenjeria de corp) 

8513 

2 Fabricarea de echipamente electrice și 
electronice pentru autovehicule și pentru 

motoare de autovehicule 

6241 

3 Comerț cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare,  băuturi si tutun 

5135 

4 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale 

4768 

5 Activitati de protectie si garda 3059 

6 Restaurante 2729 

7 Fabricarea de mobila n.c.a. 2227 

8 Transporturi rutiere de marfuri 2102 

9 Activitati de contractare, pe baze temporare,a 
personalului 

2033 

10 Fabricarea altor piese si accesorii pentru 
autovehicule si pentru motoare de autovehicule 

1742 

11 Fabricarea subansamblurilor electronice 
(module) 

1482 

12 Fabricarea incaltamintei 1364 

13 Fabricarea de constructii metalice si parti 
componente ale structurilor metalice 

1137 

14 Activitati de asistenta spitaliceasca 1059 

15 Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a 
produselor proaspete de patiserie 

1059 

16 Lucrari de constructii a drumurilor si 
autostrazilor 

1047 

17 Activitati ale centrelor de intermediere 
telefonica (call center) 

973 

18 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de 
munca 

901 

19 Lucrari de instalatii electrice 835 

20 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 800 

21 Activitati de consultanta pentru afaceri si 
management 

796 

22 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si 
electronice 

766 

23 Activitati de realizare a soft-ului la comanda 
(software orientat client) 

752 

24 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare 733 

25 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de 
aer conditionat 

704 
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26 Fabricarea de aparate electrocasnice 694 

27 Alte activitati de servicii suport pentru 
intreprinderi n.c.a. 

677 

28 Intretinerea si repararea autovehiculelor 629 

29 Servicii  de administratie publica generala 629 

30 Transporturi cu taxiuri 613 

31 Comert cu amanuntul in magazine 
nespecializate, cu vanzare predominanta de 

produse nealimentare 

594 

32 Activitati  de jocuri de noroc si pariuri 581 

33 Comert cu ridicata al materialului lemnos si a 
materialelor de constructie si echipamentelor 

sanitare 

572 

34 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase si a plantelor producatoare de 

seminte oleaginoase 

548 

35 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor 545 

36 Activitati ale agentiilor de publicitate 535 

37 Colectarea deseurilor nepericuloase 526 

38 Fabricarea de articole confectionate din textile 
(cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) 

524 

39 Activitati generale de curatenie a cladirilor 518 

40 Fabricarea produselor din beton pentru 
constructii 

464 

41 Fabricarea articolelor din fire metalice, 
fabricarea de lanturi si arcuri 

462 

42 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 456 
 Sursa: ANOFM 

Tabelul 17 - Principalele meserii pentru care se înregistrează capacitate redusă de ocupare (2015) 

Nr. crt. Ocupaţia (COR) Nr. locuri muncă 
vacante anunțate 

repetat 

1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor 8560 

2 confectioner-asamblor articole din textile 6403 

3 lucrator comercial 4433 

4 muncitor necalificat in industria confectiilor 4047 

5 agent de securitate 2559 

6 vanzator 2551 

7 manipulant marfuri 2405 

8 sofer autocamion/masina de mare tonaj 2318 

9 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli 

zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet 

2138 

10 montator subansamble 1758 

11 sofer de autoturisme si camionete 1579 

12 casier 1529 

13 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si 

semisolide 

1244 
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14 operator confectioner industrial imbracaminte din 

tesaturi, tricotaje, materiale sintetice 

1123 

15 operator la masini-unelte semiautomate si automate 1098 

16 lăcătus mecanic 1053 

17 agent de vânzari 1015 

18 sudor 985 

19 ambalator manual 968 

20 confecționer cablaje auto 799 

21 ospătar (chelner) 762 

22 muncitor necalificat la spargerea și tăierea 

materialelor de constructii 

737 

23 îngrijitor cladiri 731 

24 lucrător bucătărie (spălător vase mari) 682 

25 muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, 

poduri, baraje 

665 

26 tamplar universal 656 

27 femeie de serviciu 636 

28 dulgher (exclusiv restaurator) 619 

29 bucătar 606 

30 zidar rosar-tencuitor 593 

31 paznic 587 

32 confectioner, prelucrator în industria textilă 565 

33 programator 551 

Sursa: ANOFM 
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Anexa 2. Ghiduri de interviu 

 

FACTORI DE DECIZIE 

Intro: Bună ziua, vă multumesc că v-ați făcut timp pentru această discuție. Numele meu este 

X, lucrez pentru Asociația Română pentru Promovarea Sănătății/CCCI într-o cercetare care 

urmărește impactul politicilor de imigrație asupra pieței muncii din România. Studiul este 

finanțat prin proiectul Dezvoltarea unei rețele de organizații active în domeniul migrației – 

EMINET, cu sprijinul Contribuției Elveției la Uniunea Europeană extinsă.  

Interviul de astăzi va dura aproximativ 1 h. Întrebările se referă la opinia dvs. despre politicile 

și legislația din domeniul imigrației, funcționarea acestora și efectele asupra pieței muncii din 

România.   

Vă cer permisiunea de a înregistra interviul. Vă asigurăm că nici numele instituției la care 

lucrați, nici numele dvs. sau alte date personale nu vor apărea în raportul de cercetare. 

Înregistrarea ne va ajuta să redăm corect și complet ceea ce ne-ați spus.  Dacă sunt 

întrebări neclare, vă rog să îmi spuneți și le voi reformula.  

Înainte de a începe, vă rog să îmi spuneți dacă aveți întrebări legate de interviu sau studiu. 

Dacă nu, voi porni înregistrarea (doar dacă aveți permisiunea). 

 

Teme Întrebări 

Legislație actuală (politica de migrație) și modalitate de adoptare (consultativă sau nu)  

1 Considerați că în acest moment la nivel politic există un interes real pentru migrație în 
România? 

2 Care sunt direcțiile Strategiei Naționale privind Imigrația 2015 - 2018 asupra cărora vă 
veți concentra eforturile în următorii 4 ani? 

3 Cum sunt sunt selectați migranții care vin în România? 

4 Ce acorduri bilaterale a încheiat România cu state terțe, cu impact în domeniul 
migrației (muncă, recunoașterea vechimii, returnare/readmisie, cetățenie etc.) 

5 Considerați că migrația este o soluție pentru a acoperi deficitul de forță de muncă din 
România? De ce? 

6 Dacă da, care sunt sectoarele deficitare unde credeți că migranții ar putea contribui? 
Care sunt sectoarele deficitare unde nu credeți ca ar putea contribui. De ce? 

7 Ce faciltiati la admisie exista pentru persoanele calificate in domeniile/profesiile unde 
Romania are deficit de forta de munca? Considerați că sunt suficiente pentru a atrage 
forță de muncă calificată? 

8 Care este legislația actuală cu impact asupra accesului migranților pe piața muncii? 

9 Cum a fost aceasta adoptată? Au existat consultări cu autoritățile din sfera muncii? 
Dar cu ONGurile? Dar cu migranții? 

10 Pe parcursul schimbărilor legislative adoptate, au existat evaluări de impact ale 
legislației anterioare? 

Evaluarea eficienței legislației actuale/facilități/îmbunătățiri necesare 
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11 Cum considerați că este această legislație pentru migranți? De ce? Dar pentru statul 
român? 

12 Care sunt prevederile pe care le considerați restrictive? 

13 Dar cele pe care le considerați prea permisive? 

14 Care sunt facilitățile de care beneficiază antreprenorii migranți/angajatorii? 

15 Daca ati putea modifica legislatia, ce ați schimba? 

16 Care sunt principalele obstacole în calea schimbărilor legislative pe care le considerați 
necesare?  

17 Cum credeți ca s-ar putea depăși aceste obstacole? 

18 Care sunt instituțiile responsabile de deblocarea acestora? 

19 Care credeți că sunt, la nivel guvernamental, prioritățile de schimbare legislativă în 
domeniul migrației, cu impact asupra pieței muncii? 

20 Cum sunt alocate fondurile și personalul pentru serviciile pentru migranți (sau la care 
migranții au acces)? 

21 Există programe de specializare pentru personalul care lucrează direct cu migranți?  

22 Daca da, în ce constau acestea? 

23 Considerați că resursele (financiare și umane) alocate migrației sunt suficiente/ 
folosite eficient?  

24 Daca nu, de ce? Cum ar putea fi acestea optimizate? 

Servicii de suport/complementare 

25 Ce programe destinate migranților cunoașteți? Cine le derulează? 

26 Care credeți că este rolul ONGurilor și organizațiilor internaționale în facilitarea 
participării migranților în societate și în special pe piața muncii? 

27 Care este rolul instituției pe care o coordonați în integrarea migranților pe piața 
muncii? 

28 Ce credeți că ar trebui să facă migranții ca să se integreze pe piața muncii? Ce ar 
trebui să facă autoritățile? 

29 Ce programe sunt derulate de autoritățile române în parteneriat cu țările de origine ale 
migranților în domeniul în care activați? 

30 Cum asigură instituția pe care o reprezentați informarea migranților despre 
legislația/programele/serviciile la care au acces? 

 

Vă mulțumesc. Dacă vreți să adăugați ceva la cele spuse deja sau dacă am omis aspecte pe 

care le considerați importante, ar fi util să le spuneți.  

 

 

 

 

 



 

Page 132 of 137 
 

PRACTICIENI 

Intro: Bună ziua, numele meu este X, lucrez pentru Asociația Română pentru Promovarea 

Sănătății/CCCI într-o cercetare care urmărește impactul politicilor de imigrație asupra pieței 

muncii din România. Studiul este finanțat prin proiectul Dezvoltarea unei rețele de organizații 

active în domeniul migrației – EMINET, cu sprijinul Contribuției Elveției la Uniunea 

Europeană extinsă.  

Interviul de astăzi va dura aproximativ 1 h. Întrebările se referă la percepțiile dvs. ca 

profesionist legate de legislația și practicile care se aplică în accesul imigranților la piața 

muncii și antreprenoriat, dar și la experiențele dvs. cu această categorie de persoane.   

Vă cer permisiunea de a înregistra interviul. Vă asigurăm că nici numele organizației la care 

lucrați, nici numele dvs. sau alte date personale nu vor apărea în raportul de cercetare. 

Înregistrarea ne va ajuta să redăm corect ceea ce ne-ați spus.  Dacă sunt întrebări neclare, 

vă rog să îmi spuneți și le voi reformula.  

Acum vă rog să îmi spuneți dacă aveți întrebări legate de interviu sau studiu. Dacă nu, putem 

începe și o să pornesc înregistrarea (doar dacă aveți permisiunea). 

Teme Întrebări 

Legislație actuală referitoare la accesul migranților pe piața muncii 

1 De când lucrați cu străini? 

2 Care sunt legile referitoare le accesul migranților pe piața muncii cu care lucrați?  

3 Care sunt categoriile de migranți pe care le avantajează? De ce? 

4 Dar categoriile pe care le dezavantajează? De ce? 

5 Care credeți că sunt categoriile de migranți cele mai vulnerabile pe piața muncii? 

Evaluarea eficienței legislației actuale.Prevederi favorabile/ Prevederi restrictive 

6  Care sunt prevederile pe care le considerați bune? 

7 Care sunt prevederile cele mai restrictive? 

8 Ce ați schimba în legislația legată de muncă? De ce? 

Evaluarea implementării legislației/Ce se aplică? Ce nu se aplică? 

9 Cum credeți că este aplicată legislația legată de munca migranților? De ce? 

10 Care sunt prevederile care nu se aplică? 

11 Care sunt principalele probleme în practică din punctul dvs. de vedere? 

12 Dacă ar ține de dvs. ce ați schimba în practica actuală care urmărește accesul 
migranților pe piața muncii? 

13 Cum considerați colaborarea cu instituțiile publice cu atribuții în sfera muncii? 

14 Cum considerați colaborarea cu ONGurile care lucrează cu migranți? 

Probleme ale migranților legate de piata muncii (se testează inclusiv sancțiunile) 

15 Care sunt principalele probleme legate de muncă pentru care migranții vi se 
adresează? 

16 Care dintre acestea au fost greu de rezolvat și de ce? 
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17 Numai pentru ONGuri Vă rog să estimați, dintre migranții cu care lucrați, cam care 
este procentul celor care lucrează la negru? Care este numărul aproximativ de 
migranți pe care i-ați asistat?  

18 Numai pentru ITM Dintre firmele pe care le-ati inspectat în 2015, cate au folosit 
migranți fără contracte de muncă? (a se afla nr total firme inspectate si nr. firme care 
foloseau migranti) 

19 Numai pentru ITM Ce s-a întâmplat cu migranții care au fost găsiți fără contracte de 
muncă? 

20 Numai pentru ITM Care este procedura pentru migranții ilegali? 

Impactul legislației pe piața muncii 

21 Credeti ca legislația legată de accesul migranților pe piața muncii a avut un efect 
sensibil asupra migranților? Dar asupra dezvoltării economice a județului? 

22 Cum considerați că s-a dezvoltat antreprenoriatul în rândul migranților Care au fost 
factorii favorizanți? Dar obstacolele? 

23 Considerați că în orașul/județul dvs. străinii lucrează cu predilecție în anumite 
domenii? Care sunt acestea? 

24 TM/CJ/IS/BUC este centru universitar. Aveți idee care este nivelul de pregătire al 
străinilor rezidenți aici? 

Vă mulțumesc. Dacă vreți să adăugați ceva la cele spuse deja sau dacă am omis aspecte pe 

care le considerați importante, ar fi util să le spuneți. 
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ANGAJATORI 

Intro: Bună ziua, numele meu este X, lucrez pentru Asociația Română pentru Promovarea 

Sănătății/CCCI într-o cercetare care urmărește impactul politicilor de imigrație asupra pieței 

muncii din România. Studiul este finanțat prin proiectul Dezvoltarea unei rețele de organizații 

active în domeniul migrației – EMINET, cu sprijinul Contribuției Elveției la Uniunea 

Europeană extinsă.  

Interviul de astăzi va dura aproximativ 45 min. Întrebările se referă la percepțiile dvs. ca 

antreprenor legate de angajarea migranților și la experiențele dvs. cu această categorie de 

persoane. De asemenea, mă voi referi la facilitățile de care puteți beneficia ca angajator prin 

politicile de imigrație sau, dimpotrivă, la obstacolele pe care acestea le pun în activitatea dvs.   

Vă cer permisiunea de a înregistra interviul. Vă asigurăm că nici numele firmei, nici numele 

dvs. sau alte date personale nu vor apărea în raportul de cercetare. Înregistrarea ne va ajuta 

să redăm corect ceea ce ne-ați spus.  Dacă sunt întrebări neclare, vă rog să îmi spuneți și le 

voi reformula. Acum vă rog să îmi spuneți dacă aveți întrebări legate de interviu sau studiu. 

Dacă nu, putem începe și o să pornesc înregistrarea (doar dacă aveți permisiunea). 

Teme Întrebări 

Avantaje și dezavantaje ale migrației 

1 Ce beneficii consideraţi că are România de pe urma imigrației? 

2 Cu ce provocări cosideraţi că se confruntă România/regiunea dvs. în urma imigrației? 

3 Care sunt avantajele și dezavantajele angajării lucrătorilor imigranți pe piața muncii 
din România? 

Motivație de a angaja străini 

4 Care este domeniul dvs. de activitate? 

5 Considerați că în acest sector e nevoie de forță de muncă? 

6 Personal, preferați să angajați români, alți cetățeni UE sau străini din afara UE? De 
ce? 

7 Care este procedura pe care trebuie să o urmați pentru angajarea unui cetățean 
străin? Cum vi se pare? 

8 Care ar fi motivele pentru care ați angaja cetățeni străini? 

9 Care este imaginea pe care o aveți despre angajatul străin? 

10 Ce credeți despre străinii care lucrează la negru? Cum considerați că ar putea fi 
redusă munca la negru? 

Măsuri de suport pentru lucrătorii migranți 

11 Cum credeți că pot fi sprijiniți străinii să se integreze la locul de muncă? 

12 Ce ar putea face angajatorii în acest sens? Dar autoritățile? Dar migranții? 

13 Ce ați schimba în legislația actuală în privința migrației pentru muncă și accesului 
migranților pe piața muncii? De ce? 

14 Considerați că autoritățile vă sprijină sau vă împiedică sa lucrați cu străini? De ce? 

Vă mulțumesc. Dacă vreți să adăugați ceva la cele spuse deja sau dacă am omis aspecte pe 

care le considerați importante, ar fi util să le spuneți. 
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MIGRANȚI 

Intro: Bună ziua, numele meu este X, lucrez pentru Asociația Română pentru Promovarea 

Sănătății/CCCI într-o cercetare care urmărește impactul politicilor de imigrație asupra pieței 

muncii din România. Studiul este finanțat prin proiectul Dezvoltarea unei rețele de organizații 

active în domeniul migrației – EMINET, cu sprijinul Contribuției Elveției la Uniunea 

Europeană extinsă.  

Interviul de astăzi va dura aproximativ 1 h. Întrebările se referă la experiențele dvs. de 

muncă în România, la dificultățile pe care le-ați avut atunci când v-ați căutat de lucru și 

propunerile dvs. ca lucrurile să meargă mai bine.  

Vă cer permisiunea de a înregistra interviul. Vă asigurăm că nici numele dvs. nici alte date 

personale nu vor apărea în raportul de cercetare. Înregistrarea ne va ajuta să redăm corect 

ceea ce ne-ați spus.  Dacă sunt întrebări pe care nu le înțelegeți, vă rog să îmi spuneți, 

pentru că le voi reformula. Dacă sunt întrebări la care nu doriți sau nu știți ce să răspundeți, 

nu este nicio problemă. Vom merge mai departe. 

Acum vă rog să îmi spuneți dacă aveți întrebări legate de interviu sau studiu. Dacă nu, putem 

începe și o să pornesc înregistrarea (doar dacă aveți permisiunea). 

Teme Întrebări 

Experiența de muncă în România/mobilitate profesională 

1 Care este motivul pentru care vă aflați în România (loc de muncă, reîntregirea familiei, 
studii, azil etc.)?  

2 De cât timp sunteți aici? 

3 Ce studii aveți? 

4 Ați lucrat vreodată în România? (experiența de muncă) 

5 Daca da, pe ce posturi? (mobilitate profesională, muncă sub calificare) 

6 La ce angajatori ați lucrat? (tipul de angajator – roman, din comunitate etc.) 

7 Ați avut contract de muncă? (legalitatea)  

8 Dacă da, a fost acesta pe perioadă determinată sau nedeterminată? 

9 Cum v-ați găsit de muncă (cine v-a ajutat)? (rețele de suport, apel la sistemul 
institutional) 

10 Daca nu, de ce nu ați lucrat? Ce v-a împiedicat? (bariere de ordin personal/structural) 

11 Ați făcut cursuri în România?  

12 Daca da, ce fel de cursuri? Cum v-au ajutat mai târziu să vă găsiți de muncă? 

13 V-ați gândit să faceți o afacere în România?  

14 Daca da, ce v-a împiedicat/ajutat? 

15 Ați mai lucrat în vreo altă țară?  

16 Dacă da, puteți compara experiența accesului la un loc de muncă? 

Obstacole legislative și practice/ propuneri de rezolvare 
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17 Cunoașteți legea care vă dă dreptul să munciți în România? 

18 Daca da, cum credeți că este? Bună? Rea? De ce credeți că este așa? 

19 Ce ați vrea să schimbați la această lege? (evaluare legislație, obstacole, propuneri de 
rezolvare) 

20 Numai pentru cei care au lucrat Ce probleme ați avut atunci când v-ați căutat un loc 
de muncă? Dar după ce v-ați angajat? (limbă, recunoașterea calificărilor, discriminare 
etc.) 

21 Ce ați vrea să schimbați în situația dvs. de acum? Cine v-ar putea ajuta sa faceți 
asta? 

Încrederea in autoritățile cu atribuții în accesul pe piața muncii 

22 Dacă vreți să vă angajați sau să rezolvați o problemă legată de muncă, unde mergeți 
prima dată? La cine altcineva mai apelați? 

23 Ați apelat la autorități ca să vă angajați sau ca să rezolvați o problemă legată de 
muncă? 

24 De ce ați (nu ați) cerut sprijinul acestora? 

25 Daca da, care au fost acele autorități? Cum v-au ajutat?  

26 Dacă nu v-au ajutat, de ce credeți că s-a întâmplat așa? 

Vă mulțumesc. Dacă vreți să adăugați ceva la cele spuse deja sau dacă am omis aspecte pe 

care le considerați importante, ar fi util să le spuneți. 
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Anexa 3. Profilul migranților intervievați  

Tabelul 18 - Distribuția persoanelor intervievate în funcție de gen și țară de origine 

Țară de origine Gen Total 

Feminin Masculin 

Afganistan 1 1 2 

Pakistan  1 1 

Vietnam  1 1 

Palestina 1 1 2 

Siria 1 2 3 

Iordania  1 1 

Angola 1  1 

Egipt  1 1 

Ruanda  1 1 

Moldova 3  3 

Total 7 9 16 

 

Tabelul 19 - Distribuția persoanelor intervievate pe grupe de vârstă și statut ocupațional România 

Statut 
ocupațional 

Grupă de vârstă Total 

21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 

Angajat 3 2 6 2 13 

Șomer 1  1  2 

Student sau 
asimilat 

 1   1 

Total 4 3 7 2 16 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


