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Context Legislativ

▪ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 martie 
2022;

▪ LEGE Nr. 200 din 25 mai 2004;

▪ ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 2014;

▪ LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003;

▪ ORDIN nr. 301 din 9 martie 2022;

▪ PROCEDURĂ din 9 martie 2022;



Procedura
Precedentă

Etapele angajării cetățenilor Non-UE:

1. Obținerea avizului de muncă pentru lucrător

permanent;

2. Obținerea vizei de lungă ședere de tip D/AM

pentru angajarea în muncă;

3. Obținerea permisului unic de ședere în scop

de angajare.



Procedura
Precedentă

Etapele angajării cetățenilor Non-UE:

1. Obținerea avizului de muncă pentru lucrător

permanent;

2. Obținerea vizei de lungă ședere de tip D/AM

pentru angajarea în muncă;

3. Obținerea permisului unic de ședere în scop

de angajare.

1. Cerere tip;
2. Pașaport valabil (original și copie), inclusiv pagina pe

care este aplicată ultima ștampilă de intrare în țară;
3. Dovada deținerii legale a spațiului de locuit – original și

copie;
4. Contractul individual de muncă – original și copie;
5. Print screen și extras Revisal;
6. Adeverința medicală – care atestă că străinul este clinic

sănătos și nu pune în pericol sănătatea publică;
7. Taxe de permis ședere – taxa 259 lei și taxa 120 euro

plătiti la cursul de schimb al BNR;



OUG nr. 20/2022
Procedurii de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin
din zona de conflict armat din Ucraina

ART. VI, alin. (1, 3 si 5);

▪ Cetăţenii ucraineni intraţi legal pe teritoriul României şi care nu
solicită o formă de protecţie (azil) […] pot fi încadraţi în muncă
fără avizul de angajare; (alin. 1)

▪ Încadrarea în muncă a cetăţenilor ucraineni […] care nu deţin
documente care să probeze calificarea profesională sau
experienţa în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se
poate realiza, pentru o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de
prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an; (alin. 3)
▪ Încadrarea în muncă a persoanelor prevăzute la alin. (3) se

realizează cu respectarea prevederilor art. 29 si art. 31 Codul
Munci; (alin. 5)



OUG nr. 20/2022
Procedurii de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin
din zona de conflict armat din Ucraina

ART. VI, alin. (6 si 7);

▪ Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul cetăţenilor ucraineni
proveniţi din zona de conflict armat din Ucraina, care doresc să
acceadă la ori să exercite în România, în mod independent sau
ca salariat, profesile […] sau una din profesile prevăzute la
anexele nr. 2, 4 şi 8 din Legea nr. 200/2004; (alin. 6)

▪ Cetăţenii ucraineni prevăzuţi la alin. (1) au acces la sistemul
asigurărilor pentru şomaj, la măsurile de prevenire a şomajului
şi la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
acordate în urma înregistrării la agenţiile pentru ocuparea
forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
în condiţiile stabilite pentru cetăţenii români […] (alin. 7)



PROCEDURA din 9 martie
2022 

de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de 
conflict armat din Ucraina

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

▪ Art. 2:
▪ Înregistrarea la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se face în baza
actului de identitate, paşaportului sau a altui document
care atestă identitatea

▪ Art. 3:
▪ După înregistrare, persoanele au acces gratuit la serviciile

şi măsurile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare



PROCEDURA din 9 martie
2022 

de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de 
conflict armat din Ucraina

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 

▪ Art. 8:
▪ În cazul în care cetăţeanul ucrainean contactează direct un

angajator, fără a mai solicita serviciile agenţiilor pentru
ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, acesta completează declaraţia pe
propria răspundere prevăzută la art. 4, împreună cu
angajatorul la care urmează să se încadreze.



Declaraţia pe Propria Răspundere – Anexa 1



Aspecte Importante

✓ Înregistrarea în REVISAL;

✓ Înregistrarea corectă a angajațiilor în 
DECLARAŢIA PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ 
A CONTRIBUŢIILOR SOCIALE, A IMPOZITULUI 
PE VENIT ŞI EVIDENŢA NOMINALĂ A 
PERSOANELOR ASIGURATE (D112)



Înregistrarea în REVISAL



Inregistrarea în REVISAL



D112



Numărul de 
Identificare
Fiscală (NIF)

▪ Declaraţie de înregistrare
fiscală/Declaraţie de menţiuni
pentru persoanele fizice străine –
formular  030; 

▪ Copia documentului naţional de 
identitate/paşaportului, după caz;

▪ Contract Individual de Muncă; 

▪ Certificat de Înregistrare Fiscală a 
firmei Se obține în aceeași zi!



CERTIFICAT DE 
ÎNREGISTRARE

▪ Cerere tip; 

▪ Pașaport valabil (original și copie), inclusiv pagina pe 
care este aplicată ultima ștampilă de intrare în țară; 

▪ Dovada deținerii legale a spațiului de locuit – original 
și copie;

▪ Contractul individual de muncă – original și copie; 

▪ Print screen și extras Revisal (stampilat); 

▪ Adeverința medicală – care atestă că străinul este
clinic sănătos și nu pune în pericol sănătatea publică;

▪ Taxe de permis ședere – taxa 259 lei și taxa 120 euro 
plătiti la cursul de schimb al BNR;



Cerere tip

O data obtinut
CNP, informatiile

din revisal vor
trebuit revizuite

si reincarcate

IMPORTANT



Sugestii

EXPLICAȚII CLARE CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ
BILINGV

ÎNREGISTRAREA PERSONALULUI LA 
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU

IMIGRĂRI



Linkuri Utile

▪ https://igi.mai.gov.ro/wp-
content/uploads/2021/10/Cerere-de-prelungire-
a-dreptului-de-sedere-temporara-in-scop-de-
munca-detasare.pdf;

▪ https://www.anofm.ro/?idpostare=19967;

▪ https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D
_030_OPANAF_1699_2021.pdf;

https://igi.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2021/10/Cerere-de-prelungire-a-dreptului-de-sedere-temporara-in-scop-de-munca-detasare.pdf
https://www.anofm.ro/?idpostare=19967
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D_030_OPANAF_1699_2021.pdf


ATENȚIE ▪ LEGISLAȚIA ESTE ÎNTR-O EVOLUȚIE
CONTINUĂ



Mulțumesc pentru atenție!


