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CAMPANIE NAŢIONALĂ DE CONTROL PRIVIND MUNCA STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA

În perioada 14-22 noiembrie 2019 s-a desfăşurat Campania Naţională privind verificarea
modului în care angajatorii români respectă prevederile legale referitoare la legislaţia
muncii şi la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României. Campania a avut ca
obiective identificarea eventualelor situaţii de muncă nedeclarată în care sunt implicaţi
străinii, precum şi respectarea reglementărilor privind angajarea, salarizarea şi timpul de
muncă pentru această categorie de salariaţi. De asemenea, prin controalele desfăşurate s-a
urmărit creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor români pentru necesitatea
respectării prevederilor legale privind angajarea străinilor.
În cadrul acestei campanii, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de
Muncă Iaşi au controlat 29 angajatori din judeţul Iaşi care au angajat străini, respectiv
persoane care nu au cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,
sau al Spaţiului Economic European, ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene. Nu a fost
identificată muncă nedeclarată şi nu s-au constatat neconformităţi referitoare la regimul de
muncă al străinilor. Angajatorii au fost informaţi şi îndrumaţi cu privire la normele legale
speciale care se aplică muncii străinilor în România, precum şi referitor la condiţiile de
muncă, drepturile şi obligaţiile generale din cadrul raporturilor de muncă, care se aplică fără
discriminare şi salariaţilor străini. Dintre obligaţiile speciale ale angajatorului sau
beneficiarului în raport cu munca străinilor, subliniem:
- obligativitatea obţinerii avizului de angajare anterior încheierii contractului individual de
muncă şi primirii la muncă a salariatului străin;
- obligativitatea obţinerii avizului de detaşare anterior detaşării salariatului străin şi
comunicarea către inspectoratul teritorial de muncă a acestei situaţii în cel mult 5 zile de la
data începerii activităţii acestuia pe teritoriul României;
- păstrarea avizului de angajare/detaşare şi a unei copii a permisului de şedere, sau a
documentului de călătorie din care să rezulte legalitatea şederii străinului pe teritoriul
României.
În anul 2019, au fost depistaţi 3 angajatori, care au primit la muncă 6 străini fără aviz de
angajare, fiind aplicate amenzi în valoare de 60.000 lei. De asemenea, în acest an
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a desfăşurat acţiuni de informare şi conştientizare, atât
pentru studenţii străini aflaţi la studii în România, cât şi pentru angajatorii interesaţi de
utilizarea forţei de muncă din străinătate.
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