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ORDONANﬁE ™I HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI
GUVERNUL ROM¬NIEI

ORDONANﬁ√ DE URGENﬁ√
privind Ónfiin˛area Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri prin reorganizarea Autorit„˛ii pentru str„ini
∫i a Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i, precum ∫i modificarea ∫i completarea unor acte normative
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Av‚nd Ón vedere importan˛a acordat„ domeniului migra˛iei ∫i azilului la nivelul Uniunii Europene, adoptarea unei
politici comune europene Ón aceste domenii, modelul institu˛ional ∫i recomand„rile exper˛ilor din unele state membre,
lu‚nd Ón considerare faptul c„ Ónfiin˛area unei institu˛ii responsabile la nivel na˛ional de gestionarea unitar„ a
problematicii migra˛iei ∫i azilului a fost am‚nat„ pentru a evita apari˛ia unor Ónt‚rzieri Ón Óndeplinirea angajamentelor
punctuale asumate de Rom‚nia Ón procesul de aderare la Uniunea European„ Ón domeniul justi˛ie ∫i afaceri interne,
Óntruc‚t este necesar ca autorit„˛ile rom‚ne s„ Ó∫i asigure c‚t mai urgent capacitatea institu˛ional„ de Óndeplinire
a obliga˛iilor de stat membru, precum ∫i de gestionare eficient„ a problematicii din ce Ón ce mai complexe din domeniul
migra˛iei ∫i azilului, la nivel na˛ional,
˛in‚nd cont de faptul c„ orice Ónt‚rziere Ón procesul de Ónfiin˛are a noii institu˛ii poate crea sincope Ón gestionarea
problematicii la nivel intern, riscul pierderii unor fonduri comunitare ∫i a altor oportunit„˛i ce decurg din statutul Rom‚niei
de stat membru al Uniunii Europene, precum ∫i Ónt‚rzieri Ón abordarea pragmatic„ a admisiei ∫i ∫ederii Ón Rom‚nia a
str„inilor Ón conformitate cu interesul economic al statului rom‚n,
Óntruc‚t toate aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare, a c„ror reglementare nu
poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

ra

tu

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative, precum ∫i
din alte surse, Ón condi˛iile legii.
(2) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri poate utiliza, Ón
condi˛iile legii, fonduri b„ne∫ti sau bunuri materiale
provenite din dona˛ii ∫i sponsoriz„ri ori ob˛inute Ón baza
unor acorduri interne sau interna˛ionale.
Art. 4. — (1) Personalul Autorit„˛ii pentru str„ini ∫i al
Oficiului Na˛ional pentru Refugia˛i se transfer„ Ón interesul
serviciului sau, dup„ caz, se preia ∫i se nume∫te Ón func˛ii
la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri, potrivit prevederilor legale
Ón vigoare.
(2) Posturile din cadrul Oficiului pentru Migra˛ia For˛ei de
Munc„ cu atribu˛ii pe linia eliber„rii permiselor de munc„
se preiau, Ón condi˛iile legii, de c„tre Oficiul Rom‚n pentru
Imigr„ri.
(3) Personalul din cadrul Oficiului pentru Migra˛ia For˛ei
de Munc„ cu atribu˛ii pe linia eliber„rii permiselor de
munc„ se transfer„ sau, dup„ caz, se preia de c„tre
Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri ∫i se nume∫te Ón func˛ii, Ón
condi˛iile legii.
(4) Patrimoniul Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri se
compune din cel al Autorit„˛ii pentru str„ini ∫i al Oficiului
Na˛ional pentru Refugia˛i.
(5) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri preia drepturile ∫i
obliga˛iile Autorit„˛ii pentru str„ini ∫i ale Oficiului Na˛ional
pentru Refugia˛i, precum ∫i ale structurilor teritoriale ale
acestora ∫i continu„ litigiile Ón curs.
(6) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri preia de la Oficiul
pentru Migra˛ia For˛ei de Munc„ baza de date referitoare
la eliberarea permiselor de munc„ pentru str„ini, precum ∫i
echipamentele, aplica˛iile informatice ∫i arhiva aferente
acesteia.
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Art. 1. — (1) Se Ónfiin˛eaz„ Oficiul Rom‚n pentru
Imigr„ri, organ de specialitate al administra˛iei publice
centrale, cu personalitate juridic„, Ón subordinea Ministerului
Internelor ∫i Reformei Administrative, prin reorganizarea
Autorit„˛ii pentru str„ini ∫i a Oficiului Na˛ional pentru
Refugia˛i, care se desfiin˛eaz„.
(2) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri preia toate drepturile
∫i este ˛inut de toate obliga˛iile Oficiului pentru Migra˛ia
For˛ei de Munc„ Ón domeniul eliber„rii documentului care
atest„ dreptul la munc„ al str„inilor.
(3) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri Ó∫i exercit„ atribu˛iile
ce Ói sunt date prin lege pentru implementarea politicilor
Rom‚niei Ón domeniile migra˛iei, azilului, al integr„rii
str„inilor ∫i a legisla˛iei relevante Ón aceste domenii.
(4) Personalul Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri este
constituit din poli˛i∫ti, func˛ionari publici ∫i personal
contractual.
(5) Sediul Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri se stabile∫te
prin hot„r‚re a Guvernului.
Art. 2. — (1) Activitatea Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri
constituie serviciu public ∫i se desf„∫oar„ Ón interesul
persoanei ∫i al comunit„˛ii, Ón sprijinul institu˛iilor statului,
exclusiv pe baza ∫i Ón executarea legii.
(2) Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, Oficiul Rom‚n
pentru Imigr„ri coopereaz„ cu alte structuri din cadrul
Ministerului Internelor ∫i Reformei Administrative ∫i cu alte
institu˛ii ale statului care au atribu˛ii Ón asigurarea ordinii de
drept, colaboreaz„ Ón acest sens cu cet„˛enii ∫i poate
Óncheia acorduri cu institu˛ii similare din str„in„tate, precum
∫i cu organiza˛ii interna˛ionale, Ón condi˛iile legii.
Art. 3. — (1) Finan˛area cheltuielilor Oficiului Rom‚n
pentru Imigr„ri se asigur„ din bugetul de stat prin bugetul
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r„m‚ne pe teritoriul Rom‚niei, Ón condi˛iile prev„zute de
reglement„rile legale privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia.“
7. Articolul 118 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îARTICOLUL 118
Obliga˛ia de informare
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Dup„ Ónregistrarea cererii de azil, solicitantul va fi
informat, Ón scris, de c„tre func˛ionarul desemnat al
autorit„˛ii la care a fost depus„ cererea, cu privire la faptul
c„ informa˛ii referitoare la cererea ∫i persoana sa, inclusiv
amprentele papilare prelevate, pot face obiectul schimbului
de informa˛ii Óntre statele membre ale Uniunii Europene ori
alte state care au convenit printr-un acord special
participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a
stabili statul membru responsabil cu analizarea unei cereri
de azil.“
8. Articolul 122 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
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Procedura de determinare a statului responsabil
Ón cazul cet„˛enilor str„ini
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(1) Cet„˛enii str„ini cu ∫edere ilegal„ vor fi informa˛i, Ón
scris, de c„tre func˛ionarii desemna˛i din cadrul Oficiului
Rom‚n pentru Imigr„ri, cu privire la faptul c„ informa˛ii
referitoare la cererea ∫i persoana acestora, inclusiv
amprentele papilare luate, pot face obiectul schimbului de
informa˛ii Óntre statele membre ale Uniunii Europene ori
alte state care au convenit printr-un acord special
participarea la acest mecanism, cu scopul exclusiv de a
stabili statul membru responsabil cu analizarea cererii de
azil.
(2) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri Óntreprinde demersurile
necesare pentru a verifica dac„ un str„in descoperit cu
∫edere ilegal„ pe teritoriul Rom‚niei a depus anterior o
solicitare de azil pe teritoriul unui alt stat membru al
Uniunii Europene ori al altui stat care a convenit printr-un
acord special participarea la acest mecanism, cu scopul
exclusiv de a stabili statul membru responsabil cu
analizarea cererii de azil.
(3) Œn cazul Ón care, Ón urma verific„rii amprentelor
papilare, cet„˛eanul str„in a fost identificat Óntr-un alt stat
membru ori exist„ dovezi sau argumente circumstan˛iale
care conduc la stabilirea responsabilit„˛ii altui stat, structura
responsabil„ din cadrul Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri
ini˛iaz„ procedura prev„zut„ de conven˛iile sau actele direct
aplicabile ale Uniunii Europene.
(4) Condi˛iile pentru verificarea amprentelor papilare ale
unui cet„˛ean str„in cu privire la depunerea anterioar„ a
unei solicit„ri de azil pe teritoriul unui alt stat membru sunt
Óndeplinite dac„:
a) str„inul declar„ c„ a depus solicitare de azil f„r„ s„
indice statul membru respectiv;
b) str„inul nu solicit„ azil, dar se opune return„rii Ón
˛ara de origine, sus˛in‚nd c„ se afl„ Ón pericol;
c) str„inul Óncearc„ s„ Ómpiedice Óndep„rtarea sa,
refuz‚nd c„ coopereze Ón stabilirea identit„˛ii sale, Ón
special prezent‚nd documente de identitate false sau
neprezent‚nd niciun document.
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(7) Se autorizeaz„ Ministerul Economiei ∫i Finan˛elor s„
introduc„ modific„rile corespunz„toare Ón structura bugetului
de stat, Ón bugetele ordonatorilor principali de credite pe
anul 2007 ∫i Ón anexele la acestea, corespunz„tor
prevederilor prezentei ordonan˛e de urgen˛„, la propunerea
ordonatorilor principali de credite, pe baz„ de protocol de
predare-preluare.
Art. 5. — Structura organizatoric„ ∫i atribu˛iile Oficiului
Rom‚n pentru Imigr„ri se stabilesc prin hot„r‚re a
Guvernului, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 6. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„, urm„toarele acte normative se
modific„ dup„ cum urmeaz„:
I. Legea nr. 122/2006 privind azilul Ón Rom‚nia,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 428
din 18 mai 2006, se modific„ dup„ cum urmeaz„:
1. Alineatul (1) al articolului 3 se abrog„.
2. Alineatul (2) al articolului 3 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Pentru aplicarea dispozi˛iilor prezentei legi se pot
Ónfiin˛a Ón subordinea Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri, prin
ordin al ministrului internelor ∫i reformei administrative,
centre regionale de proceduri ∫i cazare a solicitan˛ilor de
azil ∫i a celor c„rora le-a fost acordat„ o form„ de
protec˛ie Ón Rom‚nia.“
3. Litera m) a alineatului (1) al articolului 17 se modific„
∫i va avea urm„torul cuprins:
îm) dreptul de a primi gratuit asisten˛„ medical„ primar„
∫i tratament corespunz„tor, asisten˛„ medical„ spitaliceasc„
de urgen˛„, precum ∫i asisten˛„ medical„ ∫i tratament
gratuit Ón cazurile de boli acute sau cronice care Ói pun
via˛a Ón pericol iminent, prin sistemul na˛ional de asisten˛„
medical„ de urgen˛„ ∫i de prim ajutor calificat.
Aceste servicii se asigur„, dup„ caz, prin serviciul
medical al centrelor de cazare sau/∫i prin alte unit„˛i
sanitare acreditate ∫i autorizate conform legii;“.
4. Articolul 35 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

es

îARTICOLUL 35

D

Competen˛a primirii cererilor de azil

Autorit„˛ile competente s„ primeasc„ o cerere de azil
sunt urm„toarele:
a) structurile Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri;
b) structurile Poli˛iei de Frontier„ Rom‚ne;
c) struturile Poli˛iei Rom‚ne;
d) structurile Administra˛iei Na˛ionale a Penitenciarelor
din cadrul Ministerului Justi˛iei.“
5. Alineatul (5) al articolului 38 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(5) Cererile de azil depuse Óntr-un punct de control
pentru trecerea frontierei ∫i cele depuse la organele
Administra˛iei Na˛ionale a Penitenciarelor din cadrul
Ministerului Justi˛iei se Ónregistreaz„ Ón registre speciale.“
6. Alineatul (3) al articolului 70 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(3) Œn cazul Ón care, din motive obiective, str„inul nu
poate p„r„si teritoriul Rom‚niei Ón termenul prev„zut la
art. 53 alin. (3) sau, dup„ caz, la art. 51 alin. (6), Oficiul
Rom‚n pentru Imigr„ri acord„ acestuia permisiunea de a
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4. La articolul 2, dup„ litera j) se introduce o nou„
liter„, litera k), cu urm„torul cuprins:
îk) cercet„tor — str„inul, titular al unei diplome de
absolvire a unor studii superioare de natur„ s„ Ói permit„
accesul la programe de doctorat ∫i care este acceptat de
o unitate de cercetare-dezvoltare s„ desf„∫oare activit„˛i de
cercetare ∫tiin˛ific„ Ón cadrul unui proiect.“
5. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modific„ ∫i va
avea urm„torul cuprins:
îa) num„rul autoriza˛iilor de munc„ ce pot fi eliberate
str„inilor, conform prevederilor legisla˛iei speciale privind
Óncadrarea Ón munc„ ∫i deta∫area str„inilor pe teritoriul
Rom‚niei;“.
6. La articolul 20, litera d) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îd) viza de lung„ ∫edere, identificat„ prin unul dintre
urm„toarele simboluri, Ón func˛ie de activitatea pe care
urmeaz„ s„ o desf„∫oare Ón Rom‚nia str„inul c„ruia i-a
fost acordat„:
(i) desf„∫urarea de activit„˛i economice, identificat„
prin simbolul D/AE;
(ii) desf„∫urarea de activit„˛i profesionale, identificat„
prin simbolul D/AP;
(iii) desf„∫urarea de activit„˛i comerciale, identificat„
prin simbolul D/AC;
(iv) angajare Ón munc„, identificat„ prin simbolul D/AM;
(v) studii, identificat„ prin simbolul D/SD;
(vi) reÓntregirea familiei, identificat„ prin simbolul D/VF;
(vii) activit„˛i religioase sau umanitare, identificat„ prin
simbolul D/RU;
(viii) activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„, identificat„ prin
simbolul D/CS;
(ix) viza diplomatic„ ∫i viza de serviciu, identificat„ prin
simbolul DS;
(x) alte scopuri, identificat„ prin simbolul D/AS;“.
7. Articolul 21 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
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(5) Œn urma analizei dovezilor ∫i a argumentelor
circumstan˛iale aflate la dosar ∫i a r„spunsului primit din
partea statului solicitat, func˛ionarii anume desemna˛i potrivit
prevederilor art. 120 alin. (1) pot decide transferul Ón statul
membru responsabil cu analizarea cererii de azil, prin
hot„r‚re motivat„.
(6) Hot„r‚rea prev„zut„ la alin. (5) se comunic„ de
Óndat„ cet„˛eanului str„in, Ón scris, prin comunicare direct„
de c„tre reprezentan˛ii Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri ori
prin trimitere po∫tal„ la ultima re∫edin˛„ declarat„ a
acestuia.
(7) Hot„r‚rea prev„zut„ la alin. (5) este executorie.
(8) Œn situa˛ia Ón care statul sesizat nu Ó∫i recunoa∫te
responsabilitatea
ori
dovezile
sau
argumentele
circumstan˛iale nu indic„ responsabilitatea unui alt stat,
Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri Óntreprinde m„surile legale ce
se impun potrivit prevederilor legale privind regimul juridic
al str„inilor Ón Rom‚nia.“
9. Œn cuprinsul alineatului (1) al articolului 123 ∫i
alineatului (2) al articolului 125, sintagma îart. 122 alin. (6)“
se Ónlocuie∫te cu sintagma îart. 122 alin. (5)“.
10. Œn cuprinsul articolului 129 sintagma îart. 122
alin. (9)“ se Ónlocuie∫te cu sintagma îart. 122 alin. (6)“.
11. La articolul 133 alineatul (1), litera e) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îe) dreptul de a primi gratuit asisten˛„ medical„ primar„
∫i tratament corespunz„tor, asisten˛„ medical„ spitaliceasc„
de urgen˛„, precum ∫i asisten˛„ medical„ ∫i tratament
gratuit Ón cazurile de boli acute sau cronice care Ói pun via˛a
Ón pericol iminent, prin sistemul na˛ional de asisten˛„
medical„ de urgen˛„ ∫i de prim ajutor calificat. Aceste
servicii se asigur„, dup„ caz, prin serviciul medical al
centrelor de cazare sau/∫i prin alte unit„˛i sanitare
acreditate ∫i autorizate conform legii;“.
12. La articolul 38 alineatele (1)—(3), articolul 56 alineatul (1),
articolul 64 alineatul (1), articolul 71 alineatul (2), articolul 80
alineatul (2), articolul 88 alineatul (4), articolul 89 alineatul (3),
articolul 103 alineatul (1), articolul 109 alineatul (1), articolul 111
alineatul (1) ∫i articolul 123 alineatul (2), sintagma îOficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i“ ∫i, dup„ caz, sintagma îOficiul
Na˛ional pentru Refugia˛i sau, dup„ caz, structurile
teritoriale ale acestuia“ se Ónlocuie∫te cu sintagma
îstructura specializat„ pe probleme de azil a Oficiului
Rom‚n pentru Imigr„ri.“
II. Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia, republicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 201 din
8 martie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, litera a) se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
îa) str„in — persoana care nu are cet„˛enia rom‚n„
sau cet„˛enia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori
al Spa˛iului Economic European;“.
2. La articolul 2, litera c) se abrog„.
3. La articolul 2, dup„ litera g) se introduce o nou„
liter„, litera g1), cu urm„torul cuprins:
îg1) permis de ∫edere Ón scop de munc„ — documentul
de identitate care se elibereaz„ str„inului de c„tre Oficiul
Rom‚n pentru Imigr„ri, Ón condi˛iile legii, ∫i atest„ dreptul
de ∫edere ∫i de munc„ pe teritoriul Rom‚niei;“.
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îARTICOLUL 21
Viza de tranzit aeroportuar

Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru
cet„˛enii statelor cuprinse Ón lista stabilit„ Ón anexa nr. 3 la
Instruc˛iunile consulare comune adoptate prin decizie a
Consiliului Uniunii Europene sau Ón baza deciziilor
Consiliului Uniunii Europene. Acela∫i regim se aplic„ ∫i
str„inilor care, f„r„ a fi cet„˛eni ai acestor state, sunt Ón
posesia unui document de trecere a frotierei de stat,
eliberat de autorit„˛ile statelor respective.“
8. Articolul 22 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îARTICOLUL 22
Viza de tranzit

Viza de tranzit este viza care permite unui str„in s„
tranziteze teritoriul Rom‚niei. Viza de tranzit poate fi
eliberat„ pentru unul, dou„ sau mai multe tranzituri, f„r„ ca
durata fiec„rui tranzit s„ dep„∫easc„ 5 zile.“
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Externe, cu avizul Ministerului Internelor ∫i Reformei
Administrative.“
15. Articolul 44 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îARTICOLUL 44
Viza de lung„ ∫edere pentru angajare Ón munc„
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(1) Viza de lung„ ∫edere pentru angajare Ón munc„ se
acord„ str„inilor pe baza autoriza˛iei de munc„ eliberate de
Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri.
(2) Autoriza˛ia de munc„ se elibereaz„, la solicitarea
angajatorului, dac„ se constat„ Óndeplinirea urm„toarelor
condi˛ii:
a) angajatorul face dovada faptului c„ desf„∫oar„ o
activitate legal„ Ón Rom‚nia, c„ nu are datorii ∫i c„ a f„cut
o selec˛ie legal„, cu prezentarea dovezilor care s„ ateste
acestea, potrivit prevederilor legisla˛iei speciale privind
Óncadrarea Ón munc„ ∫i deta∫area str„inilor pe teritoriul
Rom‚niei;
b) str„inul Óndepline∫te condi˛iile speciale de preg„tire
profesional„, experien˛„ Ón activitate ∫i autorizare, este apt
din punct de vedere medical s„ desf„∫oare activitatea
respectiv„, nu are antecedente penale, se Óncadreaz„ Ón
contingentul anual aprobat prin hot„r‚re a Guvernului, potrivit
prevederilor legisla˛iei speciale privind Óncadrarea Ón munc„
∫i deta∫area str„inilor pe teritoriul Rom‚niei, precum ∫i a
celor prev„zute la art. 6 alin. (1) lit. a), e) e1), e2) ∫i f),
art. 8 alin. (1) lit. b)—d), art. 27 alin. (2) lit. b1) ∫i b3).
(3) Autoriza˛ia de munc„ nu se acord„ str„inilor care Ón
ultimii 2 ani au avut un drept de ∫edere pentru
desf„∫urarea de activit„˛i comerciale ∫i nu au respectat
planul de afaceri prev„zut la art. 43 alin. (2) lit. a).
(4) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri emite autoriza˛ia Ón
termen de 30 de zile de la data primirii solicit„rii din
partea angajatorului. Œn cazurile Ón care pentru constatarea
Óndeplinirii condi˛iilor de ob˛inere a autoriza˛iei sunt
necesare verific„ri suplimentare, termenul de solu˛ionare a
cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(5) Solicitarea de viz„ trebuie s„ fie Ónso˛it„ de
urm„toarele documente:
a) autoriza˛ia de munc„, eliberat„ de Oficiul Rom‚n
pentru Imigr„ri;
b) dovada mijloacelor de Óntre˛inere la nivelul salariului
minim garantat Ón plat„ pentru Óntreaga perioad„ Ónscris„ Ón
viz„;
c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu
aceea∫i valoare juridic„, eliberat de autorit„˛ile din ˛ara de
domiciliu sau de re∫edin˛„;
d) asigurarea medical„ pe perioada valabilit„˛ii vizei.
(6) Str„inul poate solicita viza de lung„ ∫edere pentru
angajare Ón munc„ Ón termen de 30 de zile de la
eliberarea autoriza˛iei. Viza se aprob„ de Centrul Na˛ional
de Vize, f„r„ a mai fi necesar„ ∫i ob˛inerea avizului
prev„zut la art. 30 alin. (7).“
16. Dup„ alineatul (5) al articolului 46 se introduce un
nou alineat, alineatul (51), cu urm„torul cuprins:
î(51) Str„inii prev„zu˛i la alin. (1), titulari ai unui drept
de ∫edere pentru desf„∫urarea de activit„˛i de cercetare
∫tiin˛ific„, pot solicita reÓntregirea familiei, chiar dac„
valabilitatea permisului de ∫edere este mai mic„ de un an.“
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9. La articolul 24 alineatul (1), dup„ litera h) se
introduce o nou„ liter„, litera h1), cu urm„torul cuprins:
îh 1) activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ — str„inilor care
urmeaz„ s„ intre Ón Rom‚nia pentru desf„∫urarea de
activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„.“
10. Alineatul (4) al articolului 26 se abrog„.
11. Alineatul (1) al articolului 28 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(1) Valabilitatea documentului de c„l„torie Ón care
urmeaz„ s„ fie aplicat„ viza trebuie s„ dep„∫easc„
valabilitatea vizei solicitate cu cel pu˛in 3 luni.“
12. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 30 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Lista statelor ai c„ror cet„˛eni au nevoie de viz„
pentru a intra pe teritoriul Rom‚niei este cea prev„zut„ Ón
anexa nr. I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001
de stabilire a listei ˛„rilor ter˛e ai c„ror resortisan˛i trebuie
s„ de˛in„ viz„ pentru trecerea frontierelor externe ∫i a listei
˛„rilor ter˛e ai c„ror resortisan˛i sunt exonera˛i de aceast„
obliga˛ie, publicat Ón Jurnalul Oficial al Comunit„˛ilor
Europene seria L nr. 81 din 21 martie 2001.
(3) Viza de scurt„ ∫edere se acord„ de c„tre misiunile
diplomatice ∫i oficiile consulare ale Rom‚niei, astfel:
a) f„r„ aprobarea prealabil„ a Centrului Na˛ional de
Vize, pentru str„inii care provin din statele prev„zute Ón
lista men˛ionat„ la alin. (2), pentru care nu este necesar„
procedura invita˛iei;
b) cu aprobarea prealabil„ a Centrului Na˛ional de Vize,
pentru str„inii care provin din statele men˛ionate Ón lista
prev„zut„ la art. 36 alin. (2).“
13. Articolul 31 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
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îARTICOLUL 31
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Acordarea vizei rom‚ne de c„tre organele poli˛iei de frontier„
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Vizele de scurt„ ∫edere ∫i de tranzit se pot acorda, cu
titlu de excep˛ie, ∫i de c„tre organele poli˛iei de frontier„,
Ón punctele de trecere a frontierei de stat, Ón conformitate
cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 415/2003
privind eliberarea vizelor la frontier„, inclusiv marinarilor Ón
tranzit, publicat Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
seria L nr. 64 din 7 martie 2003, ∫i ale Regulamentului
(CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European ∫i al
Consiliului privind crearea unui cod comunitar asupra
regulilor ce stau la baza liberei circula˛ii a persoanelor
peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), publicat Ón
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 105 din
13 aprilie 2006.“
14. Articolul 36 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
îARTICOLUL 36
Domeniul de aplicare

(1) Acordarea vizelor de scurt„ ∫edere str„inilor
proveni˛i din statele men˛ionate Ón lista prev„zut„ la art. 30
alin. (2) pentru care este stabilit„ procedura invita˛iei se
face potrivit prevederilor art. 27—29, cu respectarea
condi˛iilor speciale din prezenta sec˛iune.
(2) Lista statelor pentru ai c„ror cet„˛eni sunt aplicabile
aceste prevederi se stabile∫te de c„tre Ministerul Afacerilor
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îARTICOLUL 56
Prelungirea dreptului de ∫edere temporar„ Ón scop de munc„
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(1) Viza de lung„ ∫edere pentru desf„∫urarea de
activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ se acord„ str„inilor Ón baza
avizului Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„ ∫i al
Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri.
(2) Avizul Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„
se elibereaz„ la solicitarea unit„˛ilor ∫i institu˛iilor de
cercetare-dezvoltare, cu Óndeplinirea urm„toarelor condi˛ii:
a) unit„˛ile de cercetare-dezvoltare s„ fie atestate Ón
condi˛iile legii;
b) s„ existe un acord de primire Óntre unit„˛ile prev„zute
la lit. a) ∫i cercet„torul care a fost acceptat s„ desf„∫oare
activit„˛i Ón cadrul unui proiect de cercetare ∫tiin˛ific„.
Forma ∫i condi˛iile Ón care se Óncheie acordul de primire
vor fi stabilite prin ordin al ministrului educa˛iei, cercet„rii
∫i tineretului.
(3) Solicitarea de viz„ trebuie s„ fie Ónso˛it„ de
urm„toarele documente:
a) acordul de primire avizat de Autoritatea Na˛ional„
pentru Cercetare ™tiin˛ific„;
b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu
aceea∫i valoare juridic„, eliberat de autorit„˛ile din ˛ara de
domiciliu sau de re∫edin˛„;
c) asigurarea medical„ valabil„ pe perioada valabilit„˛ii
vizei.“
18. La articolul 48 alineatul (1) litera b1), punctul iv) se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
îiv) societatea comercial„ Ón cauz„ a realizat un aport de
capital sau transfer de tehnologie de cel pu˛in 50.000 euro.“
19. La articolul 50 alineatul (2), litera d) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îd) solicit„ acordarea sau prelungirea dreptului de
∫edere pentru acela∫i scop pentru care i s-a acordat viza
sau i s-a prelungit dreptul de ∫edere Ón baza c„ruia se
afl„ pe teritoriul Rom‚niei, cu excep˛ia membrilor de familie
ai cet„˛eanului rom‚n, dac„ solicit„ prelungirea dreptului de
∫edere temporar„ pentru reÓntregirea familiei;“.
20. La alineatul (2) al articolului 50, dup„ litera g) se
introduce o nou„ liter„, litera g1), cu urm„torul cuprins:
îg1) prezint„ dovada achit„rii taxelor aferente prelungirii
dreptului de ∫edere ∫i a costului documentului ce se emite
Ón acest scop;“.
21. Alineatul (2) al articolului 51 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Cererea va fi Ónso˛it„ de documentul de trecere a
frontierei de stat, Ón original ∫i Ón copie, de un certificat
medical eliberat de o institu˛ie sanitar„ public„ sau privat„,
din care s„ rezulte c„ nu sufer„ de boli care pot pune Ón
pericol s„n„tatea public„, de dovada de˛inerii legale a
spa˛iului de locuit la adresa la care declar„ c„ are
re∫edin˛a pe teritoriul Rom‚niei, de dovada asigur„rii
sociale de s„n„tate, a mijloacelor de Óntre˛inere ∫i a taxelor
aferente prelungirii dreptului de ∫edere ∫i costului
documentului ce se emite Ón acest scop, precum ∫i de
celelalte acte prev„zute Ón prezentul capitol, Ón func˛ie de
scopul pentru care solicit„ aprobarea ∫ederii Ón Rom‚nia.“
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Viza de lung„ ∫edere pentru desf„∫urarea de activit„˛i
de cercetare ∫tiin˛ific„
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îARTICOLUL 471

22. La articolul 55 alineatul (2), litera e) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îe) investi˛ia este concretizat„ fie Ón aport de capital sau
tehnologie Ón valoare de 70.000 euro, Ón cazul ac˛ionarului,
sau 50.000 euro, Ón cazul asociatului, fie, alternativ, Ón
crearea a cel pu˛in 15 locuri de munc„, Ón cazul
ac˛ionarului, ∫i 10 Ón cazul asociatului. Œn cazul cre„rii de
locuri de munc„, acestea trebuie s„ fie Óncadrate cu
persoane angajate cu norm„ Óntreag„ de munc„, Ón
condi˛iile legii;“.
23. La articolul 55 alineatul (3), litera e) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îe) certificatul cuprinz‚nd principalii indicatori economicofinanciari emis de institu˛ia competent„, care s„ cuprind„,
conform bilan˛ului anual, date referitoare la active
imobilizate total, cifra de afaceri, profitul net sau pierderi;“.
24. Alineatul (5) al articolului 55 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(5) Dreptul de ∫edere temporar„ Ón acest scop se
prelunge∫te succesiv pentru perioade de un an, iar Ón
cazul str„inilor care fac dovada c„ au efectuat investi˛ii de
minimum 500.000 de euro sau c„ au creat peste 50 de
locuri de munc„ cu norm„ Óntreag„, dreptul de ∫edere se
prelunge∫te pe perioade de 3 ani.“
25. La articolul 55, dup„ alineatul (5) se introduce un
nou alineat, alineatul (6), cu urm„torul cuprins:
î(6) Cuantumul investi˛iei ∫i num„rul locurilor de munc„
se calculeaz„ Ón func˛ie de cota de participare a asociatului
sau ac˛ionarului la societatea comercial„.“
26. Articolul 56 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:
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17. Dup„ articolul 47 se introduce un nou articol,
articolul 471, cu urm„torul cuprins:
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(1) Str„inilor intra˛i Ón Rom‚nia Ón scopul angaj„rii Ón
munc„ li se prelunge∫te dreptul de ∫edere temporar„,
dac„:
a) sunt titulari ai unei autoriza˛ii de munc„ valabile;
b) prezint„ contractul individual de munc„ vizat de
inspectoratul teritorial de munc„ Ón a c„rui raz„ Ó∫i are
sediul angajatorul sau o conven˛ie civil„ Óncheiat„ cu o
structur„ sportiv„, Ón condi˛iile legii, dac„ str„inii desf„∫oar„
activit„˛i Ón calitate de sportiv profesionist;
c) salariul Ónscris Ón contractul individual de munc„ este
cel pu˛in la nivelul salariului minim garantat Ón plat„;
d) actul medical de atestare a st„rii de s„n„tate, din
care s„ rezulte c„ str„inul este apt pentru a fi Óncadrat Ón
munc„;
e) certificatul de atestare fiscal„ emis de administra˛ia
finan˛elor publice Ón a c„rei raz„ teritorial„ Ó∫i are sediul
angajatorul privind achitarea la zi a obliga˛iilor c„tre bugetul
public na˛ional, doar la prelungirile ulterioare sau dac„ Óntre
data Ónregistr„rii solicit„rii pentru eliberarea autoriza˛iei ∫i
data Ónregistr„rii cererii pentru eliberarea permisului de
∫edere au trecut mai mult de 60 de zile;
f) copia actului de identitate ∫i, dup„ caz, a autoriza˛iei
sau a altui document legal care atest„ exercitarea unei
activit„˛i ori profesii independente, dac„ angajatorul este
persoan„ fizic„.
(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de ∫edere
temporar„ Ón scop de munc„ se acord„ dac„ str„inul
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Str„inii titulari ai unui drept de ∫edere pentru
desf„∫urarea de activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ pot
desf„∫ura activit„˛i didactice Ón condi˛iile legii.“
32. La articolul 68 alineatul (1), litera a) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îa) str„inii deta∫a˛i — cu prezentarea autoriza˛iei de
munc„ eliberate Ón condi˛iile legii. Dreptul de ∫edere pentru
acest scop poate fi prelungit pentru Óntreaga perioad„ de
valabilitate a autoriza˛iei de munc„, pentru prelungirile
ulterioare fiind aplicabile dispozi˛iile legale privind
prelungirea dreptului de ∫edere a str„inilor angaja˛i Ón
munc„;“.
33. La alineatul (1) al articolului 68, dup„ litera a) se
introduce o nou„ liter„, litera a1), cu urm„torul cuprins:
îa1) str„inii angaja˛i ai persoanelor juridice cu sediul
Óntr-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau
Óntr-unul dintre statele semnatare ale Acordului privind
Spa˛iul Economic European deta∫a˛i Ón Rom‚nia — cu
prezentarea urm„toarelor documente:
(i) copia actului de deta∫are tradus ∫i apostilat Ón
condi˛iile legii;
(ii) permisul de ∫edere eliberat de statul Ón care Ó∫i
are sediul angajatorul, Ón original ∫i Ón copie.“

ra

(1) Str„inul c„ruia i s-a acordat sau, dup„ caz, i s-a
prelungit dreptul de ∫edere Ón scop de studii Ón Rom‚nia
poate schimba profilul de studiu sau al specializ„rii
profesionale, Ón conformitate cu legisla˛ia Ón vigoare, cu
condi˛ia ca durata total„ a ∫ederii prev„zut„ pentru studiile
ini˛iale s„ nu fie dep„∫it„.
(2) Œn situa˛ia Ón care, prin schimbarea profilului de
studiu sau a specializ„rii profesionale, se dep„∫e∫te durata
total„ a ∫ederii prev„zut„ pentru studiile ini˛iale, este
necesar„ ob˛inerea unei noi vize de lung„ ∫edere Ón scop
de studii.“
28. La articolul 62 alineatul (3), partea introductiv„ se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(3) Str„inilor membri de familie ai unui cet„˛ean rom‚n
li se poate prelungi dreptul de ∫edere, dac„ cet„˛eanul
rom‚n, potrivit legii, are domiciliul sau re∫edin˛a Ón
Rom‚nia, astfel:“.
29. Alineatul (2) al articolului 66 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Autoriza˛ia de munc„ sau, dup„ caz, autoriza˛ia de
desf„∫urare a activit„˛ii se elibereaz„ Ón condi˛iile legii, pe
baza dreptului de ∫edere.“
30. Dup„ articolul 67 se introduce un nou articol,
articolul 671, cu urm„torul cuprins:

îARTICOLUL 672

ite

îARTICOLUL 59
Schimbarea profilului de studiu

31. Dup„ articolul 67 1 se introduce un nou articol,
articolul 672, cu urm„torul cuprins:

tu

prezint„ documentele prev„zute la alin. (1) lit. b), c) ∫i e),
precum ∫i dac„ Óndepline∫te condi˛iile pentru prelungirea
autoriza˛iei de munc„.
(3) Cererea pentru prelungirea dreptului de ∫edere
temporar„ se depune de c„tre str„in cel t‚rziu la data
Óncet„rii dreptului de ∫edere.
(4) Dreptul de ∫edere temporar„ se prelunge∫te pentru
o perioad„ egal„ cu perioada de valabilitate a autoriza˛iei
de munc„ sau, dup„ caz, cu perioada pentru care
valabilitatea acesteia se prelunge∫te.
(5) Str„inilor care pot fi Óncadra˛i Ón munc„ la persoane
fizice sau juridice din Rom‚nia, f„r„ autoriza˛ie de munc„,
Ón condi˛iile legii, li se poate prelungi dreptul de ∫edere
f„r„ Óndeplinirea condi˛iei prev„zute la alin. (1) lit. a).“
27. Articolul 59 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

34. La articolul 68 alineatul (1) litera b1), punctul iv) se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(iv) societatea comercial„ Ón cauz„ a realizat un aport
de capital sau transfer de tehnologie de cel pu˛in
50.000 euro. La prelungirile ulterioare trebuie s„
fac„ dovada c„ aportul de capital s-a concretizat
Ón realizarea sau achizi˛ionarea de construc˛ii
destinate desf„∫ur„rii activit„˛ilor prev„zute de
Nomenclatorul Clasific„rii Activit„˛ilor din Economia
Na˛ional„ sau Ón transfer de tehnologie.“
35. Alineatul (4) al articolului 68 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(4) Str„inii prev„zu˛i la alin. (1) lit. d) sunt excepta˛i de
la obliga˛ia prezent„rii dovezii mijloacelor de Óntre˛inere ∫i
sunt scuti˛i de la plata taxelor consulare. Dreptul de ∫edere
pentru aceast„ categorie se prelunge∫te pe perioade de
4 ani.“
36. Alineatul (1) al articolului 79 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(1) Œmpotriva str„inilor care au intrat ilegal, a c„ror
∫edere pe teritoriul Rom‚niei a devenit ilegal„, a c„ror viz„
sau drept de ∫edere a fost anulat sau revocat, a acelora
c„rora li s-a refuzat prelungirea dreptului de ∫edere
temporar„, a acelora c„rora le-a Óncetat dreptul de ∫edere
permanent„, precum ∫i a fo∫tilor solicitan˛i de azil Oficiul
Rom‚n pentru Imigr„ri poate dispune m„sura return„rii de
pe teritoriul Rom‚niei.“
37. La articolul 80 alineatul (3), litera c) se modific„ ∫i
va avea urm„torul cuprins:
îc) Ón termen de 90 de zile, pentru:
(i)
str„inul c„ruia i-a fost anulat sau revocat dreptul
de ∫edere temporar„ pentru desf„∫urarea de
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îARTICOLUL 671
Prelungirea dreptului de ∫edere temporar„ pentru desf„∫urarea
de activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„

(1) Str„inilor intra˛i Ón Rom‚nia Ón scopul desf„∫ur„rii de
activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ li se prelunge∫te dreptul de
∫edere temporar„ dac„ prezint„ acordul de primire avizat
de Autoritatea Na˛ional„ pentru Cercetare ™tiin˛ific„.
(2) Dreptul de ∫edere Ón acest scop se prelunge∫te
pentru o perioad„ egal„ cu durata prev„zut„ Ón acordul de
primire, dar nu mai mult de 5 ani consecutiv.
(3) Cercet„torul, posesor al unui permis de ∫edere Ón
acest scop eliberat de un alt stat membru, aflat pe
teritoriul Rom‚niei, poate depune cerere pentru prelungirea
dreptului de ∫edere temporar„ Ón scopul desf„∫ur„rii de
activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„ f„r„ a mai fi necesar„
ob˛inerea Ón prealabil a unei vize de lung„ ∫edere Ón acest
scop. Permisul de ∫edere se acord„ Ón baza avizului
Autorit„˛ii Na˛ionale pentru Cercetare ™tiin˛ific„, prev„zut la
art. 471 alin. (2), Ón condi˛iile alin. (2).“
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î(4) Œmpotriva str„inilor care au trecut ilegal ori au
Óncercat s„ treac„ fraudulos frontiera de stat, durata
interdic˛iei va fi de 5 ani.“
44. La articolul 103 alineatul (1), dup„ litera a) se
introduce o nou„ liter„, litera a1), cu urm„torul cuprins:
îa1) permisul de ∫edere Ón scop de munc„ str„inului
c„ruia i s-a acordat sau, dup„ caz, i s-a prelungit dreptul
de ∫edere temporar„ ∫i dreptul de munc„;“.
45. Dup„ alineatul (1) al articolului 103 se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:
î(2) Prevederile referitoare la permisul de ∫edere
temporar„ se aplic„ Ón mod corespunz„tor ∫i permisului de
∫edere Ón scop de munc„.“
46. Articolul 120 se abrog„.
47. La articolul 124, punctul 9 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î9. nerespectarea obliga˛iei ce revine str„inului cu privire
la permisul de ∫edere, prev„zut„ la art. 104 alin. (2),
respectiv cu privire la cartea de reziden˛„, prev„zut„ la
art. 1093 alin. (4), precum ∫i neprezentarea documentelor
de c„l„torie, Ón cazul str„inilor afla˛i Ón Rom‚nia Ón baza
unei vize sau Ón temeiul unor conven˛ii interna˛ionale sau
acte normative prin care se desfiin˛eaz„ unilateral regimul
de vize;“.
48. Alineatul (2) al articolului 127 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Œn cazul contraven˛iilor prev„zute la art. 124 pct. 4,
9 ∫i 14, contravenientul poate achita, pe loc sau Ón termen
de cel mult 48 de ore de la data Óncheierii procesuluiverbal ori, dup„ caz, de la data comunic„rii acestuia,
jum„tate din minimul amenzii prev„zute la art. 125, agentul
constatator f„c‚nd men˛iune despre aceast„ posibilitate Ón
procesul-verbal.“
49. Alineatele (1)—(3) ∫i (5) ale articolului 131 se abrog„.
50. La articolul 131 alineatul (4), partea introductiv„ se
modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:
î(4) Œn aplicarea prevederilor prezentei ordonan˛ei de
urgen˛„, poli˛i∫tii din cadrul Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri
sunt abilita˛i:“.
51. La articolul 132, dup„ alineatul (3) se introduce un
nou alineat, alineatul (31), cu urm„torul cuprins:
î(31) Unitatea de cercetare-dezvoltare este obligat„ s„
suporte cheltuielile de Óndep„rtare a str„inului care a fost
acceptat de c„tre aceasta s„ desf„∫oare activit„˛i de
cercetare ∫tiin˛ific„ Ón cadrul unui proiect, Ón cazul Ón care
acesta r„m‚ne pe teritoriul Rom‚niei dup„ Óncetarea
dreptului de ∫edere. R„spunderea unit„˛ii de cercetaredezvoltare privind suportarea cheltuielilor Ónceteaz„ dup„
6 luni de la Óncetarea valabilit„˛ii acordului de acceptare.“
52. Alineatul (2) al articolului 1341 se abrog„.
Art. 7. — Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 201 din 8 martie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, precum ∫i cu modific„rile ∫i complet„rile aduse
prin prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, se va republica,
d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.
Art. 8. — Œn cuprinsul actelor normative Ón vigoare,
sintagmele îAutoritatea pentru Str„ini“ ∫i îOficiul Na˛ional
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activit„˛i comerciale ori i-a fost refuzat„
prelungirea acestui drept, precum ∫i membrii de
familie ai acestuia care au beneficiat de un drept
de ∫edere pentru reÓntregirea familiei;
(ii) str„inul c„ruia i-a Óncetat dreptul de ∫edere
permanent„, dac„ nu Óndepline∫te condi˛iile de
prelungire a dreptului de ∫edere temporar„ pentru
unul din scopurile prev„zute Ón prezenta
ordonan˛„.“
38. Alineatul (5) al articolului 80 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(5) Str„inilor care au trecut ilegal frontiera de stat,
precum ∫i celor cu ∫edere ilegal„ a c„ror identitate nu a
putut fi stabilit„ li se emite decizie de returnare sub
escort„, care va fi Ónso˛it„ de luarea Ón custodie public„,
Ón condi˛iile prev„zute la art. 93.“
39. Alineatele (2) ∫i (3) ale articolului 82 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
î(2) Œn cazul str„inilor prev„zu˛i la art. 80 alin. (5),
decizia de returnare sub escort„ poate fi contestat„ la
curtea de apel competent„ teritorial pe raza c„reia se afl„
centrul de cazare, Ón termen de 3 zile de la data
comunic„rii. Instan˛a se pronun˛„ Ón termen de 5 zile,
hot„r‚rea fiind definitiv„ ∫i irevocabil„.
(3) Contesta˛ia prev„zut„ la alin. (1) ∫i (2) suspend„
executarea m„surii de Óndep„rtare.“
40. Alineatul (2) al articolului 89 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(2) Persoanelor prev„zute la alin. (1) li se poate
acorda sau, dup„ caz, prelungi dreptul de ∫edere Ón
Rom‚nia de c„tre Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri, pentru
unul dintre scopurile ∫i Ón condi˛iile prev„zute la
capitolul IV, f„r„ a mai fi necesar„ ob˛inerea Ón prealabil a
unei vize de lung„ ∫edere.“
41. Alineatele (4) ∫i (5) ale articolului 93 se modific„ ∫i
vor avea urm„torul cuprins:
î(4) Luarea Ón custodie public„ a str„inilor declara˛i
indezirabili se dispune de instan˛a de judecat„ care a
dispus m„sura declar„rii ca indezirabil prin hot„r‚rea
prev„zut„ la art. 83 alin. (5). Custodia public„ a str„inilor
declara˛i indezirabili Ónceteaz„ la data punerii Ón executare
a hot„r‚rii instan˛ei de judecat„, Ón condi˛iile prev„zute la
art. 83 alin. (8).
(5) Prelungirea duratei de luare Ón custodie public„ a
str„inilor prev„zu˛i la alin. (2) care nu au putut fi
Óndep„rta˛i de pe teritoriul Rom‚niei Ón termen de 30 de
zile se dispune de c„tre curtea de apel Ón a c„rei raz„ de
competen˛„ teritorial„ se afl„ locul de cazare, la solicitarea
motivat„ a Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri. Instan˛a trebuie
s„ se pronun˛e Ónainte de expirarea termenului lu„rii Ón
custodie public„ dispuse anterior, iar hot„r‚rea instan˛ei
este irevocabil„.“
42. Alineatul (8) al articolului 100 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
î(8) Œn situa˛ia nerespect„rii obliga˛iilor prev„zute la
alin. (6) sau (7) poate fi dispus„ m„sura lu„rii Ón custodie
public„ a str„inului.“
43. Alineatul (4) al articolului 102 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:
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pentru Refugia˛i“ se Ónlocuiesc, Ón mod corespunz„tor, cu
sintagma îOficiul Rom‚n pentru Imigr„ri“.
´
Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ transpune Directiva
Consiliului 2005/71/CE privind o procedur„ special„ de

admisie

a

resortisan˛ilor

˛„rilor

ter˛e

Ón

scopul

desf„∫ur„rii unei activit„˛i de cercetare ∫tiin˛ific„,
publicat„ Ón Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 289
din 3 noiembrie 2005.
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Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul s„n„t„˛ii publice,
Gheorghe Eugen Nicol„escu
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Av‚nd Ón vedere c„ prin Ónfiin˛area Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri, pe l‚ng„ atribu˛iile pe care aceast„ institu˛ie
le are Ón domeniul migra˛iei, azilului ∫i integr„rii sociale a str„inilor, aceasta a preluat de la Oficiul pentru Migra˛ia For˛ei
de Munc„ din cadrul Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse competen˛ele Ón ceea ce prive∫te eliberarea
documentelor care atest„ dreptul la munc„ al str„inilor pe teritoriul Rom‚niei,
˛in‚nd cont de transferul de competen˛e dintre cele dou„ institu˛ii, pentru a nu se crea sincope Ón gestionarea
problematicii Ón domeniu, respectiv reglementarea dreptului de ∫edere ∫i a dreptului de munc„ ale str„inilor pe teritoriul
Rom‚niei,
Óntruc‚t toate aceste elemente vizeaz„ interesul public ∫i constituie situa˛ii extraordinare, a c„ror reglementare nu
poate fi am‚nat„,
Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

tin

at

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.
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Art. 1. — Prezenta ordonan˛„ de urgen˛„ reglementeaz„
Óncadrarea Ón munc„ ∫i deta∫area str„inilor pe teritoriul
Rom‚niei.
Art. 2. — Œn sensul prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
termenii ∫i no˛iunile folosite au urm„toarele semnifica˛ii:
a) str„in — persoana care nu are cet„˛enia rom‚n„ sau
cet„˛enia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al
Spa˛iului Economic European;
b) autoriza˛ie de munc„ — documentul oficial, eliberat Ón
condi˛iile legii, care d„ dreptul titularului s„ fie Óncadrat Ón
munc„ sau deta∫at Ón Rom‚nia la un singur angajator;
c) lucr„tor permanent — str„inul Óncadrat Ón munc„ pe
teritoriul Rom‚niei pe baza unui contract individual de
munc„ la o singur„ persoan„ fizic„ sau juridic„ din
Rom‚nia ori la o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ din
Rom‚nia a unei persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate;
d) lucr„tor stagiar — str„inul Óncadrat Ón munc„, a c„rui
prezen˛„ pe teritoriul Rom‚niei este strict determinat„ Ón
timp ∫i are drept scop Ómbun„t„˛irea preg„tirii profesionale
∫i a cuno∫tin˛elor lingvistice ∫i culturale;
e) lucr„tor sezonier — str„inul Óncadrat Ón munc„ pe
teritoriul Rom‚niei, pe un loc de munc„ bine definit, Óntr-un

sector de activitate care se desf„∫oar„ Ón func˛ie de
succesiunea anotimpurilor, Ón baza unui contract individual
de munc„ Óncheiat pe perioad„ determinat„, care nu poate
dep„∫i 6 luni Óntr-un interval de 12 luni;
f) lucr„tor transfrontalier — str„inul Óncadrat Ón munc„ Ón
localit„˛ile de frontier„ de pe teritoriul Rom‚niei ∫i care se
Óntoarce Ón fiecare zi sau cel pu˛in o dat„ pe s„pt„m‚n„ Ón
zona de frontier„ a unui stat care are frontier„ comun„ cu
Rom‚nia, Ón care Ó∫i are domiciliul ∫i al c„rui cet„˛ean este;
g) lucr„tor deta∫at — str„inul, angajat al unei persoane
juridice str„ine, care poate s„ desf„∫oare activitate pe
teritoriul Rom‚niei Ón urm„toarele situa˛ii: este deta∫at pe
teritoriul Rom‚niei, Ón numele Óntreprinderii ∫i sub
coordonarea acesteia, Ón cadrul unui contract Óncheiat Óntre
Óntreprinderea care face deta∫area ∫i beneficiarul prest„rii
de servicii care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea Ón Rom‚nia; este
deta∫at la o unitate situat„ pe teritoriul Rom‚niei sau la o
Óntreprindere care apar˛ine unui grup de Óntreprinderi,
situat„ pe teritoriul Rom‚niei;
h) personal Ónalt calificat — profesorii universitari,
cercet„torii ∫i personalul ∫tiin˛ific care desf„∫oar„ Ón
Rom‚nia o activitate academic„ sau o activitate de
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posibilitate este stabilit„ prin textul acordului, conven˛iei sau
Ón˛elegerii;
c) str„inii care au dob‚ndit o form„ de protec˛ie Ón
Rom‚nia;
d) str„inii care desf„∫oar„ activit„˛i didactice, ∫tiin˛ifice
sau alte categorii de activit„˛i specifice cu caracter
temporar Ón institu˛ii de profil acreditate din Rom‚nia, Ón
baza unor acorduri bilaterale, sau ca titular al unui drept
de ∫edere pentru desf„∫urarea de activit„˛i de cercetare
∫tiin˛ific„ ∫i personalul Ónalt calificat, Ón baza ordinului
ministrului educa˛iei, cercet„rii ∫i tineretului, precum ∫i
str„inii care desf„∫oar„ activit„˛i artistice Ón institu˛ii de
cultur„ din Rom‚nia, Ón baza ordinului ministrului culturii ∫i
cultelor;
e) str„inii care urmeaz„ s„ desf„∫oare pe teritoriul
Rom‚niei activit„˛i temporare solicitate de ministere ori de
alte organe ale administra˛iei publice centrale sau locale ori
de autorit„˛i administrative autonome;
f) str„inii care sunt numi˛i ∫efi de filial„, reprezentan˛„
sau de sucursal„ pe teritoriul Rom‚niei a unei companii
care are sediul Ón str„in„tate, Ón conformitate cu actele
prev„zute de legisla˛ia rom‚n„ Ón acest sens;
g) str„inii membri de familie ai cet„˛enilor rom‚ni;
h) str„inii angaja˛i ai persoanelor juridice cu sediul Ón
unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau Ón
unul dintre statele semnatare ale Acordului privind Spa˛iul
Economic European, deta∫a˛i Ón Rom‚nia, cu condi˛ia
prezent„rii permisului de ∫edere din acel stat.
Art. 6. — (1) Tipurile de autoriza˛ii de munc„ ce pot fi
acordate str„inilor sunt urm„toarele:
a) autoriza˛ia de munc„ pentru lucr„torii permanen˛i —
d„ dreptul titularului s„ fie Óncadrat Ón munc„ pe baza
contractului individual de munc„ Óncheiat pe durat„
nedeterminat„ sau determinat„, la o singur„ persoan„
fizic„ sau juridic„ din Rom‚nia ori la o reprezentan˛„,
sucursal„ sau filial„ din Rom‚nia a unei persoane juridice
cu sediul Ón str„in„tate;
b) autoriza˛ia de munc„ pentru lucr„torii deta∫a˛i — d„
dreptul titularului s„ presteze munc„, pentru o perioad„ de
maximum un an la un interval de minimum 5 ani, Ón baza
deciziei de deta∫are de la un angajator persoan„ juridic„
str„in„ la un angajator persoan„ juridic„ din Rom‚nia ori la
o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ din Rom‚nia a unei
persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate. Œn temeiul
prevederilor acordurilor, conven˛iilor sau Ón˛elegerilor
interna˛ionale la care Rom‚nia este parte, perioada pentru
care lucr„torul deta∫at desf„∫oar„ activitatea pe teritoriul
Rom‚niei poate fi prelungit„ Ón condi˛iile ∫i situa˛iile
prev„zute Ón mod expres de acestea;
c) autoriza˛ia de munc„ pentru lucr„torii sezonieri — d„
dreptul titularului s„ fie Óncadrat Ón munc„ pe teritoriul
Rom‚niei pentru o perioad„ de cel mult 6 luni Óntr-un
interval de 12 luni, neput‚nd fi prelungit Ón vederea
ocup„rii unui loc de munc„ de alt„ natur„;
d) autoriza˛ia de munc„ pentru lucr„torii stagiari — d„
dreptul titularului s„ fie Óncadrat Ón munc„ pe teritoriul
Rom‚niei pentru efectuarea unui stagiu Ón vederea ob˛inerii
unei calific„ri profesionale;
e) autoriza˛ia de munc„ pentru sportivi — d„ dreptul
sportivilor profesioni∫ti s„ fie Óncadra˛i Ón munc„ la un
singur angajator rom‚n, al c„rui obiect principal de
activitate Ól constituie desf„∫urarea de activit„˛i sportive, pe
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cercetare Ón cadrul universit„˛ilor, institu˛iilor de educa˛ie ∫i
cercetare, autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor din sistemul
administra˛iei publice centrale.
Art. 3. — (1) Str„inii pot fi Óncadra˛i Ón munc„ pe
teritoriul Rom‚niei la angajatori care func˛ioneaz„ Ón mod
legal, cu Óndeplinirea cumulativ„ a urm„toarelor condi˛ii:
a) locurile de munc„ vacante nu pot fi ocupate de
cet„˛eni rom‚ni, ai altor state membre ale Uniunii
Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind
Spa˛iul Economic European, precum ∫i de reziden˛i
permanen˛i pe teritoriul Rom‚niei;
b) Óndeplinesc condi˛iile speciale de preg„tire
profesional„, experien˛„ Ón activitate ∫i autorizare, solicitate
de angajator potrivit legisla˛iei Ón vigoare;
c) fac dovada faptului c„ sunt ap˛i din punct de vedere
medical s„ desf„∫oare activitatea respectiv„ ∫i nu au
antecedente penale care s„ fie incompatibile cu activitatea
pe care o desf„∫oar„ sau urmeaz„ s„ o desf„∫oare pe
teritoriul Rom‚niei;
d) se Óncadreaz„ Ón contingentul anual aprobat prin
hot„r‚re a Guvernului;
e) angajatorii au achitate la zi obliga˛iile c„tre bugetul
de stat.
(2) Prevederile alin. (1) lit. a) nu se aplic„ str„inilor care
Óndeplinesc func˛ia de administrator Óntr-o societate
comercial„ cu participare str„in„, Ón situa˛ia Ón care este o
singur„ persoan„ numit„ Ón aceast„ func˛ie, dac„ str„inul
desf„∫oar„ activitatea Ón calitate de sportiv profesionist, Ón
condi˛iile existen˛ei unei dovezi c„ a desf„∫urat activitate
similar„ Ón alt„ ˛ar„, solicitan˛ilor autoriza˛iei pentru munc„
nominal„, pentru lucr„torii transfrontalieri, precum ∫i
str„inilor posesori ai unui permis de ∫edere Ón scop de
studii.
Art. 4. — (1) Autoriza˛ia de munc„ poate fi eliberat„, la
cererea angajatorului, de c„tre Oficiul Rom‚n pentru
Imigr„ri, pentru str„inii care Óndeplinesc condi˛iile prev„zute
de legisla˛ia rom‚n„ cu privire la regimul str„inilor,
Óncadrarea Ón munc„ ∫i deta∫area acestora pe teritoriul
Rom‚niei.
(2) Autoriza˛ia de munc„ este necesar„ pentru ob˛inerea
vizei de lung„ ∫edere pentru angajare Ón munc„ sau, dup„
caz, a permisului de ∫edere Ón scop de munc„.
(3) Autoriza˛ia de munc„ se va elibera ∫i str„inilor care:
a) provin din state cu care Rom‚nia are Óncheiate
acorduri, conven˛ii sau Ón˛elegeri de desfiin˛are a vizelor
pentru trecerea frontierei Ón acest scop sau pentru care
Rom‚nia a renun˛at unilateral la obligativitatea vizelor;
b) beneficiaz„ de drept de ∫edere temporar„ pentru
reÓntregirea familiei, acordat Ón condi˛iile stabilite de
legisla˛ia privind regimul str„inilor Ón Rom‚nia;
c) beneficiaz„ de drept de ∫edere temporar„ Ón scop de
studii ∫i solicit„ Óncadrarea Ón munc„ Ón baza unui contract
individual de munc„ cu timp par˛ial, cu program de
maximum 4 ore pe zi;
d) sunt deta∫a˛i pe teritoriul Rom‚niei.
Art. 5. — Pot fi Óncadra˛i Ón munc„ sau, dup„ caz, pot
presta munc„ la persoane fizice sau juridice din Rom‚nia,
f„r„ autoriza˛ie de munc„, urm„toarele categorii:
a) str„inii titulari ai dreptului de ∫edere permanent„ pe
teritoriul Rom‚niei;
b) str„inii al c„ror acces pe pia˛a muncii din Rom‚nia
este reglementat prin acorduri, conven˛ii sau Ón˛elegeri
bilaterale Óncheiate de Rom‚nia cu alte state, dac„ aceast„
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j) copia actului de studii necesar pentru Óncadrarea Ón
func˛ia sau Ón meseria pentru care se solicit„ eliberarea
autoriza˛iei de munc„, tradus ∫i supralegalizat Ón condi˛iile
legii; diplomele, certificatele ∫i titlurile ∫tiin˛ifice eliberate Ón
str„in„tate, Ón sistemul de Ónv„˛„m‚nt, vor fi Ónso˛ite de
atestatul de recunoa∫tere eliberat de Ministerul Educa˛iei,
Cercet„rii ∫i Tineretului, Ón condi˛iile prev„zute de legisla˛ia
Ón domeniu;
k) copiile documentelor care atest„ preg„tirea
profesional„ ob˛inut„ Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt sau,
dup„ caz, care atest„ experien˛a profesional„, traduse ∫i
supralegalizate Ón condi˛iile legii;
l) copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al
str„inului ∫i, dup„ caz, copia permisului de ∫edere Ón
Rom‚nia;
m) dou„ fotografii tip 3/4 ale str„inului.
(2) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„ pentru
lucr„torii permanen˛i, angajatorul persoan„ fizic„ va depune
la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere motivat„, Ónso˛it„
de documentele prev„zute la alin. (1) lit. d)—m), precum
∫i de urm„toarele documente:
a) copia actului de identitate ∫i, dup„ caz, a autoriza˛iei
sau a altui document legal care atest„ exercitarea unei
activit„˛i ori profesii independente;
b) dovada c„ dispune de venituri suficiente pentru plata
salariului angajatului str„in;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
Art. 8. — Pot fi Óncadra˛i Ón baza autoriza˛iei de munc„
pentru lucr„tori permanen˛i str„inii a c„ror perioad„ de
deta∫are Ónceteaz„, Ón baza dreptului de ∫edere pentru alte
scopuri, la angajatorul la care a fost deta∫at. Pentru
eliberarea autoriza˛iei de munc„ este necesar„ prezentarea
documentelor prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. a)—d), f) ∫i i)—m).
Art. 9. — (1) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„
pentru lucr„torii sezonieri, angajatorul, persoan„ juridic„ din
Rom‚nia ori o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ a unei
persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate, va depune la
Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere motivat„ privind
necesitatea Óncadr„rii Ón munc„ a str„inului, Ónso˛it„ de
documentele prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. a)—e), i), l) ∫i
m), precum ∫i de:
a) copia actului de studii necesar pentru Óncadrarea Ón
func˛ia sau Ón meseria pentru care se solicit„ eliberarea
autoriza˛iei de munc„, tradus ∫i supralegalizat Ón condi˛iile
legii;
b) copiile documentelor care atest„ preg„tirea
profesional„ ob˛inut„ Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt sau,
dup„ caz, care atest„ experien˛a profesional„, traduse ∫i
supralegalizate Ón condi˛iile legii.
(2) Pentru ob˛inerea autoriza˛iei de munc„ pentru
lucr„torii sezonieri, angajatorul persoan„ fizic„ va depune
la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere motivat„, Ónso˛it„
de documentele prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. d), e, i), l)
∫i m), precum ∫i de:
a) copia actului de studii necesar pentru Óncadrarea Ón
func˛ia sau Ón meseria pentru care se solicit„ eliberarea
autoriza˛iei de munc„, tradus ∫i supralegalizat Ón condi˛iile
legii;
b) copiile documentelor care atest„ preg„tirea
profesional„ ob˛inut„ Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt sau,
dup„ caz, care atest„ experien˛a profesional„, traduse ∫i
supralegalizate Ón condi˛iile legii;
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o perioad„ de cel mult 12 luni, cu posibilitatea prelungirii
pe noi intervale de p‚n„ la 12 luni;
f) autoriza˛ia de munc„ nominal„ — d„ dreptul titularului
s„ presteze activit„˛i sezoniere, dac„ acesta a desf„∫urat
anterior activit„˛i Ón baza unei autoriza˛ii de munc„ pentru
lucr„torii sezonieri, la acela∫i angajator de pe teritoriul
Rom‚niei, ∫i care a respectat obliga˛ia de a p„r„si teritoriul
Rom‚niei la expirarea duratei contractului individual de
munc„ anterior, potrivit condi˛iilor impuse prin lege;
g) autoriza˛ia de munc„ pentru lucr„torii transfrontalieri —
d„ dreptul titularului s„ fie Óncadrat Ón munc„ pe baza
contractului individual de munc„ pe o perioad„ de cel mult
12 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi intervale de p‚n„
la 12 luni, la o singur„ persoan„ fizic„ sau juridic„ din
Rom‚nia ori la o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ din
Rom‚nia a unei persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate,
Ón condi˛iile prev„zute la art. 2 lit. f).
(2) Œn temeiul prevederilor acordurilor, conven˛iilor sau
Ón˛elegerilor interna˛ionale la care Rom‚nia este parte,
autoriza˛iile de munc„ pot fi eliberate sau prelungite Ón
condi˛iile ∫i situa˛iile prev„zute Ón mod expres de c„tre
acestea.
Art. 7. — (1) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„
pentru lucr„torii permanen˛i, angajatorul, persoan„ juridic„
din Rom‚nia ori o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ a
unei persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate, va depune
la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere motivat„ privind
necesitatea Óncadr„rii Ón munc„ a str„inului, Ónso˛it„ de
urm„toarele documente:
a) actul constitutiv al societ„˛ii comerciale sau, dup„
caz, actul de Ónfiin˛are a persoanei juridice, precum ∫i
certificatul de Ónmatriculare la oficiul registrului comer˛ului,
Ón copie ∫i Ón original;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului
comer˛ului, din care s„ rezulte c„ nu s-au operat cereri de
Ónscriere de men˛iuni referitoare la existen˛a unei hot„r‚ri
judec„tore∫ti definitive pentru s„v‚r∫irea de infrac˛iuni de
c„tre asociatul unic sau, dup„ caz, de asocia˛i, Ón leg„tur„
cu activitatea pe care o desf„∫oar„ sau la declararea st„rii
de faliment;
c) scrisoarea prin care se atest„ bonitatea angajatorului,
eliberat„ de banca la care acesta are deschis contul;
d) certificatul de atestare fiscal„ emis de administra˛ia
finan˛elor publice Ón a c„rei raz„ teritorial„ angajatorul Ó∫i
are sediul social, privind achitarea la zi a obliga˛iilor c„tre
bugetul de stat;
e) adeverin˛a eliberat„ de agen˛ia pentru ocuparea for˛ei
de munc„ Ón a c„rei raz„ teritorial„ Ó∫i are sediul
angajatorul, cu privire la for˛a de munc„ disponibil„ pentru
locul de munc„ vacant comunicat de angajator potrivit
dispozi˛iilor legale;
f) fi∫a postului, organigrama cu precizarea func˛iilor
ocupate ∫i vacante;
g) dovada public„rii anun˛ului pentru ocuparea postului
vacant Óntr-un cotidian de larg„ circula˛ie;
h) copia procesului-verbal Óntocmit Ón urma selec˛iei
realizate pentru ocuparea posturilor vacante;
i) curriculum vitae al str„inului, care s„ con˛in„ ∫i
declara˛ia pe propria r„spundere a acestuia c„ nu are
antecedente penale, c„ este apt din punct de vedere
medical pentru a fi Óncadrat Ón munc„ ∫i c„ are cuno∫tin˛e
minime de limba rom‚n„;
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b) copia contractului individual de munc„, tradus ∫i
legalizat;
c) copia actului de deta∫are, tradus ∫i legalizat;
d) dup„ caz, copia contractului comercial de prest„ri de
servicii, tradus ∫i legalizat;
e) copia actului de studii necesar pentru deta∫area Ón
func˛ia sau Ón meseria pentru care se solicit„ eliberarea
autoriza˛iei de munc„, tradus ∫i legalizat;
f) copiile documentelor care atest„ preg„tirea
profesional„ ob˛inut„ Ón afara sistemului de Ónv„˛„m‚nt sau,
dup„ caz, care atest„ experien˛a profesional„, traduse ∫i
legalizate;
g) dou„ fotografii 3/4 ale str„inului.
(2) Autoriza˛ia de munc„ pentru lucr„torii deta∫a˛i este
necesar„ pentru desf„∫urarea de activit„˛i lucrative pe
teritoriul Rom‚niei pe o perioad„ mai mare de 60 de zile.
Art. 15. — (1) Cererea pentru eliberarea autoriza˛iei de
munc„ se solu˛ioneaz„ de c„tre Oficiul Rom‚n pentru
Imigr„ri Ón termen de 30 de zile de la data Ónregistr„rii
acesteia. Œn cazurile Ón care, pentru constatarea Óndeplinirii
condi˛iilor de ob˛inere a autoriza˛iei de munc„, sunt
necesare verific„ri suplimentare, termenul de solu˛ionare a
cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
(2) Autoriza˛ia de munc„ se elibereaz„ pentru o
perioad„ de cel mult un an, cu excep˛ia cazurilor prev„zute
la art. 6 alin. (1) lit. c) ∫i f).
(3) Autoriza˛ia de munc„ se prelunge∫te automat pentru
noi perioade de p‚n„ la un an Ón situa˛ia continu„rii
raporturilor de munc„ cu acela∫i angajator Ón baza
contractului individual de munc„ Óncheiat pe perioad„
nedeterminat„, prin prelungirea dreptului de ∫edere Ón scop
de munc„, ∫i se atest„ prin permisul de ∫edere care se
elibereaz„ Ón acest scop.
(4) Œn cazul contractelor individuale de munc„ Óncheiate
pe perioade determinate, autoriza˛ia de munc„ se
prelunge∫te pentru perioada solicitat„ care nu poate fi mai
mare de un an ∫i dec‚t termenul de valabilitate al
contractului. Pentru prelungirea valabilit„˛ii autoriza˛iei peste
perioada de valabilitate ini˛ial„ a contractului este necesar„
prezentarea acordului scris al p„r˛ilor cu privire la
prelungirea valabilit„˛ii contractului, Óncheiat potrivit
prevederilor Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.
(5) Œn situa˛iile prev„zute la alin. (4), autoriza˛ia de
munc„ se prelunge∫te prin prelungirea dreptului de ∫edere
Ón scop de munc„ ∫i se atest„ prin permisul de ∫edere
care se elibereaz„ Ón acest scop.
(6) Prevederile alin. (4) ∫i (5) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i Ón cazul lucr„torilor stagiari. Œn acest caz
autoriza˛ia de munc„ se poate prelungi succesiv numai
p‚n„ la ob˛inerea calific„rii profesionale pentru care s-a
organizat stagiul.
(7) Pentru str„inii prev„zu˛i la art. 4 alin. (3) lit. b) ∫i c),
Ón cazul men˛inerii raporturilor de munc„ cu acela∫i
angajator, prelungirea autoriza˛iei de munc„ se va realiza
cu prezentarea urm„toarelor documente:
a) contractul individual de munc„ din care s„ reias„
continuarea raporturilor de munc„ cu angajatorul pentru
care li s-a emis autoriza˛ia de munc„, vizat de
inspectoratul teritorial de munc„ Ón a c„rui raz„ Ó∫i are
sediul angajatorul, sau acordul scris al p„r˛ilor cu privire la
prelungirea valabilit„˛ii contractului individual de munc„
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c) copia actului de identitate ∫i, dup„ caz, a autoriza˛iei
sau a altui document legal care atest„ exercitarea unei
activit„˛i ori profesii independente;
d) dovezi c„ dispune de venituri suficiente pentru plata
salariului angajatului str„in;
e) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
Art. 10. — (1) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„
nominal„, angajatorul, persoan„ juridic„ din Rom‚nia ori o
reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ a unei persoane juridice
cu sediul Ón str„in„tate, va depune la Oficiul Rom‚n pentru
Imigr„ri o cerere motivat„ privind necesitatea Óncadr„rii Ón
munc„ a str„inului, Ónso˛it„ de documentele prev„zute la
art. 7 alin. (1) lit. b)—d), i), l) ∫i m).
(2) Pentru ob˛inerea autoriza˛iei de munc„ nominale,
angajatorul persoan„ fizic„ va depune Oficiul Rom‚n pentru
Imigr„ri o cerere motivat„, Ónso˛it„ de documentele
prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. d), i), l) ∫i m), precum ∫i de:
a) copia actului de identitate ∫i, dup„ caz, a autoriza˛iei
sau a altui document legal care atest„ exercitarea unei
activit„˛i ori profesii independente;
b) dovezi c„ dispune de venituri suficiente pentru plata
salariului angajatului str„in;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
Art. 11. — Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„
pentru lucr„torii stagiari, angajatorul, persoan„ juridic„ din
Rom‚nia ori o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ a unei
persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate, va depune la
Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere motivat„ privind
necesitatea Óncadr„rii Ón munc„ a str„inului, Ónso˛it„ de
documentele prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. a)—e) ∫i j)—m).
Art. 12. — Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„
pentru sportivi, angajatorul persoan„ juridic„ din Rom‚nia
va depune a Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere
motivat„ privind necesitatea Óncadr„rii Ón munc„ a
str„inului, Ónso˛it„ de documentele prev„zute la art. 7
alin. (1) lit. a)—d), i), l) ∫i m).
Art. 13. — (1) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„
pentru lucr„tori transfrontalieri, angajatorul, persoan„ juridic„
din Rom‚nia ori o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ a
unei persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate, va depune
la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere motivat„ privind
necesitatea Óncadr„rii Ón munc„ a str„inului, Ónso˛it„ de
documentele prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. a)—d) ∫i h)—m).
(2) Œn vederea ob˛inerii autoriza˛iei de munc„ pentru
lucr„tori transfrontalieri, angajatorul persoan„ fizic„ va
depune la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri o cerere motivat„,
Ónso˛it„ de documentele prev„zute la art. 7 alin. (1) lit. d)
∫i h)—m), precum ∫i de:
a) copia actului de identitate ∫i, dup„ caz, a autoriza˛iei
sau a altui document legal care atest„ exercitarea unei
activit„˛i ori profesii independente.
b) dovezi c„ dispune de venituri suficiente pentru plata
salariului angajatului str„in;
c) cazierul judiciar al persoanei fizice angajatoare.
Art. 14. — (1) Pentru ob˛inerea autoriza˛iei de munc„
pentru lucr„torii deta∫a˛i, angajatorul, persoan„ juridic„ din
Rom‚nia ori o reprezentan˛„, sucursal„ sau filial„ a unei
persoane juridice cu sediul Ón str„in„tate, va depune o
cerere motivat„, Ónso˛it„ de documentele prev„zute la
art. 7 alin. (1) lit. a), b) ∫i i), precum ∫i de:
a) documentul de trecere a frontierei, valabil, al
str„inului, pe care este aplicat„, dup„ caz, viza de lung„
∫edere pentru alte scopuri, Ón original ∫i Ón copie;
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angajatorului, numele/denumirea, precum ∫i adresa
complet„ ale reprezentantului legal Ón Rom‚nia;
c) informa˛ii privind deta∫area: data la care Óncepe
deta∫area, scopul deta∫„rii ∫i durata acesteia;
d) lista persoanelor deta∫ate: numele ∫i prenumele
acestora, func˛ia/meseria, data na∫terii, seria ∫i num„rul
documentului de c„l„torie, cet„˛enia.
Art. 19. — (1) La propunerea Ministerului Muncii,
Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse, Ón concordan˛„ cu politica
privind migra˛ia for˛ei de munc„ ∫i lu‚nd Ón considerare
situa˛ia pie˛ei muncii din Rom‚nia, anual, prin hot„r‚re a
Guvernului se stabile∫te num„rul de autoriza˛ii de munc„
ce pot fi eliberate str„inilor.
(2) Œn vederea elabor„rii hot„r‚rii Guvernului prev„zute
la alin. (1):
a) Ministerul Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse
elaboreaz„ lista ocupa˛iilor deficitare pe pia˛a for˛ei de
munc„ autohton„;
b) Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri transmite trimestrial
Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii de ™anse situa˛ia
statistic„ a autoriza˛iilor de munc„ ∫i a permiselor de
∫edere Ón scop de munc„, precum ∫i situa˛ia cet„˛enilor
Uniunii Europene care desf„∫oar„ pe teritoriul Rom‚niei
activit„˛i dependente.
Art. 20. — (1) La eliberarea autoriza˛iei de munc„,
angajatorul va pl„ti echivalentul Ón lei a 200 euro, raportat
la cursul oficial al B„ncii Na˛ionale a Rom‚niei la data
efectu„rii pl„˛ii.
(2) Pe documentele prin care au fost achitate tarifele
pentru eliberarea autoriza˛iei de munc„, unit„˛ile Trezoreriei
Statului vor confirma, prin semn„tur„ ∫i ∫tampil„, Óncasarea
sumelor respective Ón conturile corespunz„toare de venituri
ale bugetului de stat.
Art. 21. — (1) Autoriza˛ia de munc„ se anuleaz„ de
Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri Ón urm„toarele cazuri, Ón
termen de 5 zile lucr„toare de la:
a) solicitarea angajatorului ca urmare a Óncet„rii din
ini˛iativa sa a raportului de munc„ cu str„inul sau Ón cazul
Óncet„rii contractului individual de munc„ ca urmare a
acordului p„r˛ilor;
b) solicitarea angajatorului sau a str„inului ca urmare a
Óncet„rii perioadei pentru a fost deta∫at Ón Rom‚nia;
c) solicitarea str„inului ca urmare a Óncet„rii raportului
de munc„ din ini˛iativa acestuia;
d) sesizarea organelor competente, potrivit legisla˛iei Ón
vigoare, Ón cazul Ón care str„inul a fost declarat indezirabil,
i s-a anulat sau revocat dreptul de ∫edere Ón Rom‚nia ori
Ón cazul Ón care acesta nu mai Óndepline∫te condi˛iile
privind Óncadrarea Ón munc„;
e) nereprezentarea angajatorului Ón vederea ridic„rii
autoriza˛iei de munc„ de la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri,
Ón termen de 30 de zile de la data solu˛ion„rii cererii.
(2) Autoriza˛ia de munc„ anulat„ se re˛ine la Oficiul
Rom‚n pentru Imigr„ri, Ónso˛it„ de cererea de anulare ∫i
de documentele care atest„ Óncetarea raporturilor de
munc„.
Art. 22. — (1) Pierderea autoriza˛iei de munc„ se
comunic„ Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri, Ón termen de
3 zile de la data constat„rii pierderii. Œn acela∫i termen se
comunic„ Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri deteriorarea sau
distrugerea permisului de ∫edere Ón scop de munc„.
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Óncheiat pe perioad„ determinat„, Ón condi˛iile Legii
nr. 53/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
b) certificatul de atestare fiscal„ emis de administra˛ia
finan˛elor publice Ón a c„rei raz„ teritorial„ Ó∫i are sediul
angajatorul, privind achitarea la zi a obliga˛iilor c„tre
bugetul de stat, sau dovada c„ angajatorul persoan„ fizic„
dispune de venituri suficiente pentru plata salariului
angajatului str„in.
(8) Prelungirea contractului individual de munc„ Ón baza
acordului scris al p„r˛ilor Óncheiat Ón condi˛iile Legii
nr. 53/2003, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, Ó∫i
produce efectele numai sub rezerva prelungirii autoriza˛iei
de munc„.
(9) Dac„ raportul de munc„ al str„inului Ónceteaz„ Ónainte
de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat„ autoriza˛ia
de munc„, Óncadrarea Ón munc„ la alt angajator se poate
face numai dac„ se ob˛ine o nou„ autoriza˛ie de munc„, cu
excep˛ia cazurilor prev„zute la art. 6 lit. b), c) ∫i f).
(10) Œn cazul neacord„rii autoriza˛iei de munc„, Oficiul
Rom‚n pentru Imigr„ri are obliga˛ia de a comunica Ón scris
angajatorului, motivele care au stat la baza acestei decizii.
(11) Pentru eliberarea unei noi autoriza˛ii de munc„ se
vor depune la Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri cererea ∫i
documentele prev„zute la art. 7 ∫i 11—13.
Art. 16. — Pentru depunerea documenta˛iei Ón vederea
ob˛inerii autoriza˛iei de munc„, angajatorul poate fi
reprezentat printr-un salariat Óncadrat cu contract individual
de munc„ pe durat„ nedeterminat„ cu norm„ Óntreag„, cu
atribu˛ii de reprezentare a angajatorului Ón raporturile cu
ter˛ii, printr-o societate de consultan˛„ juridic„ sau prin
avocat, potrivit legii.
Art. 17. — (1) Angajatorul are obliga˛ia s„ Ónregistreze
contractul individual de munc„ Óncheiat Ón baza autoriza˛iei
de munc„ la inspectoratul teritorial de munc„, Ón termenul
prev„zut de lege.
(2) Angajatorul are obliga˛ia s„ Ónregistreze acordul scris
al p„r˛ilor cu privire la prelungirea valabilit„˛ii contractului
individual de munc„ pe durat„ determinat„, Óncheiat cu un
str„in, la inspectoratul teritorial de munc„ competent, cu
prezentarea permisului de ∫edere Ón scop de munc„ valabil
sau a autoriza˛iei de munc„ valabile, Ón termen de 20 de
zile de la eliberarea documentelor care atest„ prelungirea
autoriza˛iei de munc„.
Art. 18. — (1) Angajatorul la care s-a dispus deta∫area
transmite inspectoratului teritorial de munc„ Ón a c„rui raz„
teritorial„ Ó∫i are sediul o comunicare privind deta∫area
salaria˛ilor str„ini pentru al c„ror acces pe pia˛a muncii din
Rom‚nia este necesar„ autoriza˛ia de munc„, cu cel pu˛in
5 zile anterioare Ónceperii activit„˛ii acestora pe teritoriul
Rom‚niei, dar nu mai t‚rziu de prima zi de activitate.
Orice modificare a elementelor prev„zute Ón comunicare se
transmite inspectoratului teritorial de munc„ Ón termen de
5 zile de la data producerii acesteia.
(2) Comunicarea prev„zut„ la alin. (1) trebuie s„
cuprind„:
a) datele de identificare ale angajatorului la care s-a
f„cut deta∫area: denumirea, adresa complet„, codul unic
de Ónregistrare sau un alt num„r de identificare a
angajatorului;
b) datele de identificare ale angajatorului str„in care
face deta∫area: denumirea, adresa complet„, codul unic de
Ónregistrare sau un alt num„r de identificare a
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amend„ de la 1.500 la 2.000 lei pentru fiecare str„in, f„r„
ca amenda s„ poat„ dep„∫i 100.000 lei;
b) men˛inerea unui str„in Ón munc„ dup„ expirarea
autoriza˛iei de munc„ sau a permisului de ∫edere Ón scop
de munc„, cu amend„ de la 1.500 la 2.000 lei pentru
fiecare str„in, f„r„ ca amenda s„ poat„ dep„∫i 100.000 lei;
c) netransmiterea c„tre inspectoratul teritorial de munc„
a comunic„rii prev„zute la art. 18 alin. (1) sau a
modific„rilor elementelor prev„zute Ón aceast„ comunicare,
cu amend„ de la 3.000 la 6.000 lei;
d) neÓndeplinirea obliga˛iilor prev„zute la art. 22 alin. (1)
ori art. 24 alin. (1) sau (2), cu amend„ de la 1.500
la 3.000 lei.
Art. 27. — (1) Constatarea ∫i sanc˛ionarea
contraven˛iilor prev„zute la art. 26 se fac de c„tre
inspectorii de munc„ din cadrul Inspec˛iei Muncii, precum
∫i de c„tre lucr„torii Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri.
(2) Prevederile alin. (1) ∫i ale art. 26 referitoare la
contraven˛ii se completeaz„ cu dispozi˛iile Ordonan˛ei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraven˛iilor, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin
Legea nr. 180/2002, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare.
(3) Prevederile art. 26 intr„ Ón vigoare la 30 de zile de
la intrarea Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
Art. 28. — Sumele provenite din tarifele pl„tite conform
prevederilor art. 20, precum ∫i cele provenite din amenzile
prev„zute la art. 26 se fac venit la bugetul de stat.
Art. 29. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
ordonan˛e de urgen˛„ se abrog„:
a) Legea nr. 203/1999 privind permisele de munc„,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I,
nr. 544 din 17 iunie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare;
b) Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.873/2005 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 203/1999 privind permisele de munc„, publicat„ Ón
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 94 din
1 februarie 2006.
Art. 30. — Œn cuprinsul actelor normative Ón vigoare,
referirile la sintagma îpermis de munc„“ se consider„ a fi
f„cute la sintagma îautoriza˛ie de munc„“, Ón sensul
prezentei ordonan˛e de urgen˛„.
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(2) La cererea titularului, Oficiul Rom‚n pentru Imigr„ri
va elibera un duplicat al autoriza˛iei de munc„ pierdute,
deteriorate sau distruse.
Art. 23. — Autoriza˛ia de munc„ se p„streaz„ de c„tre
angajat. Pentru a face dovada legalit„˛ii Óncadr„rii Ón munc„
a str„inului, angajatorul trebuie s„ de˛in„ o copie legalizat„
a autoriza˛iei de munc„ sau a permisului de ∫edere Ón
scop de munc„, dup„ caz.
Art. 24. — (1) Angajatorul care are Óncadrat Ón munc„
un str„in c„ruia nu Ói este necesar„ autoriza˛ia de munc„
are obliga˛ia de a comunica Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri
copia contractului individual de munc„, copia actului de
deta∫are, precum ∫i a Ónscrisurilor care atest„ apartenen˛a la
una dintre categoriile prev„zute la art. 5 lit. g) ∫i h), dup„
caz.
(2) Angajatorul prev„zut la alin. (1) are obliga˛ia de a
comunica Oficiului Rom‚n pentru Imigr„ri, Ón termen de
10 zile, modificarea sau Óncetarea contractului individual de
munc„ Óncheiat cu str„inul c„ruia nu Ói este necesar„
autoriza˛ia de munc„ ori, dup„ caz, Óncetarea deta∫„rii
acestuia.
Art. 25. — (1) La cererea autorit„˛ilor administra˛iei
publice centrale de specialitate, Oficiul Rom‚n pentru
Imigr„ri, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei ∫i Egalit„˛ii
de ™anse, elibereaz„ autoriza˛ia de munc„ f„r„ Óndeplinirea
condi˛iilor prev„zute la art. 3 alin. (1) lit. d) ∫i e) str„inilor
care au o implicare direct„ ∫i necesar„ Ón cadrul unor
proiecte desf„∫urate Ón Rom‚nia, care contribuie la
dezvoltarea ∫i modernizarea infrastructurii economice a ˛„rii
∫i determin„ un efect pozitiv de antrenare Ón economie.
(2) Str„inilor prev„zu˛i la alin. (1) nu le sunt aplicabile
dispozi˛iile prezentei ordonan˛e de urgen˛„ referitoare la
limitarea Ón timp a valabilit„˛ii autoriza˛iei de munc„.
(3) Prevederile alin. (1) ∫i (2) se aplic„ ∫i str„inilor care,
la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„,
au o implicare direct„ ∫i necesar„ Ón cadrul unor proiecte
desf„∫urate Ón Rom‚nia, care contribuie la dezvoltarea ∫i
modernizarea infrastructurii economice a ˛„rii ∫i determin„
un efect pozitiv de antrenare Ón economie.
Art. 26. — Constituie contraven˛ii ∫i se sanc˛ioneaz„
dup„ cum urmeaz„:
a) primirea la munc„ a unui str„in f„r„ autoriza˛ie de
munc„ sau permis de ∫edere Ón scop de munc„, cu
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PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul internelor ∫i reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei ∫i egalit„˛ii de ∫anse,
Paul P„curaru
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian

Bucure∫ti, 20 iunie 2007.
Nr. 56.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnat„ la Washington, DC
la 7 martie 2007 ∫i la Bucure∫ti la 23 martie 2007, Óntre Guvernul Rom‚niei
∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
semnat la Bucure∫ti la 26 august 2003, pentru finan˛area Proiectului
privind reabilitarea ∫i reforma sectorului de iriga˛ii
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele ∫i al
art. 5 alin. (2) din Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 26 august 2003, pentru finan˛area Proiectului privind
reabilitarea ∫i reforma sectorului de iriga˛ii, cu modific„rile ulterioare,
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dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie
∫i Dezvoltare, semnat la Bucure∫ti la 26 august 2003,
pentru finan˛area Proiectului privind reabilitarea ∫i reforma
sectorului de iriga˛ii, ratificat prin Legea nr. 4/2004, cu
modific„rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU

pe

Articol unic. — Se aprob„ amendamentul convenit prin
Scrisoarea*) semnat„ la Washington, DC la 7 martie 2007
∫i la Bucure∫ti la 23 martie 2007, Óntre Guvernul Rom‚niei,
prin Ministerul Finan˛elor Publice, ∫i Banca Interna˛ional„
pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare, la Acordul de Ómprumut

ce

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i finan˛elor,
Varujan Vosganian
Ministrul agriculturii ∫i dezvolt„rii rurale,
Decebal Traian Reme∫
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
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Bucure∫ti, 13 iunie 2007.
Nr. 578.

BANCA MONDIAL√

BANCA INTERNAﬁIONAL√ PENTRU
RECONSTRUCﬁIE ™I DEZVOLTARE
ASOCIAﬁIA DE DEZVOLTARE INTERNAﬁIONAL√

1818 H Street N.W.
Washington, DC 20433
S.U.A.

(202) 473-3000
Telex: INTBAFRAD
Telex: INDEVAS
7 martie 2007

Excelen˛ei Sale
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
Bucure∫ti, Rom‚nia
Referitor: Rom‚nia: Œmprumut nr. 4.717—RO
(Proiectul privind reabilitarea ∫i reforma sectorului de iriga˛ii)
Cel de-al doilea amendament la Acordul de Ómprumut
Stimate domnule ministru,
Ne referim la Acordul de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca Interna˛ional„ pentru Reconstruc˛ie ∫i Dezvoltare,
pentru proiectul mai sus men˛ionat, datat 26 august 2003 (Acordul), dup„ cum a fost amendat, ∫i la scrisoarea datat„
21 februarie 2007 de la domnul Bogdan Dr„goi, secretar de stat, Ministerul Finan˛elor Publice, prin care se solicit„ un
amendament la acord.
*) Con˛inutul scrisorii reprezint„ traducere autorizat„ din limba englez„.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastr„ ∫i prin aceasta amend„m acordul dup„ cum urmeaz„:
Anexa 4 se amendeaz„ dup„ cum urmeaz„:
Sec˛iunea I, partea C, paragraful 1 se amendeaz„ dup„ cum urmeaz„ (modific„rile sunt reflectate Ón italice):
î1. Licita˛ia competitiv„ na˛ional„
(a) Lucr„rile estimate la un cost mai mic dec‚t 5.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract ∫i bunurile estimate
la un cost mai mic dec‚t 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achizi˛ionate Ón cadrul unor contracte adjudecate
Ón conformitate cu prevederile paragrafelor 3.3 ∫i 3.4 din Ghid.
(b) Œn cazul lucr„rilor ∫i bunurilor adjudecate Ón conformitate cu procedura men˛ionat„ Ón paragraful (a) de mai
sus, se vor aplica urm„toarele proceduri: (i) nu se va utiliza un sistem de evaluare bazat pe puncte; (ii) nu se va aplica
preferin˛a intern„; (iii) nu se vor exclude de la licita˛ii ofertan˛ii interna˛ionali; (iv) proiectele caietelor de sarcini vor fi
elaborate ∫i transmise B„ncii pentru analiz„ ∫i aprobare Ónainte de lansarea oric„rei licita˛ii; (v) nicio ofert„ nu va fi
respins„ la deschiderea acestora; (vi) toate ofertele transmise Ónaintea sau la data limit„ de transmitere a ofertelor vor fi
deschise ∫i citite la deschiderea public„ a ofertelor; (vii) ofertan˛ii vor demonstra disponibilitatea de a ob˛ine garan˛ii ∫i
accesul rezonabil la creditare; (viii) criteriile de evaluare a ofertelor vor fi anun˛ate Ón prealabil ofertan˛ilor; ∫i (ix)
specifica˛iile tehnice vor fi precizate, Ón scris, Ón mod clar.“
Am dori, s„ remarc„m cre∫terea limitelor de achizi˛ii pentru contractele de lucr„ri adjudecate prin utilizarea
procedurii de licita˛ie competitiv„ na˛ional„. Cre∫terea a fost solicitat„ de Œmprumutat ∫i agreat„ de Banc„ Ón scrisoarea
datat„ 12 septembrie 2006. De aceea, propunem ca Acordul de Ómprumut s„ fie amendat Ón mod corespunz„tor.
Am dori, de asemenea, s„ remarc„m o eroare tipografic„ ∫i s„ propunem corectarea paragrafului 3 al p„r˛ii C,
sec˛iunea I din anexa nr. 4 la Acordul de Ómprumut Ón versiunea englez„, acest fapt av‚nd drept scop corelarea titlului
paragrafului cu con˛inutul acestuia. Paragraful reglementeaz„ metoda de achizi˛ii const‚nd Ón cump„rarea interna˛ional„, Ón
timp ce textul actual al paragrafului men˛ioneaz„ cump„rarea na˛ional„.
De aceea, propunem amendarea Acordului de Ómprumut ∫i citirea lui dup„ cum urmeaz„ (modific„rile sunt
reflectate Ón italice):
î3. Cump„rare interna˛ional„
Bunurile estimate la un cost mai mic dec‚t 100.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achizi˛ionate Ón
cadrul unor contracte adjudecate pe baza procedurilor de cump„rare interna˛ional„, Ón conformitate cu prevederile
paragrafelor 3.5 ∫i 3.6 din Ghid.“
V„ rug„m s„ confirma˛i acordul dumneavoastr„ Ón leg„tur„ cu cele de mai sus, Ón numele Rom‚niei, prin
semnarea, datarea ∫i returnarea unui exemplar al acestei scrisori. Acest amendament va intra Ón vigoare la primirea unui
exemplar contrasemnat al acestei scrisori.
Al dumneavoastr„ sincer,
Anand K. Seth,
director
Europa Central„ ∫i de Sud
Regiunea Europa ∫i Asia Central„
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Rom‚nia
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Titlu: ministrul finan˛elor publice
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