INFORMARE
PRIVIND STRAINII NON UE AFLATI LA STUDII PE TERITORIUL ROMANIEI

Cadrul 9i condiliile in care studenlii cetdleni strdini provenili din state terle, non-UE, pot
derula activitdli lucrative pe teritoriul statului romAn sunt stabilite de O.G nr. 251 2014
privind incadrarea in muncd gi detagarea strdinilor pe teritoriul Romdniei, respectiv de
O.U.G nr. 194 12002 privind regimul strdinilor in Rom6nia.

Potrivit legislaliei in vigoare, striinii titulari ai dreptului de gedere temporard pentru
studii pot fi incadrali in muncd pe teritoriul Romdniei frri aviz de angajare, numai cu
contract individual de munci cu timp parlial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.
Astfel, strdinii cdrora li s-a acordat dreptul de gedere in scop de studii pot lucra pentru agi completa mijloacele de intrelinere numai cu program redus.

in situalia incadrdrii in

muncd a unui striin, titular al unui drept de federe temporard
pentru studii, angajatorul are obligalia de a comunica Inspectoratului General pentru
Imigrbri, in cel mult l0 zile de la data inceperii activitdlii acestuia pe teritoriul Romdniei,
copia contractului individual de muncd precum gi a permisului de gedere temporard
valabil aparlin0nd strdinului.

Totodati, angajatorul are obligalia de

a comunica

Inspectoratului General pentru
Imigrdri, in termen de 10 zile, modificarea sau incetarea contractului individual de muncd
incheiat cu strdinul.

Nerespectarea de citre angajator a acestor obligalii atrage rispunderea
contravenlionald, fapta fiind sanclionati cu amendd de la 1.500 lei la 3.000 lei.

sa

Potrivit prevederilor O.U.G nr. 1941 2002 privind regimul strdinilor in Romdnia, pe
durata gederii in RomAnia, strdinii sunt obligali sd declare la formaliunea teritorialS a
Inspectoratului General pentru Imigrdri care le-a acordat dreptul de gedere, in termen de
30 de zile, orice modificare intervenitS in legiturd cu angajarea lor in munc6,
nerespectarea acestei obligalii atrdgdnd aplicarea unei arnenzi contravenlionale in valoare
de la 100 la 500 de lei.

Pot solicita prelungirea dreptului de gedere temporari in scop de muncd in condiliile legii
gi cu prezentarea copiei avizului de angajare eliberat in condiliile legislaliei speciale
privind incadrarea in muncd 9i detagarea strbinilor pe teritoriul Romdniei, ftrd,
obligativitatea oblinerii unei vize de lungi gedere pentru angajare in muncd, strdinii,
titulari ai unui drept de Sedere temporard pentru studii, care solicitS prelungirea dreptului
de gedere in scop de muncS dupd frnalizarea studiilor

In acord cu prevederile O.G nr. 251 2014 privind incadrarea in muncd gi

detagarea

strdinilor pe teritoriul Rom6niei, primirea la muncd pe teritoriul Rom6niei a unui strdin
fdrd aviz de angajare sau de detagare, cu sau frrd contract individual de muncd incheiat in
formd scris6 precum gi primirea la muncd pe teritoriul Romdniei a unui strdin cu gedere
ilegal6, cu sau frrd contract individual de muncd incheiat in formi scrisd constituie
contraven$i gi se sanclioneazl, cu amendi de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare
persoand

identificatl

