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Ce modificari au avut loc in ceea ce priveste procedura de 

obtinere a dreptului de munca pentru cetatenii straini? 

 

Odata cu publicarea in forma consolidata a Ordonantei nr. 25/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 640 

din 30 august 2014, la data de 30 septembrie 2016 si realizata prin includerea unor modificari si 

completari aduse prin rectificarea nr. 25 din 26 august 2014 publicata in Monitorul Oficial  nr. 660 din 8 

septembrie 2014, rectificarea nr. 25 din 26 august 2014 publicata in Monitorul Oficial nr. 846 din 20 

noiembrie 2014, Ordonanta nr. 25 din 24 august 2016, s-au adus importante modificari in ceea ce 

priveste procedura de obtinere a dreptului de munca pentru cetatenii straini. 

 

Astfel, a fost inclusa o noua categorie de angajati care vor avea posibilitatea obtinerii dreptului de 

munca, respectiv persoana transferata in cadrul aceleiasi companii, denumita, in continuare, 

„lucrator ICT” (strainul care locuieste intr-o tara terta la data depunerii cererii pentru avizul de detasare 

si care face obiectul unui transfer in cadrul aceleiasi companii). 

 

Au fost aduse modificari importante si in ceea ce priveste procedura de angajare a cetatenilor straini 

prin transfer in cadrul aceleiasi companii. Acest transfer presupune detasarea temporara a unui strain 

care locuieste intr-o tara terta la data depunerii cererii pentru avizul de detasare, in scopul desfasurarii 

unei activitati profesionale sau al formarii, in calitate de cadru de conducere, specialist sau angajat 

stagiar.  

Transferul are loc de la intreprinderea stabilita intr-o tara terta, la care strainul este si ramane angajat cu 

contract de munca valabil, la una sau mai multe entitati care apartin acelei intreprinderi sau aceluiasi grup 

de intreprinderi din care face parte si intreprinderea de la care se face detasarea, dintre care cel putin 

una este stabilita pe teritoriul Romaniei. 

 

  

 

 

 

  

Disclaimer 

Acest material informativ este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat un serviciu de consultanta. Desi 

incercam sa furnizam informatii corecte si de actualitate, nu exista nici o garantie ca aceste informatii vor fi corecte la 

data la care sunt primite sau ca vor continua sa ramana corecte in viitor. Este recomandat sa solicitati o analiza a 

cazului dumneavoastra si o opinie personalizata inainte de a intreprinde actiuni bazate pe continutul materialului. 

Pentru o astfel de opinie sau intrebari suplimentare in ceea ce priveste problemele expuse, nu ezitati sa ne 

contactati. 
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Contact  

Gabriela Plesa 

Corporate Services Consultant 

E-Mail: Gabriela.Plesa@accace.com 

Tel: +40 314 050 440 

Despre Accace  

Avand peste 330 de profesionisti in cadrul birourilor deschise in sapte tari din Europa Centrala si de Est, 

Accace reprezinta una dintre companiile de consultanta si externalizare de top din regiune. De-a lungul 

anilor, Accace a dobandit o experienta remarcabila, detinand in prezent un portofoliu de peste 1400 de 

clienti, majoritatea companii internationale.  

In prezent furnizam servicii prin intermediul birourilor noastre din: Cehia, Germania, Polonia, Romania, 

Slovacia, Ucraina si Ungaria. Locatiile din alte tari europene sau locatiile globale sunt acoperite de 

partenerii nostri de incredere.  

Mai multe puteti afla accesand: www.accace.ro 
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