Tax & Legal Weekly Alert
14 noiembrie 2018

În acest număr:

Condițiile de ședere și muncă în România pentru cetățenii
non-UE/EEA/Elveția, modificate
Condițiile de ședere cât și cele de încadrare în muncă pentru cetățenii nonUE/EEA/Elveția au fost modificate prin Legea nr. 247/2018 pentru modificarea și
completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.
Modificările intră în vigoare din luna noiembrie 2018.
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Condițiile de ședere și muncă în România pentru cetățenii
non-UE/EEA/Elveția, modificate
Legea transpune Directiva UE 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului
privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru
cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de
schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair, pentru care România
avea termen de implementare anul 2018.
Prin implementarea Directivei au fost definite și reglementate noi categorii de
cetățeni străini:
- Stagiar – în vederea dobândirii de noi cunoștințe într-un mediu
profesional conform acordului de formare profesională
- Cercetător – în vederea cercetării-dezvoltării în cadrul unui proiect
științific atestat de Ministerul Cercetării și Inovării
- Lucrător au pair – în vederea desfășurării unor activități de muncă casnice
ușoare și de îngrijire a copiilor pe o perioadă temporară pentru o familie
gazdă
În același timp, legea reduce venitul minim de încadrare în muncă pentru
cetățenii străini de la nivelul salariul mediu brut pe economie la nivelul salariului
de bază minim brut pe țară. În cazul lucrătorilor înalt calificați salariul minim de
încadrare se reduce de la patru la două salarii medii brute pe economie.
Alte modificări vizează:
- Se reglementează obligațiile de notificare pentru entitățile gazdă ce au
raporturi juridice cu cetățeni străini
- Se reduc la jumătate taxele pentru eliberarea avizelor de muncă în scop
de muncă/detașare
- Se clarifică condițiile generale cu privire la anularea și revocarea dreptului
de ședere în România a străinilor intrați în România ce sunt exonerați de
la obligativitatea obținerii vizei
Se introduc noi contravenții referitoare la împiedicarea lucrătorilor
Inspectoratului General pentru Imigrări să efectueze controlul la sediul
angajatorilor sau nepunerea la dispoziție a documentelor solicitate.

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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N umele D eloitte se referă la organizația D eloitte Touche T ohmatsu L imited (“DTTL”), o c ompanie cu răspundere limitată din M area Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele s ale membre sunt entități juridice s eparate și
independente. DTTL (numit în continuare și "De loitte G lobal") nu furnizează servicii c ătre clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre .
D eloitte furnizează clienților din s ectorul public ș i privat din industrii variate s ervicii de audit, c onsultanță, s ervicii j uridice, c onsultanță
financiară ș i de managementul riscului, s ervicii de taxe și alte s ervicii adiacente. Patru din c inci c ompanii prezente în Fortune G lobal 500® sunt
c lienți D eloitte, prin intermediul rețelei s ale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări ș i teritorii, ofe rind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de c ea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
des pre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urm ăriți pe Facebook
s au L inkedIn.
Reff ș i Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, ș i reprezintă rețeaua de s ocietăti de avocați D eloitte L egal in România. D eloitte L egal înseamnă practicile juridice ale membrilor
D eloitte T ouche Tohmatsu Limited și afiliații acestora c are oferă servicii de asistență juridică. P entru o descriere a s ervic iilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale D eloitte L egal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
A c est Alert este furnizat cu titlu orientativ ș i nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să s olicitați consultanță
fis c ală/juridică de specialitate înainte de a întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
A c eastă publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu L imited și firmele membre s au afiliate (numite împreună
D eloitte N etwork) nu oferă consultanță sau s ervicii profesio nale prin intermediul acestei publicații. Î nainte de a lua orice decizie s au de a acționa
într- un mod care v- ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie s ă discutați c u un c onsultant profesionist. N icio entitate a D eloitte N etwork nu
va fi răs punzătoare pentru pierderile de orice natură s uferite de c ătre persoanele c are s e bazează pe aceasta publicație.
© 2 0 18. P entru mai multe detalii, c ontactați Deloitte România
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