Reprezentare sindicalã
pentru MUNCITORII
IMIGRANÞI din România

GHID ADRESAT PARTENERILOR SOCIALI
Proiect implementat de
Blocul Naþional Sindical
în parteneriat cu
ARCA - Forumul Român pentru Refugiaþi ºi Migranþi

Broşura de faţă se adresează, într-o manieră accesibilă, partenerilor sociali care
se confruntã, în activitatea lor, cu fenomenul imigraţiei în scop de muncă în România.
Broşura conţine, în prima parte (I), drepturile şi obligaţiile lucrătorului din România în
general, conform prevederilor legale, prevederi care se aplică şi lucrătorului imigrant
cu forme legale de şedere şi cu drept de muncă în ţara noastră. În a doua sa parte
(II), broşura conţine, într-o formă detaliată, drepturile şi obligaţiile străinului aflat în
România, cu accent pe modul în care se aplică legislaţia naţională în cazul angajării
diverselor categorii de cetăţeni străini.

I.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LUCRĂTORULUI

1. DACĂ S-A ÎNCHEIAT UN CONTRACT DE MUNCĂ DIRECT CU UN ANGAJATOR
DIN ROMÂNIA.
Trebuie trecute în contract cel puţin drepturile minime pe care le au lucrătorii
din România, conform legilor şi contractelor colective de muncă în vigoare. Acest contract
trebuie să precizeze clar cât este salariul, cât trebuie să se lucreze pentru acel salariu,
programul de lucru, numărul zilelor libere plătite, atribuţiile la locul de muncă şi locul în care
se desfăşoară activitatea.
2. DACĂ LUCRĂTORUL ARE UN CONTRACT DE MUNCĂ ÎNCHEIAT ÎN ALTĂ ŢARĂ ŞI
ESTE DETAŞAT ÎN ROMÂNIA.
Lucrătorul detaşat are un contract de muncă încheiat cu angajatorul din ţara de
origine, care îl detaşează pe acesta la un angajator din România. O copie a acestui contract
este depusă la Oficiul Român pentru Imigrări (ORI), însă contractul de muncă al lucrătorului
este în ţara de origine.
Atenţie!
Detaşarea nu poate fi mai mare de un an. Dacă angajatorul vrea să prelungească
detaşarea, acest lucru se poate face numai cu acordul lucrătorului şi nu mai mult de
şase luni. Ulterior încheierii actului de detaşare, lucrătorul va putea fi angajat de către
compania din România, în baza încheierii unui contract de muncă şi a obţinerii unei
autorizaţii de muncă, respectiv a unui permis de şedere în scop de muncă. Pentru această
procedură, lucrătorul nu este nevoit să părăsească ţara şi să se întoarcă cu o nouă viză.
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3. DACĂ LUCRĂTORUL A FOST ADUS DE UN AGENT DE RECRUTARE.
Trebuie să se încheie un contract cu agentul/firma care l-a adus în România şi un
contract cu angajatorul. Din păcate, agentul de recrutare NU are obligaţia legală de a se
asigura că drepturile lucrătorului sunt respectate, precum nici obligaţia de a-l despăgubi
pe acesta în cazul în care contractul cu angajatorul se termină înainte de termen, din cauze
independente de angajat.
Atenţie!
LUCRĂTORUL TREBUIE SĂ PRIMEASCĂ CEL PUŢIN SALARIUL MINIM (stabilit pentru 40 de
ore/săptămână, NEGOCIAT DE CONFEDERAŢIILE SINDICALE ŞI PATRONALE din România.
SALARIULUI MINIM BRUT pentru 2011 este de 670 RON.
Aceste salarii minime sunt valabile pentru un timp de lucru de opt ore pe zi, cinci zile pe
săptămâna. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe
săptămână, inclusiv orele suplimentare.
DREPTURI MINIME: TIMPUL DE LUCRU, CONCEDII

		
		
		
		

Orele suplimentare se fac numai cu acordul angajatului, iar timpul total de
lucru (cu tot cu aceste ore suplimentare) nu poate depăşi 48 de ore pe
săptămâna. Dacă angajatul lucrează în schimburi şi programul ajunge la 12 ore
pe zi, atunci fiecare perioadă de 12 ore lucrate trebuie urmată de o perioadă de
repaus de 24 de ore.

 Orele lucrate noaptea (între orele 22.00 şi 6.00) se plătesc cu un spor de
		
minim 25% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.
 La orele suplimentare se adaugă un spor de minim 75%,
		 stabilit prin contractul de muncă, dacă angajatorul nu poate
		 acorda timp liber plătit în compensaţie, în 30 de zile de la efectuare.
DREPTURI MINIME: CONCEDII ŞI ZILE LIBERE PLĂTITE
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CONCEDII ŞI ZILE LIBERE PLĂTITE Sărbători legale în care nu se lucrează: 1 şi 2
ianuarie (Anul Nou); prima şi a două zi de Paşte; 1 mai (Ziua Muncii); 12 şi 13 iunie
(Rusaliile); 15 august (Adormirea Maicii Domnului); 1 decembrie (Ziua Naţională);
25 şi 26 decembrie (prima şi a două zi de Crăciun).

		 Dacă lucrătorul aparţine altei religii decât cea creştină, el are
		
dreptul la două zile libere plătite pe an, corespunzătoare sărbătorilor respective.
		
 Pentru evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite,
		 care nu se includ în durata concediului de odihnă. Acesta sunt: căsătoria
		salariatului;
căsătoria
unui
copil;
naşterea
unui
copil;
		 decesul soţului, copilului, părinţilor sau al socrilor; decesul
		 bunicilor, fraţilor sau al surorilor; schimbarea locului de muncă în altă localitate.
		
Atenţie!
Legislaţia din România îl obligă pe angajator să întocmească o fişă a postului, în care să
descrie exact ce trebuie să facă angajatul la locul de muncă, pentru a primi salariul
menţionat în contractul de muncă. Fişa postului trebuie să fie prezentată odată cu
contractul de muncă şi este valabilă doar dacă angajatul îşi dă acordul prin semnătură.
Creşterea normei de muncã unilateral, de către patron, este ilegală !
DREPTURI MINIME: SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Angajatorii au obligaţia să asigure aceste drepturi. Înainte de a începe lucrul, patronul trebuie să informeze angajatul despre riscurile la care este expus din punct de vedere
al sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. De asemenea, acesta trebuie să efectueze un
instructaj despre măsurile de prevenire şi protecţie la locul de muncă.
 Angajatorul are obligaţia să asigure, pe cheltuiala sa, instruirea, testarea şi 		
		 perfecţionarea profesională în domeniul normelor de sănătate şi securitate în 		
		muncă.
 Angajatorul are obligaţia să asigure condiţiile potrivite la locul de muncă şi să 		
		 pună la dispoziţie echipament de protecţie şi materiale igienico-sanitare.

		
		
		
		

Tot pe cheltuiala angajatorului, angajatul are dreptul la controale medicale,
efectuate la intervale regulate de timp! Dacă angajatul lucrează în condiţii
normale, controlul se face de regulă o dată pe an. Pentru restul locurilor de 		
muncă, unde există condiţii grele şi periculoase, controlul se poate face mai 		
des, în funcţie de decizia medicului specialist în medicina muncii.
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II.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE STRÃINULUI

Art. 41 din Constituţia României menţionează faptul că:
„(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei,
precum şi a locului de muncă este liberă”.
De asemenea, Constituţia face referire la interzicerea muncii forţate (art. 42), precum
şi la asigurarea dreptului la grevă al salariaţilor - cu respectarea anumitor condiţii - în scopul
apărării intereselor lor profesionale, economice şi sociale (art. 43).
Aceste drepturi fundamentale se aplică cetăţenilor români, în cazul cetăţenilor
străini1 existând anumite restricţii în ceea ce priveşte accesul pe piaţa muncii (care se face
în baza unor documente stipulate prin OUG 56/2007), precum şi accesul la practicarea
anumitor profesii (ex: medici, avocaţi, arhitecţi, traducători autorizaţi), indiferent dacă
diploma de studiu a persoanei în cauză a fost obţinută în România sau într-un alt stat din UE
sau SEE.
În ceea ce priveşte angajarea în muncă a cetăţenilor străini - denumiţi în
continuare şi „resortisanţi ai statelor terţe”, trebuie avute în vedere nu numai prevederile cu
caracter general ale Codului Muncii şi legislaţiei conexe în domeniul protecţiei şi securităţii
sociale, ci şi reglementările stabilite prin Ordonanţele de Urgenţă nr. 194/2002 privind
regimul străinilor şi nr. 56/2007 referitoare la încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe
teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte normative,
cum ar fi Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate
de zilieri.
muncă

1.

Obţinerea autorizaţiei de muncă şi a permisului de şedere în scop de

După înfiinţare, Oficiul Român pentru Imigrări - pe lângă atribuţiile ce i-au fost
conferite în domeniul gestionării migraţiei, azilului şi integrării sociale a străinilor a preluat de la Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă acele competenţe privind eliberarea
documentelor care atestă dreptul la muncă al străinilor pe teritoriul României.
Prin urmare, străinii se pot încadra în muncă pe teritoriul României pe baza unui
contract, numai în condiţiile obţinerii unei autorizaţii de muncă. Există însă categorii de străini
(de exemplu: cei căsătoriţi cu cetăţeni români/UE/SEE şi cei care au şedere permanentă),
care pot accesa piaţa muncii în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, fără a fi necesară o
autorizaţie de muncă.
Străin, în sensul O.U.G 56/2007, este persoana care nu are cetăţenia româna sau cetăţenia unui alt stat membru al
Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European.
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De asemenea, mai există şi o categorie de străini care au primit o formă de protecţe din
partea statului român (refugiaţi sau persoane cu protecţie subsidiară), care au acces liber pe
piaţa muncii, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
Autorizaţia de muncă, pentru cei care sunt obligaţi să obţină un astfel de document, este eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări. La propunerea Ministerului Muncii,
Familiei şi Protecţiei Sociale, în concordanţă cu politica privind migraţia forţei de muncă şi
luând în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului,
se stabileşte numărul maxim de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate străinilor. Autorizaţia
de muncă se eliberează la cererea angajatorului pentru străinii care îndeplinesc condiţiile
stabilite de legislaţia română cu privire la regimul străinilor, încadrarea în muncă şi detaşarea
acestora pe teritoriul României.
Autorizaţia este absolut necesară pentru obţinerea vizei de lungă şedere în
vederea angajării în muncă şi, după caz, a permisului de şedere în scop de muncă. Tipurile de
autorizaţii de muncă ce pot fi acordate străinilor sunt următoarele:
a) pentru lucrătorii permanenţi
b) pentru lucrătorii detaşaţi
c) pentru lucrătorii sezonieri
d) pentru lucrătorii stagiari
e) pentru sportivi
f ) autorizaţia de muncă nominală
g) pentru lucrătorii transfrontalieri
Fiecare dintre aceste tipuri de autorizaţii de muncă presupun îndeplinirea anumitor
condiţii speciale, permiţând titularului să exercite drepturi specifice.
2.

Contractul individual de muncă

În baza autorizaţiei de muncă, cetăţeanul străin poate fi angajat cu un contract
individual de muncă. Dispoziţiile cu caracter general ale Codului Muncii se aplică inclusiv
cetăţenilor străini, persoanelor cu o formă de protecţie şi apatrizilor2 incadraţi cu contract
individual de muncă la un angajator de pe teritoriul României.
Contractul individual de muncă se încheie pe baza consimţământului părţilor
(angajatorul şi salariatul), în formă scrisă, în limba română – este foarte important deci ca
angajatul străin să înţeleagă clauzele în legătură cu care îşi exprimă acordul de voinţă, fiind
necesară prezenţa unui translator sau interpret care să facă posibil acest lucru. Obligaţiile
încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă, precum şi înscrierii acestuia în
2

Conform OUG nr. 194/2002, aceştia au un statut juridic similar resortisanţilor din state terţe.
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Registrul de Evidenţă al Salariaţilor (începând cu anul 2011, contractele individuale de
muncă nu se mai înregistrează la Inspectoratele Teritoriale de Muncă) revin angajatorului, cu
respectarea condiţiilor legale.
Existenţa contractului individual de muncă în formă scrisă permite lucrătorului
străin să acceseze măsurile de protecţie socială şi îl protejează de eventualele abuzuri ale
angajatorului. Clauzele contractului individual de muncă3 nu pot conţine prevederi contrare
legii, iar salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.
3.

Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini în România

Străinii pot lucra pe teritoriul României sub diferite forme: în calitate de salariaţi, în
calitate de liber-profesionişti, de detaşaţi din alte state etc. După cum s-a arătat deja, pentru a fi angajaţi în România, majoritatea străinilor trebuie să deţină o autorizaţie de muncă
obţinută în numele lor de către angajator, urmând ca apoi să solicite şi să primească o viză
de lungă şedere în scopul angajării, şi, ulterior sosirii în România, permisul de şedere în scop
de muncă sau în alte scopuri (în cazul celor detaşaţi).

Important: Având în vedere faptul că autorizaţia de muncă este
documentul oficial care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă pe
teritoriul României, la un singur angajator, salariatul va fi cel care are dreptul de a
păstra autorizaţia de muncă, iar angajatorul trebuie să deţină o copie legalizată a
acesteia (sau a permisului de şedere în scop de muncă, după caz).
Drepturile şi obligaţiile specifice privind relaţiile de muncă dintre angajator şi
salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al
contractelor individuale de muncă.
Drepturi generale ale angajatului străin pe teritoriul României:
Orice salariat, prin urmare şi un salariat cetăţean străin, are în principal următoarele drepturi4:
 dreptul la salarizare pentru munca depusă;


Obligaţii generale ale străinului în vederea angajării în România:

dreptul la repaus zilnic şi săptămânal, la concediu de odihnă anual;

 dreptul la egalitate de şanse şi de tratament, şi demnitate în muncă;
Pentru ca o persoană care are cetăţenia unui stat terţ (şi care nu este exceptată de
la condiţia obţinerii autorizaţiei de muncă) să poată lucra efectiv pe teritoriul statului român,
aceasta trebuie să:
 îndeplinească toate condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în
		 activitate şi autorizare, solicitate de angajator potrivit legislaţiei în vigoare.
 facă dovada faptului că este aptă din punct de vedere medical să desfăşoare 		
		 activitatea respectivă şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile
		 cu activitatea pe care o va desfăşura pe teritoriul României.
 să se încadreze în contingentul anual aprobat prin hotărâre a Guvernului.
 să deţină o autorizaţie de muncă şi un permis de şedere în scop de muncă.
Potrivit modelului-cadru al contractului individual de muncă, acesta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele
elemente: părţile contractului, obiectul contractului, durata contractului, locul de muncă, felul muncii, atribuţiile
postului, durata muncii, concediul, salarizarea, drepturi specifice legate de sănătate şi securitate în muncă, alte
clauze (perioada de probă, perioada de preaviz etc.), drepturi şi obligaţii generale ale părţilor.
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 dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 dreptul la prestaţii de asigurări sociale; drepturile de asigurări sociale cuvenite
în sistemul public din România, precum şi prestaţiile aferente se pot transfera în ţările de
origine sau în cele în care asiguraţii îşi stabilesc reşedinţa, în condiţiile stabilite prin acorduri
bilaterale sau internaţionale la care România este parte. Este deci demn de notat faptul că, în
ceea ce priveşte cotele din salarii care sunt destinate caselor judeţene de pensii – deşi străinii
şi angajatorii lor au obligaţia plăţii unor cote egale celor achitate de către naţionali – cetăţenii
străini vor avea dreptul de a beneficia de pensie pentru perioada lucrată în România numai
dacă între statul român şi statele de origine (ori ţara în care aceştia se vor pensiona) există un
acord de recunoaştere a perioadei de cotizare.
Aferent drepturilor muncitorilor sunt prevăzute şi obligaţiile angajatorului: să informeze salariaţii
asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă; să asigure
permanent condiţiile corespunzătoare de muncă; să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege,
au, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi
interesele acestora; să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate in sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze
contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, in condiţiile legii; să elibereze, la cerere, toate documentele care
atestă calitatea de salariat a solicitantului; să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal etc.

4
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 dreptul la informare şi consultare;
 dreptul de a lua parte la negocierea colectivă şi individuală, de a participa la
acţiuni colective, de a constitui sau de a adera la un sindicat, etc., excepţie de la acestea
făcând lucrătorii detaşaţi;

 de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce le revin
conform fişei postului;
 de a respecta disciplina muncii, de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual
de muncă;

Orice lucrător străin ar trebui să fie informat şi în legătură cu următoarele drepturi:
 de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
 dreptul de a primi autorizaţia de muncă, în original, şi de a o păstra după sosirea
în România;
 dreptul de a încheia un contract individual de muncă în formă scrisă, pe o
perioadă determinată sau nedeterminată, prin consimţământ liber şi înţelegere cu angajatorul – şi de a primi un exemplar original al acestuia;
 dreptul de a fi informat în legătură cu necesitatea şi rolul achitării contribuţiei
către sistemul asigurărilor sociale de stat, calculată şi virată lunar de către angajator, conform
cotelor de contribuţii diferenţiate aprobate anual prin lege;
 dreptul de a fi încadrat în muncă printr-un contract individual de muncă cu
normă parţială (maximum jumătate de normă - patru ore pe zi), dacă este beneficiar al unui
drept de şedere temporară în scop de studii;
 dreptul de a lucra pentru un angajator numai dacă i se eliberează o nouă
autorizaţie de muncă, în situaţia în care autorizaţia de muncă iniţială se anulează ca urmare a
încetării raporturilor de muncă. Odată cu anularea autorizaţiei de muncă, încetează şi dreptul
de şedere – în consecinţă, se naşte obligaţia persoanei de a părăsi teritoriul României şi de
a obţine, în condiţiile legii, o nouă autorizaţie şi o nouă viză. În caz că migrantul îşi găseşte
un nou angajator în termen de 30 de zile de la încheierea raporturilor de muncă cu fostul
angajator, acesta nu mai este nevoit să părăsească ţara pentru a obţine o nouă autorizaţie de
muncă.
Obligaţii ale angajatului străin pe teritoriul României:
Potrivit legislaţiei din România, salariaţii cetăţeni străini au următoarele obligaţii:
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 de a respecta secretul de serviciu.
 de a părăsi teritoriul României şi de a obţine, în condiţiile legii, o nouă autorizaţie
şi o nouă viză, în situaţia în care autorizaţia de muncă iniţială se anulează ca urmare a încetării
raporturilor de muncă cu angajatorul.
4. Drepturile şi obligaţiile cetăţenilor străini în România
Accesul cetăţenilor străini la sistemul asigurărilor sociale de sănătate
Drepturile şi obligaţiile străinilor - în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale oferite prin
sistemul public de asigurări de sănătate - diferă în funcţie de situaţia în care aceste persoane
se află pe teritoriul României.
A.
Acele persoane care beneficiază numai de o viză de scurtă şedere în România (max.
3 luni) şi care nu intenţionează să solicite o viză de lungă şedere şi un permis, însă doresc
să beneficieze de pachetul de servicii oferite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, au
posibilitatea de a încheia o asigurare facultativă cu Casa judeţeană de Asigurări Sociale de
Sănătate dar şi obligaţia corelativă de a achita contribuţia lunară la nivelul stabilit prin lege.
B.
Persoanele străine care au obţinut o viză de lungă şedere şi un permis de şedere
temporară (salariaţii dar nu şi persoanele detaşate) pe teritoriul României au obligaţia de a
plăti contribuţia la sistemul asigurărilor sociale de sănătate, şi implicit dreptul de a beneficia
de asigurări şi servicii de sănătate în sistemul public.
În acest caz, ei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 Să fie cetăţeni străini care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere
temporară sau care au domiciliul în România;
9

 Să facă dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile legii (acest lucru nu este
problematic pentru salariaţi, pentru care angajatorul e obligat să achite contribuţiile din fondul salarial).

bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi celor prevăzute în Programul naţional de imunizări.
Femeile au acces nediscriminatoriu şi gratuit la servicii de monitorizare şi control al evoluţiei
sarcinii şi a lăuzei şi servicii de planificare familială.

Conform Legii nr. 95/2006, drepturile oricărui asigurat, inclusiv ale cetăţenilor străini care
locuiesc legal, sunt:

D.
Toţi copiii cu vârsta de până la 18 ani şi tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de
ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă, beneficiază
de asigurare, fără plata contribuţiei. Ei vor avea deci dreptul de a accesa serviciile medicale
destinate asiguraţilor, în mod nediscriminatoriu şi fără a avea obligaţia plăţii contribuţiei.

 să fie înscrişi pe lista unui medic de familie. Medicul de familie poate fi schimbat
numai după expirarea a cel puţin şase luni de la data înscrierii pe listele acestuia.
 să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

5. Distincţii terminologice. Categorii de străini aflaţi legal în România
 străin: persoană care nu are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat
membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European.

 să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru
 rezident: străinul titular al unui drept de şedere temporară eliberat de ORI.

anual;
 să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a
sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

 rezident permanent: străinul titular al unui permis de şedere permanent
eliberat de ORI.

 să beneficieze de servicii medicale în ambulatoriu şi în spitale publice;

 tolerat: străinul care nu mai are drept de şedere în România dar care, din
motive obiective, nu poate părăsi teritoriul României. Aceşti străini au ,,permisiune de şedere”
în România.

 să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
 să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
 să beneficieze de servicii de îngrijire medicală la domiciliu;
 să li se garanteze confidenţialitatea privind datele personale şi informaţiile în
ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;

 solicitant de azil: străinul care şi-a manifestat voinţa de a obţine o formă de
protecţie în România, atât timp cât cererea sa nu a fost soluţionată printr-o hotărâre definitivă
şi irevocabilă. Persoanele care au dobândit o formă de protecţie sunt persoanele care, la
sfârşitul procedurii de azil, au obţinut una din următoarele forme de protecţie: (1) statut de
refugiat; (2) protecţie subsidiară; (3) protecţie temporară.

 să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
 să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în
condiţiile legii.
C.
În situaţia cetăţenilor străini care se află ilegal pe teritoriul României5, aceştia vor
beneficia de servicii medicale gratuite numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale, al
10
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(1) Refugiaţii sunt persoane care, în urma unor temeri justificate de a fi persecutate din cauza
rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor politice, se află
în afara ţării a cărei cetăţenie o au şi care nu pot, sau, din cauza acestei temeri, nu doresc
protecţia acelei ţări; sau care, neavând nici o cetăţenie şi găsindu-se în afara ţării în care aveau
reşedinţa obişnuită, ca urmare a unor astfel de evenimente nu pot, sau, din cauza respectivei
temeri, nu doresc să se reîntoarcă (Convenţia de la Geneva privind statutul refugiaţilor, 1951).
Termeni similari: Refugiat = refugiat recunoscut = persoană cu statut de refugiat.
(2) Protecţia subsidiară se poate acorda străinului care nu îndeplineşte condiţiile pentru
recunoaşterea statutului de refugiat şi cu privire la care există motive temeinice să se creadă
că, în cazul returnării în ţara de origine, va fi supus unui risc serios. Prin risc serios se înţelege:
 Condamnarea la pedeapsa cu moartea sau executarea unei astfel de pedepse;
 Tortură, tratamente ori pedepse inumane sau degradante;
 O ameninţare serioasă, individuală, la adresa vieţii sau integrităţii, ca urmare a
violenţei generalizate în situaţii de conflict armat intern sau internaţional, dacă solicitantul
face parte din populaţia civilă.
Termeni similari: protecţie subsidiară = protecţie umanitară condiţionată.
(3) Protecţia temporară se acordă de către statul român persoanelor care provin din zone
de conflict, în perioade de conflicte armate în care România nu este angajată.
Procedura are caracter excepţional şi este menită să asigure, în cazul unui flux masiv de
persoane strămutate din altă ţară, protecţie imediată şi temporară, mai ales dacă există riscul
ca sistemul de azil să nu poată procesa acest flux fără efecte adverse pentru funcţionarea sa
eficientă.
De reţinut: persoanele care au dobândit o formă de protecţie acordată de
statul român au acces liber pe piaţa forţei de muncă din România, raporturile de
muncă fiind supuse aceloraşi prevederi ca şi în cazul cetăţenilor români.
Mai multe informaţii cu privire la statutul juridic al lucrătorilor imigranţi în România puteţi
obţine prin intermediul Biroului de consiliere din cadrul proiectului „Reprezentare sindicală
pentru lucrătorii imigranţi din România”, proiect implementat de Blocul Naţional Sindical
împreună cu ARCA (Forumul Român pentru Refugiaţi şi Migranţi) Finanţat din Fondul
Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
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