
Ești angajator român și vrei

Ești ucrainean și vrei
să muncești în România?

să angajezi cetățeni ucraineni?



Angajarea se face în baza protecției temporare -
documentul de protecție va include și CNP

Dreptul de muncă se prelungește la fel cum se
prelungește protecția,

Dacă nu dețin documente care să probeze calificarea profesională
sau experiența în activitatea necesară ocupării locului de muncă,

Cetățenii cu protecție temporară au drept de muncă pe teritoriul
României în condiții flexibilizate (OUG 20/2022 si HG 367/2022)

Este valabil și pentru cetățenii ucraineni care au intrat în România înainte
de data emiterea normelor.

până la 2 ani (12 luni, apoi prelungiri 6 și 6), pe această perioadă fără
obligativitatea de a obține o viză de lungă ședere pentru muncă.

NU se poate face încadrare în muncă pe baza declarației pe propria
răspundere pentru următoarele profesii:

angajarea se poate realiza în baza declarației pe propria răspundere că
îndeplinesc aceste condiții și că nu au antecedente penale care să fie
incompatibile cu activitatea pe care o desfășoară (în loc de cazier).
Modelul de declarație este disponibil aici.

• agent control acces
• agent conducători câini de

serviciu
• șef formație ordine și pază

• agent de intervenţie pază și
ordine

• agent de securitate incinte
• agent de securitate

• agent gardă de corp
AGENți

• agent transport valori

tehnicieni
• tehnician cadastru;
• tehnician cartograf;
• tehnician dentar
• tehnician dentar;
• tehnician topograf minier;
• tehnician topograf;
• tehnician veterinar;
• meteorolog aeronautic

tehnician;
• responsabil tehnic cu
execuţia;

• ajutor ofițer mecanic
• mecanic locomotivă;
• mecanic navigant;
• mecanic stagiar;
• mecanic;
• ofiţer mecanic maritim

aspirant;
• ofiţer mecanic portuar;
• ofiţer mecanic secund;
• ofiţer mecanic;
• șef mecanic fluvial;
• șef mecanic portuar;
• șef mecanic

Mecanici

CETĂȚENII CARE NU AU SOLICITAT AZIL
Pot lucra cetățenii ucraineni în România?



NU se poate face încadrare în muncă pe baza declarației pe propria
răspundere pentru următoarele profesii:

• conducător auto care
efectuează transport rutier
cu vehicule având mase
și/sau dimensiuni de gabarit
depășite;

• conducător auto care
efectuează transport rutier
de mărfuri cu vehicule a
căror masă maximă
autorizată este mai mare de
3,5 tone;

• conducător auto care
efectuează transport rutier
în regim de taxi;

• conducător auto care
efectuează transport rutier
public de persoane;

• conducător de atelier din
domeniul reparaţiilor și/sau
reglărilor funcţionale a
vehiculelor rutiere,
dezmembrării vehiculelor
scoase din uz, precum și în
domeniul înlocuirii de
șasiuri/caroserii ale
vehiculelor;

• conducător de atelier din
domeniul reparaţiilor și/sau
reglărilor funcţionale a
vehiculelor rutiere,
dezmembrării vehiculelor
scoase din uz, precum și în
domeniul înlocuirii de
șasiuri/caroserii ale
vehiculelor;

• conducător de autovehicule
care transportă mărfuri
periculoase;

• conducător de șalupă
fluvială;

• conducător de șalupă
maritimă;

asistenți

experți

evaluatori

piloți

• asistent maternal;
• asistent medical

generalist,
• asistent medical;
• asistent medical;
• asistent personal

profesionist;
• asistent personal;
• asistent social
• asistent veterinar
• bonă;

• expert contabil;
• expert criminalist;
• expert tehnic atestat;
• expert tehnic judiciar;

• evaluator autorizat;
• evaluator de risc efracţie;

• pilot aeronave;
• pilot maritim aspirant;
• pilot maritim aspirant;
• pilot maritim;
• pilot maritim

• consilier de probatiune
• consilier de siguranţă

pentru transportul rutier al
mărfurilor periculoase;

• consilier in proprietate
industriala

• consilier în proprietate
industrială;

• consilier juridic

• consultant de securitate;
șef tură;

• consultant fiscal

• inginer cadastru;
• inginer cartograf;
• inginer de recepţie și

control aeronave;
• inginer geodez;
• inginer sisteme de

securitate;
• inginer topograf minier;
• inginer topograf;
• subinginer cadastru;
• subinginer cartograf;
• subinginer geodez;
• subinginer topograf minier;
• subinginer topograf;

consilieri

consultanți

ingineri

conducători



NU se poate face încadrare în muncă pe baza declarației pe propria
răspundere pentru următoarele profesii:

personal tehnic

instructori

ofițeri

cadre didactice

biologi/chimiști

medici

auditori

• personal aeronautic pentru
protecţia navigaţiei aeriene
și telecomunicaţii
aeronautice (PNA-TC);

• personal aeronautic pentru
protecţia navigaţiei aeriene
și telecomunicaţii
aeronautice (PNA-TC);

• personal tehnic aeronautic;
• personal tehnic aeronautic;

• instructor de conducere
auto;

• instructor în poligonul de
tir;

• instructor în poligonul de
tragere;

• antrenor
• profesor de legislaţie
rutieră;
• Lector pentru pregătirea și

perfecţionarea
profesională a
personalului de
specialitate din domeniul
transporturilor rutiere;

• ofiţer artilerie (cu adeverinţa
de echivalare a studiilor în
domeniul topografiei și
cadastrului funciar);

• ofiţer cartograf;
• ofiţer electrician maritim

aspirant;
• ofiţer electrician portuar;
• ofiţer electrician;
• ofiţer punte maritim

aspirant;
• ofiţer punte portuar;
• ofiţer punte secund;
• ofiţer punte;
• ofiţer topograf;

• cadru didactic învăţământ
preuniversitar (funcţii
didactice: profesor, profesor
de sprijin/itinerant, profesor
documentarist, profesor
kinetoterapeut, profesor
pentru învăţământ
preșcolar/educator/
educatoare, profesor pentru
învăţământ primar, profesor
preparator nevăzător,
profesor psiholog școlar,
profesor-antrenor/antrenor,
profesor-educator, profesor-
logoped/logoped, profesor-
psihopedagog);

• cadru didactic învăţământ
superior (funcţii didactice:
asistent universitar, lector
universitar/șef de lucrări,
conferenţiar universitar,
profesor universitar);

• Biolog
• biolog în sistemul sanitar;
• Biochimist
• biochimist în sistemul

sanitar;
• chimist în sistemul

sanitar;

• Medic
• medic dentist,
• medic veterinar

• auditor de securitate a
aviaţiei civile;

• auditor de siguranţă
rutieră;

• auditor energetic pentru
clădiri;

• auditor financiar;

interpreți
• interpret limbaj mimico-

gestual;
• interpret limbaj specific

persoanei cu
surdocecitate;

• interpret și traducător
autorizat;

• interpret și traducător
autorizat;



NU se poate face încadrare în muncă pe baza declarației pe propria
răspundere pentru următoarele profesii:

electricieni inspectori

manageri

Juridic

comandant/căpitan/șef de echipaj

Alte meserii și profesii liberale

• electrician de bord;
• electrician;

• inspector de securitate;
• inspector ITP

• manager de securitate;
• manager de transport;

• grefier;
• avocat;
• practician în insolvenţă;

• comandant;
• căpitan fluvial categoria A;
• căpitan fluvial categoria B;
• căpitan portuar;
• șef de echipaj fluvial;
• șef de echipaj maritim;
• șef timonier maritim;

• arhitect
• arhivar;
• arhivist;
• artificier;
• contabil autorizat;
• detectiv particular;
• director departament

securitate;
• diriginte de șantier;
• farmacist,
• fitter;
• geograf cu specializarea

cartografie;
• ghid de turism;
• marinar stagiar;
• marinar;
• mediator;
• meteorolog aeronautic

prognozist;
• moașă,
• monitor de schi,

snowboard și sporturi de
alunecare pe zăpadă

• motorist;

• pirotehnist pentru focuri
de artificii;

• pompagiu;
• proiectant sisteme de

securitate;
• psiholog (inclusiv alte

persoane atestate în
psihoterapie,
psihopedagogie specială
sau psihologie judiciară -
evaluarea
comportamentului
simulat prin tehnică
poligraf);

• restaurator;
• salvator montan;
• scafandru;
• șef obiectiv;
• timonier fluvial;
• timonier maritim;
• urbanist;
• verificator de proiect

atestat;

dispeceri
• dispecer centru de

alarmă;
• dispecer de trafic;
• dispecer operaţiuni de

zbor;



Cum pot obține dreptul de ședere și muncă?

Cetățenii ucraineni pe teritoriul României au nevoie de
aviz de angajare?

Când pot începe sa muncesc pe teritoriul Romaniei?

Pe ce perioada pot fi angajat?

NU este necesar ca cetățenii și angajatorii să urmeze procedura clasică
de obținere a vizei de lungă ședere pentru muncă (D/AM), pot angaja
doar in baza protecției temporare in condițiile de mai sus.

Dreptul de ședere și muncă se obține odată cu protecția temporară.

Protecția temporară se acordă de către Inspectoratul General pentru
Imigrări (IGI) cetățenilor ucraineni aflați într-un punct de trecere a
frontierei de stat a României, inclusiv în zona de tranzit, sau pe teritoriul
României.

Pentru cei care trec acum frontiera, documentul se eliberează pe loc de
IGI la punctele de trecere.
Pentru cei care au intrat în țară începând cu data de 24 februarie, acesta
se elibereaza în baza unei cereri la structurile IGI din țară -> lista Anexa-1-
informare-PT.doc (live.com)

NU este necesar ca cetățenii și angajatorii să urmeze procedura clasică
de obținere a vizei de lungă ședere pentru muncă (D/AM), pot angaja
doar in baza protecției temporare in condițiile de mai sus.

În condiții speciale, după ce obțin dovada de protecție și CNP, a se vedea
punctul 2.

Protecția se instituie pentru un an și poate fi prelungită cu câte șase luni,
până la 2 ani.

Între timp, poate aplica pentru viză de lungă ședere pentru muncă (dacă
se termină conflictul sau se schimă legea).



Care sunt alte prevederi aplicabile în relațiile de
muncă?

Vârsta de la care poate
încheia un contract

individual de muncă în
România?

Salariul minim pe
economie

Principalele drepturi și obligații ale salariatului.
Drepturi

- la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o
perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile
de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de
conducere

- pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual
de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la
inițiativa oricăreia dintre părţi

• 15 ani cu acordul ambilor părinți

• 16 ani fără acordul părinților, cu o
durată maximă de 6h/zi, respectiv
30h/săptămână, cu plata
salariului minim

• +18 ani, maxim 48h/săptămână
cu tot cu ore suplimentare (40h +
max 8h suplimentare)

(este OBLIGATORIU, nu orientativ) –
pentru 8h/zi, lunar, salariu minim
brut de 2550 de lei, angajatul
primește în mână un salariu net de
1524 de lei.

Excepție: salariul minim în construcții
este 3000 lei brut, angajatul primește
în mână un salariu net de 2363 lei

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual; - Concediu de odihnă (plătit) – minim
21 zile/an (se calculează raportat la nr. de zile lucrate până la momentul
depunerii cererii)
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la demnitate in munca;
f) dreptul la securitate si sanatate in munca;
g) dreptul la acces la formarea profesionala;
h) dreptul la informare si consultare;



Principalele drepturi și obligații ale salariatului.

Ce trebuie sa fac pentru a găsi un loc de munca?

jobs4ukr

Refugees.ro

bestjobs

anofm

olx

platforma dedicată
pentru iași

https://jobs4ukr.com/

https://refugees.ro/categories/
jobs/

https://www.bestjobs.eu/ro/
locuri-de-munca/ukrainian-

friendly

20220307_pliant_-servicii-UKR.pdf
(mmuncii.ro)

https://www.olx.ro/locuri-de-
munca/

https://ukriniasi.ro/

Drepturi

obligații

i) dreptul de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si
a mediului de munca;
j) dreptul la protectie in caz de concediere;
k) dreptul la negociere colectiva si individuala;
l) dreptul de a participa la actiuni colective;
m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
n) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele colective de munca
aplicabile.

a) obligația de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a îndeplini
atribuțiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in
contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de
munca;
d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de
serviciu;
e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in
unitate;
f) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
g) alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de munca
aplicabile.

Platforme de încredere create pentru cetățenii ucraineni pe teritoriul României, cu oferte de
muncă unde pot aplica direct:



cetățenii care au solicitat azil
Persoanele care intră în România în baza unei cereri de azil vor avea
acces liber la piața muncii, similar cu cetățenii români.

- fie în baza permisului de ședere ce confirmă forma de protecție
obținută,
- fie în baza unei adeverințe ce confirmă procesarea cererii (în
situația în care aplicația nu este finalizată în trei luni)

Detalii despre procedura de azil:
https://igi.mai.gov.ro/category/diverse/proceduri-azil/
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