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Modificări aduse legislației pentru imigrări prin transpunerea Directivei 
Parlamentului European și a Consiliului (UE) 2016/801 privind condițiile de 
intrare și de ședere a rezidenților din țări ce nu aparțin UE / SEE / Elveția pentru 
cercetare, educație, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de 
schimb de studenți sau proiecte educaționale și activitățile „au pair”. 
 

 

Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 941 din 7 noiembrie 2018 și va produce efecte în 3 zile de la 

data publicării . 

 

Printre modificările importante se regăsesc următoarele: 

 

• Modificarea salariului de referință: autoritățile au decis eliminarea obligației angajatorilor de a le acorda 

străinilor cel puțin salariul mediu brut pe economie, limita fiind stabilită de salariul minim pe economie. 

Pentru lucrătorii cu înaltă calificare pragul minim de salarizare va fi redus la două salarii medii brute în 

loc de patru, conform prevederilor anterioare;  

 

• Modificări privind anularea dreptului de ședere: sunt clarificate condițiile generale privind anularea 

dreptului de ședere în România pentru nerezidenții admiși, care sunt scutiți de obținerea vizei; 

 

• Introducerea de noi categorii de persoane / termeni: sunt definite și reglementate noi categorii, cum 

ar fi: au pair, cercetător, elev, student, stagiar, proiect educațional, entitate-gazdă, familie-gazdă etc.; 

 

• Taxele guvernamentale pentru obținerea permiselor de muncă sunt reduse cu 50%. 

 
Sursa: Legea nr. 247/2018 pentru modifcarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în 

România, publica în M.O. nr. 941 / 07.11.2018 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

 



 
 
 

TAX FLASH Noiembrie 2018 

Albania  |  Austria  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Czech Republic  |  Hungary  |  Poland  |  Romania  |  Serbia  |  Slovakia  |  Slovenia 

An independet member of the Baker Tilly Europe Alliance 

 

Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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