PROCEDURA
pentru depunerea documentatiei si obtinerea adeverintei necesare la Oficiul
Roman pentru Imigrari

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 56/2007
privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, art. 3, lit. a,
strainii pot fi incadrati in Romania numai daca “locurile de munca vacante nu pot fi
ocupate de catre cetatenii romani, ai altor State Membre ale UE, ai statelor semnatare
ale Acordului privind Spatiul Economic European, precum si de rezidenti permanenti pe
teritoriul Romaniei”.
Conform art. 7, lit. e, unul dintre documentele necesare la Oficiul Roman pentru
Imigrari, in vederea obtinerii avizului favorabil pentru incadrarea in munca si detasarea
strainilor pe teritoriul Romaniei, este adeverinta privind forta de munca disponibila.
Pentru eliberarea acestui document de catre A.M.O.F.M Bucuresti este necesara
parcurgerea urmatorilor pasi:
1. Depunerea ofertei de locuri de munca vacante in limba romana – Anexa 1
(formularul se regaseste pe site-ul institutiei www.bucuresti.anofm.ro, la rubrica
“Formulare”). Formularul completat se depune la registratura institutiei sau se
transmite prin e-mail sau fax si trebuie sa cuprinda informatiile si conditiile
referitoare la ocuparea posturilor (numar posturi, experienta, limbi straine
solicitate, valabilitatea ofertei) si sa fie stampilat si semnat de catre
reprezentantul legal al angajatorului. Este obligatoriu sa se completeze rubrica
“Oferta valabila si pentru cetatenii Uniunii Europene”. Valabilitatea ofertei
trebuie sa fie de minim 5 zile lucratoare de la data publicarii ofertei locurilor
de munca vacante pe portalul european.

Pentru eliberarea adeverintei solicitata de angajatorul roman, document necesar
pentru obtinerea autorizatiei de munca aferenta angajarii lucratorilor nonUE, se
vor accepta doar ofertele angajatorilor care, la cerintele locului de munca,
mentioneaza ca limbi straine necesare ocuparii postului doar pe cele de larga
circulatie europeana.

Atentie: Informatiile din oferta, semnatura si stampila angajatorului trebuie sa fie
lizibile.

2. Depunerea unei solicitari de adeverinta, in baza ofertei depuse, insotita
de o imputernicire pentru persoana ce urmeaza sa ridice documentatia
eliberata de catre A.M.O.F.M Bucuresti, precum si copia actului de identitate
al persoanei respective. Imputernicirea poate sa fie:
-

avocatiala (prin avocat/cabinet de avocat care are contract cu
societatea/persoana fizica angajatoare);

-

pentru un angajat din cadrul societatii (in acest caz se precizeaza
functia detinuta de persoana respectiva);

-

prin procura notariala, valabila la data eliberarii adeverintei (in cazul
persoanelor fizice care au calitatea de angajator si imputernicesc alte
persoane fizice);

-

pentru reprezentantul unei alte societati, cu care firma angajatoare are
contract de prestari servicii, contract de consultant (in aceasta situatie,
se precizeaza numarul contractului si data incheierii acestuia).

Atentie: Imputernicirea trebuie prezentata cu cel putin 2 zile inainte de eliberarea
adeverintei.
Oferta de locuri de munca vacante si solicitarea de adeverinta, insotita de
imputernicire, pot fi depuse in aceeasi zi.
Adeverinta necesara la Oficiul Roman pentru Imigrari poate fi eliberata
numai in situatia in care documentatia depusa este completa, conform procedurii.

CONDUCEREA

