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Seminar privind regulile de imigrare a 
străinilor în România 

Angajarea și/sau detașarea străinilor în România e condiționată de 

reguli stricte și proceduri specifice de imigrare, ce trebuie respectate 

atât de străini, cât și de compania din România unde aceștia își vor 

desfășura activitatea. Nerespectarea acestor reguli este sancționată 

aspru atât Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspecția Muncii, cât și de 

autoritățile de imigrare. 

Seminarul nostru vine în întâmpinarea companiilor românești unde-și 

desfășoară activitatea cetățeni ai statelor terțe și se adresează cu 

precădere specialiștilor din departamentele de resurse umane / 

mobilitate internaţională.   

Obiectivele seminarului: 

În cadrul acestui seminar, principalele teme abordate vor fi: 

 Modificări legislative cu impact în procesul de imigrare 

 Provocări și aspecte practice ale regulilor de imigrare în vederea 

angajării și detașării lucrătorilor străini în România 

o Dreptul de muncă vs. dreptul de ședere al străinilor în 

România 

o Apostilarea sau supralegalizarea documentelor străine 

o Recunoașterea studiilor în România – condiție importantă în 

vederea angajării / detașării străinilor în România 

o Viza de scurtă ședere vs. viză de lungă ședere  

o Lucrător înalt-calificat / Lucrător transferat intra-grup (ICT) – 

criterii eligibilitate 

 Alte aspecte de interes legate de detașările în România 

Instructori: 

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul 

de imigrare, a angajării și detașării străinilor în România: 

 Simona Duncă, Manager, People Services – Global Mobility 

Services (Immigration and Social Security Practice) 

 Bogdan Dincă, Manager, People Services – Global Mobility  

Services (Immigration Practice) 

Pentru a fi siguri că vom trata cele mai importante teme pentru 

dumneavoastră, și pentru o abordare cât mai practică, avem rugămintea 

să ne transmiteți la momentul înscrierii (anadavid@kpmg.com) și o listă 

a problemelor practice pe care doriți sa le includem în dezbatere. 

kpmg.com/socialmedia 

  kpmg.com/app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  

  

Loc 

Șos. București – Ploiești, nr. 
69-71, P.O. Box 18-191, 
Sector 1, București, 
013685   

Limba 

Română  

Înscrieri 
Până la 23 martie 2017, 
prin confirmare telefonică 
sau prin email la: 

Ana Maria David 
T: +40 751 222 725 
E: anadavid@kpmg.com  
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