SERVIZI ASSOCIATI Srl

Sediu Social:
Str. Timis, Nr.81A, Giroc, Jud. Timis (Romania)
Office:
Strada Gheorghe Lazar, Nr. 24, et. 11, ap. 62
(Fructus Plaza) Timisoara, Jud. Timis (Romania)

NEWSLETTER Nr.9/2022
ANGAJAREA CETĂȚENILOR UCRAINENI CARE PROVIN DIN ZONA DE CONFLICT ARMAT.
Prin OUG 20/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru
stabilirea unor măsuri de sprijin și asistență umanitară s-a reglementat posibilitatea de angajare a
cetățenilor ucraineni fără aviz de angajare.
O alta excepție de la condițiile în care pot fi angajați cetățenii statelor din afara UE constă în
angajarea cetățenilor ucraineni fără să fie necesară viza de lungă ședere pentru angajare în
muncă. Prelungirea dreptului de ședere se va realiza fără a fi necesară viza de lungă ședere pentru
angajare în muncă.
OUG 20/2022 prevede ca încadrarea în muncă a cetățenilor ucraineni, care provin din zona de
conflict armat din Ucraina, care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională sau
experiența în activitate necesare ocupării unui loc de muncă, se poate realiza, pentru o perioadă
de 12 luni cu posibilitatea de prelungire cu perioade de 6 luni, pentru maximum un an.
Procedura de încadrare în muncă a cetățenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din
Ucraina a fost aprobată prin OMSS 301/2022.
Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și
personale prin modalitățile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul
intern.
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, 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.
Angajarea cetățenilor ucraineni poate fi facută fie prin intermediul agențiilor pentru ocuparea
forței de muncă, fie în mod direct.
Incadrarea în muncă se realizează în baza declarației pe proprie răspundere al cărei model este
prevăzut în Anexa OMSS 301/2022 (anexat):
 dacă cetățenii ucraineni se prezintă la agenția pentru ocuparea forței de muncă județene,
declarația se completează cu sprijinul și sub îndrumarea consilierului de orientare și
primește dispoziția de repartizare în vederea prezentării la angajator;
 dacă un cetățean ucrainean contactează direct un angajator, fără a mai solicita serviciile
agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului Bucuresti,
acesta completează declarația pe propria răspundere împreună cu angajatorul la care
urmează să se încadreze.
Angajarea se face în baza actului de identitate, pașaportului sau a altui document care atestă
identitatea și a declarației pe proprie răspundere (Anexa OMSS 301/2022).
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Cetățenii ucraineni nu pot fi angajați fără documente care să probeze calificarea profesională pe
următoarele funcții : medic, medic dentist, farmacist, asistent medical generalist, moașă, medic
veterinar și arhitect. De asemenea, cetățenii uncraineni nu pot fi angajați pe o funcție care implică
exercitarea uneia dintre profesiile prevăzute la anexele nr. 2, 4 și 8 din Legea nr. 200/2004 privind
recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania,
cu modificările și completările ulterioare.
Aceste reguli speciale se vor aplica doar cetățenilor ucraineni intrați legal pe teritoriul României și
care provin din zona de conflict armat din Ucraina, și totodată, nu solicită o forma de protecție
potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România (respectiv statutul de refugiat sau statutul
conferit prin protecția subsidiară).

Surse de referință:
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 7 martie 2022 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistenţă umanitară;
ORDIN nr. 301 din 9 martie 2022 pentru aprobarea Procedurii de încadrare în muncă a cetăţenilor
ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina.
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