
 
 

In baza circolari n° 2 din 28 12 2006 si n°3 din 3 1 2007 al Ministerului de Interne si Solidaritatii Sociale 
 

a. Pentru muncitori ce intra in urmatoarele sectoare: 
Agricultura si turism hotelier / treburile casei sau ingrijirea persoanelor / constructii / siderurgie / persoane cu inalta 
calificare (si cele cuprinse in art. 27 a Testului Unic despre imigrare) / munci de sezon 
 Cine vrea sa angajeze cetateani romani si bulgari in aceste sectoare o pot face liber la fel cum se angajeaza un 
cetatean italian. In momentul stipularii contractului nu e necesar ca muncitori sa aiba carta di soggiorno.  
Cel ce va fie angajat trebuie sa aiba codul fiscal, ce se obtine in toate agenzie delle entrate prezentand un document 
valid. Dupa ce semneaza contractul, care oricum e valid, trebuie sa ceara carta di soggiorno in questura (recomandat 
pentru ca nu percep taxe in plus) sau prin intermediul expedierii in oficiile postale 
 

b. Pentru muncitori cuprinsi in alte sectoare de activitate 
Procedura de angajare a fost mult semplificata si nu mai sunt “quote” 
Cine vrea sa angajeze, inainte de a face contractul, trebuie se expedieze o recomandata a/r la biroul unic pentru 
imigrare o cerere de nulla osta utilizand modelul (MOD SUB NEOCOMUNITARI) ce se gaseste pe internet la Ministerul de 
Interne (www.interno.it) si la Ministerul Solidaritatii Sociale (www.welfare.gov.it). Cund a primit nulla osta poate incheia 
contractul. 
Cel ce va fie angajat, dupa cea semneaza contractul, trebuie sa ceara carta di soggiorno la questura (recomandat 
pentru ca nu percep taxe in plus) sau prin intermediul expedierii in oficiile postale impreuna cu nulla osta eliberat de 
Sportello Unico. 
 

c. Carta di soggiorno (Permis de sedere)  
Cetatenii romani si bulgari pot obtinere direct carta di soggiorno, ce e valabila 5 ani, si e ceruta in questura (recomandat 
pentru ca nu percep taxe in plus) sau prin intermediul expedierii in oficiile postale. Carta di soggiorno e reconoscuta de 
asemena sotilor, copiilor sub 21 de ani si pentru fiecare ruda pe care o are in Romania si o ai in grija. Pentru a cere carta 
di soggiorno trebuie sa ai urmatorele documente:  
1) formuralul (tip) completat si semnat 
2) pasaport sau un document valid  
3) 4 poze format tip  
4) declaratie de locuinta (daca nu are un contract de inchiriere e suficienta o declaratie de gazduire si o xerocopie a unui 
document valid a persoanei ce gazduieste) 
5) Adeverinta de munca sau o declaratie de munca eliberata de angajator 
 

d. Cine nu are servici                                                                                                        
Poate sa circule liber pe teritoriul Italiei pentru trei luni cu un document reconoscut valid (pasaport sau carta de 
identitate). Dupa cele trei luni, in caz de control, trebuie sa demonstreze in ce baza se poate sustine, dar nu poate fi 
explulzat atata timp cat nu pericliteaza ordina publica. Din 2007 decad toate sanctiunile administrative si de asemena 
expulzarile pentru persoanele care au fost deja gasite fara viza sau permis de sedere, sau cu permis de sedere expirat 
sau neactualizat.  
 

e. Assegni familiari (Ajutor familiar)    
Muncitorii romani si bulgari care semneaza un contract sau cei care au deja un contract in Italia pot cere Assegni 
familiari pentru rudele cele au in grija in Romania. 
 
 

 


