MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRI

Raport privind activitatea O.R.I. în anul 2009
pentru combaterea muncii nedeclarate a străinilor

Potrivit prevederilor art. 1 din OUG nr. 55/2007, O.R.I. are atribuţii în
ceea ce priveşte acordarea autorizaţiilor de muncă cetăţenilor străini şi conform
H.G. 639/2007 desfăşoară activităţi de combatere a muncii nedeclarate
desfăşurate de străini.
Urmare la pct. 7 din Planul de Acţiune pentru realizarea condiţionalităţilor
din Memorandumul de Înţelegere între Comisia Europeană şi România, aferente
Tranşei a III-a de împrumut, O.R.I. trebuie să informeze Secretariatul General al
Guvernului cu privire la activităţile desfăşurate pe domeniul combaterii muncii
ilegale şi a rezultatelor obţinute în cursul anului 2009-12-21.
În acest context, la nivelul O.R.I. a fost efectuată o analiză din care rezultă
următoarele:
I. Oficiul Român pentru Imigrări a acordat în anul în curs 3959
autorizaţii de muncă, dintr-un total de 8000 autorizaţii aprobate. Situaţia
autorizaţiilor de muncă eliberate străinilor de către Oficiul Român pentru
Imigrări se prezintă după cum urmează:
Autorizaţii de muncă eliberate străinilor de către Oficiul Român
pentru Imigrări în anul 2009
Detaşaţi

1385

Permanenţi
Permanent studii
Sezonier
Sportiv
Stagiar
Transfrontalier
Total autorizaţii de muncă acordate

2369
75
2
126
1
1
3959

1

II. În scopul combaterii muncii nedeclarate a străinilor, Oficiul
Român pentru Imigrări a desfăşurat următoarele activităţi:
1. La solicitarea Secretariatului General al Guvernului şi a Corpului de
Control al Primului Ministru a centralizat şi transmis la data de 29.06.2009,
către cele 2 instituţii, o situaţie a controalelor, defalcată pe luni, care au fost
efectuate de către cadrele O.R.I. în perioada iunie-septembrie 2008 şi rezultatele
înregistrate.
2. Prin Dispoziţia nr. 2835096/30.07.2009 a dispus intensificarea
activităţii de control asupra angajatorilor care au solicitat O.R.I. eliberarea
autorizaţiilor de muncă unor cetăţeni străini.
3. La nivelul formaţiunilor teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări
a fost realizat Planul de măsuri propriu pentru intensificarea controalelor ce
vizează munca nedeclarată aferentă lunilor iulie, august, septembrie, octombrie,
noiembrie şi decembrie 2009.
4. A fost creat un nou modul în sistemul informatic de date al instituţiei
noastre, ce cuprinde angajatorii, angajaţii, de pe raza de competenţă a fiecărei
formaţiuni teritoriale ce urmează a fi verificaţi şi, totodată, rezultatele obţinute
în acţiunile şi controalele efectuate pe aceste domenii de activitate.
5. De la nivelul central s-a transmis o dispoziţie către toate formaţiunile
teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări privind implementarea
rezultatelor obţinute în urma controalelor şi acţiunilor executate în macheta de
aplicaţie nou creată.
6. Cadrele ORI au participat alături de lucrători I.M. şi A.N.A.F. la
întocmirea Protocolului tripartit de colaborare în vederea combaterii muncii
nedeclarate.
7. Săptămânal, în cursul zilei de luni, au fost raportate către Secretariatul
General al Guvernului şi Corpul de Control al Primului Ministru rezultatele
înregistrate de către structurile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări,
atât în ceea ce priveşte controalele executate pentru depistarea străinilor care
desfăşoară activităţi lucrative în mod ilegal, cât şi pentru cei care nu mai au drept
de şedere pe teritoriul României.
8. Conform celor dispuse, Oficiul Român pentru Imigrări a procedat la
informarea Secretarului de Stat pentru Comunităţile Locale, desemnat de
conducerea Ministerului Administraţiei şi Internelor în calitate de coordonator al
realizării tuturor obiectivelor ce revin structurilor M.A.I. din Planul de acţiune
pentru realizarea condiţionalităţilor din Memorandumul de Înţelegere între
Comisia Europeană şi România aferente Tranşei a II–a de împrumut, precum şi
informarea lunară a Departamentului Ordine şi Siguranţă şi Publică din cadrul
M.A.I.
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9. Periodic, Secretariatul General al Guvernului a organizat întâlniri de
lucru cu reprezentaţii celor trei instituţii implicate, din partea O.R.I. fiind
desemnaţi să participe directorul Direcţiei Migraţie - Aurel Teodorescu şi comisar
şef de poliţie Ioan Puhace.
10. Lunar s-a transmis către Secretariatul General al Guvernului situaţia
centralizatoare pe judeţe, a societăţilor comerciale care au angajaţi/detaşaţi
cetăţeni străini şi numărul acestora. Situaţia a fost realizată ca urmare a
îndeplinirii de către O.R.I. a Obiectivului 3 lit. a) din Raportul Secretariatului
General al Guvernului privind “Progresul pentru realizarea condiţionalităţilor
referitoare la reforma structurală aferentă Tranşei a II–a din Memorandumul de
Înţelegere între Comisia Europeană şi România – iulie 2009 – octombrie 2009”.
11. Au fost transmise, lunar, la solicitarea Secretariatului General al
Guvernului, situaţiile comparative 2008/2009 privind gradul de intensificare,
sub aspect cantitativ, al controalelor efectuate pentru combaterea muncii
nedeclarate, la societăţile comerciale care au angajaţi/detaşaţi cetăţeni străini.
Urmare a activităţilor întreprinse de către Oficiul Român pentru Imigrări,
în perioada analizată, au fost obţinute următoarele rezultate în combaterea
muncii nedeclarate:
III. Rezultate obţinute în combaterea muncii nedeclarate
în anul 2009

Luna iulie 2009

Luna august 2009

140 acţiuni/controale;
- 140 de societăţii controlate;
- 33 de cetăţeni străini depistaţi în
situaţii ilegale, pentru care au fost dispuse
următoarele măsuri:
-32 decizii de returnare;
- 1 străin scos cu escortă;
- 13.650 lei sancţiuni
contranvenţionale acordate străinilor;
- 5 informării I.M.;
- 3 informării A.N.A.F.
236 acţiuni/controale;
- 674 de societăţii controlate;
- 42 de cetăţeni străini depistaţi în
situaţii ilegale, pentru care au fost dispuse
următoarele măsuri:
- 22 decizii de returnare;
- 1 străin scos cu escortă;
- la 4 străini le-au fost revocate
vizele de intrare;
- 2 puşi în legalitate;
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- 67.200 lei sancţiuni
contranvenţionale acordate societăţilor
comerciale;
- 10 informării I.M.;
- 13 informării ANAF.

Luna septembrie 2009

Luna octombrie 2009

Luna noiembrie 2009

Luna decembrie
(14.12.2009)

230 acţiuni/controale;
- 641 de societăţii controlate;
- 46 de cetăţeni străini depistaţi în
situaţii ilegale, pentru care au fost dispuse
următoarele măsuri:
- 23 decizii de returnare;
- 3 puşi în legalitate;
- 63.400 lei sancţiuni
contranvenţionale acordate societăţilor
comerciale;
- 1 informare I.M;
- 6 informării ANAF.
–121 acţiuni/controale;
- 388 de societăţii controlate;
- 47 de cetăţeni străini depistaţi în
situaţii ilegale, pentru care au fost dispuse
următoarele măsuri:
- 20 decizii de returnare;
- 2.900 lei sancţiuni
contranvenţionale aplicate străinilor
- 87.000 lei sancţiuni
contravenţionale aplicate societăţilor
comerciale.
- 7 informări I.M;
- 23 informării ANAF.
53 acţiuni/controale;
- 168 de societăţii controlate;
- 8 de cetăţeni străini depistaţi în situaţii
ilegale, pentru care au fost dispuse
următoarele măsuri:
- 5 decizii de returnare;
- 1.400 lei sancţiuni;
- 9.035 lei sancţiuni
contranvenţionale aplicate societăţilor
comerciale;
- 1 informare ITM;
- 5 informării ANAF.
14 acţiuni/controale;
- 56 de societăţii controlate;
- niciun străin depistat în situaţii ilegale;
- 3000 lei sancţiuni contravenţionale
aplicate societăţilor comerciale.
- 2 informării ANAF.
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Concluzii
Implementarea planului de sporire a intensităţii controalelor a condus la o
creştere semnificativă a numărului societăţilor comerciale verificate în scopul
depistării cetăţenilor străini care desfăşoară activităţi lucrative fără forme legale
pe teritoriul României, respectiv de la 611 în anul 2008, la 2067 în anul 2009
(+1456);
Numărul redus al străinilor depistaţi în acţiunile desfăşurate pe specificul
muncii nedeclarate a străinilor, respectiv de 176 persoane, poate fi pus pe seama
crizei economice ce afectează România, mulţi dintre angajatori renunţând la forţa
de muncă străină ca urmare a diminuării volumului activităţilor desfăşurate, dar
şi pe seama efectelor controalelor desfăşurate.
S-a constatat totuşi că, mulţi angajatori preferă să desfăşoare activităţi
lucrative cu forţă de muncă nedeclarată, fapt ce se reflectă în valoarea amenzilor
aplicate în cursul anului 2009, respectiv 229635 şi a comunicărilor efectuate
către A.N.A.F. (52) şi I.M. (24).
Obiective
Pentru anul 2010 ne propunem continuarea activităţilor de combaterea a
muncii nedeclarate a străinilor şi respectarea întocmai a Planului de acţiune al
Secretariatului General al Guvernului pentru realizarea condiţionalităţilor din
Memorandumul de înţelegere dintre Comisia Europeană şi România, aferente
Tranşei a III-a.
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