
Contravenţii şi sancţiuni prevăzute de OUG nr.194/2002 privind regimul străinilor în România, cu 
modificările şi completările ulterioare 

Sunt considerate contravenţii urmatoarele fapte: 

1.aducerea în România de către companiile de transport (aeriene, navale sau terestre) a străinilor fără documente de 
trecere a frontierei, cu documente sau vize false ori falsificate sau ascunşi în mijloacele de transport şi se 
sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, calculată pentru fiecare străin transportat; 

2.neîndeplinirea de către străin a obligaţiei de a părăsi teritoriul României după data la care încetează dreptul de 
şedere în România stabilit prin viză sau, după caz, prin permisul de şedere şi se sancţionează cu amendă : 

- de la 400 lei la 700 lei, în cazul unei şederi de până la 30 de zile după încetarea dreptului de şedere; 
- de la 600 lei la 1000 lei, în cazul unei şederi de până la 60 de zile după încetarea dreptului de şedere; 
- de la 800 lei la 1200 lei, în cazul unei şederi de peste 60 de zile după încetarea dreptului de şedere. 
3.neîndeplinirea de către străin sau de către persoana care îl găzduieşte a obligaţiei de anunţare a şederii acestuia la 
organul de poliţie competent teritorial până cel tarziu după 3 zile de la împlinirea termenului de 3 zile de la data 
intrarii in Romania si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei; 

4. nerespectarea obligației de catre strainul care îşi schimbă numele, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţade a 
solicita un nou document de identitate odată cu declararea modificării intervenite în situaţia personală si se 
sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei; 

5.  Nedeclararea de catre strain in termen de 30 de zile la formatiunea Inspectoratului General pentru Imigrari 
competenta a: 
a) oricărei modificări intervenită în situaţia personală, în special schimbarea numelui, a cetăţeniei, a domiciliului sau 
reşedinţei, încheierea, desfacerea ori anularea căsătoriei, naşterea unui copil, decesul unui membru de familie aflat 
pe teritoriul României; 
b) oricărei modificări intervenite în legătură cu angajarea sa în muncă; 
c) prelungirii valabilităţii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat. 

Nedeclararea de catre strain in termen de 48 de ore la organul de poliţie competent teritorial a furtului sau pierderii 
documentelor de trecere a frontierei de stat ți se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei; 

6.   permiterea iesirii din  tara a strainilor  impotriva carora a fost dispusa de catre magistrat masura obligarii de a nu 
parasi localitatea sau tara sau au fost condamnati prin hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si are de executat o 
pedeapsa privata de libertate, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1000 lei; 

7.  nedepunerea cererii de prelungirea dreptului de sedere de catre strain, cu cel putin 30 de zile inainte de expirare a 
dreptului de sedere anterior, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei;  ; 

8.  neindeplinirea de catre strain a obligatiei de a face demersuri pentru prelungirea valabilitatii documentelor 
expirate sau reinnoirea acestor documente necesare sederii in Romania, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 
500 lei; 

9.  nerespectarea de catre angajator sau de către beneficiarul de prestări servicii a obligatiei de comunicare in scris la 
formatiunea Inspectoratului General pentru Imigrari competenta, in termen de 5 zile de la intrarea in Romania a 
situatiei nominale a strainilor  angajati, se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 3000 lei ; 

10.   neindeplinirea de catre strain a obligatiei de a se prezenta la formatiunea teritoriala a Inspectoratului General 
pentru Imigrari, in termenul de 30 de zile de la primirea comunicarii prin care i s-a aprobat dreptul de sedere 
permanenta in Romania, in vederea eliberarii permisului de sedere permanenta, se sanctioneaza cu amenda de la 
100 lei la 500 lei; 

11.   nerespectarea de catre straini a obligatiei de a avea in permanenta asupra sa permisul de sedere sau documentul 
de tolerat, de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor competente ori de cate ori i se solicita acesta, sau 
neprezentarea documentelor de calatorie, in cazul strainilor aflati in Romania in baza unei vize ori in temeiul unor 



conventii internationale sau acte normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize, se sanctioneaza cu 
amenda de la 100 lei la 500 lei; 

12. nerespectarea de catre strain a termenului pentru cererea de reinnoirea permisului de sedere pe termen lung 
respectiv cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii documentului, se sanctioneaza cu amenda de la 100 
lei la 500 lei; 

13. nerespectarea obligatiei strainului de a anunta formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari 
in termen de cel mult 5 zile despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea permisului de sedere, respectiv a 
documentului de tolerat se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei; 

14. nerespectarea de catre titularul unui paşaport pentru persoană fără cetăţenie a obligatiei de a anunta în termen de 
cel mult 5 zile de la data constatarii, formatiunea teritoriala a Inspectoratului General pentru Imigrari care a eliberat 
documentul despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea acestuia, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei 
la 500 lei; 

15.  retinerea documentului de trecere a frontierei de stat al unui strain sau a permisului de sedere de catre persoane 
neautorizate, se sanctioneaza cu amenda de la 2000 lei la 3000 lei; 

16. nerespectarea de catre un titularul unui permis de mic trafic de frontiera a perioadei de sedere stabilita prin 
acord, se sanctioneaza cu amenda de la 600 lei la 1.200 de lei. 

17. depasirea de catre un titularul unui permis de mic trafic de frontiera a zonei de frontiera stabilita prin acordul 
care reglementeaza regimul juridic privind micul trafic de frontiera comuna, se sanctioneaza cu amenda de la 600 
lei la 1.200 lei. 

18. nerespectarea de catre titularul permisului de mic trafic de frontiera a obligatiei de a avea in permanenta asupra 
sa documentul, de a nu-l instraina si de a-l prezenta organelor autoritatilor competente ori de cate ori se solicita, se 
sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 

19.  se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, titularul permisului de mic trafic de frontiera care nu anunta 
in cel mult 5 zile organele politiei de frontiera competente despre furtul, pierderea, deteriorarea sau distrugerea 
permisului de mic trafic. 

  

Contraventii prevazute de O.G. nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul 
Romaniei si pentru modificarea si completarea unor alte acte normative privind regimul strainilor in Romania 

1. Netransmiterea catre inspectoratul teritorial de munca a comunicarii sau a oricaror modificari a elementelor 
prevazute in contract privind detasarea salariatilor straini in termen de 5 zile de la data inceperii activitatii de către 
beneficiarul prestarii de servicii se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2000 lei. 

2. Neindeplinirea de catre angajator/beneficiarul prestarii de servicii a obligatiei de a pastra avizul de 
angajare/detasare si o copie a permisului de sedere sau a documentului de calatorie din care sa rezulte legalitatea 
sederii strainului pe teritoriul Romaniei pe durata intregii perioade de angajare sau detasare se sanctioneaza cu 
amenda de la 700 lei la 1000 lei. 

3. Neindeplinirea de catre angajator/beneficiarul prestarii de servicii (care are incadrat in munca/detasat un strain 
pentru care nu este necesara obtinerea avizului de angajare/detațare) a obligatiei de a comunica Inspectoratului 
General pentru Imigrari in cel mult 10 zile de la data inceperii activitatii acestora pe teritoriul Romaniei, copia 
contractului individual de munca, copia actului de detasare, precum si a inscrisurilor care atesta dreptul de munca 
fara aviz se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 3000 lei. 

4. Nerespectarea de către angajator a obligaţiilor privind asigurarea cazării lucrătorului sezonier, asumate potrivit 
art. 12^1 din OG 25/2014, sau reţinerea automată din salariu a chiriei, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. 



5. Neîndeplinirea obligaţiei beneficiarului prestării de servicii care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de 
detaşare de a comunica de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări orice modificare a situaţiei de fapt sau de 
drept care afectează îndeplinirea condiţiilor de eliberare a avizului solicitat se sanctioneaza cu amendă de la 1.000 
lei la 2.000 lei.  
 
Cu aceea ți amendăse pedeps          -a dispus 
detaşarea de a transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare 
privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. 
Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui 
rază teritorială îşi are sediul, precum şi Inspectoratului General pentru Imigrări în termen de maximum 5 zile de la 
data producerii acesteia. 

6. Primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin fără aviz de angajare sau de detaşare, cu sau fără contract 
individual de muncă încheiat în formă scrisă se sanctioneaza cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare 
persoană identificată 

7. Primirea la muncă pe teritoriul României a unui străin cu şedere ilegală, cu sau fără contract individual de muncă 
încheiat în formă scrisă, se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru fiecare persoană 
identificată. 

In cazul in care contraventiei prevazute la punctul 7, se poate aplica si una sau mai multe dintre urmatoarele 
sanctiuni contraventionale complementare: 

a) pierderea totală ori parţială a dreptului angajatorului/beneficiarului prestării de servicii de a beneficia de prestaţii, 
ajutoare ori subvenţii publice, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene gestionate de autorităţile române, pentru o 
perioadă de până la 5 ani; 
 
b) interzicerea dreptului angajatorului/beneficiarului prestării de servicii de a participa la atribuirea unui contract de 
achiziţii publice pentru o perioadă de până la 5 ani; 
  
c) recuperarea integrală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor ori subvenţiilor publice, inclusiv a fondurilor Uniunii 
Europene gestionate de autorităţile române, atribuite angajatorului/beneficiarului prestării de servicii pe o perioadă 
de până la 12 luni înainte de constatarea faptei; 
 
d) închiderea temporară sau definitivă a punctului ori a punctelor de lucru în care s-a săvârşit contravenţia sau 
retragerea temporară ori definitivă a licenţei de desfăşurare a activităţii profesionale în cauză, dacă acest lucru este 
justificat de gravitatea încălcării.  


