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În data de 29 decembrie 2011 a fost publicată Hotărârea de Guvern 
nr.1.261/2011 privind stabilirea numărului de
eliberate străinilor în anul 2012. 

Potrivit Hotărârii, în anul 2012 pot fi eliberate 5.500 de autorizaţii străinilor 
care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în 
baza deciziei de detaşare a unui angajator-persoană juridică străină

Tipurile şi numărul de autorizaţii de muncă ce pot fi acordate

 autorizaţii pentru lucrători permanenţ
 autorizaţii pentru lucrători detaşaţi –
 autorizaţii pentru lucrători înalt calificaţi 
 autorizaţii pentru lucrători sezonieri
 autorizaţii pentru lucrători stagiari –
 autorizaţii pentru lucrători transfrontalieri
 autorizaţii pentru sportivi – 300 
 autorizaţii de muncă nominale – 100.

Dacă numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă va depăşi 
contingentul anual stabilit, acesta poate fi suplimentat de către Guvern, 
printr-o nouă hotărâre, la propunerea Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României nr. 935/29.12.2011

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, Mihaela 
Mitroi, Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold.
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