Traducere neoficială
Ministerul Muncii şi Securităţii Sociale

Secretariatul General
pentru Imigraţie şi Emigraţie

Nr. 1713/19 decembrie 2013
INSTRUCŢIUNILE SGIE/5/2013 REFERITOARE LA REGIMUL JURIDIC APLICABIL
LUCRĂTORILOR ROMÂNI ÎN CONTUL TERŢILOR ŞI MEMBRILOR DE FAMILIE AI
ACESTORA ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE 2014
Tratatul din 25 aprilie 2005 privind aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană a intrat
in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
În conformitate cu Protocolul referitor la condiţiile şi procedura de admitere a acestor state în UE
şi cu Anexa VII a Acordului privind condiţiile de aderare, precum şi cu adaptările Tratatelor de
funcţionare a UE, Consiliul de Miniştrii a adoptat perioade tranzitorii pentru libera circulaţie a
lucrătorilor provenind din aceste state prin Acordul din 22 decembrie 2006 şi Acordul din 28
decembrie 2007.
Prin Decizia Comisiei din 11 august 2011, Spania a fost autorizată să suspende temporar
aplicarea articolelor 1 şi 6 din Regulamentul (UE) 492/2011 al Parlamentului şi Consiliului cu
privire la libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul Uniunii, cu referire la lucrătorii români,
suspendare ce a fost decisă prin Acordul Consiliului de Miniştri din 22 iulie 2011.
Ulterior, Decizia Comisiei din 20 decembrie 2012 a autorizat Spania să prelungească
suspendarea temporară menţionată anterior, referitoare la cetăţenii români, până la data de 31
decembrie 2013.
Ca urmare a finalizării perioadei tranzitorii de restricţionare a liberei circulaţii a acestor lucrători,
Secretariatul General, în cadrul exercitării funcţiei ce îi corespunde conform celor stabilite în
articolul 8.3.c).4 din Decretul Regal 343/2012, din 10 februarie, prin care se descrie structura
bazică a MEYSS, stabileşte următoarele Instrucţiuni:
PRIMA INSTRUCŢIUNE:
În data de 31 decembrie 2013 încetează valabilitatea Instrucţiunilor SGIE/3/3012, prin care se
prelungesc Instrucţiunile SGIE/1/2012 privind regimul aplicabil lucrătorilor români în contul
terţilor şi membrilor de familie ai acestora, aplicabile până la data de 31 decembrie 2012.
A DOUA INSTRUCŢIUNE:
Începând cu 1 ianuarie 2014 cetăţenii români nu vor mai avea nevoie de autorizaţie de muncă
pentru exercitarea unei activităţi lucrative în contul terţilor, fiindu-le aplicabil, atât lor cât şi

membrilor de familie beneficiari ai dreptului de liberă circulaţie şi rezidenţă, regimul prevăzut în
Spania pentru cetăţenii statelor membre ale UE, altor state membre ale Acordului privind Spaţiul
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, stabilit prin Decretul Regal 240/2007, din 16
februarie, privind intrarea, libera circulaţie şi rezidenţa în Spania a cetăţenilor statelor membre
ale UE şi celor din alte state părţi ale Acordului privind Spaţiul Economic European.
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