
Ръководство за работоспособност за български граждани в Румъния

Регистрация на местоживеенето на чуждестранния гражданин 
 Имайки предвид, че иска да наеме чужд гражданин, от България (член на ЕС), за

престой повече от 3 месеца на румънска територия, работодателят трябва да регистрира
пребиваването  на  чуждестранния  гражданин  в  териториалните  звена  на  Главния
инспекторат по имиграцията (IGI) в окръга, където този човек живее. Тук трябва да
бъде представен папка, съдържаща определени документи, а именно: 

 Трудов договор, оригинал и копие или удостоверение в оригинал, издадено от
работодателя;

 Заявление образец;
 Отпечатан  Общия  регистър  на  служителите  (подписан  и  подпечатан  от

работодателя);
 Квитанция за съответните такси.

Въз основа на посочените по-горе документи, за български граждани, наети в
Румъния, удостоверение за регистрация се издава от IGI в същия ден и е валидно за
период до 5 години, но не по-малко от една година. 

В този момент въз основа на CNP(ЕГН), получено от IGI, служителят емигрант
може да бъде включен в Декларация 112, без да има проблеми с валидирането, да бъде
регистриран в системата за социално осигуряване. 

Чуждестранният служител трябва също да поиска свидетелство за записване при
лекар от работодателя и да се регистрира при семеен лекар в Румъния, тъй като една от
задължителните данни за деклариране на таксата за Здравно и пенсионно осигуряване е
тази, свързана със Здравноосигурителна каса на служителя. 

Заплата и изчисляване на социалните вноски
За  индивидуалния  трудов  договор  заплатите  се  изчисляват  по  същия  начин,

както за местния служител, като се прилага местното законодателство. По този начин
работодателят ще изчислява и удържа осигурителни вноски и данък върху дохода в
съответствие със законовите разпоредби, действащи към момента на изчислението. До
25-то число на следващия месец, всички те са декларирани с Декларацията 112 и се
изплащат от името на служителя на румънската държава. 

За  да  получите  свидетелството  за  регистрация,  се  представят  следните
документи, в зависимост от целта: 

1. Назначаване на работа
 Заявление образец;
 Лична карта/паспорт (оригинал и копие);
 Трудов договор (оригинал и копие) или удостоверение издадено от работодателя

(оригинал);
 Отпечатан Общия  регистър  на  служителите,  в  частта,  където  данните  за

трудовия  договор  могат  да  бъдат  намерени,  подпечатани  и  подписани  от
работодателя, за да се потвърди истинността на представения документ;

 Плащане на такси.

2. Командироване
 Заявление образец;
 Лична карта или паспорт (оригинал и копие);
 Договорът за командироване, писмо за командироване, преведен и легализиран

в  съответствие  със  закона  и  писмо  от  румънското  дъщерно  дружество  /
компания, потвърждаващ, че е командирован за периода, предвиден в договора
за командироване;

 Плащане на такси.



В  зависимост  от  вида  дейност,  която  иска  да  извършва  в  Румъния,
чуждестранният  гражданин  може да  бъде  нает  като:  Постоянен  работник;  Стажант;
Сезонен  работник;  Трансграничен  работник;  Висококвалифициран  работник;
Командирован  работник; ИКТ работник.

Ръководство за работоспособност в Румъния за румънски граждани

В  Румъния  трудовите  отношения  между  работодателя  и  работниците  и
служителите  са  регламентирани  от  37  нормативни  акта,  сред  които  най-важно  е,
разбира се, Кодексът на труда (Закон № 53/2003).

Действащото  законодателство  отчита  всеки  аспект,  който  може  да  се  намеси  в
трудовите отношения през 2020 г., от избора на правоотношение между страните (вид
трудов договор) до правила за достъп до периметъра на работодателя или защитата на
бременните служители.

1. Получаване на медицинско одобрение за служителите
Човек може да бъде нает само въз основа на медицинско свидетелство (лист за

работоспособност, издаден от лекар, специализиран по трудова медицина), в който се
посочва,  че  въпросното  лице  е  годно  да  изпълнява  тази  работа.  Медицинското
становище  се  получава  преди  първия  работен  ден  и  впоследствие  периодично  се
подновява. Бъдещият служител получава одобрението от семейния лекар и компанията
ще получи одобрението от лекар, специализиран по трудова медицина.

2. Изготвяне на документи за трудови отношения
Най-важният  документ  е  индивидуалният  трудов  договор  (заедно  със

съответните допълнителни документи), но в допълнение към това трябва да се състави
поне  следното:  длъжностната  характеристика;  информация  за  предишно  наемане  на
работа;  приемно  -  предавателен  протокол  на  трудовия  договор.  Длъжностната
характеристика трябва да бъде съставена при наемането.

3. Създаване, попълване и предаване на Общия регистър на служителите
(REGES)

Това е електронен регистър, който се създава и поддържа от всеки работодател и
се изпраща до Териториалната инспекция по труда, тъй като индивидуалните трудови
договори се сключват или се правят промени по тях.

Когато се прояви намерението за наемане на първия служител, той ще отиде в
Териториалната  инспекция  по  труда  със   заявление  -  образец  за  Териториалната
инспекция по труда, за да регистрира компанията и да предостави необходимата парола
за попълване на този електронен регистър. 

4. Известяване на Териториалната инспекция по труда относно доставчика 
на услуги, който попълва общия регистър на служителите

Регистърът  може  да  бъде  попълнен  от  служител  на  компанията,  съгласно
вътрешно решение. В този случай няма задължение за уведомяване на Териториалната
инспекция по труда. Ако за попълване и предаване на регистъра е договорена външна
услуга, задължително се уведомява Териториалната инспекция по труда за сключването
на този договор за услуга, като посочва поне следната информация: дата и номер на
договора и идентификационни данни на доставчика.

5. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на служителите на 
работното място

Работодателят е отговорен за здравето и безопасността на своите служители през
целия  им  работен  график.  Той  е  отговорен  и  за  предприемане  на  мерки  за
предотвратяване  и  защита  от  професионални  опасности,  оказване  на  първа  помощ,
гасене на пожари, евакуация на работници и др. 



6. Изготвяне на Вътрешни разпоредби
Това е задължителен вътрешен документ, в който са посочени общите правила,

уреждащи осъществяването на бизнесдейност  в рамките на компанията.
Правителствено решение № 500/2011 установява в чл.8, че  личното досие на

служителя трябва да включва най-малко следните документи:
 Документи, необходими за наемане на работа;
 Индивидуален трудов договор;
 Допълнителни актове и други актове, свързани с промяната, спирането и

прекратяването на индивидуалните трудови договори;
 Документи за завършено образование / сертификати за квалификация;
 Всички други документи, удостоверяващи законността и правилността на

попълването в регистъра.

Професионалното досие трябва да включва:
 Копие на лична карта: лична карта / паспорт или доказателство за пребиваване;
 Копие на военната книжка, ако е приложимо;
 Медицинско  свидетелство,  издадено  от  семейния  лекар  на  служителя,

удостоверяващо, че той е годен за работа и след приемане на предложението за работа,
но преди действителното започване на дейността,  становището на лекаря по трудова
медицина;

 Копие на документите за завършено образование;
 Копия  от  сертификати  за  участие  в  курсове  за  обучение  или  повишаване  на

квалификацията, ако е приложимо;
 Копие на работната книжка / копия на сертификати от предишни работни места;
 Препоръки от предишни работни места, ако е приложимо;
 Свидетелство за съдимост, в оригинал;
 Автобиография, подписана и датирана от служителя;
 Индивидуалният  трудов  договор,  заедно  с  предложението  за  работа,  както

подписано, така и с регистрационен номер;
 Длъжностна  характеристика;
 Допълнителни документи, чрез които един от елементите на законното трудово

правоотношение е променено / допълнено;
 Искания за прекратяване на законното трудово правоотношение, законовия акт

за одобряване / установяване на спирането, нормативният акт, нареждащ възобновяване
на дейността;

 Правни документи, удостоверяващи промените на заплатите;
 Правните  документи,  определящи  /  задължаващи  служителя  да  представлява

работодателя, ако е приложимо;
 Юридическият  акт  за  прекратяване  на  законното  трудово  правоотношение,

когато е приложимо;
 Годишни доклади за оценка на дейността;
 Специални  разрешения  и  одобрения,  изисквани  от  закона  за  определени

категории служители.
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