Libera circulaţie a muncitorilor români în Belgia
La 1 ianuarie 2007, România si-a făcut intrarea în Uniunea Europeană.
Astfel, după cum a fost deja cazul pentru opt din cele zece state care au aderat la 1 mai
2004, Tratatul de aderare al României şi Bulgariei prevede că statele membre pot aplica,
până la sfârşitul perioadei de doi ani de la data aderării, măsuri naţionale sau măsuri
rezultand din acorduri bilaterale, care reglementează accesul resortisanţilor noilor membri la
pieţele lor de muncă.
Această perioadă de tranziţie de 2 ani (de la 1 ianuarie 2007 pana pe 31 decembrie 2008)
poate fi prelungită până la 5 ani (31 decembrie 2011) de la data aderării, chiar până la
sfârşitul perioadei de 7 ani (31 decembrie 2013), dacă piaţa forţei de muncă din respectivul
Stat membru are de suferit sau este ameninţată de perturbări grave.
Cu alte cuvinte, cetăţenii români sunt nevoiti sa aiba un permis de muncă până la 31
decembrie 2008 (perioada de tranzitie), această perioadă va fi prelungită, probabil, timp de
trei ani până la 31 decembrie 2011.
Mai multe ţări europene, cum ar fi Marea Britanie, au anunţat deja ca au restricţionat
accesul la pieţele lor de muncă cetăţenilor din noile ţări membre.
Cu toate acestea, alte ţări, precum Belgia şi Germania, au decis să aplice resortisanţilor
români un regim identic cu cel al resortisanţilor din cele zece state care au aderat la Uniunea
Europeană.
În cele din urmă, înainte de analizarea implicaţiilor practice, reţineţi că această perioadă de
tranziţie prevăzuta de Tratat se aplica doar la angajati si nu la muncitorii independenţi.



Angajati

Muncitorii români necesitand încă un permis de muncă până pe 31 decembrie 2008,
angajatorul trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă Regionala.
Cu toate acestea, muncitorii români beneficiaza de o procedura accelerata pentru acordarea
permiselor de muncă pentru anumite meserii in care este declarata o penurie a fortei de
munca. În această procedură, permisul de munca este eliberat în termen de 5 zile de la
depunerea cererii de către autoritatea competentă a regiunii.
Pentru mai multe informatii :
http://www.belgium.be/fr/emploi/recherche_d_emploi/marche_du_travail/metiers_en_pe
nurie/
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Pentru mai multe informatii :
•

Regiunea valonă: Direcţia Generală pentru Economie şi Ocuparea Forţei de
Muncă, Ministerul Regiunii valone
http://emploi.wallonie.be/THEMES/PERMISTRAVAIL/MENU.html

• regiunea flamandă:
http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/index.html

• Regiunea Bruxelles: Ministerul Regiunii Bruxelles Capitală, Direcţia de ocupare a forţei
de muncă şi de Economie Politica plurala

http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/travailler/travailler_comm
e_ressortissant_etranger.sht



Independenti

În practică, în ce condiţii un cetăţean român poate desfăşoara activităţi independente în
Belgia?

1) Recunoaşterea diplomei

Documentele întocmite în România trebuie să fie apostilate de către autorităţile locale.
Documentele vor fi apoi traduse şi legalizate, în Belgia, înainte de a fi depuse la Ministerul
Educaţiei.

2) Depuneti documentul ce necesita echivalenta la Ministerul de ocupare a forţei de muncă
In acest moment, viitorul independent va alege domeniul nereglementat în care doreşte să
exercite. Este important să se precizeze că se poate deveni independent ca persoana (mai
uşor şi mai puţin costisitor) sau ca firma.

3) Înregistrarea la « Guichet d’entreprise »

2

Cu toate documentele, inclusiv un document atestand cazierul judiciar şi un certificat
medical eliberat în România, candidatul se va afilia aici pentru a obţine un număr de
societate care să îi permită să îşi exercite profesia de independent.
4) Afilere Obligatorie la un Fond de Asigurări Sociale

Cotizatia variaza în funcţie de domeniul şi de tipul de activitate, dar de obicei independentul
plateste o cotizatie medie de € 200 pe lună.

În concluzie, cetăţenii români rămân supusi cerinţei de a avea un permis de muncă până la
31 decembrie 2008, această perioadă va fi probabil prelungită trei ani până la 31 decembrie
2011. Cu toate acestea, cei care doresc să devină independenti sunt supusi acelorasi obligaţii
ca oricare alt cetăţean din alte 26 de state membre ale Uniunii Europeene.

Gelu BUZINCU
Avocat la Baroul din Bruxelles

3

