
Conceptul de normalitate a devenit din ce în ce mai relativ pentru

mulți dintre noi în primăvara anului 2020. Schimbările fără

precedent au afectat sesizabil lumea corporatistă, zeci de mii de

specialiști fiind nevoiți să își desfășoare activitatea în regim de

telemuncă. Însă cum ar fi dacă v-aș spune că pentru o parte din

populație, munca din birou nu a fost niciodată o normalitate, și

nu, nu mă refer la cei care munceau de acasă și anterior

restricțiilor epidemiologice. 

 

Acest newsletter va aborda tematica nomazilor digitali, care au

dobândit un cadru legislativ propriu odată cu promulgarea Legii

22/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în

România. 

 

Proiectul de lege a fost propus de către deputata Diana Buzoianu

cu scopul de a valorifica „potențialul uriaș al României în turism și

în a atrage profesioniști”. Conform acesteia, acordarea vizelor de

lungă ședere va accelera redresarea economiei prin atragerea

forței de cumpărare în economia națională. 
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PREMISELE PROMULGĂRII
ÎN ACEASTĂ EDIȚIE

NORMALITATEA TA NU ESTE
NORMALITATEA LOR

Cadrul legislativ al vizelor pentru nomazii digitali 
Legea 22/2022 

Autor: Dumitrița Cucerenco



Și totuși, cine sunt mai exact acești nomazi digitali? Acest termen a fost pentru prima

dată introdus de către autorii cărții Digital Nomad în 1997. În vorbirea curentă, nomazii

digitali sunt specialiștii care își pot îndeplini atribuțiile profesionale independent de

localizarea lor geografică, atât timp cât dispun de o conexiune stabilă la rețea și un

gadget potrivit. Ar fi eronat însă să presupunem că nu se diferențiază cu nimic față de

cei care activează în regim remote. Specificul nomazilor digitali rezidă în chiar

denumirea lor, care ne dă de înțeles că acești profesioniști au adoptat un stil de viață

incompatibil cu prinderea rădăcinilor într-un anumit stat, epicentrul vieții lor fiind

călătoriile multiple.

 

Oricât de atractiv ar suna acest concept pentru unii, există o serie de aspecte practice

care trebuie luate în considerare. În concret, oricine aspiră să profeseze în aceste

condiții trebuie să analizeze eventualele țări-gazdă conform anumitor criterii, prioritare

fiind accesibilitatea conexiunii la internet la viteză de bandă largă, prețul lunar al

abonamentului la astfel de servicii și costul vieții. România stă bine la toate trei capitole,

fapt atestat de către The Digital Nomad Index, care a plasat România în top 3 cele mai

atractive țări pentru nomazii digitali. Datorită acestei conjuncturi, s-a justificat pe deplin

crearea unui cadru legislativ prietenos față de liberii profesioniști. 

 

Legea de curând promulgată definește nomadul digital astfel: „străinul care este angajat

cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează

servicii prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care deține o

companie înregistrată în afara României, în cadrul căreia prestează servicii prin

utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor și poate desfășura activitatea de

angajat sau activitatea din cadrul companiei, de la distanță, prin folosirea tehnologiei

informației și comunicațiilor”.
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România ocupă locul 3 în The Digital Nomad Index,

fiind surclasată doar de Marea Britanie și Canada



*Câștigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor

sociale de stat pe anul 2022 este de
6.095 lei conform Legii 38/2021 a

bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2022

dispun de mijloace de întreținere

obținute din activitatea

desfășurată, în cuantum de cel

puțin trei ori câștigul salarial

mediu brut lunar din România(*)

pentru fiecare dintre ultimele 6

luni anterioare datei depunerii

cererii de viză, precum și pentru

întreaga perioadă înscrisă în viză;

desfășoară activitățile din care

obțin venituri, de la distanță, prin

folosirea tehnologiei informației și

comunicațiilor (TIC).

 

 

CONDIȚII GENERALE
Aplicanții pot beneficia de o perioadă

inițială de 90 de zile pentru a se afla pe

teritoriul statului român, după care, vor

fi nevoiți să solicite acordarea unui

permis de ședere. Viza de lungă ședere

pentru alte scopuri se acordă nomazilor

digitali dacă îndeplinesc în mod

cumulativ următoarele condiții:



ACTELE SOLICITATE PENTRU
ACORDAREA VIZEI

(1) Contractul de muncă încheiat cu o companie

înregistrată în afara României, prin care aplicantul

face dovada prestării de servicii la distanță, prin

utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor, sau

dovada administrării la distanță și prin utilizarea TIC a

unei companii înregistrate în afara României de cel

puțin trei ani la data solicitării vizei, prezentat în

original, alături de traducere autentificată în limba

română;

(2) Un document în original, alături de traducere

autentificată în limba română, eliberat de compania

înregistrată în afara României cu care are încheiat un

contract de muncă ori de compania înregistrată în

afara României pe care străinul o deține, prin care să

fie prezentate toate datele de identificare și de

contact ale companiei, precum și domeniul de

activitate al acesteia, participarea străinului în

companie și informații privind reprezentanții legali ai

companiei;

(3) O scrisoare de intenție, în original,

alături de traducere autentificată în

limba română, prin care profesionistul

detaliază scopul deplasării în România

și activitățile pe care intenționează să

le desfășoare pe teritoriul român;

(4) Un document eliberat de instituția

de specialitate a administrației publice

centrale sau locale competente, de la

locul de rezidență fiscală, prin care să

fie atestat faptul că, la data solicitării

vizei, străinul angajat sau, după caz,

compania pe care o deține are achitate

la zi impozitele, taxele și alte

contribuții obligatorii, precum și că nu

este înregistrat cu acte și fapte care au

sau au avut ca efect evaziunea fiscală și

frauda fiscală, Documentul se prezintă

în original, apostilat sau supralegalizat,

după caz, alături de traducere

autentificată, în limba română;

(5) Dovada rezervării unui bilet de

călătorie valabil până la destinație sau

permisul de conducere, cartea verde,

documentele de înmatriculare ale

mijlocului de transport și dovada

itinerariului, în cazul conducătorilor

auto;

 Viza se acordă, la
cerere, de către

misiunile diplomatice
și oficiile consulare

ale României din
țara în care

aplicanții își au
reședința sau

domiciliul



ACTELE SOLICITATE PENTRU
ACORDAREA VIZEI

APLICANȚII POT
BENEFICIA DE O

PERIOADĂ
INIȚIALĂ DE 90

DE ZILE PENTRU
A SE AFLA PE
TERITORIUL

STATULUI
ROMÂN, DUPĂ
CARE, VOR FI
NEVOIȚI SĂ

SOLICITE
ACORDAREA

UNUI PERMIS DE
ȘEDERE 
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(6) Dovada asigurării medicale pe întreaga perioadă de

valabilitate a vizei, valabilă pe teritoriul României și cu

acoperire în cuantum de cel puțin €30.000;

(7) Dovada mijloacelor de întreținere obținute din

activitatea desfășurată, în cuantum de cel puțin trei ori

câștigul salarial mediu brut lunar din România pentru

fiecare dintre ultimele 6 luni anterioare datei depunerii

cererii de viză, precum și pentru întreaga perioadă

înscrisă în viză;

(8) Dovada asigurării condițiilor de cazare;

(9) Certificat de cazier judiciar sau alt document cu

aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din țara

de origine și, dacă este cazul, din statul în care

specialistul este rezident legal și în care obține venituri

din prestarea contractului de muncă la o companie

înregistrată în afara României sau din activități

desfășurate printr-o companie înregistrată de acesta în

afara României, prin care să se facă dovada că nu există

înregistrări ale unor fapte de natură penală.

Documentul trebuie apostilat sau supralegalizat, după

caz, și tradus în formă autentică, în limba română;

(10) Orice alte acte solicitate de către autoritățile

române competente.
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PRELUNGIREA VIZEI

prezintă, în original, însoțit de traducere

autentificată, în limba română, contractul de

muncă încheiat cu o companie înregistrată în

afara României, prin care să facă dovada prestării

de servicii la distanță, prin utilizarea TIC, sau

dovada deținerii de cel puțin trei ani anterior

datei solicitării vizei a unei companii înregistrate

de acesta în afara României, pe care o

administrează la distanță prin utilizarea

tehnologiei informației și comunicațiilor;

prezintă un document în original, alături de

traducere autentificată, în limba română,

eliberat de compania înregistrată în afara

României cu care are încheiat un contract de

muncă ori de compania înregistrată în afara

României pe care străinul o deține, prin care să

fie prezentate toate datele de identificare și de

contact ale companiei, domeniul de activitate al

acesteia, calitatea străinului în cadrul companiei,

precum și informații privind reprezentanții legali

ai companiei.

Nomazii digitali pot solicita prelungirea dreptului

de ședere temporară dacă îndeplinesc cumulativ

următoarele condiții:

Prima prelungire a dreptului de ședere

temporară pentru nomazi se acordă

pentru o perioadă de 6 luni. La solicitarea

prelungirii dreptului de ședere temporară

nomazii digitali trebuie în continuare să

facă dovada realizării unui venit de cel

puțin trei ori câștigul salarial mediu brut,

lunar, pentru perioada pentru care se

solicită prelungirea dreptului de ședere.

 

 Prelungirile ulterioare ale dreptului de

ședere temporară se pot acorda dacă

străinul îndeplinește în continuare

aceleași condiții și prezintă o adeverință

de venit eliberată de organul fiscal

competent.


