CONTINUÏTAT DEL PERÍODE TRANSITORI PER A TREBALLADORS DE
BULGÀRIA I ROMANIA DURANT EL 2008
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El Consell de Ministres va aprovar en la seva reunió de 28 de desembre, a
proposta dels ministres de Treball i Assumptes Socials, Assumptes Exteriors i
Cooperació i de l'Interior, un acord pel qual s'estableix la continuïtat del període
transitori en relació amb la lliure circulació de treballadors de Bulgària i
Romania.
L'acord pel qual es disposava aquest període transitori, aprovat el passat 22 de
desembre de 2006, assenyalava que el Govern conjuntament amb els
interlocutors socials "avaluarà els efectes de l'aplicació del període transitori
aprovat i en funció de les conclusions en les quals s'arribi acordarà la
continuïtat del mateix o el seu acabament". Si fos així, en aquell moment
s'aplicaria el cabal comunitari sobre lliure circulació de treballadors.
La moratòria que va acordar el Consell de Ministres el passat any 2006 afecta
exclusivament els ciutadans romanesos i búlgars que desitgin tenir autorització
de residència per treballar per compte d'altri.
En aquests casos, l'empresari o ocupador que vulgui contractar un ciutadà de
Bulgària o Romania que no tingui autorització per treballar, haurà de presentar
la corresponent sol·licitud a les Oficines d'Estrangeria o Àrees de Treball i
Assumptes
Socials
de
les
Subdelegacions
del
Govern.
Una vegada que l'organisme competent en el qual s'ha presentat la sol·licitud
informi favorablement sobre la mateixa, si l'estranger resideix a Bulgària o
Romania haurà de sol·licitar en el Consolat el corresponent visat; i si el ciutadà
ja resideix legalment a Espanya, haurà de tramitar la Targeta d'Identitat
d'Estranger sense necessitat de tornar al seu país. L'inici de l'activitat laboral i
alta en la Seguretat Social només es podrà produir quan s'hagi entrat a
Espanya amb el visat o quan s'obtingui l'autorització de residència i treball.

