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An Oifig Um 

Chosaint Idirnáisiúnta 

Oficiul de Protecție Internațională  

 

ANEXA 1 LA BROȘURA INFORMATIVĂ PENTRU SOLICITANȚII DE PROTECȚIE 

INTERNAȚIONALĂ (IPO 1) 

 

Secțiunea 8 – Drepturile și obligațiile dvs. în Procesul de protecție internațională 

 

Accesul pe piața muncii 

 

Accesul pe piața muncii pentru solicitanții de protecție internațională a fost facilitat de Irlanda 

care a optat pentru Directiva UE (reformare) privind condițiile de primire (2013/33/UE). 

 

Regulamentele adoptate de Irlanda ca urmare a acestei Directive permit accesul eficient pe 

piața muncii când, în decurs de 6 luni, nu a fost făcută nicio recomandare în primă instanță 

cu privire la o solicitare de protecție internațională. 

 

Un solicitant de protecție internațională poate avea acces pe piața muncii la șase luni de la 

data la care a fost depusă solicitarea de protecție a acestuia, dacă acesta încă nu a primit o 

recomandare de primă instanță din partea Oficiului de Protecție Internațională și dacă a 

cooperat în cadrul procesului. 

 

Solicitanții eligibili pot să solicite Ministerului de Justiție o permisiune privind piața muncii, 

care permite atât angajarea, cât și o activitate independentă. Un solicitant care nu a primit o 

decizie de primă instanță cu privire la solicitarea sa de protecție internațională în decursul 

unei perioade de 5 luni poate solicita permisiunea de acces pe piața muncii. Dacă este 

acordată, o astfel de permisiune va intra în vigoare dacă solicitantul este în continuare 

eligibil la data la care se împlinesc 6 luni de la efectuarea solicitării de protecție 

internațională din partea acestuia. 

 

Unitatea de acces pe piața muncii (LMAU), care face parte din Unitatea de furnizare a 

serviciilor de imigrări (ISD), prelucrează solicitările în numele Ministerului de Justiție. 

Permisiunea este acordată solicitanților eligibili timp de 12 luni și poate fi reînnoită până 

când există o decizie definitivă cu privire la solicitarea de protecție a deținătorului. 

 

Solicitanții eligibili au acces la toate sectoarele de angajare, cu excepția Serviciului Civil și 

Public, An Garda Síochána și Forțele de Apărare Irlandeze. 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web al Serviciului de Naturalizare 

și Imigrare din Irlanda: http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/labour-market-access 

 

Vă rugăm să rețineți că anumite informații furnizate în scopul solicitării de protecție 

internaționale pot fi divulgate Unității de furnizare a serviciilor de imigrări și altor 

Departamente guvernamentale, în acord cu legislația, în scopul prelucrării unei solicitări 

privind permisiunea de a accesa piața muncii. 


