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Norvegia: "Avem nevoie de muncitori straini"
Statul scandinav are mare nevoie de muncitori straini, au declarat autoritatile
de la Oslo. Cum salariile incep de la 2.000 de euro, este greu de crezut ca
atentatele recente ii vor tine departe pe lucratorii de peste hotare. Dupa ce
Spania a anuntat ca va restrictiona accesul muncitorilor romani pe piata
muncii, o solutie pentru munca in strainatate a devenit Norvegia. Statul
nordic se bucura de o situatie economica buna, insa atacurile teroriste de la
sfarsitul saptamanii i-au stirbit eticheta de "stat al pacii".
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Buget pe plus, intr-o Europa a minusurilor
in ultimii doi ani, coroana norvegiana s-a apreciat cu 11% fata de moneda euro. Norvegia, care
nu este stat-membru UE, nu resimte puternic criza acuta a unor state ca Grecia, Irlanda sau
Portugalia. in timp ce statele din zona Euro aveau un deficit de 712 miliarde de dolari, Norvegia
inregistra in 2010 un surplus de 6 miliarde. "Ceea ce face Norvegia fantastica este combinatia
dintre abundentele resurse si o economie disciplinata. Chiar daca practica un soi de socialism,
tara este un exemplu de succes al "modelului scandinav", care combina serviciile de asistenta
sociala cu regulile blande pentru investitorii din industrie si promovarea activa a spiritului
antreprenorial", crede comentatorul financiar Peter Schiff, citat de EvZ.
Norvegia a crescut enorm si datorita fortei de munca de peste hotare, dar venirea strainilor a
provocat si tensiuni. Astfel, in tara Nobelului pentru Pace, o grupare anti-imigratie (Partidul
Progresului) este al doilea cel mai bine reprezentat partid din Parlament. Principalul suspect in

cazul atacurilor, Anders Behring Breivik, a fost membru al partidului, pana acum cativa ani.
Desi gruparea condamna gestul lui Breivik, partidul considera ca imigrantii (in special cei islamici)
nu reusesc sa se integreze, provoaca tensiuni si altereaza unitatea culturala a tarii.
Imigrantii, esentiali pentru economie
Contactat de EVZ, Åsmund Eide, oficial al Directoratului Norvegian pentru Imigrare, spune insaca
rolul "fortei de munca din strainatate este unul major in economia" norvegiana. intrebat daca
atacurile ar putea modifica atitudinea nordicilor fata de imigratie, Eide a spus ca e o decizie ce
revine politicienilor, dar "putin probabila".
Si asta deoarece, spune el, "economia Norvegiei merge foarte bine, dar avem mare nevoie de
muncitori, cei mai multi calificati". in aceste conditii, piata muncii din Norvegia ramane deschisa
strainilor.
Reguli pentru romani
Pentru romani si bulgari, legislatia este un pic mai stricta, insa nu se poate spune ca norvegienii
ne pun bete in roate. Astfel, in timp ce restul locuitorilor UE trebuie doar sa se inregistreze la
sosire la Directoratul Norvegian pentru Imigrare, romanii care au incheiat un contract cu o firma
norvegiana trebuie sa depuna mai intai o cerere pentru permis de sedere cu drept de munca (la
Ambasada Norvegiei la Bucuresti, nu costa nimic). Raspunsul vine insa rapid, dupa maximum
doua saptamani.

POSTURI VACANTE
Salarii mai mari decat in Spania si Italia
Pe site-ul jobnorge.no sunt postate circa 600 de locuri de munca disponibile in Norvegia. Oferta
de munca este insa mai generoasa, spune Eide, care recomanda doritorilor sa viziteze siteurile
nav.no (Serviciul fortelor de munca, site disponibil si in romana) si sa se inscrie la agentiile
private de recrutare. Aceasta inscriere se realizeaza foarte simplu: intrati pe siteul gulesider.no si
cautati "rekruttering".
Pentru cei care gasesc un loc de munca tentant, dar vor sa verifice recunoasterea calificarilor
straine in Norvegia, exista doua site-uri: nokut.no si safh.no (ultimul pentru sectorul medical).
1.800 € in agricultura, 5.000 € pentru un doctor
Angajatorii norvegieni cauta in special muncitori cu calificare sau cu experienta. Exceptie fac
unele joburi in agricultura. Spre exemplu, un angajator care solicita muncitori pentru o ferma
agricola cere doar ca aplicantul sa arate "atasament fata de animale". Salariul: 1.800 de euro.
Atunci cand locul de munca implica ceva experienta sau calificare, salariile cresc simtitor: un
sofer profesionist castiga peste 2.000 de euro, ca si electricianul ori tinichigiul, de pilda. in cazul

celor cu studii superioare, ca profesorii universitari si doctorii (radiologii, generalistii si psihiatrii
sunt la mare cautare), salariile pornesc de la 4-5.000 de euro.
Pentru permisul de munca aveti nevoie de urmatoarele acte: pasaport, contract sau oferta de
munca, doua fotografii tip pasaport, formular de aplicatie (se ridica de la Ambasada) si o
traducere legalizata in engleza sau norvegiana a diplomei acordate de ultima institutie de
invatamant absolvita.
Pentru cei care doresc sa isi caute de munca direct in Norvegia, fara a incerca sa prinda un
contract cat timp se afla in Romania, exista posibilitatea sederii pe o durata de sase luni. Dupa
acestea, in lipsa permisului de sedere cu drept de munca, sunteti obligati sa parasiti statul.
11% dintre locuitorii Norvegiei sunt imigranti. Cei mai numerosi sunt polonezii - peste 60.000.
Romani sunt 5.670.
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