


         

INFORMEAZĂ-TE cu privire la ca- 
drul  legislativ  speci�c  �ecărui stat-gazdă, a 
condițiilor de siguranță de la locul de muncă, 
a garanțiilor, condițiilor contractuale,  pre-
cum și a drepturilor  și obligațiilor care de-
curg din acestea cu privire la locul de muncă.

!

TRAFICULUI DE PERSOANE!

!  veri�că dacă în ţara în care urmează să te deplasezi ai 
nevoie de procurarea, în prealabil, a unei autorizaţii de 
muncă;
! la semnarea contractului, citește cu atenţie toate 
prevederile; 
!  încheie o asigurare de călătorie, medicală și de viaţă 
care să acopere întreaga perioadă cât te a�i în străinătate;
!   înainte de plecarea în străinătate anunță o persoană de 
încredere cu cine, unde și cum pleci din ţară;
!  înregistrează șederea atât la autorităţile locale, cât și la 
Misiunea Diplomatică/ O�ciul Consular al României în 
acel stat;
!  stabilește o parolă/semn de recunoaștere pe care să le 
folosești în comunicarea cu persoanele din ţară, în situaţia 
în care ai probleme și nu poți transmite acest lucru direct; 
!  nu preda nimănui actele personale de identitate (cu 
excepţia o�cialităţilor de la vamă/poliţie);

Loc de muncă legal în 
străinătate. 

EURES te ajută!

EURES (European Employment Services) este 
o reţea de cooperare între serviciile publice de 
ocupare din statele membre UE și ale Spaţiului 
Economic European și Comisia Europeană, creată 
pentru a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în 
cadrul UE (Uniunea Europeană), SEE (Spațiul 
Economic European) și Elveţia. 

EURES reprezintă siguranță și oferă sprijin 
românilor care lucrează sau doresc să lucreze în 

străinătate!

                  

INFORMEAZĂ-TE cu privire la drepturile și 
responsabilitățile pe care le ai în țările în care in-
tenționezi să muncești, să studiezi și/sau să locuieș-
ti inclusiv la drepturile sociale (bene�cii sociale 
și servicii sociale) speci�ce �ecarui stat în parte. 

nu accepta cu ușurință ofertele de muncă găsite prin 
intermediul anunțurilor online, convorbirilor telefonice 
sau recomandărilor cunoscuților;

nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un 
contract de muncă sau forme legale de angajare accep-
tate în țara de destinație;

NU PREDA cartea de identitate sau pașaportul pentru 
că „așa e în siguranţă”.

ai parte de condiții de muncă periculoase sau 
vătămătoare;

 nu îți primești banii;
salariul este sub nivelul muncii depuse și sub salariul 

minim din acea țară; 
nu ai parte de asigurare medicală, asigurare în caz de 

accident, ajutor de șomaj, cotizare pentru pensionare;
salariul primit nu acoperă cheltuielile de întreținere;
nu îți poți permite întoarcerea în țară din lipsă  de 

bani;
devii ținta grupărilor de tra�c de persoane.

În cazul în care te a�i în una dintre situațiile mai sus 
menționate sau dorești să sesizezi o posibilă situație de 
tra�c de persoane sună la Help – Line ANITP (Agenția 
Națională Împotriva Tra�cului de Persoane), structură de 
specialitate    a�ată în subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne: 0800.800.678 (apelabil gratuit în România) sau 
+4021.313.31.00 (ape labil cu tarif normal din străinătate);

Pentru informații consulare MAE pune la dispoziție 
românilor din afara României, 

  
care funcționează 24 ore/7 zile în regim de Call Center, 
Mail Center și Portal

INFORMEAZĂ-TE cu privire la cadrul legislativ 
speci�c �ecărui stat-gazdă și asupra condițiilor de 
siguranță de la locul de muncă, a garanțiilor, 
condițiilor contractuale, precum și a drepturilor și 
obligațiilor care decurg din acestea cu privire la 
locul de muncă.


