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Dragi cititori,

aţi venit la München dintr-o ţară a Uniunii Euro-
pene şi căutaţi aici de lucru. Dacă nu cunoaşteţi 
locurile în München şi nu dispuneţi încă de sufici-
ente cunoştinţe de limbă, căutarea va fi dificilă.

De aceea am înfiinţat un birou de consiliere – 
Centrul de Consiliere pentru Migraţie şi Muncă 
(Infozentrum Migration und Arbeit) în Sonnen-
straße 12a. Aici puteţi obţine informaţii utile 
legate de munca şi viaţa în München.

Adiţional găsiţi în această broşură şi alte informaţii 
importante.

Vă dorim mult succes.

Dr. Anneliese Durst
Şefa Direcţiei
politici comunale de ocupare 
a forţei de muncă şi calificare
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2. Dreptul de şedere

Dacă doriţi să rămâneţi mai mult de 3 luni, trebuie să 
îndepliniţi cel puţin una din următoarele condiţii:
>   Sunteţi salariat sau desfăşuraţi o activitate lucrativă 

independentă.
>  Dispuneţi atât de mijloace financiare suficiente cât 

şi de asigurare de sănătate (este valabil şi pentru 
studenţi şi persoane în curs de formare profesio-
nală).

În calitate de cetăţean al Uniunii Europene aveţi dreptul să 
staţi în Germania cel mult 3 luni. 
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3. Locuinţa

Locuinţa
În München este greu de găsit o locuinţă, iar 
chiriile sunt foarte mari. Spre exemplu: preţul 
chiriei pentru o locuinţă cu trei camere este între 
1.200 şi 1.500 EUR pe lună.
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În Germania contractele de închiriere trebuie încheiate 
în formă scrisă. Proprietarul cere la mutare o cauţiune 
în mărime variabilă, maximum însă suma a 3 chirii 
lunare.

Ce înseamnă „Kaltmiete” (chiria „la rece”) şi 
„Warmmiete” (chiria „la cald”)?

Chiria la rece este chiria de bază 
(fără cheltuieli de întreţinere)
Chiria la cald este chiria la rece 
plus cheltuieli de întreţinere 
(încălzire, apă, salubritate).

Contractul de închiriere
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În München există şi locuinţe la preţ mai accesibil, 
aşa numitele „locuinţe sociale” („Sozialwohnung”).

Pentru solicitarea unei locuinţe vă puteţi adresa 
Oficiului de Spaţiu Locativ şi Migraţie: 
Amt für Wohnen und Migration 
Franziskanerstraße 6  –  8,  
81669 München,
Tel. 089 233-96820

Puteţi căuta o locuinţă 
prin:

> Portale imobiliare online 

 

> Agenţi imobiliari 

>  Anunţuri de mică publicitate în 
ziare.
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În caz contrar comiteţi o contravenţie, care se 
pedepseşte cu amendă.
După înregistrare veţi primi în mod automat prin 
poştă codul de identificare fiscală („ID-Nummer”), 
acesta fiindu-vă necesar spre prezentare la angajator 
şi la autorităţi. 
Nu uitaţi, deci, să aplicaţi pe cutia poştală o etichetă 
vizibilă cu numele dumneavoastră.

Dacă vă mutaţi la München trebuie să vă înregistraţi la 
primăria München, Kreisverwaltungsreferat (KVR) în termen 
de 2 săptămâni după sosire.

Dacă aduceţi cu dumneavoastră autoturismul din ţară, 
sunteţi obligat să-l înmatriculaţi în termen de 3 luni la KVR! 
Serviciul de înmatriculări autovehicule: Tel. 089 233-96090

Intregistrarea la Direcţia 
de Evidenţă a Persoanelor

Acelaşi lucru este valabil şi în cazul în care vă mutaţi în 
altă locuinţă şi aveţi altă adresă: şi în această situaţie 
trebuie să vă înregistraţi la KVR în termen de 2 săptă-
mâni.
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Landeshauptstadt München, 
Kreisverwaltungsreferat (KVR)
Ruppertstraße 19, 
80337 München,
Tel. 089 233-96000 (Bürgerbüro)
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Scoaterea din evidenţă

Dacă plecaţi definitiv din Germania trebuie să anunţaţi la 
KVR plecarea în vederea radierii din Registrul de Evidenţă 
a Populaţiei. 

Reţineţi că trebuie să trimiteţi adeverinţa de radiere la 
Casa de Asigurări de Sănătate şi altor autorităţi. În caz 
de omisiune Casa de Asigurări de Sănătate va cere în 
continuare plata lunară a contribuţiei la asigurarea de 
sănătate.
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4.  Învăţarea limbii 
germane

Dacă doriţi să lucraţi şi să trăiţi în München 
cunoştinţele de limba germană sunt foarte im-
portante. Angajatorii cer în principiu cunoştinţe 
de limbă germană. În München găsiţi cursuri de 
germană particulare, dar şi unele subvenţionate 
de stat (cursuri de integrare).

Cursul de integrare 
se compune dintr-un 
modul de învăţare a 
limbii germane şi un 
modul de orientare în 
societatea germană. 

La adresa web: www.bamf.de (Oficiul 
Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi) 
găsiţi informaţii despre cursurile de 
integrare şi instituţiile care oferă astfel 
de cursuri. Alternativ vă puteţi informa 
la AWO Infozentrum Migration und 
Arbeit.

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-29
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5. Munca

Căutarea unui 
loc de muncă
Prima adresă pentru cei care caută un loc de muncă 
este Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Agentur für Arbeit
>   Prezentaţi-vă personal la Agenţia pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă în calitate de solicitant al unui loc 
de muncă.

>   Puteţi căuta un loc de muncă pe site-ul  
Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă: 
www.jobboerse.arbeitsagentur.de sau pe pagi-
nile web care oferă locuri de muncă vacante sau în 
anunţurile de locuri de muncă vacante în ziare. 

Agentur für Arbeit 
Kapuzinerstraße 26,
80337 München,
www.arbeitsagentur.de
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Nu semnaţi ceea ce nu înţelegeţi!

Aplicaţia pentru un 
loc de muncă
 
Scrisoarea de intenţie  
În scrisoarea de inteţie explicaţi motivul pentru 
care vă interesează locul de muncă şi descrieţi 
abilităţile dumneavoastră. 

Curriculum vitae (CV)
CV-ul trebuie să cuprindă datele personale cât şi 
formarea şi experienţa profesională. 

La AWO Infozentrum Migration und Arbeit 
veţi găsi consiliere şi suport atât la întocmirea  
documentelor cât şi la căutarea unui loc de 
muncă.

Dacă aţi găsit un loc de muncă cereţi angajatorului  
un contract de muncă în formă scrisă.

Contractul de muncă
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Activitate de persoană 
fizică autorizată – 
„Gewerbe”
 

O persoană fizică autorizată în Germania desfaşoară o 
activitate independentă care nu are loc în cadrul unui 
raport de muncă dependent, adică sunteţi propriul 
dumneavoastră şef.
Dacă doriţi să deschideţi o afacere puteţi să înfiinţaţi o 
societate obţinând o autorizaţie pentru desfăşurarea 
activităţii economice dorite sau să lucraţi ca liber- 
profesionist. În ambele cazuri trebuie să plătiţi dum-
neavoastră personal atât contribuţiile la asigurarea 
de sănătatecât şi impozitul.

Pentru informaţii suplimentare şi suport în primii 
paşi spre activitatea independentă puteţi accesa 
următoarele pagini web:

>   www.gruenden-in-muenchen.de
>   www.munich-startup.de

Oficiul de înregistrare a activităţilor economice 
(Gewerbebehörde): Tel. 089 233-96030
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Dacă nu vă prezentaţi în termen, riscaţi o perioadă de 
blocare a alocaţiei de şomaj!

Dacă sunteţi concediat trebuie să vă 
prezentaţi personal în termen de 3 zile la 
Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă unde 
vă veţi înregistra pentru căutarea unui loc 
de muncă şi veţi completa un formular de 
cerere pentru alocaţia de şomaj. 

Veţi găsi sprijin şi informaţii referitoare la legislaţia 
muncii la biroul sindical de consiliere:

Faire Mobilität
DGB-Haus Schwanthalerstr. 64, Haus C, 
5. Stock, Zimmer 512, 80336 München.
Tel. 089 513-99018
www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Şomajul

Pentru a evita o activitate independentă fictivă trebuie 
să aveţi grijă ca venitul realizat de pe urma unui singur 
client să nu depăşească 5/6 din venitul total. Dacă vi se 
va dovedi o activitate independentă fictivă veţi suporta 
consecinţele juridice şi financiare. 
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Dacă aveţi nevoie de o consiliere prealabilă o puteţi obţine 
la următorul oficiu: (Consiliere de specialitate în vederea 
recunoaşterii calificărilor)
Servicestelle zur Erschließung ausländischer Qualifikationen
Streitfeldstraße 23, 81673 München,
Tel. 089 233 33409,
E-mail: servicestelle-anerkennung-soz@muenchen.de

6.  Recunoaşterea 
diplomelor

În vederea sporirii şanselor dumneavoastră pe piaţa de 
muncă germană vă recomandăm să solicitaţi recunoaş-
terea diplomelor şi calificărilor dobândite în străinătate. 

Zeugnisanerkennungsstelle für den 
Freistaat Bayern
Pündterplatz 5, 80803 München, 
Tel. 089 383 849-0 

Ajutor pentru depunerea cererii şi informaţii în limba 
română despre recunoaşterea diplomelor: 
AWO Infozentrum Migration und Arbeit.

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-29
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7. Contul bancar

În Germania toate plăţile se efectuează prin 
transfer bancar. Aveţi dreptul să vă deschideţi un  
cont curent de bază („Basiskonto/Guthabenkonto”) 
şi în cazul în care nu aveti salariu.
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Dacă părăsiţi Germania trebuie să cereţi în scris radierea 
din evidenţa Casei de Asigurare de Sănătate germane. 
Altfel sunteţi obligat să plătiţi în continuare contribuţia 
lunară în Germania!

8.  Sănătatea

Asigurarea de sănătate în 
Germania este obligatorie: 
fiecare femeie, respectiv 
fiecare bărbat trebuie să dispună 
de o asigurare de sănătate. Copiii 
sunt asiguraţi prin părinţii lor.

Dacă prestaţi un aşa-numit „Minijob” remunerat 
cu până la 450 EUR pe lună nu aveţi asigurare de 
sănătate. Dacă aveti un contract de muncă cu un 
salariu mai mare de 450 de euro veţi fi asigurat în 
mod automat.
Retineţi faptul că unele Case de Asigurări de 
Sănătate din Germania vă cer dovada istoricului 
asigurărilor anterioare în străinătate. 
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Recomandare: Solicitaţi formularul E 104 la 
casa germană de asigurare de sănătate.

În Germania documentul E 104 constituie biletul 
de intrare în asigurarea de sănătate de stat.
Casa de Asigurare de Sănătate legală germană 
trebuie să primească orice solicitant care îşi 
stabileşte reşedinţa în Germania şi dovedeşte cu 
documentul E 104 calitatea de membru într-o 
Casă de Sănătate legală obligatorie într-o ţară 
din UE.

Persoanele fără asigurare de sănătate se pot 
adresa la:
>  Malteser Migranten Medizin 

Streitfeldstr. 1, 
81673 München, 
Tel. 089 43 60 84 11 
E-Mail: migranten-medizin-muenchen@ 
malteser.org

>  Open Med – Ärzte der Welt 
Dachauer Str. 161, 
80636 München, 
Tel. 0177 511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org

Cererea trebuie însă depusă în curs de trei luni de la 
intrarea în ţară.
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9.  Copiii şi familia

Grădiniţa
 
În Bavaria frecventarea grădiniţei este, de regulă, 
contra cost. Consilierea şi înscrierea se efectuează în 
grădiniţă.

Căutarea unui loc la grădiniţă şi înregistrarea se fac 
online în München Kita finder + pe pagina web: 
www.muenchen.de/elternportal/elternportal.jsf 

Serviciul de consiliere a părinţilor vă sprijină 
în vederea găsirii unui loc de îngrijire adecvat 
în funcţie de situaţia dumneavoastră 
familială.

>  Referat für Bildung und Sport 
Bayerstraße 28, 
80335 München, 
Tel. 089 233-96771 
E-Mail: kita-eltern@muenchen.de
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Şcoala
 

În Bavaria, de regulă, sunt obligatorii 12 
clase. Acestea se compun din clase obli-
gatorii la curs de zi (nouă ani) şi o şcoală 
profesională obligatorie (trei ani) sau un an 
pregătitor pentru şcoala profesională. După 
vârsta de 21 ani frecventarea şcolii nu mai 
este obligatorie. 

Consiliere şcolară şi înscriere:
>  Referat für Bildung und Sport, 

Bildungsberatung International, 
Goethestr. 53, 80336 München, 
Tel. 089 233 268 75

>  Staatliche Schulberatungsstelle München, 
Infanteriestraße 7, 80797 München, 
Tel. 089 558 99 89-60 

În Germania există diverse prestaţii familiale, de 
exemplu: alocaţia pentru copii, alocaţia pentru 
părinţi, indemnizaţia pentru copii. Pentru între-
bări şi informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: 
AWO Infozentrum Migration und Arbeit

Vă puteţi înscrie copilul şi direct la şcoala din apropierea 
domiciliului dumneavoastră.
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>  AWO Infozentrum Migration und Arbeit 
Servicii de consiliere a AWO München, 
gemeinnützige GmbH 
Sprijin în integrarea în muncă 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock, 
80331 München, Tel. 089 513 999-29 
E-Mail: savas.tetik@awo-muenchen.de

>  Beratungscafe 
Cafeneaua de consiliere este un proiect 
suplimentar al AWO Infozentrum Migration 
und Arbeit 
Punct de întâlnire pentru cetăţenii UE în 
situaţii dificile care sunt în căutarea unui 
loc de muncă 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock,  
80331 München, Tel. 089 513 999-29 
E-Mail: savas.tetik@awo-muenchen.de

10.  Centre de consiliere 
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>  Amt für Wohnen und Migration, 
Fachbereich Wohnen 
Oficiul Locaţie şi Migraţie, compartimentul 
locaţie Ajutor financiar, consiliere şi 
îndrumare locativă 
Franziskanerstraße 8, 81669 München, 
Tel. 089 233 401 05

>  Benediktiner-Abtei St. Bonifaz 
Consiliere pentru femei şi bărbaţi fără 
adăpost 
Karlstr. 34, 80333 München, 
Tel. 089 551 71-300

>  Bildung statt Betteln, Caritas- 
Fachbereich Integration 
Consiliere în limba maternă pentru 
cetăţeni UE din România şi Bulgaria 
Lämmerstraße 3, 80335 München, 
Tel. 089 551 698 27 
E-Mail: ramona.sisu@caritasmuenchen.de
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>  Caritas Zentrum Innenstadt 
Migrationsdienst 
Migrationsdienst – Consiliere de migraţie 
Goethestraße 53, 80336 München, 
Tel. 089 53 79 51  
E-Mail: paula.fernandes@caritasmuenchen.de 
fran.krasniqi@caritasmuenchen.de

>  DGB Faire Mobilität München 
Consiliere juridică privind legislaţia muncii 
DGB-Haus Schwanthalerstr. 64, Haus C,  
5. Stock, Zimmer 512, 80336 München, 
Tel. 089 513 990 18 
E-Mail: nadia.kluge@bfw.eu.com (bulgară) 
sevghin.mayr@bfw.eu.com (română)

>  Edinstvo e. V. Bulgarischer 
Selbsthilfeverein 
Consiliere, schimb de experienţă, ajutor 
în orientare pentru cetăţenii bulgari din 
München, Grupe de joacă şi studiu pentru 
copii, Reuniuni regulate pentru femei, 
adolescenţi şi persoane vârstnice 
 Bergmannstraße 46, 80339 München, 
E-Mail: info@edinstvo.de
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>  Evangelisches Migrationszentrum,  
Griechisches Haus 
Consiliere, ajutor şi asistenţă spirituală 
Bergmannstraße 46, 80339 München, 
Tel. 089 508 088 11  
E-Mail:  info@evangelisches- 

migrationszentrum.de

>  Evangelische und Katholische 
Bahnhofsmission 
Centru de primire, consiliere şi 
intermediere pentru oameni la nevoie 
deschis 24 de ore pe zi 
Bayerstraße 10 a, Hauptbahnhof – Gleis 11, 
80335 München, Tel. 089 59 45 76  
E-Mail: muenchen@bahnhofsmission.de

>  Fachberatungsstelle JADWIGA 
Centru de intervenţie pentru drepturile 
victimelor din traficul de femei  
Consiliere specific feminină în zece limbi

   Schwanthalerstraße 79, 80336 München,  
Tel. 089 385 344 55 
E-Mail: muenchen@jadwiga-online.de
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>  FamAra 
Consiliere de migraţie pentru familiile 
fără domiciliu din Uniunea Europeană 
Rosenheimer Str. 125, 81667 München, 
Tel. 089 450 296 37 
E-Mail: famara@hilfswerk-muenchen.de

>  Frauenobdach Karla 51 
Centru de primire pentru femei 
(şi cu copii) în situaţii de urgenţă  
Karlstraße 51, 80333 München, 
Tel. 089 549 15 10 
E-Mail: karla51@hilfswerk-muenchen.de

>  Jugendmigrationsdienst im Verbund mit 
AKA e. V. und IG e. V. 
Consiliere şi sprijin pentru copii, 
adolescenţi şi tineri imigranţi în vârstă  
de la 12 la 27 ani 
Seidlstraße 4, 80335 München, 
Tel. 089 540 45 61-23 
E-Mail: ljavev@im-muenchen.de
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>  Madhouse 
Consiliere pedagogică, de cuplu, de 
familie şi orientare în viaţă pentru sinti 
şi romi 
În cooperare cu un avocat al „Grupului de 
iniţiativă civică” Pentru bulgari şi români

  Landwehrstraße 43, 80336 München, 
Tel. 089 716 722 250-0 
E-Mail: info@madhouse-munich.com

>  Malteser Migranten Medizin 
Asistenţă medicală şi stomatologică 
ambulantă gratuită pentru persoane fără 
asigurare de sănătate 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Tel. 089 436 084 11 
E-Mail:  migranten-medizin-muenchen@ 

malteser.org

>  Malteser Migrationsdienst 
Sozialberatung 
Consiliere de integrare pentru migranţii 
nou-veniţi în vârstă de la 27 ani în sus 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Tel. 089 436 084 11 
E-Mail:  migranten-medizin-muenchen@ 

malteser.org
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>  Marikas, Beratungsstelle für 
anschaffende Jungs und Männer 
Birou de consiliere pentru adolescenţi 
şi prostituaţi. Consiliere, posibilitate de 
cazare 
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Tel. 089 725 90 84 
E-Mail: marikas@hilfswerk-muenchen.de

>  Migrationsberatung für Erwachsene 
in Obergiesing 
Consiliere de migraţie pentru adulţi 
Plecherstraße 6, 81541 München, 
Tel. 089 62 02 16-20/-23/-24/-26 
sozialdienst.migration@awo-muenchen.de

>  Migrationsberatung Internationales 
Beratungszentrum der Landeshauptstadt 
München 
Centrul internaţional de consultanţă 
al municipiului, Consiliere de migraţie 
pentru adulţi 
Goethestraße 53, 80336 München, 
Tel. 089 550 57 67-0 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de
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>  Migrationsdienst BRK-KV München 
Consiliere de migraţie pentru adulţi 
Goethestraße 53, 80336 München, 
Tel. 089 53 73 42 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de

>  Mimikry, Beratungsstelle für 
anschaffende Mädchen und Frauen 
Consiliere şi sprijin pentru femei şi 
adolescente prostituate (independent de 
naţionalitate şi drept de şedere) 
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Tel. 089 725 90 83 
E-Mail: mimikry@hilfswerk-muenchen.de

>  Open Med – Ärzte der Welt 
Îngrijire medicală şi consiliere anonimă 
şi gratuită pentru persoane fără asigu-
rare de sănătate şi/sau fără drept de 
şedere 
Dachauerstraße 161, 80636 München, 
Tel. 089 452 076 58, Tel. 0177 511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org
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>  Schiller 25 
Consiliere pentru persoane fără adăpost  
(Centru de consiliere şi protecţie împotriva 
frigului) 
Schillerstraße 25, 80336 München, 
Tel. 089 545 941 40  
E-Mail: schiller-25@hilfswerk-muenchen.de

>  SGRIM e. V. Deutsch-Rumänische 
Gesellschaft für Integration und Migration 
Consiliere juridică şi de integrare, schimb de 
experienţă, ajutor în orientare pentru românii 
din München, Grupe de joacă pentru copii, 
reuniuni regulate pentru femei, adolescenţi 
şi persoane vârstnice, Şcoala de limbă si 
cultură română 
www.sgrim.de 
E-Mail: info@sgrim.de
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11.  Adrese şi numere 
de telefon 
importante

! 
Consulatul General al României la München 
Richard-Strauss-Strasse 149,
81679 München
Tel. +49 089 553307
http://muenchen.mae.ro

Poliţia: 110
Pompierii şi ambulanţa: 112
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Această broşură a fost 
elaborată în cooperare 
cu:

BSV Edinstvo e. V. -  
Bulgarischer 
Selbsthilfeverein

DGB 
Faire Mobilität München

Infozentrum 
Migration und 
Arbeit

SGRIM e. V. -  
Societatea Germano- 
Română pentru 
integrareşi Migraţie 
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