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”Condiții de muncă echitabile: Acces la condiții de muncă echitabile pentru
lucrătorii detașați prin furnizarea de informații specifice în funcție de sectorul de
activitate și cooperare”
VS/2018/0453 – FAIR WORKING CONDITIONS

Centrul BNS de informare, consiliere, orientare și servicii-suport acordate
cetățenilor români care se află sau se vor afla în scop de muncă în
Germania
Proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

MIGRAȚIE ȘI EGALITATE

Obiectivul proiectului
Înființarea unei rețele transnaționale compusă din sindicate, autorități
publice și părți interesate din țările care trimit și primesc lucrători.

Înființarea a cinci centre de informare (axate pe sectoare specifice) în
România, Croația, Ungaria, Polonia, Slovenia, care vor coopera la
nivel transnațional cu centrele de consiliere existente în Germania

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

Rețeaua de cooperare națională și internațională
Fair Mobility – Oldenburg
Expertiza: industria de prelucrare a cărnii
Limbi: germană, poloneză, română,
engleză

Fair Mobility – Dortmund
Expertiza: servicii legate de industrie,
industria de prelucrare a cărnii
Limbi: germană, maghiară, romănă,
poloneză, bulgară, engleză

Fair Mobility – Kiel
Expertiza: industria de prelucrare a cărnii,
construcții navale
Limbi: Germană, poloneză, ROMÂNĂ, engleză

Fair Mobility – Berlin
Expertiza: sectorul acordare de îngrijire
Limbi: Germană, poloneză

Kiel

Ministerul de Finanțe
A.N.O.F.M.

Oldenburg
Fair Mobility – Frankfurt am
Main
Expertiza: construcții, curățenie
Limbi: germană, poloneză,
română, bulgară, engleză

Ministeul Muncii și Justiției
Sociale

Berl
in

Dortmun
d

Inspecția Muncii

C.N.P.P.
Fair Mobility – Mannheim
Expertiza: detașarea lucrătorilor
Limbi: Germană, bulgară,
engleză
Fair Mobility – Stuttgart
Expertiza: transport, logistică
Limbi: germană, croată, sârbă,
bosniacă, poloneză, cehă,
engleză

Frankfu
rt
Mannheim
Stuttgart

Ministerul Sanătății

Nürnber
g

C.N.A.S.S

München

Ministerul Educației Naționale
Fair Mobility – Nurnberg (din 6/2019)
Expertiza: piese ind. auto
Limbi: germană, română, maghiară,
engleză

București

Ministerul de Interne
Fair Mobility – Munchen
Expertiza: lucrători detașați, construcții
Limbi: germană, bulgară, română, engleză

Centrul BNS de informare, consiliere,
orientare și servicii-suport– București
Expertiza: construcții, industrie, agricultură,
transporturi, servicii
Limbi: română, engleză, franceză
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Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Românilor de Pretutindeni

Rețeaua internațională a Centrelor Fair Mobility
Polonia – Varșovia
Germania
• Berlin
• Kiel
• Oldenburg
• Dortmund
• Frankfurt
Meinheim
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Aplicant
DGB Bildungswerk
Parteneri: BNS / Romania, OPZZ / Polonia, SSSH / Croația, Vasas / Ungaria, ZZZS / Slovenia
Parteneri asociați în proiect
• Bischöfliches Ordinariat der Diözese Rottenburg Stuttgart, Germania
• CGT Fédération Nationale des Salariés de la Construction du Bois et d'ameublement / Franța
• CITUB / Confederatia Sindicatelor Independente din Bulgaria
• Deutscher Gewerkschaftsbund Bundesvorstand / Comitetul Federal DGB, Germania
• DGB Rechtsschutz / DGB Protecție Juridică, Germania
• Europäischer Verein für Wanderarbeiter / Sindicatul Lucrătorilor Migranți, Germania
• FES Friedrich Ebert Stiftung / Fundația Friedrich Ebert, Germania
• FGS Familia / Federatia Generala a Sindicatelor Familia, Romania
• Hrvatski zavod za Zaposljavanje – Agenția de Ocupare a Forței de Muncă din Croația
• IG Bauen-Agrar-Umwelt Bundesvorstand / Sindicatul pentru Construcții, Agricultură, Mediu, Germania
• Nezavisnost / Serbia
• IG Metall / Sindicatul Lucrătorilor din Industrial Metal, Germania
• IGR Elbe Neiße / Comitetele Sindicale Interregionale
• Inspecția Muncii din Slovenia, Ministerul Muncii, Familiei, Afacerilor Sociale și Egalității de Șanse
• Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava / Ministerul Muncii și Sistemului de Pensii, Croația
• SGH Sindikat Graditeljstva Hrvatske / Sindicatul Lucrătorilor din Construcții, Croația
• ver.di / Sindicatul lucrătorilor din servicii, Germania
• Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije / Institutul sănătății din Slovenia
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Centre de consiliere
Mobilitate Echitabilă
Fair Mobility – Oldenburg
Expertiza: industria de
prelucrare a cărnii
Limbi: Germană, poloneză,
ROMÂNĂ, engleză
Fair Mobility – Dortmund
Expertiza: servicii legate de
industrie, industria de
prelucrare a cărnii
Limbi: Germană, maghiară,
ROMĂNĂ, poloneză, bulgară,
engleză
Fair Mobility – Mannheim
Expertiza: detașarea lucrătorilor
Limbi: Germană, bulgară, engleză

Fair Mobility – Kiel
Expertiza: industria de prelucrare a cărnii,
construcții navale
Limbi: Germană, poloneză, ROMÂNĂ,
engleză

Kiel

Fair Mobility – Berlin
Expertiza: sectorul acordare de îngrijire
Limbi: Germană, poloneză

Oldenburg
Berlin

Fair Mobility – Frankfurt am Main
Expertiza: construcții, curățenie
Limbi: Germană, poloneză, ROMÂNĂ,
bulgară, engleză

Dortmund

Frankfurt
Mannheim

Nürnberg

Stuttgart
München
Fair Mobility – Stuttgart
Expertiza: transport, logistică
Limbi: Germană, croată, sârbă,
bosniacă, poloneză, cehă,
engleză

Fair Mobility – Nurnberg (din 6/2019)
Expertiza: piese ind. auto
Limbi: germană, ROMÂNĂ, maghiară,
engleză
Fair Mobility – Munchen
Expertiza: lucrători detașați, construcții
Limbi: Germană, bulgară, ROMÂNĂ,
engleză

Centre Fair Mobility unde se vorbeste ROMÂNEȘTE:
Frankfurt, Oldenburg, Dortmund, Kiel, Munchen,
Nurnberg

Experiența germană în materie de Centre de
consiliere (finanțate la nivel de land)
Bremen – ”Arbeit und Leben”
Limbi: Germană, poloneză, bulgară, rusă, croată,
sârbă, engleză, ROMÂNĂ

Hanovra Oldenburg & Braunschweig,
Luneburg – ”Arbeit und Leben”
Limbi: Germană, poloneză, rusă, engleză,
ROMÂNĂ , bulgară, spaniolă, franceză,
maghiară
Dortmund & Dusseldorf – ”Arbeit und
Leben”
Limbi: Germană, engleză, bulgară,
ROMÂNĂ

Kiel – ”Arbeit und Leben”
Limbi: Germană, bulgară, ROMÂNĂ,
engleză, maghiară, arabă
Hamburg – ”Arbeit und Leben”
Limbi: Germană, engleză, poloneză,
ROMÂNĂ, bulgară, spaniolă
Berlin – ”Arbeit und Leben”
Limbi: Germană, poloneză, ROMÂNĂ,
engleză, spaniolă, rusă, franceză, arabă,
greacă, turcă, kurdă
Potsdam – ”Arbeit und Leben”
Limbi: Germană, poloneză, franceză, arabă,
engleză

Frankfurt am Main – EVW
Limbi: Germană, poloneă, bulgară, rusă,
croată, sârbă, engleză, ROMÂNĂ

Magdeburg & Halle – ”Arbeit und Leben”
Limbi: Germană, poloneză, ucraineană,
rusă, bulgară, ROMÂNĂ, spaniolă, engleză,
franceză

Mainz – EVW
Limbi: Germană, bulgară, engleză

Dresden & Leipzig – ”BABS”
Limbi: Germană, cehă, slovacă, poloneză,
maghiară, engleză

Mannheim – DGB/KDA
Limbi: Germană, bulgară, engleză

Erfurt – ”DGB Bildungswerk Thuringen”
Limbi: Germană, ROMÂNĂ, poloneză,
engleză

Saarbrucken – Arbeitskammer Saarland
Limbi: Germană, bulgară, ROMÂNĂ, engleză

Munich – AWO
Limbi: Germană, bulgară, ROMÂNĂ,
engleză, turcă

Cazuistica solicitărilor de consiliere în Centrele Muncă
Echitabilă/ Ultimii 8 ani
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Plată / Salariul minim
Contract de muncă
Concedieri
Recunoașterea calificărilor profesionale
Permis de muncă
Căutarea unui loc de muncă
Timp de lucru/perioada de odihnă
Sindicate
Proces în instanță
Trafic de ființe umane / Exploatarea
muncii
Mobbing / Discriminare
Probleme cu lucrătorii independenți
Falsa detașare a lucrătorilor
Falși lucrători independenți

❖ Muncă fără documente (muncă la negru
/ gri)
❖ Impozite
❖ Plata concediilor
❖ Angajare temporara ascunsă
❖ Alocație de șomaj I/II
❖ Situația locativă
❖ Alocație pentru copii si parentală
❖ Asigurare de sănătate
❖ Lipsa locuinței
❖ Pensie / Incapacitate de muncă
❖ Asistenta pentru întoarcere
❖ Cursuri de limbă germană
❖ Sarcină
❖ Accident / Boală
❖ Adăpost

Notă: fiecare tip de caz va fi orientat către instituția publică - din Germania sau România care este responsabilă, conform legilor naționale, să respecte problema respectivă.

Situații pentru care se poate apela la
Inspecția Muncii
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Plată / Salariul minim
Contract de muncă
Concedieri
Recunoașterea calificărilor profesionale
Permis de muncă
Căutarea unui loc de muncă
Timp de lucru/perioada de odihnă
Sindicate
Proces în instanță
Trafic de ființe umane / Exploatarea
muncii
Mobbing / Discriminare
Probleme cu lucrătorii independenți
Falsa detașare a lucrătorilor
Falși lucrători independenți

❖ Muncă fără documente (muncă la
negru / gri)
❖ Impozite
❖ Plata concediilor
❖ Angajare temporara ascunsă
❖ Alocație de șomaj I/II
❖ Situația locativă
❖ Alocație pentru copii si parentală
❖ Asigurare de sănătate
❖ Lipsa locuinței
❖ Pensie / Incapacitate de muncă
❖ Asistenta pentru întoarcere
❖ Cursuri de limbă germană
❖ Sarcină
❖ Accident / Boală
❖ Adăpost

Cazuistica solicitărilor de consiliere în Centrele Muncă Echitabilă/
Ultimii 8 ani

Recunoașterea calificărilor profesionale
Permis de muncă
Căutarea unui loc de muncă
Contract de muncă
Timp de muncă/perioadă de odihnă
Plată/salariu minim
Sindicate
Proces
Concediere
Trafic de fiinte umane/exploatarea muncii
Mobbing/discriminare
Probleme ale celor angajați pe cont proproi
Falsa detasare de lucrători
Falsi angajati pe cont propriu
Muncă fără documente
Impozite
Plata pentru concedii
Angajare temporară ascunsă
Alocația de șomaj I/II
Situația locativă
Alocatia pentru copii și parentală
Asigurare de sanatate
Lipsa locuinței
Asistență pentru întoarcere
Pensie/ incapacitate de muncă
Cursuri de limbă
Sarcină
Accident/boală
Adăpost
Aaltele

Exemple cazuri soluționate
Lucrător in construcții – paralizat după ce a căzut de pe schelă
La 4 luni după ce a început sa lucreze in Germania, M. a căzut de pe o schela, in Baden-Württemberg.
Diagnosticat cu paralizie permanenta. Au apărut problemele. Știa foarte puțin limba germana si a semnat
ce credea ca este un contract de munca dar nu era așa, in plus, nu avea asigurare de sănătate ci doar una
pentru călătorie. Disperat, a apelat la Centrul Fair Mobility.
-

Demersurile au durat 3 ani. Problema fundamentala a fost ca Berufsgenossenschaft BAU, care acoperă
costurile tratamentului medical, pierderile și indemnizațiile tranzitorii și pensiile în caz de accidente de
muncă care implică lucrători în construcții, nu l-au tratat pe M. ca angajat, ci ca antreprenor. Contractul
semnat de acesta indica faptul că nu e co-partener al firmei GbR (care, la rândul său, lucra în numele unei
companii germane din districtul Esslingen). Ca antreprenor, dl. M ar fi trebuit să se asigure la o companie
de asigurări de sănătate. Deoarece nu a făcut acest lucru din necunoașterea legilor, nici compania de
asigurări de sănătate și nici agenția de muncă nu au delegat asigurarea unui venit la centrul de muncă.
Problema celor responsabili pentru accident a fost astfel ambiguă și a trebuit să fie clarificată în instanță.
Dl. M a fost vizitat de mai multe ori. Inițial în spitalul Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik, apoi la
reabilitare, iar mai târziu într-un cămin unde a fost găzduit temporar și apoi într-o sală plătită de cei de la
Asistenta socială din Stuttgart. Nu în ultimul rând, a fost vorba de susținerea lui morală și de sprijin
financiar.

-

Dl. M. ulterior a primit calitatea de lucrător de către instanța competentă. Activitatea sa pe cont propriu a
fost dezvăluită ca falsă activitate independentă. Astfel, el a fost asigurat retroactiv pe perioada ce acoperea
accidentul și primește acum tratament medical și o pensie pe toată durata vieții de la compania de
asigurări. Începând din ianuarie 2018, locuiește într-un apartament adecvat pentru situatia sa medicală, în
Germania. Cazul este simptomatic pentru situația din industria construcțiilor.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

Exemple cazuri soluționate
Lucrători in construcții – condiții de muncă improprii
- Pe un șantier din Bilfinger lucrează aproximativ 40 români, cu statut de muncă neclar.
- Lucrează pentru un subcontractor, care are birouri in București și Regensburg.
- Lucrătorii cred ca au semnat un contract de munca, la București, dar era in limba
germana, nu a fost tradus si nu au primit o copie
- Primesc salariul in cash, circa 1000 euro net (fluturaș de salariu)
- Deși sunt înregistrați la SOKABAU (Casa Socială a Constructorilor din Germania) nu
primesc bani de concediu sau pentru concediu medical
- In caz de accident sau boala sunt trimiși înapoi in Romania
- Au fost sfătuiți de angajator sa declare, daca e vreun control de la Zoll (autoritatea
financiară), ca primesc 14,7o euro brut/oră
- Programul de lucru e de luni-vineri de la 8 la 18 și sâmbătă 8-13; aproximativ 220 - 240
de ore pe lună, salariul real este de aproximativ 4,20 € net pe oră, deși salariul minim
pentru lucrătorii calificați din sectorul construcțiilor ar fi de 14,70 € brut/oră.
- Sunt cazați într-o casă de oaspeți vizavi de șantier; patru persoane locuiesc în fiecare
cameră; bucătăria este în subsol - este împărțită de întregul grup
- Întârzierile de plată sunt frecvente, lucrătorii trebuie întotdeauna să ceară să fie plătiți
- Au fost anunțate autoritățile – amenzi usturătoare
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Centre de informare specifice la nivel de sector
Centrele informează, consiliază și sprijină lucrătorii detașați, cooperând cu
structura de consiliere din Germania (în special cele din cadrul rețelei Mobilitate
echitabilă).
Fiecare dintre aceste centre este specializat într-un anumit sector (construcții,
industria de îngrijire, transport sau metal). Aceasta înseamnă că centrele oferă
informații detaliate referitoare mai ales la legislația dintr-un anumit sector.
Pentru a intensifica cooperarea cu părțile interesate relevante la nivel național,
acestea transferă informațiile obținute în timpul procesului de consiliere către
sindicate, autorități publice, precum și alți factori interesați și factori de decizie
politică. În acest scop, centrele pregătesc și descrieri ale cazurilor întâlnite.

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene

MIGRAȚIE ȘI EGALITATE

Construcții
BNS
România

Transport/șoferi de
camion

Îngrijire

OPZZ

ZSSS

Polonia

Slovenia

Sectoare
Construcții

Metal
Vasas
Ungaria

SSSH
Croația

Proiect realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene
Grafik: Pixasquare– stock.adobe.com

MIGRAȚIE ȘI EGALITATE

Transfer de cunoștințe
Unul dintre principalele obiective ale proiectului este transferul
informațiilor obținute către sindicate, autorități publice, alți factori interesați
și factorii de decizie. Pentru a asigura acest transfer de cunoștințe,
partenerii proiectului trebuie să stabilească legături cu toate organizațiile
relevante.
Pe parcursul întregului proiect, o proporție rezonabilă de timp va fi
investită pentru a folosi toate oportunitățile pentru a prezenta constatările
proiectului către alte instituții și organizații conexe din țările partenere,
precum și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la gravitatea
subiectului.
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Stagii transnaționale
Consilierii din fiecare centru de informare, dar și alți actori implicați, au posibilitatea de a participa la
stagii scurte (2-3 zile) în țările partenere.
Pe parcursul acestor stagii de schimb de experieță și de instruire, aceștia fac schimb de bune practici
cu organizațiile gazdă, se alătură consilierilor gazdă în timpul consilierilor, iau parte la evenimente de
informare și vizitează companii unde sunt detașați lucrători.

Consilierii pot vizita, de asemenea, organisme guvernamentale sau pot participa la ateliere de lucru
sau la conferințe cu privire la detașare, pentru a contribui la creșterea gradului de conștientizare în
ceea ce privește detașarea.
Pentru a obține cunoștințe ample în privința legislației necesare, pentru a îmbunătăți abilitățile de
consiliere și a face schimb de informații cu partenerii, consilierii vor participa la patru ateliere
transnaționale.
In România vor veni în cursul acestui an trei consilieri ce activează în Centre din Germania
(Oldenburg, Kiel și Munchen) pentru training și schimb de experiență.
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Colectarea de cazuri, bune practici și recomandări
Experiența câștigată în procesul de consiliere și transferul informațiilor
către sindicate, autorități publice, alți factori interesați și politici.
Activitățile vor include pregătirea unor articole despre cazurile cele mai
relevante și cele mai bune practici în consilierea și sprijinirea lucrătorilor.
Sugestii adresate organismelor guvernamentale și actorilor politici.
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Campanie simultană de informare transnațională
Sectorul construcțiilor este unul dintre principalele sectoare de ocupare a
forței de muncă pentru lucrătorii detașați.
Prin urmare, proiectul desfășoară o campanie de informare transnațională
concentrată și simultană pentru lucrătorii detașați în acest sector din
România, Croația, Germania. Această campanie de informare va conține:
•
•
•
•

Un film scurt, explicativ
Afiș
Acțiuni în mijloacele de media sociale
Descrierea unor cazuri
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Schimb de întâlniri cu sindicatele și părțile interesate
din Franța
Întâlnire cu reprezentanții sindicatelor relevante și a părților interesate din
Franța, pentru a face schimb de experiențe și a profita de experiența
diverselor proiecte UE desfășurate în domeniul detașării lucrătorilor.
Întâlnirea planificată va avea ca rezultat o rețea și o platformă structurată
pentru schimbul de opinii juridice și experiență în domeniul detașării în
țările partenere și în Franța.
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Centrul BNS de informare, consiliere, orientare și servicii-suport acordate cetățenilor români care

se află sau se vor afla în scop de muncă în Germania
BNS dorește să îmbunătățească accesul la informații pentru lucrătorii români care se află deja sau se vor
afla în scop de muncă în Germania și de a consolida cooperarea transnațională între sindicatele
europene și alte părți interesate relevante în ceea ce privește nevoile speciale ale lucrătorilor detașați
-

în egală măsură își propune să consolideze o relație partenerială cu instituțiile naționale care au roluri
și responsabilități clare în rezolvare problemelor cu care se confruntă cetățenii români aflați în scop de
muncă pe teritoriul Germaniei.

Acest proiect pilot pregătește o abordare similară și pentru alte țări în care se află comunități
importante de români.
Unicitatea acestui proiect o constituie dubla abordare: consilierea lucrătorilor și transferul de informații
dobândite în acest domeniu către sindicate, autorități publice, părți interesate și factori de decizie politică.
Romania are nevoie de consolidarea politicilor publice care vizează lucrătorii mobili, iar proiectul susține
acest demers prin consolidarea colaborării între partenerii sociali (sindicate) și autorități publice și factori
de decizie politică.
-
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Centrul BNS de informare, consiliere, orientare și servicii-suport acordate cetățenilor români care

se află sau se vor afla în scop de muncă în Germania

BNS a avut întâniri cu o serie de instituții naționale în vederea realizării unei relații parteneriale. E
vorba despre acele instituții care au roluri și responsabilități în rezolvare problemelor cu care se
confruntă cetățenii români aflați în scop de muncă pe teritoriul Germaniei.
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ministerul Românilor de Pretutindeni (doamna ministru Natalia-Elena Intotero)
Ministerul Educaţiei Naţionale (doamna ministru Ecaterina Andronescu)
Ministerul Finanțelor Publice (domnul ministru Eugen-Orlando Teodorovici)
Ministerul Afacerilor Externe (domnul Ministru Theodor Meleșcanu)
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Muncii și Justiției Sociale (domnul ministru Marius Constantin Budăi)
• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
• Casa Națională de Pensii Publice (domnul președinte al Casei Naționale de Pensii
Publice, Ioan-Petru Căprariu)
• Inspecția Muncii (Domnului Inspector General de Stat Mihail Adrian Oprescu)
❖ Ministerul Sănătății (domnul secretar de stat Tiberius-Marius Brădățan)
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Rețeaua de cooperare dintre Centrul BNS și centrele din
Germania și dintre BNS și autoritățile publice din România

Ministerul de Finanțe

Fair Mobility – Berlin
Expertiza: sectorul acordare de îngrijire /
Limbi: Germană, poloneză

PROTOCOL

A.N.O.F.M.

Fair Mobility – Kiel
Expertiza: industria de prelucrare a cărnii,
construcții navale / Limbi: Germană,
poloneză, română, engleză
Fair Mobility – Oldenburg
Expertiza: industria de prelucrare a cărnii /
Limbi: germană, poloneză, română, engleză

Ministeul Muncii și Justiției
Sociale

Inspecția Muncii

PROTOCOL

C.N.P.P.
PROTOCOL

Fair Mobility – Dortmund
Expertiza: servicii legate de industrie,
industria de prelucrare a cărnii / Limbi:
germană, maghiară, romănă, poloneză,
bulgară, engleză
Fair Mobility – Stuttgart
Expertiza: transport, logistică / Limbi:
germană, croată, sârbă, bosniacă, poloneză,
cehă, engleză
Fair Mobility – Mannheim
Expertiza: detașarea lucrătorilor
Limbi: Germană, bulgară, engleză

Centrul BNS de informare,
consiliere, orientare și
servicii-suport acordate
cetățenilor români care se
află Sau se vor afla în scop
de muncă în Germania

Ministerul Sanătății

PROTOCOL

C.N.A.S.S

Ministerul Educației
Naționale

PROTOCOL

Fair Mobility – Nurnberg (din
6/2019)
Expertiza: piese ind. auto / Limbi:
germană, română, maghiară, engleză
Fair Mobility – Munchen
Expertiza: lucrători detașați, construcții /
Limbi: germană, bulgară, română, engleză
Fair Mobility – Frankfurt am Main
Expertiza: construcții, curățenie / Limbi:
germană, poloneză, română, bulgară, engleză

PROTOCOL

Ministerul de Interne

Ministerul Afacerilor Externe
PROTOCOL

Ministerul Românilor de Pretutindeni

MIGRAȚIE ȘI EGALITATE

Centrul BNS de informare, consiliere, orientare și servicii-suport acordate cetățenilor români care

se află sau se vor afla în scop de muncă în Germania

BNS a dezvoltat un sistem digital de management de caz ce va putea fi foarte util în organizarea muncii
funcționarilor care relaționează cu cetățenii români din diaspora și care ar putea duce la recâștigarea
încrederii cetățenilor în capacitatea instituțiilor publice de a le rezolva problemele specifice în mod rapid și
eficient.
BNS asigură asistență în orientarea dosarelor solicitanților către instituția publică relevantă.
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Componentele platformei:

Comunicare
în timp real

Asistență
organizată

Colaborare
în
comunitate

Baze de
date

Modalitate de înregistrare:

Pași pentru înregistrare la Centrul BNS de informare, consiliere si orientare a
cetățenilor români care se află sau se vor afla în scop de muncă în Germania
1.
2.
3.

Se completează cererea de intrare în sistem la centrele din România sau
Germania
Se deschide un cont individual – pentru autentificare / logare în sistem
trebuie utilizat un user și parolă
Acces la pagina personală din care se pot accesa
- Subiectele asumate
- Tipul de cerere împreună cu documentele necesare în vederea
rezolvării cererii
- Persoanele/departamentul responsabile din instituția respectivă și
din BNS
- Informații periodice legate de modificările legislative în domeniu
pentru România și Germania
- Orice alte elemente cu caracter de noutate în domeniu
- Campanii de informare, etc

Formularul de înregistrare

MIGRAȚIE ȘI EGALITATE

Centrul BNS de informare, consiliere si orientare a cetățenilor români
care se află sau se vor afla în scop de muncă în Germania
Persoana de contact: Mirela Caravan, coordonatoarea Centrului
Program Centru: 8-18, cu programare prealabilă.
Adresa: str. Turturelelor 11A, etaj 3, sector 3, 030881, București.
Telefon: 021 313 59 74, 0724 046 455
email: international@bns.ro.
www.bns.ro
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