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PLAN DE LECȚIE 9

CONȚINUTUL ÎNVĂȚĂRII 

Dacă sunteți cetățean al Uniunii Europene, principiul libertății de mișcare și de
reședință a lucrătorilor se aplică și, prin urmare, trebuie să aveți o viză pentru a
lucra.
Dacă nu sunteți cetățean al Uniunii Europene, va trebui să obțineți un permis de
reședință și de muncă, dar condițiile pot varia în funcție de țara în care
emigrați.

De ce aveți nevoie pentru a lucra în Europa:
1.

2.

VIZĂ DE ȘEDERE ÎN SCOP DE ANGAJARE
Pentru această viză, cerințele diferă dacă doriți să lucrați independent sau
dependent.

OBIECTIVELE PLANULUI DE
LECȚIE:

Cu ajutorul acestui plan de lecție, veți
învăța totul despre documentația
necesară pentru a lucra într-o țară din
Europa. Țineți minte că fiecare țară are
politicile ei, dar aici vă vom informa
despre ce aveți nevoie într-o manieră
generală.

REZULTATE AȘTEPTATE
ALE ÎNVĂȚĂRII:

Să aflați de ce documente
aveți nevoie pentru a lucra
în Europa.
Să știți care sunt site-urile
principale unde puteți găsi
de muncă în Europa.

DESPRE PLANUL DE LECȚIE
DURATA: 60 de minute

MATERIALE NECESARE: Handout 9



Dacă doriți să lucrați independent (să începeți propria afacere), puteți intra în
țară cu o viză de turist și să vă schimbați statutul odată ajuns acolo.
Dacă doriți să lucrați ca și angajat, viza este oferită doar când ați găsit un loc
de muncă: în alte cuvinte, trebuie să vă găsiți un loc de muncă înainte de a
merge la drum, deoarece trebuie să prezentați o scrisoare de la angajator
autorităților de la vamă.

EuroJobs: Eurojobs.com: Jobs in Europe, international jobs, job vacancies, work
in European Union
Summerjobs: Find Summer Jobs, Camp Jobs, Vacation Jobs and Seasonal
Employment with SummerJobs.com
Infojobs.net: InfoJobs - Bolsa de trabajo, ofertas de empleo
Acciontrabajo.es: Acciontrabajo España | Red profesional, bolsa de trabajo,
empleos

PERMIS DE MUNCĂ
Dacă sunteți cetățean al unei țări din afara Europei și doriți reședință în țara
respectivă pentru mai mult de 3 luni, va trebui să începeți demersurile cu câteva
luni înainte pentru a primi Permisul European pentru Reședință de Lungă Durată
sau un permis permanent care vă permite să locuiți acolo și mai târziu să obțineți
un permis de muncă pentru a găsi un loc de lucru în orice stat al Uniunii Europene.

CUNOAȘTEREA A CEL PUȚIN DOUĂ LIMBI OFICIALE
Pe lângă că ar trebui să știți limba țării unde doriți să emigrați, este important să
aveți un nivel bun conversațional și scris într-o limbă oficială a țărilor Europene,
cum ar fi Spaniola, Engleza, Franceza, Germana sau Italiana. Acest lucru este
esențial, mai ales dacă doriți să aplicați pentru una din competițiile organizate de
către Uniunea Europeană.

RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR OFICIALE
Primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să aplicați pentru recunoașterea
calificărilor academice. În cazul în care autoritățile din țara unde doriți să lucrați
detectează că există diferențe semnificative între educația dumneavoastră și cea
din țara respectivă, va trebui să faceți cursuri sau să dați un test de aptitudini.

CARDUL DE SĂNĂTATE EUROPEAN
Toți cetățenii din Europa trebuie să aibă card de sănătate pentru a primi îngrijire
medicală, dar ar trebui să vă informați bine în legătură cu toate cerințele, deoarece
cardurile unor țări din afara Uniunii nu pot fi folosite în unele țări din Europa, cum
ar fi în  Danemarca. Pe acest site, veți găsi mai multe informații despre țara unde
ați dori să emigrați:  EU Immigration Portal (europa.eu)

SERVICIUL PUBLIC DE ANGAJARE EUROPEAN
Există site-uri dedicate găsirii de job-uri în Europa pentru străini unde puteți găsi
mii de astfel de job-uri.

https://eurojobs.com/
https://www.summerjobs.com/
https://www.infojobs.net/
https://acciontrabajo.es/
https://ec.europa.eu/immigration/index_es
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