Campania Națională Informare acasă! Siguranță în lume!

Ești student și cauți de lucru în străinătate?
Vara asta nu doar te distrezi, te și INFORMEZI!
Programul Work & Travel
Programul Work & Travel presupune un schimb cultural
al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii,
prin care studenții au posibilitatea să muncească legal
în America pe perioada vacanței universitare de vară.
Programul impune încheierea de angajatorul străin a
unui contract de muncă în condițiile legislației din SUA.
Programul AU PAIR
Au Pair este un program al Uniunii Europene care
presupune „un angajament” între părți, nu un contract
de muncă. Practic este un program de schimb cultural
iar persoana Au pair va fi tratată ca un membru al familiei
nu ca un angajat. Un Au Pair primește o remunerație,
sub forma unor „bani de buzunar”. Familia gazdă are
obligația să-l informeze cu privire la îndatoririle sale, la
timpul său liber şi la suma ce îi va fi oferită.

Ai început studiile
„afară” și vrei
să le continui în
ROMÂNIA?
Dacă ești cetățean român, ai studiat în străinătate și
dorești să îți continui studiile în România, trebuie să
știi că platforma Study în Romania reprezintă poarta
unică de acces la informațiile centralizate privind
oportunitățile de studiu în România.
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a
Diplomelor (CNRED) evaluează și recunoaște actele
de studii deținute de cetățenii Uniunii Europene (UE),
ai Spațiului Economic European (SEE) și ai celor din
Confederația Elvețiană, în vederea continuării studiilor
în România.
Ți se recunosc diplomele și atestatele!

Campania Națională Informare acasă! Siguranță în lume!

Vrei să te întorci în România și să îți deschizi propria afacere?
Programul Diaspora Start-Up îți vine în ajutor.
Programul Diaspora Start-Up, dezvoltat de Ministerul
Fondurilor Europene, reprezintă o linie de finanțare
destinată cetățenilor români din afara granițelor și celor
reîntorși recent, care doresc să-și valorifice abilitățile
profesionale dobândite în afară, prin deschiderea unei
afaceri în România.
Beneficiarii pot fi persoane fizice (șomeri, persoane
inactive, persoane care au loc de muncă și înființează o
afacere în scopul creării de noi locuri de muncă).

Pentru mai multe detalii, vizitați pagina
oficială a Ministerului pentru Românii de
Pretutindeni:
www.mprp.gov.ro.
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INFORMEAZĂ-TE cu privire la drepturile și
responsabilitățile pe care le ai în țările în care intenționezi să muncești, să studiezi și/sau să locuiești inclusiv la drepturile sociale (beneficii sociale
și servicii sociale) specifice fiecarui stat în parte.

SEXUALE?
LUCREZI ÎN CONDIȚII DE MUNCĂ INSALUBRE,

Ai găsit un loc de muncă ce te-ar putea
interesa? Ai grijă la posibilele „CAPCANE”!

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

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 acceptate în țara de destinație;
NU PREDA cartea de identitate sau paşaportul pentru
că „aşa e în siguranţă”.
Ce riști dacă accepți să lucrezi
„LA NEGRU” în străinătate:
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 trafic de persoane.
MUNCA NEPLĂTITĂ, ABUZUL FIZIC ȘI INTIMIDAREA SUNT
ILEGALE!

NU TE LĂSA EXPLOATAT!
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SUPERIORUL ABUZEAZĂ DE FUNCȚIA SA ȘI
ÎȚI LEZEAZĂ DEMNITATEA PRIN PROPUNERI
UNDE NU ÎȚI ESTE ASIGURATĂ IGIENA?!

Pentru informații consulare MAE pune la dispoziție
românilor din afara României, Centrul de Contact
și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate
care funcționează 24 ore/7 zile în regim de Call Center,
Mail Center și Portal
RECOMANDĂRI
! verifică 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 şi de viaţă
care să acopere întreaga perioadă cât te afli în străinătate;
! înainte de plecarea în străinătate anunță o persoană de
încredere cu cine, unde şi cum pleci din ţară;
! înregistrează şederea atât la autorităţile locale, cât şi la
Misiunea Diplomatică/ Oficiul Consular al României în
acel stat;
! stabilește o parolă/semn de recunoaştere pe care să le
folosești în comunicarea cu persoanele din ţară, în situaţia
în care ai probleme şi nu poți transmite acest lucru direct;
! nu preda nimănui actele personale de identitate (cu
excepţia oficialităţilor de la vamă/poliţie);

INFORMEAZĂ-TE

cu privire la ca
drul legislativ specific fiecărui stat-gazdă, la
condițiile de siguranță de la locul de muncă,
la garanțiile, condițiile contractuale,
precum și la drepturile și obligațiile care decurg din acestea cu privire la locul de muncă.

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 şi ale Spaţiului
Economic European şi Comisia Europeană, creată
pentru a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în
cadrul UE (Uniunea Europeană), SEE (Spațiul
Economic European) şi Elveţia.

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

