Aveţi în plan să vă mutaţi în Germania? Doriţi să lucraţi în
Germania?
¢¢ Dacă

sunteţi cetăţean al UE, cetăţean al statelor SEE
Liechtenstein, Norvegia şi Islanda sau al Elveţiei, atunci,
în baza dreptului dumneavoastră privind mobilitatea
forţei de muncă, puteţi intra în Germania fără viză, având un
paşaport sau o carte de identitate valabilă. După intrarea
în ţară, doar cetăţenii elveţieni obţin de la autoritatea locală
pentru străini încă un drept de şedere, pentru a dovedi
dreptul lor de şedere. Pentru începerea unei activităţi nu
trebuie îndeplinite alte formalităţi (dacă astfel de formalităţi
nu sunt necesare, ţinând cont de specificul activităţii
profesionale respective, de ex. pentru autorizarea ca medic).

¢¢ În calitate de cetăţean al Australiei, Israelului, Japoniei,

Canadei, Republicii Coreea, Noii Zeelande sau al Statelor
Unite ale Americii puteţi intra în Germania fără viză,
chiar dacă intenţionaţi să rămâneţi pentru o perioadă mai
lungă şi doriţi să lucraţi aici. În acest caz trebuie să solicitaţi
titlul de şedere necesar pentru practicarea unei activităţi
în termen de trei luni de la data intrării – şi înainte de
începerea activităţii – la autoritatea pentru străini de pe
raza domiciliului dumneavoastră.
¢¢ Dacă

posedaţi o altă cetăţenie decât cele menţionate
anterior, atunci înainte de intrarea în Germania trebuie să
solicitaţi eliberarea unei vize la o reprezentanţă diplomatică
a Germaniei. În secţiunea de justificare a cererii pentru viză
trebuie să specificaţi activitatea pe care intenţionaţi să o
practicaţi, drept scop al călătoriei şi şederii dumneavoastră
în Germania.

¢¢ În principiu este necesar să fi încheiat deja un contract de

muncă cu un angajator din Germania sau cel puţin să aveţi
confirmarea fermă a acestuia privind locul de muncă.

¢¢ Dacă posedaţi o diplomă de absolvire a facultăţii şi încă nu

aţi găsit un loc de muncă în Germania, puteţi de asemenea
solicita o viză cu valabilitatea de şase luni, în vederea
căutării unui loc de muncă. Pentru detalii privind procedura
de obţinere a vizei, condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru
acordarea vizei şi datele de contact ale reprezentanţelor
diplomatice ale Germaniei, accesaţi www.diplo.de.

¢¢ Pentru informaţii detaliate privind intrarea, şederea şi

accesul pe piaţa muncii, accesaţi următoarele pagini de
internet:
¢¢ www.bamf.de/Aufenthalt-in-Deutschland
¢¢ www.bamf.de/Arbeiten-in-Deutschland
¢¢ www.make-it-in-germany.com

¢¢ După intrarea în ţară trebuie să solicitaţi la timp, înainte de

expirarea vizei, la autoritatea pentru străini de pe raza
domiciliului dumneavoastră, acordarea unui permis de
şedere corespunzător, care permite în mod expres
desfăşurarea activităţii. În general, permis de şedere se
acordă mai întâi sub formă de drept de şedere cu
valabilitate determinată, însă absolvenţii de facultate pot
de asemenea primi, în anumite condiţii, un card
albastru al UE sau un permis de rezidenţă cu valabilitate
nedeterminată.
¢¢ Vă

rugăm să ţineţi cont de faptul că migraţia în
vederea ocupării forţei de muncă de specialitate în profesii
în baza calificării profesionale (aşadar profesii fără
diplomă de studii superioare), care a absolvit formarea
profesională în state din afara UE, este posibilă doar
dacă profesia dumneavoastră este înregistrată de către
Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de Muncă într-o
listă pozitivă (www.zav.de/positivliste) sau dacă beneficiaţi
de intermediere în Germania în cadrul unei proceduri
de începere a activităţii, procedură ce se bazează pe un acord
de intermediere al Agenţiei Federale de Ocupare a
Forţei de Muncă din Germania şi al Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă din ţara dumneavoastră
de provenienţă. O altă condiţie este ca oficiul competent
pentru recunoaşterea profesională să fi constatat
echivalenţa calificării dumneavoastră profesionale cu
formarea profesională corespunzătoare din Germania
(a se consulta Formularea din străinătate a cererii privind
recunoaşterea).

Cum îmi găsesc un loc de muncă?

Unde pot obţine informaţii?
Toate informațiile importante referitoare Recunoaşterea
titlului de formare profesională obținute în străinătate sunt
disponibile online, în mai multe limbi străine, la adresa
www.anerkennung-in-deutschland.de. Telefonic primiți
consiliere în limba germană sau engleză la numărul „Hotline
munca și traiul în Germania“: +49 (0)30 1815 - 1111.
Angajații acestui serviciu de asistență vă consiliază și pe teme
precum intrarea și șederea în țară, învățarea limbii germane
și căutarea de lucru.

Recunoaşterea
titlului de formare
profesională
Un pas pe calea către
muncă în Germania

Puteţi căuta oferte de locuri de muncă din Germania în
paginile următoare:
¢¢ www.jobboerse.arbeitsagentur.de
¢¢ www.make-it-in-germany.com

Multe companii îşi publică anunţurile privind posturile
disponibile şi în cadrul altor burse online pentru locuri de
muncă.
Reţelele precum Xing vă pot fi de ajutor la căutarea unui loc
de muncă.
Centrala de Mediere a Forţei de Muncă (ZAV) vă poate
furniza informaţii detaliate privind munca în Germania, la
adresa www.zav.de/arbeiten-in-deutschland.

Pot să-mi aduc şi familia?
Dacă partenerul dumneavoastră de căsătorie şi copiii
dumneavoastră sunt cetăţeni ai UE, ai SEE sau cetăţeni
elveţieni, atunci, în principiu, puteţi trăi şi lucra în Germania
fără restricţii. Pentru a putea intra în ţară, rudele din alte
state au nevoie, în principiu, de viză. Puteţi să vă adresaţi
întrebările către reprezentanţele diplomatice ale Germaniei
sau – dacă vă aflaţi deja în Germania – către autoritatea
pentru străini de pe raza domiciliului dumneavoastră sau
către centrele locale de consiliere privind migraţia.
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Intrarea, şederea şi accesul la piaţa germană a muncii

Formularea din străinătate a cererii privind recunoaşterea
Doriţi să lucraţi în Germania în profesia pe care aţi învăţat-o?
Sunteţi binevenit! Şi asta pentru că Germania are nevoie de
personal calificat. Titlul de formare profesională pe care l-aţi
absolvit în străinătate poate fi comparat cu cerinţele existente
în Germania privind această profesie. Pentru unele profesii aveţi
nevoie în primul rând de o astfel de evaluare, pentru a putea
lucra în aceste profesii. Pentru alte profesii, recunoaşterea
calificării dumneavoastră vă sporeşte şansele pe piaţa muncii.
Cererea pentru efectuarea unei astfel de proceduri poate fi
formulată chiar şi din străinătate – indiferent de cetăţenie
sau de deţinerea unui drept de şedere.
Înainte de a iniţia din străinătate procedura de recunoaştere, vă
recomandăm să vă informaţi dacă aveţi permisiunea de a intra
şi de a lucra în Germania. În textul de mai jos puteţi găsi primele
indicaţii în acest sens.

„Reglementat“ înseamnă că nu puteţi exercita profesia sau nu
puteţi utiliza denumirea profesională fără o aprobare oficială
sau fără recunoaşterea calificării profesionale. În Germania sunt
reglementate, printre altele, profesiile din sectorul de sănătate şi
educaţie (spre exemplu medici, asistenţi medicali sau educatori).
În plus, în unele profesii se aplică reglementări speciale dacă
exercitaţi o activitate independentă (spre exemplu brutar sau
frizer).
Dimpotrivă, în profesiile nereglementate (spre exemplu mecanic
sau electronist) nu aveţi nevoie de vreo recunoaştere formală
a calificării, pentru a vă exercita profesia. În acest caz vă puteţi
exercita profesia în Germania chiar şi fără evaluarea calificărilor.
Testarea calificărilor dumneavoastră are, totuşi, rolul de a permite
angajatorilor şi companiilor să vă poată aprecia mai bine
competenţele şi cunoştinţele.

Cum funcţionează procedura?
De ce ar trebui să solicit evaluarea calificării mele
profesionale absolvite în străinătate?
Compararea titlului de formare profesională pe care l-aţi absolvit
în străinătate cu cerinţele din Germania privind această profesie
este importantă, mai ales pentru dumneavoastră, atunci când
doriţi să exercitaţi o profesie reglementată în Germania.

Pentru a formula o cerere, trebuie să vă adresaţi oficiului
competent pentru grupa dumneavoastră profesională.
Informaţii în acest sens puteţi obţine pe internet la adresa
www.anerkennung-in-deutschland.de sau prin telefon,
la numărul +49 (0)30 1815 - 1111.

După ce v-aţi depus documentaţia se verifică dacă există
deosebiri esenţiale între calificarea profesională absolvită
în străinătate şi calificarea profesională necesară în Germania.
Dacă este cazul, este posibil ca deosebirile să poată fi
compensate cu alte calificări sau cu experienţa profesională.
În cazul în care documentele dumneavoastră nu sunt
suficiente pentru evaluarea calificării absolvite, pentru unele
profesii este posibilă efectuarea unei analize privind
calificarea, de ex. prin intermediul probelor de lucru sau al
discuţiilor de specialitate.

Care sunt rezultatele posibile?
Dacă nu se constată deosebiri esenţiale între calificarea
dumneavoastră şi calificarea necesară în Germania,
atunci vi se autorizează echivalarea completă a calificării
profesionale sau – dacă îndepliniţi şi celelalte condiţii –
se eliberează autorizaţia profesională. În acest fel vă puteţi
exercita profesia ca şi când aţi deţine o calificare profesională
absolvită în Germania.

la angajatori sau puteţi urma cursuri de perfecţionare. În
cazul profesiilor reglementate puteţi compensa deosebirile
constatate. În funcţie de profesie va trebui să participaţi
la un stagiu de adaptare sau la un examen de specialitate.

Care sunt costurile procedurii?
Taxele sunt stabilite de către oficiul competent. Din
acest motiv vă recomandăm să vă informaţi încă dinainte de
formularea cererii cu privire la costurile estimative.

Important: De regulă, documentele trebuie prezentate cu
traducerea în limba germană şi în copie legalizată.
Informaţi-vă în prealabil dacă trebuie să solicitaţi efectuarea
traducerii de către un traducător desemnat public.

Trebuie să cunosc limba germană?
Care sunt documentele de care am nevoie?
¢¢ Cerere (formularele sunt disponibile în cadrul oficiului

respectiv)
¢¢ Tabel de evidenţă a calificării şi activităţii profesionale

anterioare (în limba germană)
¢¢ Document de identitate (carte de identitate sau paşaport)

Dacă în cadrul procedurii se constată deosebiri esenţiale între
calificarea dumneavoastră şi calificarea profesională
necesară în Germania, pentru profesiile nereglementate veţi
primi o decizie în care sunt descrise cu exactitate aceste
deosebiri. Cu această decizie vă puteţi depune direct candidatura

Pentru autorizarea profesiilor reglementate veţi avea
nevoie, într-o anumită măsură, şi de alte documente.
Informaţivă în prealabil la oficiul competent cu privire
la aceste documente.

¢¢ Certificat

privind titlul de formare profesională absolvit
în străinătate şi experienţa profesională relevantă sau
formările continue (dacă există)

¢¢ Dovada faptului că doriţi să lucraţi în Germania (nu se

aplică în cazul cetăţenilor Uniunii Europene, ai Spaţiului
Economic European şi în cazul cetăţenilor elveţieni,
precum şi în cazul persoanelor cu domiciliul în aceste ţări).
Drept dovadă sunt considerate de exemplu documente
privind solicitarea unei vize de intrare în vederea angajării
sau documente privind contactarea de potenţiali angajatori.

Este posibil să fie solicitate cunoştinţe de limbă germană,
dacă acestea sunt necesare pentru exercitarea profesiei. Acest
lucru este valabil îndeosebi pentru profesii reglementate,
spre exemplu medici, profesori sau profesii de specialitate în
domeniul sănătăţii. Solicitanţii obţin autorizaţia pentru
aceste profesii doar dacă deţin cunoştinţele necesare de limbă
germană.
În Germania puteţi învăţa limba germană în cadrul cursurilor
de integrare finanţate de stat. Informaţii privind aceste oferte
de învăţare a limbii şi alte oferte puteţi găsi în paginile de
internet de mai jos:
¢¢ Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

(Oficiul Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi):
www.bamf.de/Deutschlernen
¢¢ Deutsche Welle:

www.dw.de/deutschkurse
¢¢ Institutul Goethe:

www.goethe.de/Deutschlernen

