îți vin în ajutor.

SOLIDAR și START-UP Nation
SOLIDAR

Pentru mai multe informații, consultați www.imm.gov.ro și
www.mfe.gov.ro
VOTUL ÎN STRĂINĂTATE preînregistrare pe
www.votstrainatate.ro. Mai multe detalii pe www.roaep.ro

&DPSDQLD1DĩLRQDOČ,QIRUPDUHDFDVČ6LJXUDQĩČvQOXPH

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.

Þ¶ǣÞǼȖŘĶŸO_sŎȖŘOOsǼs˚ǋƼȖǼs
ÞŘǼsǋsǣʷÞ¶ǋÞĠĶƼŸǣÞEÞĶsĶsˉNƻNŗrˇʵ
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 pașaportul pentru
că „așa e în siguranţă”.
NsǋÞǷǼÞ_OOOsƼȊÞǣĶȖOǋsʊÞ
ˉĵŗrµǊȕˇäŘǣǼǋÞŘǼǼsʲ
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.
ōȕŗN ŗrƻĵǻÝǻʰ Dȕʉȕĵ ®ÝʉÝNʰ ÝŗǻÝōÝ^Ǌr Ǣȕŗǻ
Ýŗ®ǊNȉÝȕŗÝʵ

ŗȕǻrĵǢrɭƻĵŷǻǻʵ

&DPSDQLD1DĩLRQDOČ,QIRUPDUHDFDVČ6LJXUDQĩČvQOXPH

&DPSDQLD1DĩLRQDOČ,QIRUPDUHDFDVČ6LJXUDQĩČvQOXPH

ǻsʪÞäŘǼǋ˚ŸǣÞǼȖȊÞsäŘOǋssǷǼÞŸɚÞOǼÞŎ
ABUZ SEXUAL !
EȖʊȖĶȖÞƼǋÞŘrɭƻĵŷǻǊrǢrɭȕĵ!
rǷǼÞäŘǼǋ˚ŸǣÞǼȖȊÞsäŘOǋssǷǼÞŸɚÞOǼÞŎ
TRAFICULUI DE PERSOANE!

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);
Pentru informații consulare MAE pune la dispoziție
românilor din afara României, NsŘǼǋȖĶ _s NŸŘǼOǼ
ǷÞǢȖƼŸǋǼĶNsǼȊsŘÞĶŸǋǊŸŎ ŘÞ_ÞŘǢǼǋÞŘǼǼs
care funcționează 24 ore/7 zile în regim de Call Center,
Mail Center și Portal
ǊrNŷōŗ^ǊÝ
! 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 și 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 și cum pleci din ţară;
! înregistrează șederea atât la autorităţile locale, cât și la
Misiunea Diplomatică/ Oficiul Consular al României în
acel stat;
! stabilește o parolă/semn de recunoaștere pe care să le
folosești în comunicarea cu persoanele din ţară, în situaţia
în care ai probleme și nu poți transmite acest lucru direct;
! nu preda nimănui actele personale de identitate (cu
excepţia oficialităţilor de la vamă/poliţie);

INFORMEAZĂ-TE cu privire
cadrul legislativ
INFORMEAZĂ-TE
cu la
privire
la ca-

drul
specific șifiecărui
a
specificlegislativ
fiecărui stat-gazdă
asupra stat-gazdă,
condițiilor de
condițiilor
de
siguranță
de
la
locul
de
muncă,
siguranță de la locul de muncă, a garanțiilor,
a garanțiilor, condițiilor contractuale,
precondițiilor
contractuale, precum
și a drepturilor
cum
și a drepturilor
și obligațiilor
care de-și
obligațiilor
care decurg
din acestea
curg
din acestea
cu privire
la locul cu
deprivire
muncă.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 și ale Spaţiului
Economic European și Comisia Europeană, creată
pentru a facilita libera circulaţie a lucrătorilor în
cadrul UE (Uniunea Europeană), SEE (Spațiul
Economic European) și Elveţia.

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

CAMPANIA NAȚIONALĂ
„Informare acasă! Siguranță în lume!”
- 2019 Un cetățean informat, un cetățean câștigat!

Bd. Primăverii, nr. 22, sector 1, CP 011972, București
Tel.: +4 021 233 9687
E-mail: cabinet.ministru@mprp.gov.ro
Website: www.mprp.gov.ro

Campania națională Informare acasă! Siguranță în lume!

Potrivit Strategiei Naționale pentru Românii de Pretutindeni 2017-2020 avem aproximativ
10 milioane de români în afara granițelor țării, incluzându-i atât pe românii care trăiesc în
comunitățile din diaspora cât și pe cei care trăiesc în comunitățile istorice/tradiționale din
țările aflate în vecinătatea României. Așadar avem o multitudine de situații și probleme cu
care aceștia se confruntă.

Suntem pregătiți?
Guvernul României își propune să treacă dincolo de cifre și vrea să ajungă la toți românii
care își doresc să plece în străinătate în căutarea oportunităților lucrative, de studiu sau să
călătorească.
Este alegerea ta să încerci să descoperi ce au și alte state de oferit, însă noi credem că este de
datoria noastră ca în momentul în care faci acest lucru să fii echipat cu toate instrumentele
necesare astfel încât decizia ta să fie în cunoștință de cauză.

Un cetățean informat, un cetățean câștigat!
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Toate ministerele abilitate în problematica românilor care lucrează, studiază sau locuiesc
în afara granițelor țării s-au reunit într-o campanie comună care vizează în mod esențial
informarea cetățenilor români cu privire la potențiale riscuri la care se supun în momentul
în care iau decizia de a lucra în străinătate fără a avea un contract de muncă legal, fără a
cunoaște limba statului de rezidență, fără a ști care le sunt drepturile, libertățile, dar și
responsabilitățile în calitate de cetățeni europeni.

Prin acest material informativ, dorim să te ajutăm!

Viitorul tău ne interesează!
Informația este putere, folosește-o!
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Cauți un loc de muncă în străinătate?
INFORMEAZĂ-TE!

nu accepta cu ușurință ofertele de muncă găsite prin intermediul anunțurilor
online, convorbirilor telefonice sau recomandărilor cunoscuților;
nu apela la persoane neautorizate în medierea forţei de muncă;
verifică cu atenție oferta locului de muncă;
citește cu atenție clauzele contractului de muncă sau de mediere;
verifică adresa și existența angajatorului străin pentru care ai optat;

nu accepta să pleci la muncă în străinătate fără un contract de muncă sau
forme legale de angajare acceptate în țara de destinație;
verifică legislația țării gazdă astfel încât să eviți orice fel de acțiune lucrativă
care te-ar plasa în ilegalitate;
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asigură-te că în țara unde urmează să muncești nu ai nevoie de procurarea în
prealabil a unui permis de muncă;
citește cu atenție prevederile contractului; în cazul în care există aspecte neclare,
solicită sprijinul unui jurist.

Ai găsit un loc de muncă ce te-ar putea
interesa? Ai grijă la posibilele „CAPCANE”!
ți se propune să pleci cu documente false;
ești sfătuit să nu declari motivul real al călătoriei la punctul de frontieră;
așa-zișii intermediari se oferă să îți împrumute bani pentru a-ți plăti biletul
de călătorie sau şederea;

ți se propune să predai cartea de identitate sau paşaportul pentru că „aşa e în
siguranţă”;
ți se spune să nu aduci bagaje etc.
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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, INTIMIDAREA SUNT
INFRACȚIUNI! NU TE LĂSA EXPLOATAT!
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Te afli într-o situație în care ești o victimă a abuzului
prin MUNCĂ dacă:
ești obligat să faci ore suplimentare, dar nu ești recompensat cu bani sau cu zile libere;
lucrezi în condiții de muncă insalubre, unde nu îți este asigurată igiena;
ești obligat să lucrezi în condiții dificile de muncă, fără a avea echipamentele de siguranță
necesare, fără a avea pregătirea necesară sau ambele;
plata oferită pentru serviciile tale este fluctuantă, deși efortul este constant și înregistrează
o evoluție;
lucrezi fără pauză;
superiorul folosește un limbaj tendențios și te supune constant la violențe verbale.

Traficul de ființe umane și exploatarea prin muncă au devenit unele dintre cele mai grave
infracțiuni la nivel mondial. Potrivit datelor statistice globale furnizate de Indexul Global,
fenomenul intitulat „exploatare prin muncă” (Global Slavery Index) situează România pe
locul 32 din 167, în anul 2016, cu un total de 80.000 de victime estimate.
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Te afli într-o situație în care ești o victimă a abuzului
prin ABUZ SEXUAL dacă:

				
				

superiorul abuzează de funcția sau puterea 		
sa și îți lezează demnitatea prin propuneri sexuale;

				

superiorul tău apelează la hărțuire sexuală 		

				

(fizică sau verbală), comentarii nedorite legate de 		
viața privată, atingeri, mângâieri pentru a te intimida;

				
		

		

				
			
				

șeful încercă să îți condiționeze promovarea 		
prin oferirea unor servicii aflate în afara contractului
de muncă;
superiorul îți refuză promovarea/creșterile
salariale în cazul respingerii avansurilor.

Un cetățean informat,
un cetățean câștigat!
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Poţi fi în postura de victimă a abuzului prin
TRAFIC DE PERSOANE dacă:
			

ești intimidat verbal și supus pedepselor corporale;

			

ai acceptat un loc de muncă aparent perfect pentru

			
			
			

aptitudinile tale;
ţi se sugerează să nu spui adevărul la trecerea de
frontieră despre scopul plecării.

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 (apelabil cu tarif normal din străinătate).

Ce să faci dacă ești victimă a unui abuz:

! încearcă să pleci din locul unde ești ţinut fără voie;
! ia legătura cu Poliția sau cu Ambasada/Consulatul României din ţara respectivă.
! informează orice persoană cu care intri în contact despre faptul că ești o victimă
a traficului de persoane;

! trimite un mesaj de ajutor unei rude sau unui prieten apropiat care se află în
România (prin telefon, sms, e-mail etc).
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Coordonatele reprezentanțelor României din străinătate se regăsesc pe pagina de
internet a MAE, rubrica Departamentul Consular - Direcţia Relaţii Consulare din cadrul
Ministerului Afacerilor Externe
link: http://www.mae.ro/romanian-missions

Fluxurile de bani iliciți, spălarea de bani, finanțarea terorismului și
criminalitatea organizată sunt probleme grave pe care statele membre ale
Uniunii Europene fac eforturi să le combată. De aceea, România s-a aliniat
la legislația europeană, adoptând legea pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului.

Ce trebuie să știi când trimiți bani în România dintr-un
alt stat din UE:
Nu trebuie să prezinți, la efectuarea tranzacției, documente în plus față de
cele necesare înainte de adoptarea LEGII pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor
acte normative.
La transferurile nebancare a căror valoare minimă reprezintă echivalentul în lei
a 2.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează printr-o singură operaţiune sau
mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele, instituția financiară trebuie să
cunoască datele de identificare ale celui care face plata și ale celui care beneficiază
de ea.
Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului
rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul
în lei a 2.000 euro.
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Entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume
în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a
10.000 euro.
Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor va fi sesizat dacă entităţile
raportoare cunosc, suspectează sau au motive rezonabile să suspecteze că:
a) bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni sau au legătură cu finanţarea
terorismului;
b) persoana sau împuternicitul/reprezentantul/mandatarul acesteia nu sunt cine
pretind a fi;
c) informaţiile pe care entitatea raportoare le deţine pot fi relevante pentru investigarea
unei infracţiuni sau pot folosi pentru impunerea prevederilor prezentei legi;
d) în orice alte situaţii sau cu privire la elemente care sunt de natură să ridice suspiciuni
referitoare la caracterul, scopul economic sau motivaţia tranzacţiei, cum ar fi existenţa
unor anomalii faţă de profilul clientului, precum și atunci când există indicii că datele
deţinute despre client ori beneficiarul real nu sunt reale sau de actualitate, iar clientul
refuză să le actualizeze ori oferă explicaţii care nu sunt plauzibile.

Cum îți afectează noua lege transferurile de bani către
cei de acasă?
Scopul inițiativei legislative este exclusiv de a preveni, stopa şi combate faptele
de terorism și spălarea de bani și nu de a taxa, suprataxa sau confisca fondurile trimise
de români celor aflați în țară.
NU ți se confiscă banii, NU se impun proceduri în plus sau mai multă birocrație.
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RECOMANDĂRI
Pe fondul creșterii fără precedent a dimensiunii comunității românești din străinătate și
al diversificării problematicii de natură consulară, Ministerul Afacerilor Externe a creat
Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS),
pentru a oferi informații consulare persoanelor aflate în afara granițelor României.
CCSCRS funcționează în regim de Call Center, Mail Center și Portal, începând cu anul
2015, fiind operaţional 24 ore/7 zile. Mai multe informații puteți găsi accesând pagina
web: https://www.informatiiconsulare.ro.
Pentru a putea beneficia de asistență și protecție consulară în străinătate, vă recomandăm
să vă înregistrați prezența în regiune la cea mai apropiată ambasadă sau la cel mai apropiat
consulat prin intermediul portalului www.econsulat.ro.

! notează-ți coordonatele misiunii diplomatice sau ale oficiului consular al României din
țara de destinație http://www.mae.ro/romanian-missions.

! informează-te, în prealabil, la misiunea diplomatică a statului de destinaţie, acreditată în

România, în legătură cu condiţiile în care poți intra pe teritoriul statului respectiv în scop
de muncă;

! 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;
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! după ce ai ajuns pe teritoriul statului de reşedinţă, îți recomandăm să îți înregistrezi
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 o 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);

! fă mai multe copii ale tuturor actelor necesare pentru călătorie şi păstrează-le în diferite

locuri;

!

verifică dacă îți sunt recunoscute diploma de absolvire a studiilor şi calificarea în muncă

sau dacă este necesară echivalarea acestora;
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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!

Dacă un solicitant doreşte să ocupe un loc de muncă într-o altă ţară europeană trebuie
să meargă la agenţia judeţeană/municipală

pentru ocuparea forţei de muncă unde va

contacta consilierul EURES. Acesta va prezenta toate locurile de muncă vacante primite
de la angajatorii europeni, prin intermediul EURES, pe ţări de destinaţie şi pe ocupaţii.

http://eures.anofm.ro/contact.php
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Ești student și cauți de lucru în străinătate?
Vara asta nu doar te distrezi, te și INFORMEZI!
Programul Work & Travel
Programul Work and 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. 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.

Călătorești și muncești în SIGURANȚĂ!
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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 in 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.
În vederea echivalării perioadelor de studii corespunzătoare claselor I-XII, elevii trebuie să se
adreseze inspectoratelor școlare județene sau Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Ți se recunosc diplomele și atestatele!
CNRED recunoaște actele de studii la nivel preuniversitar prin evaluarea și stabilirea
nivelului, domeniului și / sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la
sistemul românesc de învățământ.
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Vrei să te întorci în România și să îți deschizi propria afacere?
Programele START-UP Nation și SOLIDAR îți vin în ajutor.
Sprijinirea procesului de reîntoarcere a românilor din străinătate este unul dintre
angajamentele Programului de Guvernare. Programul SOLIDAR - dezvoltat de Ministerul
Fondurilor Europene - și Programul Start-Up Nation - inițiat de Ministerul Pentru Mediul
de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat - reprezintă linii de finanțare destinate românilor din
afara țării și celor reîntorși recent, care doresc să își deschidă o afacere în România.
Ce este Start-Up Nation?
program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării IMM-urilor
orientat cu prioritate către zonele geografice mai putin dezvoltate economic
bugetul estimativ pentru 2017- 2020 este de 2.000.000.000 lei/an
maxim 10000 de beneficiari/an
valabil până la 31 decembrie 2020
Consultă termenii și condițiile de înscriere la: https://startupnation2018.aippimm.ro/
Ce este SOLIDAR?
linie de finanțare europeană
scop: incluziunea socială și combaterea sărăciei
alocare: 20 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU)
dedicat întreprinderilor de economie socială (cu excepția București - Ilfov)
un proiect poate primi între 40.000 euro și 100.000 euro (schemă de minimis)
S-a prelungit și perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului “Stagii de practică
pentru elevi”, parte din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Scopul acestui
apel competitiv este creșterea ratei de participare a elevilor din învățământul secundar și
terțiar non-universitar la programe de învățare la locul de muncă, cu accent pe sectoarele
economice cu potențial competitiv. Aceste programe pot fi accesate și de românii aflați
în afara granițelor sau de cei care s-au intors în țară și doresc să se dezvolte pe piața din
România. Urmăriți site-ul Ministerului www.mfe.gov.ro cât și pagina de Facebook, pentru
mai multe informații.
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Ce trebuie să știi despre votul în străinătate?
Alegeri prezidențiale 2019
te poți preînregistra pe www.votstrainatate.ro unde vei alege cum votezi
poți vota prin corespondență sau la secțiile de votare
se poate vota timp de 3 zile în fiecare tur de scrutin, după cum urmează:
•

8, 9 și 10 noiembrie 2019

•

22, 23 și 24 noiembrie 2019

programul secțiilor de votare va fi următorul:
•

vineri 12:00 - 21:00 (ora locală)

•

sâmbătă 07:00 - 21:00 (ora locală)

•

duminică 07:00 - 21:00 (ora locală)

dacă te înscrii în registrul electoral vei figura pe listele permanente dedicate diasporei
cei care nu se înscriu vor putea vota pe liste suplimentare
dacă nu vei mai putea vota în orașul pentru care te-ai înscris , poți vota în orice altă
secție, pe listele suplimentare
pentru a vota prin corespondență trebuie să:
•

fii cetățean român cu drept de vot

•

locuiești în străinătate

•

deții documente valabile de ședere din partea statului respectiv

•

te înregistrezi pe www.votstrainatate.ro pentru vot prin corespondență

nu se poate vota prin corespondenţă la un singur tur, înscrierea e pentru ambele
vei primi prin poștă la adresa furnizată instrucțiunile de utilizare și toate documentele
necesare pentru ambele tururi de scrutin
dacă alegi să votezi în persoană la secţia de votare după ce te-ai înscris ca alegător prin
corespondenţă, va trebui să dai o declaraţie pe propria răspundere
data limită de înscriere pe www.votstrainatate.ro este 11 septembrie 2019
Pentru mai multe informații, consultați site-ul http://www.roaep.ro/
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Reîntoarcerea românilor din diaspora acasă!
Pentru stimularea reîntoarcerii în țară a românilor din diaspora, autoritățile
locale pot întreprinde următoarele acțiuni:
derularea de campanii de informare privind
locurile de muncă disponibile
infrastructura transporturilor
infrastructura medicală
infrastructura educatională
promovarea oportunităților de business și investiții
promovarea în țară a experienței și expertizei profesioniștilor din diaspora
oferirea de asistență și consiliere pentru integrarea socială și profesională în
societatea românească
•
•
•
•
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Pentru mai multe detalii, vizitați pagina oficială a Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni: www.mprp.gov.ro.

MRP le mulțumește tuturor partenerilor:
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
AGENȚIA NAȚIONALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
AUTORITĂȚILE LOCALE ȘI JUDEȚENE
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