Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru Relația cu
Românii de Pretutindeni a elaborat Ghidul de reîntoarcere destinat
cetățenilor români care decid să revină în țară.
În acest ghid veți găsi informații privind reînnoirea actelor de identitate și de
călătorie, înmatricularea autoturismelor, repatrierea bunurilor, informații
despre drepturile la pensie și la asigurările medicale, precum și despre
echivalarea și continuarea studiilor.

Acest ghid a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul Politici pentru
Relația cu Românii de Pretutindeni, pornind de la informațiile oferite de Ministerul Afacerilor
Interne, Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Sănătăţii și a instituţiilor de specialitate
din subordine. Ghidul are un caracter informativ și nu se substituie informaţiilor furnizate de
ministerele de resort.
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I.

REÎNNOIREA ACTELOR

Instituţia responsabilă de eliberarea cărţii de identitate este Direcţia pentru Evidenţa
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, aflată în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne.
Pentru eliberarea sau reînnoirea pașaportului, va trebui să vă adresaţi Serviciului Public
Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţul în care v-aţi stabilit
domiciliul, instituţie aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
Instituția responsabilă pentru înmatricularea autovehiculelor este Regia autonomă Registrul
Auto Român, instituţie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

I.1.Cartea de identitate
Pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România
trebuie să vă adresați Direcției Locale de Evidență a Persoanelor din localitatea unde vă
stabiliți domiciliul.
Eliberarea primei cărți de identitate
Cetăţenilor români li se eliberează acte de identitate începând cu vârsta de 14 ani, în baza
cărora se face dovada identităţii, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu şi, după caz, a
adresei de reşedinţă.
În cazul minorului căruia nu i s-a eliberat primul act de identitate, dovada identităţii se face
cu certificatul de naştere. Dovada cetăţeniei acestuia se face cu certificatul de naştere însoţit
de actul de identitate sau paşaportul unuia dintre părinţi.
1.a. Documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate
Documentele sunt eliberate la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidență a
persoanelor din localitatea unde aveţi domiciliul.
Tipuri de cerere
 Cerere pentru eliberarea actului de identitate
 Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România
 Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in
străinătate, care locuiesc temporar in România
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Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

De reţinut
Cererea pentru eliberarea actului de identitate se depune personal, iar actul de identitate se
eliberează titularului. Documentele prin care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei
şi a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original şi copie.
În cazul în care în timpul şederii în străinătate v-aţi schimbat numele, aveți în vedere
următoarele aspecte:
 Dacă v-ați schimbat numele sau prenumele în străinătate, este necesar să solicitați,
în prealabil, schimbarea numelui pe cale administrativă sau înscrierea mențiunilor de
schimbare a numelui în registrele de stare civilă române.
 În cazul unui divorț pronunțat în străinătate, trebuie să solicitați recunoașterea
hotărârii judecătorești străine de către instanță judecătorească din România.
Linkuri utile
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
http://depabd.mai.gov.ro
Tel.021 413 54 42
E-mail: depabd@mai.gov.ro
1.b.Transcrierea și înregistrarea actelor de stare civilă
Înregistrarea tuturor actelor de stare civilă se efectuează la primăria din localitatea unde v-ați
stabilit domiciliul, cu aprobarea primarului și cu avizul prealabil al serviciului public
comunitar județean de evidență a persoanei.
Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine
Cine poate depune cerere pentru transcrierea și înregistrarea certificatelor
 Pot adresa cererea de transcriere cetățenii români de peste 18 ani cu domiciliul în
străinătate.
 Cererea poate fi adresată fie în nume propriu, fie prin împuternicit cu procură
specială, autentificată, primăriei localității pe raza căreia ați avut ultimul domiciliu în
țară.
 Dacă nu ați avut domiciliul în România, puteți adresa cererea la Direcția de Stare
Civilă din cadrul Direcției Publice de Evidență a Persoanelor și Stare Civilă a
Sectorului 1 al municipiului București.
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Cazuri particulare
 Minorii în vârstă de peste 14 ani pot solicita transcrierea certificatelor de naștere în
nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială, asistați de unul dintre părinți
sau, după caz, de tutore. În cazul în care părinții au domicilii diferite în țară, primăria
competentă privind transcrierea certificatului de naștere poate fi oricare din cele două
primării pe raza cărora au domiciliul părinții minorului.
 În cazul în care căsătoria a fost oficiată în străinătate, cererea de transcriere se
adresează primarului unității administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al
soților, iar dacă soții au domicilii diferite în țară – la oricare dintre cele două primării.
1.c.Înscrierea cetăţenilor români în registrele de stare civilă de la misiunile diplomatice
ale României
Cetățenii români aflați în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române
de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României, a certificatelor sau
extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine, în cazul în care înregistrarea actului
sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul de reședință;
înscrierea se face cu aprobarea șefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar
refuzul acestora se motivează.
Cererea de înscriere în registrele de stare civilă române se depune la misiunea diplomatică
sau la oficiul consular de carieră al României din țara unde a fost făcută înregistrarea în
prealabil ori din țara aflată în circumscripția consulară respectivă.



Lista formularelor consulare care se pot depune la misiunile diplomatice ale
României.

I.2. Pașaportul
Odată ce aţi revenit în ţară, pentru eliberarea sau schimbarea paşaportului, vă adresaţi
Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din judeţul
unde aveţi stabilit domiciliul.
Căutaţi locaţia care vă interesează: Unităţi teritoriale coordonate
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I.2.a. Documentele de care aveţi nevoie în cazul în care solicitaţi un nou paşaport
 Eliberarea paşapoartelor simple electronice
 Eliberarea paşapoartelor simple temporare
De reținut
În cazul cererilor pentru eliberarea pașapoartelor simple temporare pentru minorii
sub 14 ani, alături de documentele necesare, se pot depune 2 fotografii (3,5 x 4,5),
fără a fi obligatorie prezenţa minorului la ghişeu.





Eliberarea paşapoartelor simple
domiciliu (C.R.D.S.)
Eliberarea paşapoartelor simple
călătorie declarate furate
Eliberarea paşapoartelor simple
călătorie declarate pierdute
Eliberarea paşapoartelor simple
călătorie deteriorate

electronice/ temporare cu menţionarea statului de
electronice/ temporare în cazul documentelor de
electronice/ temporare în cazul documentelor de
electronice/ temporare în cazul documentelor de

Cât costă eliberarea unui paşaport
Pentru 2016, tarifele pentru eliberarea unui paşaport sunt următoarele:
 Pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic depuse în ţară
- 283 lei (261 lei costul paşaportului + 22 lei taxă eliberare paşaport).
 Pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu electronic (minori sub 12 ani), cu
valabilitate 3 ani depuse în ţară:
- 258 lei (236 lei costul paşaportului + 22 lei taxă eliberare paşaport).
 Pentru cererile de eliberare a paşaportului simplu temporar depuse în ţară:
- 219 lei (97 lei costul paşaportului + 22 lei taxă eliberare paşaport + 100 lei tariful
suplimentar prevăzut de Legea nr. 248/2005).
În cazul în care doriți să achitați on-line sau prin virament bancar, click aici - Modalităţi de
plată
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I.2.b. Perioada de valabilitate a paşaportului
1. Paşaportul simplu electronic:
 3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 12 ani.
 5 ani pentru persoanele cu vârsta de peste 12 ani.
2. Pentru paşaportul simplu temporar termenul de valabilitate este de 12 luni.
De reţinut
Pașapoartele se pot elibera și la misiunile diplomatice ale României în străinătate
Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal la misiunile
diplomatice şi oficiile consulare ale României din ţara unde vă aflaţi. Pașaportul se eliberează
în termen de 60 până la 90 de zile.

I.3. Permisul de conducere
Pentru eliberarea sau reînnoirea permiselor de conducere, trebuie să vă adresaţi Direcţiei
Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) sau serviciilor
publice comunitare de pe raza judeţului unde v-ați stabilit domiciliul.
I.3.a. Documente necesare pentru eliberarea permisului de conducere
 Cerere pentru eliberarea permisului de conducere
 Cerere pentru eliberarea permisului de conducere eliberat de alt stat
Odată ce aţi depus cererea pentru eliberarea permisului de conducere, puteţi verifica on-line
care este stadiul prelucrării acesteia.
Dacă vreți să știți dacă la schimbarea permisului de conducere va trebui să susțineți un
examen de testare, consultați
I.3.b.Lista cuprinzând statele membre UE, emitente de permise de conducere naţionale
ce pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea deţinătorilor unor astfel de
permise.
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Linkuri utile
Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (D.R.P.C.I.V)
http://www.drpciv.ro
Tel: 021 301 95 70
E-mail: drpciv@mai.gov.ro

I.4. Înmatricularea mașinii
I.4.a.Ce trebuie să faceți pentru a vă înmatricula mașina în România
1. Mergeți la Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (R.A.R.) pentru
omologarea/autentificarea vehiculului/ITP – după caz. Mai multe detalii despre orar,
documente necesare și programări aici.
a. În cazul vehiculelor importate din afara Uniunii Europene, acestea trebuie să
fie cel puțin euro 3 (în nivelul normelor de poluare) pentru a li se putea
elibera cartea de identitate.
2. Obțineți tipizatele și completați-le (cerere, fișă de înmatriculare, contract de vânzarecumpărare), în funcție de operația solicitată;
3. Mergeți la organul fiscal competent al autorității administrației publice locale pentru
aplicarea vizei pe fișa de înmatriculare sau pentru obținerea certificatului de atestare
fiscală, care atestă luarea în evidență a vehiculul pentru plata taxei asupra mijloacelor
de transport;
4. Achitați taxele (taxa de înmatriculare, taxa certificat de înmatriculare, taxa
autorizare provizorie, taxa autorizație de circulație provizorie, timbrul de mediu
pentru autovehiculele aflate la prima înmatriculare în România).
5. Mergeți la Societatea de Asigurări pentru a încheia asigurarea obligatorie de
răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulație.
De reținut
Asigurarea de răspundere civilă (RCA) este obligatorie pentru a circula pe drumurile din
România.
După ce ați pregătit toate documentele, depuneți dosarul la ghișeele serviciilor publice
comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din orașul unde v-ați
stabilit domiciliul sau din municipiul București.
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I.4.b.Lista de documente pe care va trebui să le depuneți pentru înmatricularea
vehiculului
 cererea solicitantului;
 fișa de înmatriculare a vehiculului completată și avizată;
 cartea de identitate a vehiculului, eliberată de R.A.R., original și în copie;
 documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra
autovehiculului sau remorcii, original și copie;
 actul de identitate al solicitantului, original și copie;
 dovada plății pentru: timbrul de mediu, contravaloarea certificatului de
înmatriculare, contravaloarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare;
 certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu excepția
vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competițiilor sportive și a vehiculelor
istorice;
 procura specială, după caz;
Pentru mai multe detalii privind procedura de înmatriculare, accesați linkul:
Înmatriculări vehicule
Pentru mai multe detalii despre taxele privind înmatricularea maşinii, accesați linkul:
Taxe înmatriculări

De reținut
Puteți utiliza autovehiculul în România până la finalizarea procedurii de înmatriculare
Serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
competente autorizează provizoriu circulația autovehiculelor și a remorcilor neînmatriculate,
pentru o perioadă ce nu va depăși 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.
Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului de a circula numai pe teritoriul
României. Mai multe informații despre autorizarea provizorie, găsiți Aici.
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Linkuri utile
Registrul Auto Român http://www.rarom.ro/
Tel. centrală: 021 202 70 00
D.R.P.C.I.V.
Tel: 021 301 95 70
E-mail:drpciv@mai.gov.ro

I.5. Alte informaţii utile pentru cei care se reîntorc
I.5.a. Repatrierea bunurilor
Instituția responsabilă de controlul vamal al introducerii bunurilor în România este Direcția
Generală a Vămilor, subordonată ANAF.
Proceduri privind aducerea în România bunurilor personale
Bunurile personale* precum: haine, mobilier, autoturisme, electrocasnice, cărți, dispozitive
electrice etc., importate de persoanele fizice care își mută reședința obișnuită dintr-o țară terță
pe teritoriul vamal al Uniunii sunt admise fără plata taxelor la import.
De reținut
Scutirea de taxe vamale se limitează la bunurile personale care s-au aflat în posesia și, în
cazul bunurilor neconsumabile, în folosința persoanei respective la domiciliul sau reședința
anterioară cu cel puțin șase luni înaintea schimbării și la bunurile care sunt destinate
aceluiași scop la noul domiciliu sau reședință. Scutirea poate fi acordată numai persoanelor
al căror domiciliul sau reședință a fost în afara teritoriul vamal al Uniunii pe timpul unei
perioade neîntrerupte de cel puțin 12 luni.
Nu se acordă scutiri pentru: produsele alcoolice, tutun sau produsele pe bază de tutun,
mijloacele de transport comerciale, articolele folosite în exercitarea unei ocupații sau
profesii, altele decât instrumentele portabile utilizate în artele aplicate sau liberale.


Întrebări frecvente privind controlul vamal al bunurilor şi al persoanelor
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I.5.b. Redobândirea cetăţeniei române
Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie este instituţia publică de interes naţional, aflată în
subordinea Ministerului Justiţiei ce asigură aplicarea procedurii legale de acordare,
redobândire, renunţare şi retragere a cetăţeniei române.
Unde puteți depune cererile de eliberare a certificatului de cetățenie


În străinătate: la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în
țara unde dețineți un permis de ședere legal.
 În țară: la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, la Birourile
teritoriale din Iași, Galați, Suceava.
La înregistrarea cererilor de redobândire a cetățeniei române la sediul A.N.C. sau la birourile
teritoriale, solicitanții sunt obligați să prezinte documentul care atestă dreptul de ședere pe
teritoriul României, care poate fi documentul de trecere a frontierei (pașaport, titlu de
călătorie etc.) sau permisul de ședere de scurtă sau lungă durată. Documentul va fi prezentat
în original şi în copie, aceasta din urmă fiind anexată cererii.
De reţinut
La depunerea cererilor privind cetățenia română, solicitanții sunt obligați să prezinte actele de
stare civilă, atât în copie legalizată cât și în original.
Cererile se depun personal și doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare, în baza
unei aprobări prealabile scrise, printr-un mandatar cu procură specială și autentică.
Pentru documentele din Republica Moldova și cele din Ucraina nu este necesară apostilarea.



Întrebări frecvente privind redobândirea cetăţeniei române

Linkuri utile
Autoritatea Națională pentru Cetățenie
http://cetatenie.just.ro/
Tel. 021 201 93 55
E-mail: cetatenie@just.ro
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II.

ECHIVALAREA ŞI CONTINUAREA STUDIILOR

Dacă la reîntoarcerea în ţară, intenţionaţi să vă continuaţii studiile sau să vă echivalaţi
diplomele pe care le-aţi obţinut în străinătate, va trebui să vă adresaţi Centrului Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, aflat în subordinea Ministerului Educației
Naționale și Cercetării Științifice.
De asemenea, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor este instituția
responsabilă pentru echivalarea diplomelor în vederea accesului pe piața forței de muncă din
România.
Structura sistemului educațional românesc
Sistemul educațional cuprinde: învățământul preuniversitar, universitar, de cercetare și
inovare. Dacă doriţi să cunoaşteţi care sunt condiţiile pentru continuarea studiilor în
România, pentru echivalarea diplomelor sau, pur şi simplu, care sunt paşii de urmat pentru a
vă reintegra în sistemul de învăţământ românesc, puteți găsi informațiile care vă interesează
accesând secțiunea specială de pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării
Științifice. Link Aici.
Învățământul preuniversitar cuprinde următoarele forme de educație:
 preșcolar
 primar
 gimnazial
 liceal
 postliceal
 profesional
 special
 dedicat minorităților naționale
De reținut
Pe durata şcolarizării în învăţământul preuniversitar, cu excepţia învăţământului postliceal,
copiii sunt beneficiari ai alocaţiei de stat pentru copii, în condiţiile legii.

14

Învățământul superior include studiile:
 universitare de licență
 universitare de masterat
 universitare de doctorat
 postuniversitare
Învățământul general obligatoriu
Învăţământul general obligatoriu din România cuprinde următoarea structură:

învăţământul primar – clasa pregătitoare și clasele I-IV

învăţământul secundar inferior (gimnazial) – clasele V-VIII

2 ani ai învăţământului secundar superior – clasele IX-XII

II.1. Dacă sunteți în situația de a vă reînscrie copilul în învățământul
românesc
Pentru înscrierea în sistemul educațional românesc este necesară echivalarea studiilor
efectuate până în acel moment în străinătate. Până la finalizarea procedurii de echivalare,
elevii sunt înscriși ca audienți, indiferent de momentul în care se solicită școlarizarea.
Activitatea elevilor audienți se înregistrează în cataloage provizorii, toate mențiunile privind
evaluările și frecvența urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea
recunoașterii și a echivalării studiilor parcurse în străinătate. Alegerea nivelului clasei în care
va fi înscris elevul ca audient se face de către o comisie formată din cadre didactice care
predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unității de
învățământ.

II.2. Dacă sunteți în situația de a vă înscrie copilul la grădiniță
Documente necesare pentru înscriere
 cerere-tip, care poate fi obţinută de la prima unitate de învăţământ pentru care
se optează sau de pe website-ul Inspectoratelor școlare.
 copie a certificatului de naştere al copilului.
 copie a cărţii de identitate a părintelui, tutorelui sau a reprezentantului legal.
 fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
 aviz epidemiologic.
 hotărâri judecătoreşti – dacă este cazul.
 documentele care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare
generale/specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.
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adeverinţe cu veniturile părinţilor sau alte acte doveditoare ale venitului
familial pentru grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal.

De reținut
La înscrierea copiilor în grădiniţele de stat nu se percep taxe.
În cazul în care doriți să știți care sunt criteriile de selecție pentru grădiniță, ce trebuie să aveți
în vedere ca părinte când faceți o opțiune de înscriere, consultați Ghidul părintelui.
Dacă vreți să știți care este statutul grădiniței pentru care ați optat, puteți consulta următorul
link: Cartografia școlară.

II.3. Învăţământul primar – înscrierea în clasa pregătitoare
În general, pentru înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor cu vârsta corespunzătoare (de
obicei, 6 ani împliniți până la data de 31 august a anului de înscriere),
părinții/tutorii/reprezentanții legali trebuie să identifice școala de circumscripție - unitatea de
învățământ la care este arondată strada de domiciliu.
Documente necesare înscrierii la clasa pregătitoare
 cerere-tip, care se poate completa online sau la secretariatul unității de învățământ.
 copie a certificatului de naștere al copilului, care va fi certificată conform cu
originalul de către secretariatul unității de învățământ pe baza documentului original.
 copie a actului de identitate al părintelui, care va fi certificată conform cu originalul
de către secretariatul unității de învățământ pe baza documentului original.
 o copie a documentului prin care Centrul Județean de Resurse și de Asistență
Educațională (sau Centrul rezervat municipiului București) comunică rezultatul
pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – dacă este cazul.
 documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specific,
dacă se solicită înscrierea la altă școală decât cea de circumscripție.
 Pentru a afla școala de circumscripție în funcție de domiciliul sau rezidența
dumneavoastră, consultați site-urile Inspectoratelor școlare.
De reținut
 Înscrierea se poate face doar la o singură școală, informațiile din cererea-tip fiind
introduse într-o aplicație informatică pentru validare.
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Informații actualizate cu privire la metodologia de înscriere în învățământul primar
pentru fiecare an școlar și calendarul aferent sunt disponibile pe site-urile
Inspectoratelor școlare.

II.4. Echivalarea studiilor și recunoașterea perioadelor de studii și
diplomelor obținute în învățământul preuniversitar din străinătate




Perioadele de studii, respectiv clasele I-X, efectuate în străinătate se echivalează de
către inspectoratul școlar din județul în care se află unitatea de învățământ la care
urmează să se continue studiile.
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul
Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice este instituția responsabilă
pentru echivalarea claselor XI-XII/XIII și a diplomelor obținute în învățământul
preuniversitar din străinătate.

Unde se depun dosarele pentru echivalarea perioadelor de studii efectuate în
străinătate
 Dosarul de echivalare va fi depus de către părinții, tutorii sau susținătorii legali ai
elevului la unitatea de învățământ la care este înscris elevul ca audient sau la
inspectoratul şcolar din județul în care se află unitatea de învățământ la care urmează
să se continue studiile.
 În cazul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali nu au depus dosarul în termen de
30 de zile de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare
ultimei clase absolvite în România sau în clasa stabilită de comisia instituită la nivelul
unității de învățământ.
Lista inspectoratelor școlare este disponibilă Aici.

II.5. Unde se pot depune dosarele pentru echivalarea diplomelor obținute
în străinătate


Dosarele de echivalare pentru diplomele obținute în străinătate se pot depune fie la
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sau la Inspectoratul Școlar
Județean.
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Pentru recunoașterea studiilor și a diplomelor obținute în străinătate este nevoie să
depuneți o cerere pentru echivalare. Această cerere va fi însoțită de o serie de
documente doveditoare.

Actele necesare și procedura pentru echivalarea tuturor studiilor
Puteți verifica actele necesare și procedura de echivalare a fiecărui tip de studii și diplome la
următoarele linkuri:
 Studii preuniversitare
- clasele XI-XII
- bacalaureat
 Şcoli profesionale, şcoli postliceale

II.6. Echivalarea studiilor și recunoașterea perioadelor de studii și a
diplomelor obținute în învățământul universitar din străinătate
Perioadele de studii efectuate în învățământul universitar din străinătate se recunosc în
vederea continuării studiilor de către instituțiile de învățământ superior din România.
Diplomele de nivel Licență, Master și Doctorat sunt echivalate de către Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei
Naționale și Cercetării Științifice.


Lista instituțiilor de învățământ superior din România

Actele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor
Puteți verifica actele necesare și procedura de echivalare a fiecărui tip de studii și diplome la
următoarele linkuri:
 Studii universitare
- licenţă
- masterat
- doctorat
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De reținut
În cazul în care ați dobândit calitatea de conducător de doctorat sau o funcție didactică
universitară în străinătate, consultați procedura prezentată pe site-ul CNRED pentru
recunoașterea acesteia în România.
Anterior întoarcerii în țară, este necesar să verificați pe site-ul CNRED, dacă actele de studii
pe care le prezentați trebuie autentificate cu Apostila de la Haga sau supralegalizate.

Linkuri utile
Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor
http://www.cnred.edu.ro/
Fax. 021 313. 10. 13
E-mail: cnred@edu.gov.ro
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
https://www.edu.ro/
Tel. 021 405.62.00
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III.SERVICII MEDICALE ȘI DREPTURI SOCIALE
Instituția responsabilă de oferirea pachetelor de servicii medicale este Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, instituție subordonată Ministerului Sănătății.
Instituția responsabilă de acordarea drepturilor de șomaj și măsurile prevăzute în pachetul de
mobilitate este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru drepturile de
pensie Casa Națională de Pensii Publice, iar pentru alte forme de asistență socială Agenția
Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, subordonate Ministerului Muncii, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice.







Servicii medicale
Șomaj
Pensii
Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
Alte forme de asistență socială

III.1.Cum puteți beneficia de servicii medicale în România
Persoanele asigurate la CNAS beneficiază de un pachet de bază, care cuprinde serviciile
medicale, serviciile de îngrijire a sănătății, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele
medicale și alte servicii, menționate pe site-ul CNAS.
Asigurații sunt persoanele care contribuie la Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate.
De reținut
Până obțineți calitatea de asigurat, puteți beneficia de un pachet minimal care cuprinde
servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor
medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției
sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială și servicii de prevenție.
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Urgențele (servicii de urgență) număr unic de urgență: 112
Pentru situațiile de urgență vă puteți prezenta la orice medic, din orice unitate medicală, fără
nici un fel de trimitere și fără nici un alt document.

III.1.a.Cum deveniți asigurat CNAS
În cazul în care sunteți salariat, va fi achitată o contribuție de 6,5% din venitul brut, la care
se adaugă contribuția angajatorului de 7% din fondul de salarii.
De reținut
În acest caz, angajatorul va reține și va vira contribuția dumneavoastră către Casa de
asigurări.
În cazul în care sunteți pensionar, beneficiați de ajutorul de șomaj sau beneficiați de
alocația de sprijin, contribuția pentru asigurările sociale de sănătate se reține odată cu plata
drepturilor bănești (pensie, șomaj sau alocație de sprijin) de către instituția care efectuează
plata acestor drepturi.
În cazul în care realizați venituri din activităţi independente, venituri din agricultură şi
silvicultură, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, din dividende și dobânzi, din
drepturi de proprietate intelectuală sau alte venituri care se supun impozitului pe venit,
adresați-vă CNAS pentru stabilirea modalității de achitare a contribuției.
Dacă nu vă încadrați în categoriile de mai sus, achitați direct la sediul Casei de asigurări de
sănătate o contribuție în valoare de 6,5% calculată la salariul minim brut pe economie. Pentru
anul 2016 acesta este calculat la 1.250 lei.

III.1.b.Care sunt persoanele scutite de la plata asigurării de sănătate
Puteți beneficia de asigurare fără plata contribuției dacă vă aflați în una dintre situațiile
prevăzute de lege. Pentru verificare consultați site-ul CNAS.

21

De reținut
Dacă vă aflați în situații prevăzute la punctele 3 și 4 de mai sus, veți achita personal
contribuția la asigurările de sănătate. Plata se face la sediul fiecărei Case județene de asigurări
de sănătate, respectiv la sediile Casei de asigurări de sănătate a Municipiului București.

Pentru a verifica statutul dumneavoastră de asigurat accesați secțiunea dedicată de pe site-ul
CNAS.

Cardul național de sănătate
Fiecare asigurat va primi în mod automat Cardul național de sănătate, pe care îl va prezenta
pentru decontarea și validarea serviciilor medicale în sistemul public de sănătate. În cazul în
care nu doriți să utilizați acest card, din motive personale, veți depune o cerere la Casa de
asigurări și veți restitui cardul, în cazul în care l-ați primit. Astfel, veți primi o adeverință de
înlocuire a cardului de sănătate, valabilă 3 luni de la data eliberării.
Puteți afla mai multe despre drepturile și obligațiile pe care le aveți ca asigurat la adresa
http://www.cnas.ro/page/drepturile-si-obligatiile-asiguratilor.html
Cum puteți găsi furnizorii de servicii medicale (spitale, medici de familie, farmacii,
laboratoare de specialitate etc.)
Puteți găsi furnizorii de servicii medicale din județul în care aveți domiciliul consultând baza
de date CNAS.

III.1.c. Cum vă puteți înscrie la un medic de familie
Care sunt documentele necesare înscrierii la medicul de familie
După ce ați obținut calitatea de asigurat, vă puteți înscrie la un medic de familie. Pentru
înscriere trebuie să-i prezentați dovada calității de asigurat și o copie după actul de identitate.
Pentru înscrierea copiilor sub 14 ani, veți prezenta în plus o copie după certificatul de naștere
și o copie după actul dumneavoastră de identitate.
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Care sunt serviciile oferite de medicul de familie
După înscriere, medicul de familie vă asigură:
 asistența medicală primară: Consultații pentru afecțiunile și urgențele minore.
 accesarea serviciilor medicale: În funcție de situație, medicul de familie vă poate
acorda o trimitere către medicul specialist sau, direct, pentru internarea în spital.
Medicul specialist vă va face unele consultații sau analize mai amănunțite. De
asemenea, dacă e cazul, el vă poate acorda trimiterea către internarea în spital.
 primirea de medicamente compensate sau gratuite: În urma consultației, dacă este
cazul, medicul de familie poate elibera rețeta cu medicamentele compensate sau
gratuite de care aveți nevoie. În unele situații, vă poate da o trimitere către un medic
specialist care, în urma unor consultații de specialitate, vă va acorda rețeta
corespunzătoare sau va completa o scrisoare medicală pentru eliberarea rețetei de
către medicul de familie.
În cazul în care vă interesează lista medicilor de familie dintr-un anumit județ, puteți consulta
lista disponibilă pe site-ul CNAS.

III.1.d.Cum puteți accesa servicii stomatologice
Pentru a beneficia de tarife reduse în asistența stomatologică, trebuie să vă înscrieți pe lista
unui medic stomatolog care are contract cu Casa de asigurări. Pentru înscriere veți prezenta
aceleași acte ca în cazul înscrierii la medicul de familie.
În funcție de controalele preventive pe care trebuie să le faceți, Casa de asigurări vă va
deconta o parte din cheltuielile pentru serviciile stomatologice.
În cazul în care vă interesează lista medicilor stomatologi care au contract cu Casa de
asigurări dintr-un anumit județ, puteți consulta site-ul CNAS.
Cum puteți schimba medicul de familie sau medicul stomatolog
În cazul în care doriți să schimbați medicul de familie sau medicul stomatolog, trebuie să
obțineți acceptul noului medic, la care vă veți prezenta cu actele necesare înscrierii. De
asemenea, va trebui să-i comunicați acestuia numele fostului medic la care ați fost înscriși.
Noul medic va transmite Casei de asigurări și fostului medic faptul că v-a preluat în evidența
sa.
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De reținut
Puteți opta pentru schimbarea medicului de familie sau a medicului stomatolog doar după cel
puțin 6 luni de la ultima înscriere.

Linkuri utile
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
http://www.cnas.ro/
Telverde: 0800 800 950
E-mail: relpubl1@casan.ro
Lista Caselor județene de asigurări de sănătate: http://www.cnas.ro/page/contactecjas.html

III.2. Unde găsiți informații despre locurile de muncă disponibile
Pentru căutarea unui loc de muncă la reîntoarcerea în ţară, primul pas este să vă înregistraţi la
Agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia aveți domiciliul sau reședința,
instituții aflate în subordinea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.
Consilierii din cadrul Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă din localitatea unde aveţi
domiciliul sau reşedinţa vă pot oferi informaţii cu privire la locurile de muncă vacante.
În vederea informării prealabile puteți utiliza datele de contact ale agențiilor pentru ocuparea
forței de muncă http://www.anofm.ro/site-uri-ajofm.
De reţinut
Înainte a suna sau a trimite un mesaj, puteți verifica dacă întrebările dumneavoastră
referitoare la ocuparea unui loc de muncă în România au răspuns Aici.
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Cursuri de formare
Dacă sunteți interesat să participați la cursuri de formare profesională sau să primiți
consultanță pentru demararea unei afaceri, vă puteți adresa Agenției teritoriale pentru
Ocuparea Forței de Muncă din localitatea unde aveți domiciliul.
Mobilitatea forței de muncă
Dacă decideți să lucrați în altă localitate decât cea de domiciliu, puteți beneficia de o primă
de instalare și de o primă de încadrare.
Acestea fac parte din Pachetul de mobilitate propus de Ministerul Muncii Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu scopul de a crea noi locuri de muncă în zonele
defavorizate și de a încuraja investițiile în aceste zone.
Pentru a afla mai multe informații despre condițiile de mobilitate și cum puteți beneficia de
aceste măsuri, va trebui să vă adresați Agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă
din raza căreia aveți domiciliul sau reședința.

III.3.Șomaj
Pentru a verifica dacă aveți dreptul la indemnizația de șomaj, click Aici.
Ce trebuie să faceţi dacă aveţi dreptul de a primi indemnizaţie de şomaj în România:
 Vă înregistraţi direct ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în Romania la
Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială aveţi domiciliul sau
reședința.
 Puteți depune formularul european U1 la Agenţia teritorială de ocupare a forţei de
muncă, în vederea examinării condițiilor de deschidere a dreptului.
Formularul trebuie eliberat de serviciul public de ocupare a forţei de muncă sau de instituția
de securitate socială competentă din țara în care ați rămas șomer.
Ce condiţii trebuie să îndepliniţi cumulativ pentru a beneficia de indemnizaţia de
şomaj?
 aveți un stagiu de cotizare de minimum 12 luni, în ultimele 24 de luni premergătoare
datei înregistrării cererii.
 nu realizați nici un fel de venituri sau realizați, din activităţi autorizate potrivit legii,
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare.
 nu îndepliniți condiţiile de pensionare, conform legii.
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sunteți înregistrat la Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială
aveți domiciliul sau, după caz, reşedinţa, în cazul în care ați avut ultimul loc de muncă
ori ați realizat venituri în acea localitate.

Care este perioada maximă de acordare a indemnizaţiei de şomaj
Perioada de indemnizare se stabileşte în raport cu stagiul de cotizare constituit prin totalizarea
perioadelor de asigurare realizate în România şi în alt stat membru.
Astfel, indemnizaţia de şomaj se acordă pe perioade stabilite diferenţiat:
 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an şi pentru
absolvenţi.
 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani.
 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
De reținut
Dacă aţi beneficiat de indemnizaţie de şomaj conform legislaţiei statului membru pe teritoriul căruia
v-aţi exercitat ultima activitate profesională, perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj stabilită
conform legislaţiei din România, se diminuează corespunzător cu perioada de indemnizare din statul
membru UE respectiv.

III.3.a. Cum se calculează valoarea indemnizației de șomaj
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumă acordată lunar în mod diferenţiat, în
funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a) 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia.
b) la suma prevăzută la lit. a) se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei
salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote
procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani.
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani.
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani.
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
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De reținut
La stabilirea cuantumului ajutorului de şomaj nu se va lua în considerare salariul sau venitul pe care
l-aţi obţinut în celălalt stat membru, calculul se va face pe baza salariului/venitului pe care l-aţi
primit/realizat pentru ultima activitate din România.

III.3.b.Acordarea indemnizației de șomaj pe baza regulamentelor europene
Un cetăţean sau rezident al unui stat membru, care circulă în interiorul UE, poate beneficia de
protecţie socială corespunzătoare în situaţia de şomaj, permiţând, în acest scop, cumularea
perioadelor de asigurare sau de muncă realizate în mai multe state membre. Când este cazul,
se poate realiza și transferarea indemnizaţiei stabilite într-un stat membru în alt stat membru
pe o perioadă determinată de maxim 3 luni, pe durata căreia şomerul îşi caută un loc de
muncă.
Coordonarea legislaţiilor de securitate socială
Este stabilită de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și de Regulamentul
(CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 de
stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind
coordonarea sistemelor de securitate socială.
Ce trebuie să ştiţi înainte de a solicita acordarea drepturilor la indemnizație de șomaj în
baza prevederilor în materie de şomaj ale Regulamentelor CE 883/2004 și 987/2009
Nu orice lucrător este inclus în câmpul personal de aplicare a Regulamentelor.
În raport cu naţionalitatea, persoanele interesate trebuie să fie:
 resortisanți ai unui stat membru UE, SEE și Elveției, precum și apatrizi sau refugiați
care sunt rezidenți într-un stat membru și care se află sau s-au aflat sub incidența
unuia sau mai multor state membre.
Unde trebuie să vă adresaţi atunci când doriţi să beneficiaţi de dreptul la indemnizaţia
de şomaj în baza celor două Regulamente europene?
 Pentru mai multe detalii privind posibilitatea de a beneficia de indemnizație de șomaj
după o perioadă de timp în care ați fost asigurat pentru șomaj în alt stat membru
UE/SEE sau în Elveția va trebui să contactaţi Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă.
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III.3.c. Cum se stabilește cuantumul indemnizaţiei de şomaj în
conformitate cu prevederile comunitare în domeniu
Atunci când dreptul la indemnizație de șomaj în România se stabilește prin cumularea
perioadei de asigurare pentru șomaj realizată ultima dată în România, cu perioade de
asigurare pentru șomaj realizate anterior în alte state membre, se ia în considerare numai
salariul sau venitul profesional pe care l-ați primit pentru ultima activitate desfășurată în
România.
De reţinut
Dacă aveți calitatea de lucrător frontalier în sensul definiției din Regulamentul CE 883/2004,
respectiv sunteți o persoană care își desfășoară activitatea în alt stat membru, dar aveți
reședința în România unde vă întoarceți zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână, cuantumul
indemnizației de șomaj se poate stabili prin luarea în considerare a salariului sau venitului
profesional primit în statul ultimei activități.

III.3.d.Transferul indemnizaţiei de şomaj
Dacă aveți calitatea de șomer indemnizat în alt stat membru UE, SEE sau în Elveția puteţi
solicita autorizarea transferului indemnizaţiei de şomaj din ţara în care sunteţi înregistrat
şomer către România.
Cum puteți transfera indemnizația de șomaj
Pentru a vedea care este procedura de transfer în străinătate, va trebui să contactaţi Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Pentru ce perioadă se aprobă transferul ajutorului de şomaj dintr-o ţară în alta
Pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea extinderii acesteia, la solicitarea dumneavoastră,
la maximum 6 luni.
Reţineţi însă că durata autorizată a perioadei de transfer a indemnizației de şomaj depinde de
durata perioadei în care aveţi dreptul să beneficiaţi de acest ajutor, stabilită conform
legislaţiei din statul membru respectiv.
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Extinderea perioadei de transfer a ajutorului de şomaj de la 3 luni la maximum 6 luni
este obligatorie pentru toate statele membre?
Nu, decizia de extindere a perioadei de transfer aparţine în totalitate instituţiei care vă plăteşte
ajutorul de şomaj. Este posibil ca instituţiile competente din unele state membre să autorizeze
de la bun început transferul ajutorului de şomaj pentru perioada maximă de 6 luni, în timp ce
instituţii din alte state membre să autorizeze extinderea de la 3 la 6 luni în funcţie de anumite
criterii. De asemenea, este posibil ca în unele state membre instituţiile competente să nu
autorizeze transferul decât pentru maximum 3 luni, fără posibilitate de extindere.
De reținut
Dacă mai aveţi dreptul să primiţi ajutor de şomaj în statul din care se face transferul, după
ce se încheie perioada autorizată de transfer, trebuie să vă asiguraţi că vă întoarceţi aici
înainte sau chiar la data la care expiră perioada autorizată. Întârzierea conduce la pierderea
dreptului de a beneficia în continuare de ajutor de şomaj.
Pentru alte întrebări privind acordarea indemnizaţiei de şomaj în România, la revenirea în
ţară, puteţi consulta linkul următor - Întrebări frecvente

Linkuri utile
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
www.anofm.ro
Tel. 021.303.98.31
E-mail: anofm@anofm.ro
Pentru datele de contact ale Agenţiilor Judeţene - click Aici.
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III.4.Pensii
Stabilirea drepturilor de pensie
Persoanele care au desfășurat activități profesionale în România și în alte state membre pot
solicita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației în vigoare în România, cât și
potrivit legislației celuilalt stat membru implicat. Pensia publică de stat este cunoscută sub
denumirea de Pilonul I.
Reforma pensiilor a reprezentat extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea la
pensia de stat, cunoscută sub denumirea de Pilonul I, a încă două surse suplimentare de
pensie, cunoscute sub denumirea Pilonul II şi Pilonul III. Pilonul II este denumirea dată
sistemului de pensii administrate privat, cu contribuţii definite, obligatorii pentru persoanele
de până în 35de ani şi opţionale pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 45 de ani.
Pilonul III este denumirea dată sistemului de pensii facultative, administrate de companii
private, sistem bazat pe conturi individuale şi aderare facultativă. Pentru a vedea care sunt
condițiile de aplicare la unul dintre sistemele de pensii administrate privat, click Aici.

III.4.a.Condiții pentru stabilirea condițiilor de acordare a dreptului de
pensie
La întoarcerea în ţară, după perioadele de asigurare din România sau din alte state ale Uniunii
Europene și Elveția, puteți solicita acordarea drepturilor de pensie atât potrivit legislației
naționale, cât și potrivit legislației celuilalt stat membru implicat.
Stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obținerea drepturilor de pensie din sistemul
public de pensii din România, în cazul lucrătorilor care se reîntorc, se calculează prin
însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte
state membre în care solicitantul a desfășurat activități profesionale și confirmate ca atare de
instituțiile competente ale statelor membre implicate.
Condițiile aferente și procedura cerute de legislația națională și europeană pentru a beneficia
de aceste drepturi
 Procedura pentru stabilirea drepturilor de pensii
 Condiţiile pentru stabilirea pensiei comunitare
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Acordurile bilaterale cu statele din afara spațiului UE
Pentru statele din afara spațiului european, se aplică Acordurile bilaterale. State cu care
România a semnat Acorduri care respectă principiile Regulamentelor europene de coordonare
a sistemelor de securitate socială sunt: Canada, Republica Coreea, Republica Macedonia,
Republica Turcia, Republica Moldova şi Israel.

III.4.b. Întrebări frecvente privind acordarea pensiei
Cum îmi pot completa stagiul de cotizare
La întoarcerea în ţară, există posibilitatea realizării/completării stagiului de cotizare prin
încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii din raza de
domiciliu.
Pentru mai multe detalii privind procedura de completare a stagiului de cotizare, click Aici.
Este necesar să mai plătesc contribuţii la pensie şi în România în cazul în care, în
prezent, lucrez legal pe teritoriul altui stat membru
În perioada în care lucraţi în mod legal pe teritoriul altui stat membru, nu este necesar să
rămâneţi asigurat în sistemul public de pensii din România prin încheierea unui contract de
asigurare facultativă cu Casa teritorială de pensii de la locul de domiciliu sau de reşedinţă,
având în vedere principiul totalizării perioadelor de asigurare la acordarea drepturilor de
pensie. Totuşi, dacă aţi făcut acest lucru, veţi beneficia de valorificarea contribuţiilor aferente
asigurării facultative în România la stabilirea drepturilor de pensie de către Casa teritorială de
pensii competentă.
Unde pot depune cererea de pensie dacă domiciliez pe teritoriul altui stat membru
Dacă domiciliaţi pe teritoriul unui alt stat membru, trebuie să depuneţi cererea de pensie la
instituţia de asigurări sociale de la locul de domiciliu, iar aceasta va face toate demersurile
către instituţia competentă din România, nefiind necesară deplasarea dumneavoastră în
România, în acest scop.
Pentru informații suplimentare referitoare la stagiul de cotizare, vă puteți adresa Casei
Naţionale de Pensii Publice.
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III.4.c. Categorii de pensii acordate de sistemul românesc:






pensia pentru limita de vârstă
pensia anticipată
pensia anticipată parţială
pensia de invaliditate
pensia de urmaş

Alte informații
Pentru a vedea lista formularelor europene de care aveţi nevoie şi instituţiile unde se pot
depune, click Aici.
Pentru a vedea lista formularelor care se depun la Casa Națională de Pensii, click Aici.
Dacă sunteţi interesat de informaţii suplimentare despre legislația europeană în materie de
securitate socială, click Aici.
Linkuri utile
Casa Naţională de Pensii Publice
https://www.cnpp.ro/home
Tel. 021 316.94.08
E-mail: dre@cnpp.ro
Case Teritoriale de Pensii
https://www.cnpp.ro/casele-teritoriale-de-pensii
Casa de Pensii a Municipiului București
http://www.cpmb.ro/
E-mail: bucuresti.secretariat@cnpp.ro

Linie gratuită pentru informații referitoare la sistemul național de pensii
Telverde CNPP: 0800 826 727
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III.5.Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor
III.5.a.Unde trebuie să vă adresați pentru a primi aceste drepturi
Agenţia Națională pentru Plăți și Inspecție Socială , precum și Agenţiile judeţene pentru Plăți
și Inspecție Socială sunt instituțiile responsabile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru
copii, indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului lunar și a
indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului cu handicap.

III.5.b.Cine poate beneficia de aceste drepturi
Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin
12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor pot beneficia de concediu pentru creşterea
copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi
de o indemnizaţie lunară.
Care este cuantumul acestei indemnizații
Cuantumul indemnizaţiei lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele
12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, limita minimă fiind de 85% din
cuantumul salariului minim brut pe ţară, adică 1.062,5 lei.
Pentru mai multe detalii referitoare la indemnizația acordată creșterii copilului, precum și
altor forme de sprijin destinate creșterii copilului, click Aici.

III.6.Alte forme de asistenţă socială
Alte forme de asistență socială acordate de statul român sunt: venitul minim garantat, alocația
pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzire. Pentru a afla care sunt condițiile de
acordare a acestora, va trebui să vă adresați Direcției locale de Asistență Socială din județul
unde v-aţi stabilit domiciliul. Pentru accesarea evidenţei electronice a ajutoarelor sociale
puteți consulta următoarea adresă: http://www.asistentasociala.info/.
Începând cu 1 aprilie 2018, venitul minim de incluziune va include venitul minim garantat,
alocația pentru susținerea familiei și ajutorul pentru încălzire și va reprezenta principala
formă de sprijin, de la bugetul de stat, pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de
excluziune socială.
III.6.a. Întrebări frecvente privind acordarea de asistență socială la reîntoarcerea în
țară
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