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Tema? Autoritatea 
competentă? 

Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Şederea     

Anunţarea domiciliului Serviciul de Evidenţă a 
Populaţiei ( în funcţie  de 
domiciliu) 

 

În termen de 14 zile de la 
sosire, dacă se face 
schimbarea domiciliului în 
Germania 

Este necesar să vă prezentaţi 
personal (mai este posibil să 
trimiteţi o persoană care să vă 
reprezinte) se va prezenta 
acordul  persoanei care 
închiriază) 

Confirmarea de înregistrare 
la Biroul de Evidenţa a 
Populaţiei (gratuit ) 

Anunţul renunţării la domiciliu( în 
cazul plecării în străinătate) 

Biroul de Evidenţă a 
Populaţiei/  

 

 

 

În termen de 14 zile după 
mutare. 

Nu este necesar în cazul 
mutării în cadrul Germaniei 

 

Confirmarea mutării dela 
domiciliu la Biroul de 
Evidenţă a Populaţiei.( 
gratuit ) 

NU este necesară aprobarea de 
şedere a cetăţenilor din  
UE/Spaţiul Economic European  

  Pentru intrarea şi staţionarea 
pe teritoriul german se aplică 
§§ 2-4 din legea privind libera 
circulaţie/UE 

 

Permis de şedere-pentru membrii 
de familie din ţări terţe 

Autoritate pentru stăini  

( în funcţie de domiciliu)  

După intrarea pe teritoriu 
(cu viză ) 

Numai pentru membrii UE din 
terţe ţări! În cazul staţionării, 
mai mult de trei luni ! 

 

Permis de şedere 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.umziehen.de/einwohnermeldeamt/
https://www.umziehen.de/einwohnermeldeamt/
https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Auslaenderbehoerden/auslaenderbehoerden-node.html
https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Auslaenderbehoerden/auslaenderbehoerden-node.html
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Tema? Autoritatea competentă? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care pe 
primiţi 

Wohnen     

Locuinţe sociale: (adeverinţă ptr. 
locuinţă socială / adeverinţă ptr. 
locuinţă subvenţionată / 

 

Servicii Spaţiu Locativ (în 
funcţie de domiciliu: pentru: 
adeverinţă ptr. locuinţă 
socială, respectiv  adeverintă 
ptr. locuinţă subvenţionată. 

Înainte de mutarea într-o 
locuinţă socială trebuie să 
existe adeverinţa 
respectivă! 

Se eliberează adeverinţa 
numai pînă la un anumit nivel 
de venit ( în funcţie de landul 
federal),de exemplu Berlin 

 

Adeverinţa ptr. locuinţe 
sociale 

( valabilă 1 an ) 

Ajutor pentru chirie Servicii Spaţiu Locativ (în 
funcţie de domiciliu) 

Ajutorul pentru chirie se 
acordă din luna în care s-
a făcut cererea de ajutor 
pentru chirie 

Suma acordată depinde de 
venit, mărimea spaţiului 
locativ, nivelul chiriei 

Documentul de aprobare a 
ajutorului pentru chirie 
(valabilitate 1 an) 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do?anliegentypid=2&selectedanliegen=Wohnungswesen&selectedanliegenid=116
https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do?anliegentypid=2&selectedanliegen=Wohnungswesen&selectedanliegenid=116
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mieterfibel/de/mf_wbs.shtml#wbs_beantragung
https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do?anliegentypid=2&selectedanliegen=Wohnungswesen&selectedanliegenid=116
https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do?anliegentypid=2&selectedanliegen=Wohnungswesen&selectedanliegenid=116
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Tema? Autoritatea competentă? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Condiţii de angajare     

Permis de muncă  Pentru mebrii UE şi Spaţiul Economic European NU este necesar  

Recunoaşterea calificării d.e. autorităţile din landurile 
respective, camerele de 
meserii, Camera de Comerţ şi 
Industrie-Fosa,vezi, 
Nomenclator de echivalare 
calificare în Germania. 

Inainte de inceperea 
activităţii 

Echivalarea calificării :  
necesară în funcţie de   
calificarea profesională. vezi 
nomenclator de echivalare 
calificare în Germania 

Dovadă de recunoaştere a 
calificării 

Număr cod fiscal 

  

Oficiul Central pentru 
Impozite (Bonn) 

După anunţarea la Spaţiul 
Locativ numărul de cod 
fiscal va fi transmis 
automat. 

Se anunţă la angajator Număr cod fiscal 

Permis de asigurare socială ( 
document cu număr de asigurare 
de pensie ) 

Federaţia Asigurărilor de 
Pensie din Germania landurile 
şi filialele locale. (nomenclator 
autorităţi, cu numere de 
telefon ) 

Documentul, prima dată 
după anunţare, vă va fi 
trimis, prin angajator; cei 
născuţi, începînd din 
2005, îl vor primi în mod 
automat. 

Se va prezenta (noului 
angajator) 

Document cu numărul 
asigurării de pensie 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php
https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/steuerlicheidentifikationsnummer_node.html#js-toc-entry4
https://www.bzst.de/DE/Privatpersonen/SteuerlicheIdentifikationsnummer/steuerlicheidentifikationsnummer_node.html#js-toc-entry4
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Funktionen/Traegerauswahl/Traegerauswahl_node.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Funktionen/Traegerauswahl/Traegerauswahl_node.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Funktionen/Traegerauswahl/Traegerauswahl_node.html
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Tema? Autorităţile competente? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

La muncă     

Asigurarea medicală Fără autorităţi ! Listă : 

Casele de Asigurări Medicale 

 

 

Se obţine după ce se 
începe munca şi/sau, 
după mutarea 
domiciliului în Germania 

Se face anunţul la Casa de 
Asigurări Medicale aleasă 

Cartea de asigurare 
medicală (s-card) 

Înfiinţarea unei firme sau 
înregistarea unei activităţi 
independente 

Diferite autorităţi : 

Lista cu autorităţile 
competente 

Informații de la Ministerul 
Federal pentru Economie și 
Energie (engleză, franceză, 
italiană, rusă și turcă) privind 
înființarea unei companii 

 Lista cu autorităţile 
competente şi ca App 
(aplicaţie) 

 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/krankenkassen-liste/
http://www.bmwi-wegweiser.de/start
http://www.bmwi-wegweiser.de/start
https://www.existenzgruender.de/EN/Home/inhalt.html
http://www.bmwi-wegweiser.de/start
http://www.bmwi-wegweiser.de/start
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Tema? Autorităţile competente? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Ajutor de şomaj / Ajutor social    

Ajutor de şomaj Agenţia Naţională ptr. 
Ocuparea Forţei de Muncă 

(în funcţie de domiciliu) 

Se anunţă 3 luni înainte 
de încheierea contractului 
de muncă sau, cît mai 
devreme, cînd se caută un 
loc de muncă 

Anunţarea căutării unui loc de 
muncă + cererea pentru 
acordarea ajutorului de şomaj ( 
se pot face online; 

Se va ţine cont de cerinţele 
formulate în cerere privind 
aprobarea drepturile dvs. 

Decizia de acordare a 
ajutorului de şomaj I 

Ajutorul de şomaj II 

(Hartz IV) 

Jobcenter 

(în funcţie de domiciliu)  

 Apţi de muncă dar avînd 
nevoie de ajutor. 

Cu drept de ajutor ( a se 
compara cu Condiţiile de 
acordare a ajutorului ) 

Decizie pentru acordarea 
alocaţiei de şomaj II 

 

Ajutor social ( cf. legii sociale 
germane cap. XII) 

 

Agenţia Locală pentru Prestaţii 
Sociale 

(în funcţie de domiciliu) 

  

Cu drept de ajutor şi fără a fi 
apţi de muncă 

 

Decizia Agenţiei Locale 
pentru Prestaţii Sociale 

 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/metasuche/suche/dienststellen
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/so-beantragen-sie-arbeitslosengeld
https://www.jobcenter-ge.de/
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeld-2
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/anspruch-hoehe-dauer-arbeitslosengeld-2
wohnortabhängig
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Tema? Autorităţile competente? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Familie / copii     

Alocaţia pentru copii Direcţia de Asistenţă Socială şi 
Protecţiei copilului;caseriile ptr. 
plata alocaţiilor pentru familie ( 
depinde de domiciliu  

Pentru cazurile cînd copiii 
locuiesc în afara graniţelor, 
aceasta depinde de ţară de 
origine( d.exemlplu familiile 
trăiesc despărţite ): 

-Belgia,Bulgaria,Luxemburg, 
Olanda, Ungaria,  
- Franţa, Elveţia, Cehia,  
-  Austria, Letonia, Slovacia, 
Grecia, Croația 
- Polonia,  
- toate celălalte ţări din 
UE/Spaţiul Economic 
European 

Orfani de ambii părinţi, respectiv 
copii, care nu cunosc domiciliul 
părinţilor : Casa pentru familie 
Bayern Nord  

Imediat cînd se obţine 
domiciliul în Germania, 
trebuie depusă cererea 
pentru alocaţia pentru 
copii. Este posibil ca 
prelucrarea cererilor să 
dureze cîteva luni de zile 

Atenţie : Părinţii pot primi 
alocaţia pentru copii începînd 
cu 1 ianuarie 2018, doar cu 6 
luni în urmă! Hotărîtor este 
momentul depunerii cererii. 

Cazurile cu familii 
transfrontaliere : de exemplu 
se trăieşte şi se munceşte în 
diferite ţări; familiile trăiesc 
despărţite în diferite ţări 

Decizie de acordarea 
alocaţiei pentru copii 

   

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-rheinland-pfalz-saarland-landau-in-der-pfalz.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-rheinland-pfalz-saarland-landau-in-der-pfalz.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-baden-wuerttemberg-west-karlsruhe.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-bayern-sued-regensburg.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-bayern-sued-regensburg.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-sachsen-chemnitz.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-bayern-nord-nuernberg.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-bayern-nord-nuernberg.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-bayern-nord-nuernberg.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-bayern-nord-nuernberg.html
https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/service-vor-ort/familienkasse-bayern-nord-nuernberg.html
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Tema? Autorităţile competente? Termene?  La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Familie /copii     

Indemnizaţie ptr. creşterea 
copilului/ Concediu pentru 
creşterea copilului  

 

 

 

 

 

Servicii pentru prestaţii 
parentale 

(în funcţie de domiciliu) 

Părinţii solicită concediul 
pentru creşterea copilului la 
angajator. 

 

Cererea de acordare a 
indemnizaţiei ptr. copil se 
depune în decurs de 3 
luni dela naşterea 
copilului; 

Cererea de concediu 
pentru creşterea copilului 
se depune la angajator în 
decurs de o săptămînă 
dela naşterea copilului.  

Atenţie: indemnizaţia 

pentru creşterea copilului se 
plăteşte retroactiv numai 3 
luni de la depunerea cererii! 
Informaţii privind 
indemnizaţia ptr. creşterea 
copilului 

Decizia pentru dreptul de 
acordarea indemnizaţiei  
ptr. creşterea copilului 

 

 

 

Naştere /Căsătorie/Divorţ Oficiile de stare civilă 

(în funcţie de domiciliu) 

d.exemplu Anunţul 
naşterii unui 
copil,căsătoria 

 Certificat de naştere, 
certificat de căsătorie 

 

Anunţarea la creşe / grădiniţă 

Agenţia Germană de Asistenţă 
Socială ptr. Copii şi Tineret 

( în funcţie de domiciliu)  

(Nomenclatorul autorităţilor ) 

A se informa din timp 
Agenţia Germană de 
Asistenţă Socială ptr. 
Copii şi Tineret 

Informaţii asupra anunţării 
unui copil la creşă/grădiniţă 

d.exemplu, un bonus 
pentru plată la o creşă ( 
Berlin ) 

Şcoală ( înscriere ) 

 

Inspectoratul Şcolar: 

(în funcţie de domiciliu) 

De regulă vi se trimite, 
din timp, o invitaţie dela 

Şcoala primară : copilul, pînă 
la o anumită dată, în funcţie de 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.elterngeld.net/elterngeldstellen.html
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld/elterngeld-und-elterngeldplus/73752
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld/elterngeld-und-elterngeldplus/73752
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/familie/familienleistungen/elterngeld/elterngeld-und-elterngeldplus/73752
https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do?anliegenAndOrt=true&showLz=false&targeturl=&anliegensearchstring=Standesamt&ortsearchstring=&deeplink=&selectedortid=150749&selectedort=10115+Berlin%2C+Stadt+%28Berlin%29&selectedortisortsteil=undefined&searchortisplz=true&specificplz=undefined&selectedortfromlist=true
http://www.kita.de/wissen/bund-und-laender
http://www.kita.de/wissen/bund-und-laender
https://www.bildungsserver.de/Schulaemter-Schulaufsicht-4624-de.html
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Înscrierea personal, direct la 
şcoală 

Inspectoratul Şcolar ptr. 
înscrierea copilului la 
(şcoala primară). 

fiecare land, trebuie să fi 
îndeplinit 6 ani.( informaţii la 
inspectoratele şcolare) 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
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Tema? Autorităţile competente? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Pensia     

Depunerea cererii de pensionare Federaţia Asigurărilor de 
Pensii din Germania 

(în funcţie de domiciliu)  

Cererea se va depune 
minum 3 luni înaintea 
datei de pensionare. 

Cererea de pensionare poate fi 
făcută şi online  

Decizia de pensionare 

 

 

 

 

 

Tema? Autorităţile competente? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Persoane cu   dizabilităţi    

Certificat ptr. persoane cu 
dizabilităţi severe. 

Autoritatea de susţinere a 
persoanelor cu dizabilităţi. 

(în funcţie de domiciliu) 

 Gradul de handicap 50% sau 
mai mult; Certificatul oferă 
înlesniri în activitatea 
desfăşurată, la impozite,în 
transportul în comun 

Certificat ptr. persoane cu 
dizabilităţi 

 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Funktionen/Traegerauswahl/Traegerauswahl_node.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/02_online_dienste/_online_dienste_index_X/antraege_stellen_index.html
https://www.familienratgeber.de/schwerbehinderung/schwerbehindertenausweis/versorgungsamt.php
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Tema? Autorităţile competente? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Obţinerea cetăţeniei     

Obţinerea cetăţeniei Obţinerea cetăţeniei /de la 
autorităţile statale 
competente( de luat informaţii 
de la administraţiile locale sau 
judeţene  din raza domiciliului 
sau de la (Autoritatea pentru 
Străini) 

După 8 ani de domiciliu 
legal în Germania 

Menţinerea cetăţeniei 
anterioare este posibilă; 

Condiţii de obţinere a 
cetăţeniei germane 

Document de obţinerea 
cetăţeniei şi paşaport 
german  (costuri cca. 250 €, 
cca 50 € pentru copii 
minori) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Auslaenderbehoerden/auslaenderbehoerden-node.html
https://www.bamf.de/DE/Service/ServiceCenter/BeratungVorOrt/Auslaenderbehoerden/auslaenderbehoerden-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Einbuergerung/InDeutschland/indeutschland-node.html
http://www.bamf.de/DE/Willkommen/Einbuergerung/InDeutschland/indeutschland-node.html
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Tema? Autorităţile competente? Termene? La ce trebuie să fiţi 
atenţi? 

Documente pe care le 
primiţi 

Diverse     

Oficiul pentru Înmatriculare auto 

(înregistrare, transcrierea maşinii, 
ştergere) 

Oficii pentru Înmatriculare 
auto (în funcţie de domiciliu)  

Imediat, după  procurarea 
autovehicolului care 
urmează a fi folosit (cca 
2-3 săptămîni timp de 
aşteptare) 

Oficiile pentru Înmatriculare 
auto informează online ce 
documente trebuie aduse în 
vederea înmatriculării ( în 
funcţie de tipul maşinii)  

Certificatul de 
înmatriculare a 
autovehicolului 

Legalizări Legalizare: 

Servicii ale primăriei de relaţii 
cu publicul, primării, ( în 
funcţie de domiciliu), servicii 
publice de legalizare (o 
semnătură, de ex.pe un 
contract ): Notari  

 

 Legalizare : 

Se confruntă copia cu 
originalul şi se confirmă 
autenicitatea ei: trebuie aduse 
orginalul şi copia  

Copie legalizată 

( costuri cca. 5-10 Euro ) 

 

 

 

 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.strassenverkehrsamt.de/kfz-zulassungsstelle
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Autorităţile pot fi accesate de asemeni de către solicitanţi : 

 

 

              

 Linkul general de accesare autorităţi : https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do 

                              

 

 

                 

 Linkul de accesare autorităţi locale : https://handbookgermany.de/de/local-information.html  

                                                 

 

Impressum 
Gleichbehandlungsstelle EU-Arbeitnehmer 
bei der Beauftragten der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration 
 

Herausgeberin 
Die Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Flüchtlinge und Integration 
Berlin, März 2018 

Haftungsausschluss 
Die Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt 
zusammengestellt. Eine Haftung für Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit ist ausgeschlossen. 

http://www.eu-gleichbehandlungsstelle.de/
https://www.behoerdenfinder.de/opencms/searchjs.do
https://handbookgermany.de/de/local-information.html

