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DirecŃia ProtecŃie Drepturi 
CetăŃeni Români care Lucrează în 

Străinătate 
www.muncainstrainatate.anofm.ro 

E-mail: dprs@ajofm.anofm.ro 
Telefon: 021/303.98.32 

 

ATENłIE ! 
 

� InformaŃi-vă cu privire la accesul pe piaŃa 
muncii din Ńara de destinaŃie şi la drepturile şi 

obligaŃiile dumneavoastră în calitate de lucrător! 
 

� Nu plecaŃi fără date de contact utile, în special 
ale Ambasadei României în statul de destinaŃie! 

 

� Este important să aveŃi asupra dumneavoastră o 
sumă de bani disponibilă pentru întreŃinere şi 

eventual pentru întoarcere, în cazuri 
neprevăzute! 
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Structuri din cadrul AgenŃiei NaŃionale pentru  
Ocuparea ForŃei de Muncă cu atribuŃii în 

domeniul migraŃiei în scop de muncă 
 
 
• DirecŃia ProtecŃie Drepturi CetăŃeni Români care 

Lucrează în Străinătate 
www.muncainstrainatate.anofm.ro 

 
 
• DirecŃia Aplicare Instrumente Juridice Bilaterale 

– www.anofm.ro – gestionează, în principal, 
acordurile bilaterale încheiate de România cu 
diverse state în domeniul circulaŃiei forŃei de 
muncă 

 
 
• DirecŃia Informare, Consiliere şi Mediere privind 

Încadrarea în Muncă în Străinătate –  
organizează şi coordonează activitatea de 
informare, consiliere şi mediere privind 
încadrarea în străinătate. Prin intermediul celor 
43 consilieri EURES se oferă servicii de 
informare, orientare şi plasament, atât 
angajatorilor, cât şi solicitanŃilor de locuri de 
muncă interesaŃi de piaŃa europeană a muncii – 
www.eures.anofm.ro   .    

 

 
DirecŃia ProtecŃie Drepturi CetăŃeni Români                     

care Lucrează în Străinătate 
 

AtribuŃii 
 

• promovează, în colaborare cu celelalte instituŃii 

competente, măsuri de asigurare şi protejare a 
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor români care 

lucrează în străinătate; 

• realizează baza de date cu tipologia problemelor cu 

care se confruntă cetăŃenii români care lucrează în 

străinătate; 

• realizează campanii de publicitate, acŃiuni de 

informare şi conştientizare privind riscul muncii 

ilegale şi a lipsei asigurărilor sociale, elaborează 

materiale informative privind drepturile şi obligaŃiile 

lucrătorilor români în străinătate, organizează 

seminarii şi conferinŃe de presă pe aceste teme; 

• asigură consiliere în litigii şi conflicte de muncă, 

soluŃionează petiŃii din domeniul de activitate; 

• colaborează cu serviciile publice de ocupare din 

cadrul EURES în domeniul schimbului de informaŃii 

cu privire la legislaŃia aplicabilă cetăŃenilor români 
care lucrează sau care doresc să lucreze în străinătate; 

• prestează servicii gratuite de informare, orientare şi 

documentare în domeniul derulării raporturilor de 

muncă pentru investitorii străini şi autohtoni. 
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