
Urmează să lucrați, să studiați sau să vă cumpărați casa visurilor într-o altă țară a UE?  
Nu vă lăsați copleșiți de sarcinile administrative minuțioase! 

În calitate de cetățean european, aveți dreptul să vă realizați planurile pe deplin,  
oriunde în Europa.

TINEȚI CONT DE URMĂTOARELE:

   Lista de verificare  pentru cetățeni

Ajutor de șomaj și 
securitate socială  
Regulamentele UE stabilesc 
în cadrul cărui sistem de 
securitate socială trebuie  
să vă asigurați.

Sănătate  
Când vă mutați într-o altă 
țară, Cardul European 
pentru Asigurare de 
Sănătate vă sprijină 
în cazul situațiilor 
neprevăzute.

Familie 
Asigurați-vă că persoanele 
care vă însoțesc dispun de 
documentele și informațiile 
necesare pentru a se stabili 
în țara respectivă.

Calificări 
profesionale și 
educaționale  
În funcție de specializarea 
dumneavoastră, ar putea fi 
util sau necesar să obțineți 
recunoașterea oficială a 
certificărilor.

Înmatricularea 
autovehiculului 
Cerințele de 
înmatriculare a 
vehiculelor variază în 
funcție de țara UE și  
de durata de ședere.

Impozitare  
Familiarizați-vă cu 
sistemul fiscal din țara 
în care v-ați stabilit 
(salarii, pensii, ajutoare, 
proprietate, succesiuni, 
donații etc.).

Ocuparea forței de  
muncă și drepturile 
angajaților  
În calitate de angajat, agent  
economic independent, sau stagiar, 
trebuie să fiți la curent cu drepturile, 
beneficiile și regimul fiscal  
aplicabile în țara europeană în  
care vă veți muta.

Pensii  
Asigurați-vă că solicitați 
informații despre pensie 
cu cel puțin 6 luni 
înainte de pensionare 
(din partea ultimului 
angajator).

Drepturile și formalitățile 
privind șederea  
Analizați cerințele administrative 
ale țării în care doriți să vă stabiliți 
indiferent de durata șederii sau de 
statutul dumneavoastră (student, 
angajat, pensionar sau în căutarea 
unui loc de muncă).

Accesați portalul Your Europe pentru a găsi  
informații detaliate și îndrumări pentru fiecare pas  

din această listă.

Your Europe. Întrebările practice merită 
răspunsuri practice.

Drepturile și 
documentele călătorilor
Verificați care sunt documentele 
de care veți avea nevoie 
dumneavoastră și membrii familiei 
sau partenerii care vi se alătură.  
În plus, asigurați-vă că sunt 
valabile!

https://europa.eu/youreurope/search/index_ro.htm

