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Dragi	cititori,

V-ați stabilit în München și sunteți în căutarea unui 
loc de muncă? Citiți mai departe și nu ezitați să ne 
contactați. Dorim ca Dumneavoastră să vă integrați 
și să vă găsiți un loc de muncă cât mai repede. De 
aceea am conceput acest ghid cu informații utile 
legate de munca și viaţa în Germania.

Accesul la un loc de muncă într-o țară
 străină reprezintă de fapt rolul central din viața 
de zi cu zi a fiecăruia dintre noi. Departamentul 
pentru Muncă și Economie ( Das Referat für Arbeit 
und Wirtschaft) al Primăriei München dorește să vă 
sprijine în acest sens.  

Știm cât de grea este relocarea din străinătate și 
găsirea unui loc de muncă în München, mai ales 
dacă nu cunoașteți orașul și nu dispuneți de 
suficiente cunoştinţe de limbă germană.

În acest sens s-a înființat Centrul de Consiliere 
pentru Migrație și Muncă (Das Infozentrum 
Migration und Arbeit) în 
Sonnenstraße 12a.

Aici puteți obține informații utile legate de 
munca și viața în München.

Bine ați venit și mult succes!

Dr. Petra Schütt
Directoarea Biroului pentru Politică 
Municipală de Calificare și Ocupare 
a Forței de Muncă
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3.	 Locuința2.	 Dreptul	de	ședere

Locuința
În München este greu de găsit o locuință, iar 
chiriile sunt foarte mari. Indicele actual al 
chiriei în München ajută la stabilirea chiriei 
locale pentru un apartament.

Folosiți programul online de calculare 
accesând linkul:  
stadt.muenchen.de/infos/mietspiegel

Dacă doriți să rămâneți mai mult de 3 luni, trebuie 
să îndepliniți cel puțin una din următoarele condiții:
>   Sunteți salariat sau desfășurați o activitate  

lucrativă independentă.
>  Dispuneți atât de mijloace financiare suficiente 

cât și de asigurare de sănătate ( este valabil și 
pentru studenți și persoane în curs de formare 
profesională).

În	calitate	de	cetățean	al	Uniunii	Europene	aveți	dreptul	să	
stați	în	Germania	cel	mult	3	luni.

Pentru	cetățenii	non	UE	se	aplică	reguli	diferite.	Pentru	
mai	multe	informații	contactați	Autoritatea	pentru	Străini	
accesând	linkul:	www.muenchen.de/kvr
Informații	pentru	refugiații	din	Ucraina	se	găsesc	aici:	
www.muenchen.de/ukraine
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In Germania, contractele de închiriere sunt 
încheiate în formă scrisă. Proprietarul cere la 
mutare o cauțiune în mărime variabilă, cel mult 
suma a 3 chirii de bază lunare.

Ce	înseamnă	„Kaltmiete“	(chiria	„la	rece“	sau	
chiria	de	bază)	și		„Warmmiete“	(chiria	„la	
cald“)?

Chiria	„la	rece“	este	chiria	de	
bază	(fără cheltuieli de întreți-
nere)

Chiria	„la	cald“	este	chiria	de	
bază	la	care	se	adaugă	
cheltuieli	de	întreținere
(încălzire, apă, salubritate)

În München există și locuințe la un preț mai 
accesibil, așa numitele „locuinţe sociale“ 
(Sozialwohnung).

Doriți	să	solicitați	o	locuință	socială?
Ajutor la completarea cererii și informații  
pentru solicitarea unei locuinţe sociale găsiți 
pe platforma de internet Soziales Wohnen 
Online (SOWON) www.sowon-muenchen.de

Pentru solicitarea unei locuinţe sociale 
contactați Oficiul de Spațiu Locativ și Migrație:
Amt	für	Wohnen	und	Migration 
Franziskanerstraße	6		–		8,	 
81669	München,
Tel.	089	233-96820

Căutarea	unei	locuințe	
prin

> Portale	imobiliare	online

> Agenți	imobiliari

> Anunțuri	de	mică	publicitate	în	ziare

Contractul de închiriere
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În caz contrar, comiteți o contravenție care se 
pedepsește cu amendă.
După înregistrare, veți primi în mod automat prin 
poștă codul de identificare fiscală (ID-Nummer) 
necesar la angajare și la autorități.
Nu uitați să aplicați pe cutia poștală o etichetă 
vizibilă cu numele dumneavoastră.

Dacă	vă	mutați	la	München,	trebuie	să	vă	înregistrați	la	
Administrația	Județeană	(Kreisverwaltungsreferat-	KVR)	din	
cadrul	Primăriei	München	în	termen	de	2	săptămâni	după	
sosire.

În	cazul	în	care	vă	aduceți	autoturismul	din	țară,	sunteți	
obligat	să-l	înmatriculați	în	termen	de	3	luni	la	KVR!	
Serviciul	de	Înmatriculări	Autovehicule:	
Tel.	089	233-96090

Înregistrarea	la	Direcția	
de	Evidență	a	Populației

Același lucru este valabil și în cazul în care vă mutați 
în altă locuință cu o altă adresă. În acestă situație 
trebuie să vă înregistrați la KVR în termen de 2 
săptămâni.

Kreisverwaltungsreferat

Ruppertstraße

Schmellerstr.

Zenettistr.
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Landeshauptstadt	München,	
Kreisverwaltungsreferat	(KVR)
Ruppertstraße 19, 
80337 München,
Tel. 089 233-96000 (Bürgerbüro)
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4.	 	Învațarea	limbii	 
germane

Dacă doriți să lucrați și să trăiți în Germania, 
cunoștințele de limbă germană sunt foarte 
importante. În principiu, angajatorii cer 
cunoștințe bune de limbă. În München, există 
atât cursuri private de integrare (de limbă 
germană) cât si cursuri subvenționate de stat.

Cursul	de	integrare	
este	compus	din	două	
module:	modulul	de	în-
vățare	a	limbii	germane	
si	modulul	de	orientare	
în	societatea	germană.

Accesați linkul: www.bamf.de pentru 
a afla mai multe informații despre cur-
surile de integrare și despre instituțiile 
care oferă astfel de cursuri. Alternativ 
vă puteți informa la AWO	Infozentrum	
Migration	und	Arbeit.

Radierea adresei din 
Registrul	de	Evidență	a	
Populației

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-32

Dacă	plecați	definitiv	din	Germania,	trebuie	să	anunțați	la	
KVR	plecarea	în	vederea	radierii	din	Registrul	
de	Evidență	a	Populației.	

Adeverința de radiere trebuie trimisă nu doar Casei 
de Asigurări de Sănătate, ci și altor autorități. În caz 
contrar, Casa de Asigurări de Sănătate va cere în 
continuare plata lunară a contribuției la asigurarea 
de sănătate.

Adresa	poștală	pentru	
persoanele	fără	adăpost	
Diferite centre de consiliere oferă în special 
persoanelor fără adăpost posibilitatea de a se 
înregistra la ei. Această înregistrare nu este egală cu 
o adresă poștală înregistrată la KVR, dar simplifică 
astfel accesul și integrarea pe piața muncii. 
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Căutarea	unui	loc	de	
muncă
 
Scrisoarea	de	intenție
În scrisoarea de intenție, explicați motivul 
pentru care vă interesează locul de muncă și 
descrieți abilitățile dumneavoastră.

Curriculum	vitae	(CV)
CV-ul cuprinde datele personale, formarea și 
experiența profesională.

Centrul	de	Consiliere	pentru	Migrație	și	
Muncă	(	AWO	Infozentrum	Migration	und	
Arbeit)	oferă	prin	Job-Matching	consiliere	
și	sprijin	în	căutarea	unui	loc	de	muncă.

Scopul acestui proiect este sprijinirea  
cetățenilor UE, de exemplu din Bulgaria și 
România sau și din Ucraina, în găsirea unui loc 
de muncă supus contribuțiilor de asigurare 
socială.

5.	Munca

Căutarea	unui	 
loc	de	muncă
Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă -	Agen-
tur	für	Arbeit - este prima instituție la care trebuie 
să se adreseze cei care caută un loc de muncă. 
>   Prezentați-vă personal la Agenția pentru Ocu-

parea Forței de Muncă în calitate de solicitant al 
unui loc de muncă.

>   Puteți căuta un loc de muncă pe pagina  
de internet a Agenției:  
www.jobboerse.arbeitsagentur.de sau pe pa-
ginile web care oferă locuri de muncă vacante 
sau în anunţurile din ziare cu locuri de muncă 
vacante.

Refugiații din Ucraina găsesc informații detaliate 
accesând linkul: www.muenchen.de/ukraine

Agentur für Arbeit 
Kapuzinerstraße 26,
80337 München,
www.arbeitsagentur.de/muenchen

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-32
jobmatching@awo-muenchen.de
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Nu	semnați	un	contract	pe	care	nu	îl	înțelegeți!	
Contactați-ne	pentru	a	primi	ajutor	în	această	privință.

Dacă ați găsit un loc de muncă, cereți 
angajatorului un contract de muncă în formă scrisă. 

Contractul	de	muncă

Job-Matching
 
>   asistă la întocmirea documentelor necesare 

pentru un loc de muncă,
>   oferă informații de dreptul muncii,
>   stabileşte contactul cu firmele în cooperare cu 

Agenția de Ocupare a Forței de Muncă și cu 
furnizorii de formare profesională și îndrumă 
persoanele care caută un loc de muncă către  
firmele care au locuri vacante,

>   oferă sprijin pentru învățarea vocabularului de 
bază pentru locul de muncă respectiv, 

>   ajută la întocmirea documentelor necesare  
pentru încheierea contractului de muncă.

Munca	independentă
 
Munca independentă înseamnă să nu fi 
angajat cu contract de muncă. Persoanele în 
cauza lucrează independent și pe propriul risc.

Există două feluri de de muncă independentă:  
>   Înfiinţarea unei societăți prin obținerea 

unei autorizații (Gewerbe)
>  Persoana fizică autorizată (Freiberufler) 

Vă putem informa suplimentar asupra:
>  Înregistrarea unei munci independente
>  Legislația și impozitarea  per ansamblu
>  Asigurări
>  Planul de afaceri
>  Subvenționarea și finanțarea
>  Cursuri și evenimente
>  sediul de firmă
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Dacă	sunteți	concediat	trebuie	să	vă	
prezentați	personal	la	Agenția	de	Ocupare	
a	Forței	de	Muncă	în	termen	de	3	zile.	Aici	
vă	veți	înregistra	pentru	căutarea	unui	loc	
de	muncă	și	veți	completa	un	formular	de	
cerere	pentru	alocația	de	șomaj.

Suport și informații despre legislația muncii 
primiți de la biroul sindical de consiliere: 

Faire	Mobilität	München
Neumarkter Straße 22,
81673 München
Tel. 089 5139 9018
www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

Dacă	nu	vă	prezentați	la	termen,	riscați	o	perioadă	 
de	blocare	a	alocației	de	șomaj.

ȘomajulConsiliere	la	Primăria	München	pentru	activități	
independente 
Consiliere	gratuită	pentru	persoanele	care	
doresc	să	muncească	independent
Tel. 089 23321759 | E-Mail: start@muenchen.de

Cunoștințe de bază pentru munca independentă, 
tutoriale, liste de verificare
www.gruenden-muenchen.de

Oficiul	de	înregistrare	a	activităților	economice	
(Gewerbebehörde)	(KVR)	Informații:	

stadt.muenchen.de/service/info/
hauptabteilung-iii/10164604/

Ministerul	de	Finanțe	informează	despre	munca	
independentă	prin	portalui	ELSTER:

www.elster.de/elsterweb/infoseite/
unternehmensgruendung

Nu	se	consiliază	pe	tema	asigurărilor,	impozitelor	și	
legislației.
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Pentru	o	consiliere	de	specialitate	în	recunoașterea	
diplomelor	adresați-vă	la:	Servicestelle	zur	Erschließung	
ausländischer	Qualifikationen
Franziskanerstraße	8,	81669	München	
Telefon	089	233-40520,
E-Mail:	servicestelle-anerkennung.soz@muenchen.de

6.	 	Recunoaşterea	
diplomelor
În vederea sporirii șanselor dumneavoastră pe 
piața muncii germane, vă recomandăm să solicitați 
recunoașterea diplomelor și a calificărilor 
dobândite în străinătate.

Zeugnisanerkennung,	Stelle	für	den
Freistaat Bayern
Stuttgarter Straße 1, 91710 Gunzenhausen,
Tel. 09831 686252 

Ajutor pentru depunerea cererii și informații în 
limba	română despre recunoașterea diplomelor: 
AWO	Infozentrum	Migration	und	Arbeit.

 AWO Infozentrum 
Migration und Arbeit 
Sonnenstraße 12a, 
1. Stock, 
80331 München, 
Tel. 089 513 999-32

7.	Contul	bancar

În Germania, toate plățile se efectuează prin 
transfer bancar. Aveți dreptul la un cont 
bancar de bază chiar dacă momentan nu 
aveți un venit financiar. 

Acest drept există de asemenea și în condițiile 
în care nu aveți o locuință sau un venit 
financiar.
Cu un cont bancar de bază puteți să efectuați 
tranzacții standard de zi cu zi cum ar fi: 
depuneri, retrageri de numerar, primirea 
și efectuarea de plăți (debitări directe sau 
cumpărături cu cardul). Toate băncile sunt 
obligate prin lege să deschidă un cont 
de	bază	fiecărei	persoane.

Informații și formulare tip cerere se găsesc 
accesând linkul:

www.bafin.de/DE/Verbraucher/ 
Bank/Produkte/Basiskonto/
basiskonto_node
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Dacă	părăsiți	Germania	trebuie	să	cereți	în	scris	radierea	
din	evidența	Casei	de	Asigurări	de	Sănătate	germane.	
Altfel	sunteți	obligat	să	plătiți	in	continuare	contribuția	
lunară		în	Germania.

8.	 	Sănătatea

Asigurarea	de	sănătate	in	 
Germania	este	obligatorie:	 
fiecare	persoană	trebuie	să	 
fie	asigurată	medical.	Copiii	sunt	 
asigurați	prin	părinții	lor.

Dacă prestați un așa numit Minijob remunerat 
cu până la 450 Euro pe lună nu dispuneți de o 
asigurare de sănătate. 

Limita de remunerare a unui Minijob crește de 
la 450 Euro la 520 Euro de la 01.10.2022.

Dacă acceptați un loc de muncă care este 
supus supus contribuțiilor de asigurări sociale, 
veți fi asigurat în mod automat. Unele case de 
asigurări de sănătate din Germania cer dovada 
perioadei de asigurare din străinătate.

Biletul de intrare în 
asigurarea	de	sănătate	
de stat
Formularul	E-104 certifică perioada de  
asigurare, perioada de lucru și perioada de 
ședere a unei persoane într-un stat UE.

În Germania, formularul	E-104 reprezintă 
biletul de intrare în asigurarea de sănătate 
de stat. Casa de Asigurare de Sănătate legală 
germană trebuie să primească orice solicitant 
care își stabilește reședința în Germania și 
dovedește prin formularul	E-104 calitatea de 
membru asigurat la o Casă de Sănătate legală 
obligatorie într-o țară membră din UE.

Cererea	trebuie	depusă	însă	în	termen	de	3	luni	de	la	
intrarea	în	țară.
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Persoanele	fără	asigurare	de	sănătate	se	pot	
adresa la:

>  Malteser	Medizin	für	Menschen	ohne	 
Krankenversicherung	(MMM) 
Streitfeldstr. 1, 
81673 München, 
Tel. 089 43608-550 
E-Mail: malteser-medizin-muenchen@malteser.org 
www.malteser-muenchen.de

>  open.med	–	Ärzte	der	Welt 
Dachauer Str. 161, 
80636 München, 
Tel. 089 452 076 58 
Hotline: 0177 511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org 
www.aerztederwelt.org/muenchen

>  Clearingstelle	Gesundheit-Condrobs	e.V. 
Konradstraße 2, 80801 München 
Tel. 089 716717790 
E-Mail: clearing.gesundheit@condrobs.de 
www.condrobs.de/einrichtungen/clearingstelle

9.		Copiii	și	familia

Grădinița
 
În Bavaria frecventarea grădiniței este, de 
regulă, contra cost. Consilierea și înscrierea se 
efectuează în grădiniță. 

În München căutarea unui loc la grădiniță și 
înregistrarea se fac prin portalul online kita 
finder	+	 
https://kitafinder.muenchen.de/elternportal

Serviciul	de	consiliere	KITA	pentru părinți 
vă sprijină în vederea găsirii unui loc adecvat 
de îngrijire a copilului în funcție de situația 
dumneavoastră familială.

>  Referat	für	Bildung	und	Sport 
Bayerstraße 28, 
80335 München, 
Tel. 089 233-96771 
E-Mail: kita-eltern@muenchen.de
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Școala
 
În	Bavaria	învățământul	obligatoriu	este	de	12	
clase	și	se	împarte	în	învățământul	cu	frecvență	
zilnică	obligatorie	(9	ani)	și	învățământul	
profesional	(3	ani)	sau	un	an	de	pregătire	profe-
sională.	Persoanele	cu	vârsta	de	peste	21	de	ani	
nu	mai	sunt	obligate	să	meargă	la	școală.

Consiliere	și	înscriere
>  Referat für Bildung und Sport, 

Bildungsberatung International, 
Goethestr. 53, 80336 München, 
Tel. 089 233 268 75

>  Staatliche Schulberatungsstelle München,  
Infanteriestraße 7, 80797 München, 
Tel. 089 558 99 89-60 

În Germania există diferite beneficii pentru familie 
cum ar fi alocația	pentru	copii,	alocația	pentru	
părinți,	indemnizația	pentru	copii	și	familie	
(în	Bavaria).
Pentru întrebări și informații vă puteți adresa la:
AWO	Infozentrum	Migration	und	Arbeit

Aveți	și	posibilitatea	să	vă	înscrieți	copilul	la	școala	din	
apropierea	domiciliului	dumneavoastră.

> 	amiga	–	Career	Center	for	Internationals 
Servicii	de	consiliere	pentru	specialiști	
la	început	de	carieră	și	studenți	în	
căutarea	unui	loc	de	muncă	în	München 
Edmund-Rumpler-Str. 13, 80939 München 
E-Mail: anmeldung@amiga-muenchen.de  
www.amiga-muenchen.de 

>  Amt	für	Wohnen	und	Migration, 
Fachbereich	Wohnen 
Oficiul	pentru	Locație	și	Migrație, 
Departamentul	Ajutor	financiar,	consi-
liere	și	îndrumare	 
Franziskanerstraße 8, 81669 München, 
Tel. 089 233 401 05

> 	AWO	Infozentrum	Migration	und	Arbeit 
Beratungsdienste der AWO München  
gemeinnützige GmbH  
Arbeiterwohlfahrt	societate	non-profit	
Sprijin	în	integrarea	în	muncă 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock, 
80331 München, Tel. 089 513 999-29 
E-Mail: arbeitsmigration@awo-muenchen.de 

10. Centre de consiliere 
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> 	Bildung	statt	Betteln,	Caritas- 
Fachbereich	Integration 
Consiliere	în	limba	maternă	pentru 
cetățeni	UE	din	România	și	Bulgaria			
Lämmerstraße 3, 80335 München, 
Tel. 089 551 698 27 
E-Mail: ramona.sisu@caritasmuenchen.de

> 	Caritas	Migrationsberatung 
Caritas	Consiliere	de	migrație 
Arnulfstraße 83, 80634 München 
Telefon: 089 724499 200 
E-Mail:  migrationsberatung@ 

caritasmuenchen.de

> 	DGB	Faire	Mobilität	München 
Consiliere	de	dreptul	muncii 
Neumarkter Straße 22, 82673 München 
Telefon:  +49 89 51399018 (bulgară) 

+49 89 51242772 (bulgară)
 E-Mail: muenchen@faire-mobilitaet.de
 www.faire-mobilitaet.de/beratungsstellen

> 	Beratungscafé,	Teilprojekt	des	AWO	 
Infozentrums	Migration	und	Arbeit 
Punct	de	întâlnire	pentru	cetățenii	UE	care	
se	află	în	situații	dificile	și	sunt	în	căutarea	
unui	loc	de	muncă 
Sonnenstraße 12a, 1. Stock,  
80331 München, Tel. 089 513 999-32 
E-Mail: arbeitsmigration@awo-muenchen.de

>  Benediktiner-Abtei	St.	Bonifaz 
Consiliere	pentru	femei	și	bărbați	fără	
adăpost 
Karlstr. 34, 80333 München, 
Tel. 089 551 71-300

>  Bildungslokale	der	LH	München 
Prezentarea	generală	a	punctelor	de	întâlni-
re	în	diferite	centre	educaționale	din	orașul	
nostru	găsiți	la	adresa:	

  stadt.muenchen.de/service/info/
bildungslokale-bildungsberatung-in-
den-stadtteilen/10257465/n0/
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> 	Fachberatungsstelle	JADWIGA 
Centrul	de	intervenție	pentru	drepturile	
victimelor	traficului	de	femei

  Consiliere specială pentru femei și în zece  
limbi străine

   Schwanthalerstraße 79, 80336 München,  
Tel. 089 385 344 55 
E-Mail: muenchen@jadwiga-online.de

>  FamAra 
Consilierea	familiilor	fără	adăpost 
Rosenheimer Str. 125, 81667 München, 
Tel. 089 450 296 37 
E-Mail: famara@hilfswerk-muenchen.de

>  Frauenobdach	Karla	51 
Centrul	de	primire	pentru	femei	 
(și	cu	copii)	în	situații	de	urgență 
Karlstraße 51, 80333 München, 
Tel. 089 549 15 10 
E-Mail: karla51@hilfswerk-muenchen.de

>  Edinstvo	e.	V.	Bulgarischer	Selbsthilfeverein 
Consiliere,	Schimb	de	experiență,	ajutor	
în	orientare	pentru	cetățenii	bulgari	din	
München,	grupe	de	joacă	și	de	studiu	pentru	
copii,	întâlniri	regulate	pentru	femei,	adole-
scenți	și	seniori	

  Bergmannstraße 46, 80339 München, 
E-Mail: info@edinstvo.de

> 	Evang.-Luth.	Dekanatsbezirk	München 
Evangelisches	Migrationszentrum,	 
Griechisches	Haus 
Consiliere	și	ajutor	spiritual 
Bergmannstraße 46, 80339 München, 
Tel. 089 508 088 12  
E-Mail: emz.muenchen@elkb.de

> 	Evangelische	und	Katholische	 
Bahnhofsmission 
Centrul	de	ajutor	de	urgență,	consiliere	și	
intermediere	deschis	24	de	ore	pe	zi	pentru	
oameni	nevoiași		 
Bayerstraße 10 a, Hauptbahnhof – Gleis 11, 
80335 München, Tel. 089 59 45 76  
E-Mail: info@bahnhofsmission-muenchen.de
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>  Malteser	Migrationsdienst	Sozialberatung                                                       
Consiliere	de	integrare	cu	aspect	social	și	
legal	pentru	migranții	nou	veniți	și	pentru	
persoanele	care	caută	protecție 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Tel.  089 43608/-550; -552; -553; -554; -555

 E-Mail:  migrationsberatung.muenchen@
malteser.org

>  Marikas,	Beratungsstelle	für 
anschaffende	Jungs	und	Männer 
Birou	de	consiliere	pentru	adolescenți	
și	prostituați,	consiliere,	posibilitate	de	
cazare 
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Tel. 089 725 90 84 
E-Mail: marikas@hilfswerk-muenchen.de

>  Migrationsberatung	für	Erwachsene 
in	Obergiesing 
Consiliere	de	integrare	pentru	adulți 
Plecherstraße 6, 81541 München, 
Tel. 089 62 02 16-20/-23/-24/-26 
E-Mail:  sozialdienst.migration@ 

 awo-muenchen.de

> 	Jugendmigrationsdienst	im	Verbund	mit	
Innere	Mission	München	e.V.,	 
IG	-	InitiativGruppe	e.V.	und	AKA	-	Aktiv	für	
interKulturellen	Austausch	e.V. 
Bad-Schachener-Str. 2a, 81671 München 
Tel. 089 189 4957 15 
E-Mail: jmd@aka-muenchen.de

>  Madhouse 
Consiliere	educațională	și	de	viață	pentru	
perechi	și	familii	de	etnie	sinti	și	romă 
Pentru români și bulgari în cooperare cu un 
avocat al Grupului de Inițiativă Civică

  Landwehrstraße 43, 80336 München, 
Tel. 089 716 722 250-0 
E-Mail: info@madhouse-munich.com

>  Malteser	Medizin 
Asistenţă	medicală	şi	stomatologică	 
ambulantă	gratuită	pentru	persoane	fără	
asigurare	de	sănătate 
Streitfeldstraße 1, 81673 München, 
Tel. 089 43608-550 
E-Mail:  medizin-muenchen@malteser.org
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>  Migrationsberatung	Internationales 
Beratungszentrum	der	Landeshauptstadt	
München 
Centrul	internațional	de	consiliere	al	
Primăriei,	Consiliere	de	migrație	pentru	
adulți 
Goethestraße 53, 80336 München, 
Tel. 089 550 57 67-0 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de

>  Migrationsdienst	BRK-KV	München 
Consiliere	de	migrație	pentru	adulți 
Goethestraße 53, 80336 München, 
Tel. 089 53 73 42 
E-Mail: Ibz@brk-muenchen.de

>  Mimikry,	Beratungsstelle	für 
anschaffende	Mädchen	und	Frauen 
Consiliere	și	sprijin	pentru	femei	și	 
adolescente	prostituate	(independent	de 
naționalitate	și	drept	de	ședere) 
Dreimühlenstraße 1, 80469 München, 
Tel. 089 725 90 83 
E-Mail: mimikry@hilfswerk-muenchen.de

>  open.med	–	Ärzte	der	Welt 
Îngrijire	medicală	și	consiliere	anonimă	
pentru	persoane	fără	asigurare	de	
sănătate	și/sau	fără	drept	de	ședere 
Dachauer Str. 161, 80636 München, 
Tel. 089 452 076 58  
Hotline: 0177 511 69 65 
E-Mail: openmed@aerztederwelt.org 
www.aerztederwelt.org/muenchen

>  otto&rosi 
Loc	de	întâlnire	în	estul	orașului	pentru	
persoane	fără	adăpost	sau	cu	risc	de	a	
rămâne	fără	adăpost 
Rosenheimer Str. 128 d, 81669 München 
Tel. 089 277 811 52 
E-Mail: otto-rosi@awo-muenchen.de

> 	Schiller	25 
Consiliere	pentru	persoane	fără	
adăpost	(Centru	de	consiliere	și	
adăpost	nocturn) 
Destouchesstraße 89, 80796 München, 
Tel. 089 36 00 62 60 
E-Mail: schiller-25@hilfswerk-muenchen.de
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11.		Adrese	și	numere	
de	telefon	 
importante

!O prezentare generală a tuturor misiunilor 
consulare în Bavaria se găsește  
www.bayern.de/staatskanzlei/ 
die-welt-in-bayern

Poliția	(Polizei):	110
Pompieri	și	ambulanța	 
(Feuerwehr	und	Rettungsdienst):	112

> 	SGRIM	e.	V.	Deutsch-Rumänische 
Gesellschaft	für	Integration	und	Migration 
Consiliere	juridică	și	de	integrare,	schimb	 
de	experiență,	ajutor	în	orientare	pentru	 
comunitatea	românească	din	München-
Grupe	de	joacă	și	de	studiu	pentru	copii,	
întâlniri	regulate	pentru	femei,	adolescenți	
și	seniori,	Școală	Românească 
E-Mail: info@sgrim.de
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