
PENTRU MUNCITORII STRĂINI DIN ȚĂRI 
CARE NU AU NEVOIE DE VIZĂ 

Moscova.  
Reguli simple
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Luarea în evidenţă/înregistrarea la locul de şedere  
(evidenţă privind migrația)  

Dispoziții generale 

Angajarea

Comunicarea cu poliția 

Încălcarea drepturilor dumneavoastră 

Pentru cetățenii din alte țări care nu au nevoie de viză  
(Luarea în evidenţă privind migrația)

Verificarea interdicţiei de intrare 

Munca pe mijloace de transport 

Pierderea/deteriorarea documentelor 

Timpul liber 

Obținerea brevetului/autorizaţiei

Modele de documente  

Impozitele 

Responsabilitatea pentru încălcarea legii

Numere de telefoane utile 

Cum să ajung la centrul multifuncţional pentru migraţie 

Pentru cetățenii din țările uniunii economice euroasiatice 

Comportamentul în oraş 

Pentru a nu deveni persoană cu şedere ilegală

Consulatele ţărilor comunităţii statelor independente la moscova 

CUPRINS 
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3DISPOZIȚII GENERALE

Venind la Moscova,  
poţi fi sigur că drepturile tale  
vor fi protejate:
PERSONALE: dreptul la o viaţă sigură, la protecţia proprietăţii, libertatea de 
mișcare, libertatea religiei, dreptul de a se căsători.

SOCIALE: dreptul de a primi îngrijiri medicale, studii și odihnă.

CULTURALE: dreptul de a participa la viaţa culturală, dreptul de creaţie.

ECONOMICE: dreptul la muncă liberă - vă puteţi alege ocupaţia și puteţi câștiga 
bani.

Pentru a lucra în mod legal, trebuie să vă angajaţi în mod legal și să respectaţi cu 
stricteţe legislaţia.

Pentru cetăţenii diferitelor ţări care sosesc la Moscova în regim fără viză, există 
diferenţe în procesul de întocmire a documentelor. 

Mai multe informaţii 
puteţi afla 
la paginile 6 și 7

IMPORTANT!!

Înainte de a pleca 
la muncă la Moscova, trebuie să vă 
asiguraţi, că nu aveţi interdicţie de 
intrare.

pag. 4. pag. 5. Modelele de documente 
de care veţi avea nevoie pentru o şedere 
legală la Moscova și pentru a munci în 
mod legal.

1 3 42
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Înainte de a pleca la muncă la Moscova, 
trebuie să vă asiguraţi, că nu aveţi 
interdicţie de intrare
Puteţi face acest lucru în două moduri:

Pe Internet, accesaţi adresa сервисы.гувм.мвд.рф, selectaţi 
punctul „Verificarea existenţei motivelor pentru interdicţia 
de intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse al cetăţenilor străini 
și apatrizilor pe filiera Ministerului Afacerilor Interne al 
Rusiei”, completaţi câmpurile necesare. Trebuie să aveţi în 
vedere faptul că informaţiile primite de acolo sunt doar cu 
titlu de referinţă;

Adresaţi-vă personal cu o cerere oficială la Oficiul pentru migraţie.  

Acest lucru îl poate face ruda sau cunoștinţa dvs. aflată la Moscova și care 
acţionează pe bază de procură. În acest caz, veţi ști cu siguranţă despre existenţa 
sau lipsa motivelor pentru refuzul intrării.

2.

VERIFICAREA INTERDICŢIEI DE INTRARE 

1.

NOTĂ INFORMATIVĂ!

Cauzele interdicţiei de intrare pot fi: încălcarea termenelor 
de ședere în timpul vizitelor anterioare în Federaţia 

Rusă; atragerea la răspundere administrativă sau penală, 
antecedentele penale sau contacte strânse cu compatrioţii 

implicaţi în activităţi ale organizaţiilor extremiste și/sau 
teroriste; decizie adoptată anterior de expulzare; rezultatul 

pozitiv al unui examen medical pentru depistarea bolilor 
periculoase.
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FIŞA DE MIGRAȚIE ÎNŞTIINŢAREA DE SOSIRE A 
CETĂȚEANULUI STRĂIN

BREVET/AUTORIZAŢIE   
Este necesar pentru cetăţenii din Azerbaidjan, 
Moldova, Tadjikistan, Uzbekistan și Ucraina. 

MODELE DE DOCUMENTE

Documentele de bază de care  
veţi avea nevoie pentru  
a munci legal:

Cum să obţineţi brevetul/
autorizaţia
pag. 10
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6PENTRU CETĂȚENII DIN ȚĂRILE UNIUNII ECONOMICE EUROASIATICE  
ARMENIA | BELARUS | KAZAHSTAN | KIRGHIZIA

la trecerea frontierei Federaţiei Ruse, veţi primi o fişă de migraţie (cu excepţia 
cetăţenilor din Belarus). Pentru a lucra legal la Moscova, în coloana „Scopul 
vizitei”, trebuie să bifaţi punctul „Muncă”.

1.

apoi trebuie să vă înregistraţi/să fiţi luat în evidenţă privind migraţia (să găsiţi o 
încăpere în care veţi locui și să vă înregistraţi în aceasta). 2.

la angajare, trebuie să încheiaţi un contract de muncă sau un contract civil cu 
angajatorul. Pentru aceasta aveţi nevoie de pașaport, cartea de muncă (dacă nu 
aveţi, atunci o va întocmi/elibera angajatorul) și ar putea fi necesare și actele de 
studii. 

3.

Dacă proveniţi din ţări membre ale Uniunii 
Economice Euroasiatice, procedura de 
angajare este următoarea: 

ACUM PUTEŢI LUCRA

Aflaţi mai multe 
amănunte  
la pagina 12-13.

Aflaţi mai multe 
amănunte  
la pagina 8.

1

3

2



7PENTRU CETĂȚENII DIN ALTE ȚĂRI CARE NU AU NEVOIE DE VIZĂ  
AZERBAIJAN | MOLDOVA | TAJIKISTAN | UZBEKISTAN | UCRAINA

la trecerea frontierei Federaţiei Ruse, veţi primi o fişă de migraţie. Pentru a lucra 
legal la Moscova, în coloana „Scopul vizitei”, trebuie să bifaţi punctul „Muncă”.

apoi trebuie să vă înregistraţi/să fiţi luat în evidenţă privind migraţia (să găsiţi o 
încăpere în care veţi locui și să vă înregistraţi în aceasta). 

să obţineţi brevet/autorizaţie. Pentru aceasta trebuie să vă prezentaţi la Centrul 
multifuncţional pentru migraţie din Saharovo (MMŢ). 

după obţinerea brevetului/autorizaţiei, trebuie să încheiaţi un contract de muncă 
sau un contract de drept civil cu angajatorul. Pentru aceasta aveţi nevoie de 
pașaport, cartea de muncă (dacă nu aveţi, atunci o va întocmi/elibera angajatorul) 
și ar putea fi necesare și actele de studii.

ACUM PUTEŢI LUCRA

1.

2.

3.

4.

IMPORTANT!

După angajare, în termen de 2 luni, trebuie să transmiteţi/comunicaţi personal o copie a 
contractului de muncă Oficiului raional pentru migraţie de la locul unde aveţi înregistrată 

şederea sau să expediaţi/trimiteţi copia prin poștă cu scrisoare recomandată însoţită de o listă 
a celor ataşate/transmise la adresa Direcţiei pentru migraţie a Direcţiei principale a Ministerului 

Afacerilor Interne al Federaţiei Ruse la Moscova (strada B. Ordînka, nr. 16/4, clădire 4).
Adresele Oficiilor raionale pentru migraţie sunt prezentate aici -  

https://77.мвд.рф / folder / 10168013

Dacă aţi încheiat un contract civil cu o persoană fizică, nu este necesară comunicarea/
transmiterea către Ministerul Afacerilor Interne.

Dacă proveniţi din ţări care nu au nvoie 
de viză pentru călătorie, procedura de 
angajare este următoarea:

Aflaţi mai multe 
amănunte  
la pagina 8.

Aflaţi mai multe 
amănunte  
la pagina 10-11.

Aflaţi mai multe 
amănunte  
la pagina 12-13.
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IMPORTANT!

LUAREA ÎN EVIDENŢĂ/ÎNREGISTRAREA LA LOCUL DE 
ŞEDERE (EVIDENŢĂ PRIVIND MIGRAȚIA)

Pentru a trăi și a munci în mod legal la 
Moscova, trebuie să găsiţi o încăpere 
unde veţi locui și să vă înregistraţi  
acolo

Vă puteţi înregistra numai în acea încăpere în care vă odihniţi și dormiţi.

În calitate de gazdă (parte care vă primeşte) pot fi:

 ♦ cetăţenii Federaţiei Ruse care deţin dreptul de proprietate sau de folosinţă a 
încăperii la adresa la care se face luarea în evidenţă/înregistrarea privind migraţia;

 ♦ cetăţenii străini care locuiesc permanent/au reședinţa permanentă (care au permis 
de ședere) în Federaţia Rusă, care deţin dreptul de proprietate sau de folosinţă 
locuinţele a încăperii la adresa la care se face luarea în evidenţă/înregistrarea 
privind migraţia;

 ♦ persoane juridice ale Federaţiei Ruse (companii rusești, filialele sau 
reprezentanţele acestora).

Cetăţenii străini care deţin în proprietate o locuinţă, se pot înregistra personal în 
locuinţa respectivă.

De asemenea, începând cu anul 2020, a intrat în vigoare legea care le permite 
cetăţenilor străini care deţin bunuri imobiliare în Federaţia Rusă, să acţioneze 
în calitate de gazdă (parte care primeşte) și să înregistreze în locuinţele lor alţi 
cetăţeni străini (rude, prieteni etc.). Numărul persoanelor care pot fi înregistrate nu 
este prevăzut/stipulat de lege, dar reţineţi faptul că, dacă înregistraţi mai mult de 5 
persoane într-un apartament, acest lucru poate atrage atenţia din partea poliţiştilor de 
sector împuterniciţi și a reprezentanţilor altor organe de supraveghere.

Acest loc poate fi un apartament, un hotel (hostel), un cămin sau o încăpere de 
serviciu.
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Gazdă (partea care primeşte) este responsabilă pentru efectuarea procedurii de luare 
în evidenţă/înregistrare privind migraţia. Confirmarea faptului că sunteţi luat în evidenţă/
înregistrat privind migraţia o constitui completarea părţii detașabile a formularului de 
comunicare/notificare a sosirii unui cetăţean străin. 

IMPORTANT!
Cetăţenilor străini, în special celor care au nevoie să obţină brevet/autorizaţie, le 

recomandăm să solicite gazdei (părţii care primeşte) să transmită o comunicare/
notificare de sosire la Centrul multifuncţional sau direct Oficiului raional pentru 
migraţie, deoarece dacă veţi trimite comunicarea/notificarea prin poștă, informaţiile 

necesare pot fi introduse în baza de date cu întârziere, ceea ce va crea anumite dificultăţi 
atunci când solicitaţi brevet/autorizaţie și când comunicaţi cu autorităţile de control.

Exemplu de comunicare/notificare pag. 5

IMPORTANT!

Termenele de luare în evidenţă pentru migraţie:

 ♦ pentru cetăţenii Uniunii Economice Euroasiatice  termenul este de 30 de zile 
calendaristice de la data traversării frontierei Federaţiei Ruse (pentru cetăţenii 
Belarusului – 90 de zile calendaristice);

 ♦ pentru cetăţenii Tadjikistanului termenul este de 15 zile calendaristice de la data 
traversării frontierei Federaţiei Ruse;

 ♦ pentru cetăţenii Ucrainei termenul este de 90 de zile calendaristice de la data 
traversării frontierei Federaţiei Ruse;

 ♦ pentru cetăţenii altor state acest termen este de 7 zile lucrătoare de la data sosirii la 
locul de şedere.

Nerespectarea termenelor de luare în evidenţă/înregistrare privind migraţia va conduce la 
expulzarea dvs. din Federaţia Rusă, aplicarea interdicţiei de intrare pe viitor, și amendă.
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IMPORTANT!

IMPORTANT!

OBȚINEREA BREVETULUI/AUTORIZAŢIEI

Pentru a vă adresa centrului 
multufuncţional pentru migraţie (MMŢ) 
pentru obţinerea brevetului/autorizaţiei, 
trebuie să aveţi următoarele documente:
PAȘAPORTUL cu care aţi intrat pe teritoriul Federaţiei Ruse;
FIŞA DE MIGRAŢIE cu remarca „Muncă” în coloana „Scopul intrării”;
PARTEA DETAȘABILĂ A FORMULARULUI de cp,comunicare/notificare 
a sosirii unui cetăţean străin.

Este posibil ca la Centrul multufuncţional pentru migraţie (MMŢ) să lipsească informaţia 
că dvs. vă aflaţi în evidenţă/sunteţi înregistraţi privind migraţia (într-un astfel de caz, 
dvs. nu veţi putea obţine brevet/autorizaţie). Asta înseamnă că fie luarea dvs. în 
evidenţă/înregistrarea privind migraţia a fost întocmită ilegal, fie Oficiul pentru migraţie 
(Oficiul pentru migraţie) nu a introdus informaţiile în baza de date. Într-un astfel de caz 
trebuie să vă adresaţi din nou Oficiului pentru migraţie solicitând verbal introducerea 
informaţiilor.

Dacă înregistrarea dvs. este ilegală, vi se va refuza obţinerea brevetului/autorizaţiei. În plus, 
veţi putea să vă adresaţi din pentru obţinere numai după un an.

 ♦ cerere de întocmire a brevetului/autorizaţiei;

 ♦ certificatul care să confirmă cunoașterea limbii ruse, cunoașterea istoriei Rusiei și 
elementelor de bază ale legislaţiei Federaţiei Ruse;

 ♦ certificat medical de absenţă a bolilor periculoase și Certificat de absenţă a HIV;

 ♦ poliţa de asigurare medicală voluntară;

 ♦ traducerea pașaportului.

Toate celelalte documente necesare pentru obţinerea brevetului/autorizaţiei trebuiesc 
întocmite pe teritoriul Centrului multifuncţional pentru migraţie:

Puteţi efectua examenul medical numai la Centrul multifuncţional pentru migraţie. 
Certificatele medicale eliberate de alte instituţii medicale nu sunt acceptate.
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IMPORTANT!

IMPORTANT!

După ce aţi primit brevetul/autorizaţia de 
la Centrul multifuncţioan pentru migraţie, 

puteţi lucra numai la Moscova (inclusiv pe 
teritoriul Noii Moscove).

Perioada maximă de valabilitate a brevetului/autorizaţiei este de 1 an. Apoi, va 
trebui fie să vă întocmiţi din nou brevetul/autorizaţie (pentru aceasta aveţi nevoie 
de solicitarea angajatorului), fie să ieşiţi și să intraţi din nou în Federaţia Rusă și să 
obţineţi din nou brevetul/autorizaţia.

Brevetul/Autorizaţia trebuie plătită în fiecare lună în avans (de exemplu, în ianuarie 
plătiţi pentru februarie, în februarie plătiţi pentru martie și așa mai departe).

CUM SĂ AJUNG LA CENTRUL 
MULTIFUNCŢIONAL PENTRU MIGRAŢIE 

De la staţia de metrou „Lesoparkovaia” cu autobuzul 
MŢ1 (începutul circulaţiei la 6:35, sfârşitul circulaţiei la 
18:17).

TRANSPORTUL 
PUBLIC

ADRESA or. Moscova, loc. Voronovskoe, Şoseaua Varşavskoe, 
kilometrul 64, proprietate 1, clădire 47.

TELEFON

Centrul multifuncţional pentru migraţie funcţionează în 
intervalul 8:00 - 20:00, șapte zile pe săptămână, dar 
este posibil să nu funcţioneze în zilele de sărbătoare 
(înainte de a merge la Centrul multifuncţional pentru 
migraţie, verificaţi programul de lucru pe site-ul său).

PROGRAM  
DE LUCRU

mc.mos.ru

+7 (495) 777-77-77

SITE WEB

La Centrul multifuncţional pentru migraţie vă puteţi adresa doar personal. Orice serviciu 
acordat la Centrul multifuncţional pentru migraţie în lipsa dumneavoastră este ilegal.  Nu 

vă adresaţi intermediarilor!

Aflaţi mai multe 
amănunte accesând 
adresa: 
mc.mos.ru/ru/
worker/get-patent 
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IMPORTANT!

CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ ŞI ANGAJAREA

Pentru căutarea unui loc de muncă, utilizaţi site-uri specializate sau publicaţii tipărite 
care afişează anunţuri cu posturile vacante și angajări de personal. Puteţi întocmi 
un CV, fapt care va simplifica procesul de căutare a unui loc de 
muncă. Când întocmiţi un CV, menţionaţi în primul rând abilităţile 
și competenţele dvs. profesionale, informaţii despre documentele 
disponibile care vă confirmă calificarea. De asemenea, puteţi contacta 
bursa locurilor de muncă care operează la Centrul multifuncţional 
pentru migraţie  din Saharovo (https://mc.mos.ru/ru/worker/mmc/jobs).

La angajare trebuie să încheiaţi un contract de muncă. Acesta trebuie să conţină 
informaţii despre:

 ♦ funcţie;
 ♦ cuantumul salariului;

 ♦ locul de munca;
 ♦ programul de lucru

La angajare ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE MUNCĂ, trebuie să-i acordaţi 
angajatorului următoarele documente: pașaportul cu care aţi intrat în Federaţia Rusă; 
diplome de studii (dacă este necesar), certificate de finalizare a cursurilor (dacă există); 
fişa de migraţie cu scopul vizitei „Muncă”; brevet/autorizaţie și chitanţe care confirmă 
plata acestuia; partea detașabilă a notificării sosirii unui cetăţean străin; poliţa de 
asigurare medicala; traducere pașaportului legalizată notarial.

La angajare ÎN BAZA UNUI CONTRACT DE DREPT CIVIL, aveţi 
nevoie doar de: pașaport; fişa de migraţie cu scopul vizitei „Muncă”; brevet/autorizaţie 
și chitanţe care confirmă plata acestuia; poliţa de asigurare medicala; traducere 
pașaportului legalizată notarial.

Dacă lucraţi fără a avea documentele necesare sau pe baza unui acord verbal, este 
posibil să fiţi înșelaţi și să nu vi se achite salariul, şi în plus, veţi fi amendat și expulzat din 

Federaţia Rusă.

Există mai multe moduri de a găsi un loc 
de muncă corespunzător la Moscova
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IMPORTANT!

Din textul anunţului, puteţi obţine informaţii iniţiale despre faptul dacă munca este 
legală.

INDICII/SEMNE ALE MUNCII LEGALE: angajatorul promite angajare pe 
baza dispoziţiilor Codului muncii sau pe baza unui contract de drept civil; program de 
lucru clar cu zile libere; concediu de odihnă plătit și concediu medical; plata salariilor pe 
card bancar; oferă cazare.

AVANTAJUL LOCULUI DE MUNCĂ LEGAL îl constituie faptul că veţi 
avea o garanţie cu privire la respectarea drepturilor dumneavoastră de muncă: nu 
puteţi fi concediat brusc (inclusiv în timpul agravării situaţiei epidemiologice), nu veţi fi 
înșelaţi cu plata salariilor, nu veţi fi forţat să efectuaţi o muncă care depășește volumul 
convenit etc.

INDICII/SEMNE ALE MUNCII ILEGALE: angajatorul promite un loc de 
muncă în aceeași zi în care apelaţi la el/venituri rapide; denumirea organizaţiei nu este 
menţionată; anunţul conţine fraze precum „se poate şi fără documente”, „este de dorit 
să aveţi brevet/autorizaţie la Moscova sau în regiunea Moscova”, „muncă urgentă”.

Un alt indiciu/semn al muncii ilegale îl constituie menţionarea în anunţ a criteriului 
„căutăm lucrători cu aspect slav”. Cel mai probabil, acest lucru înseamnă că 
angajatorul caută persoane care să arate asemănător cetăţenilor Federaţiei Ruse, 
pentru a nu-i angaja în mod oficial.

DEZAVANTAJUL MUNCII ILEGALE este că în orice moment angajatorul vă 
poate înșela, poate să nu vă achite salariile, să declare că nu sunteţi înregistrat oficial 
și, de aceea, nu are nici un fel de obligaţii faţă de dvs. În plus, este posibil să fiţi supus 
unor sancţiuni administrative/amendat pentru munca fără contract.

Dacă vă mutaţi să munciţi la Moscova 
dintr-un alt oraș din Federaţia Rusă, atunci 
nu trebuie să treceţi frontiera! Trebuie să vă 
prezentaţi la Centrul multifuncţional pentru 

migraţie din Saharovo pentru a obţine brevet/
autorizaţie.

Dacă, din orice motive, datele pașaportului dvs. s-au schimbat, trebuie să veniţi la 
Centrul multifuncţional pentru migraţie  din Saharovo pentru a introduce modificările 
survenite în brevet/autorizaţie. Pentru aceasta trebuie să vă adresaţi sectorului „P” 
al Centrului multifuncţional pentru migraţie  având la dvs. pașaportul și traducerea 
paşaportului legalizată notarial; documente de plată/chitanţe care confirmă plata 
impozitului pentru perioada de valabilitate a brevetului/autorizaţiei; brevetul/autorizaţia.

Dacă angajatorul 
încalcă drepturile dvs. de muncă (nu 
plătește salariile, te obligă să faci 
muncă suplimentară etc.) 

pag. 24



14

IMPORTANT!

VREŢI SĂ SCHIMBAȚI UN PERMIS DE CONDUCERE STRĂINĂ 
CU UN PERMIS DE CONDUCERE RUSESC?

NU AVEŢI PERMIS DE CONDUCERE SAU NU CORESPUNDE 
CONVENȚIEI DE LA VIENA?

MUNCA PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Dacă decideţi să lucraţi în domeniul 
transportului comercial – taxi  
sau transport cu camionul, trebuie  
să aveţi un Permis de conducere 
rusesc

Dacă permisul dvs. de conducere corespunde Convenţiei de la Viena, adresaţi-vă cu o 
cerere la Oficiul teritorial al Inspectoratului de Stat pentru Siguranţă Rutieră (GIBDD). 
Acolo trebuie să prezentaţi pașaportul și permisul de conducere străin, notificarea 
de luare în evidenţă/înregistrare privind migraţia, chitanţa de plată a taxei de stat și, 
de asemenea, să faceţi un examen medical. După aceea, trebuie să vă confirmaţi 
calificarea prin promovarea cu succes a examenului teoretic și practic.

Atunci trebuie să urmezi o pregătire la o școală de șoferi și să promovaţi cu succes 
examenele pentru dreptul de a conduce vehicule.

Dacă conduceţi mașina în scopuri personale, un permis rusesc nu este obligatoriu (cu 
toate acestea, trebuie să aveţi un permis de conducere eliberat în ţara dvs. şi recunoscut 
în Federaţia Rusă sau un permis internaţional). Dacă permisul dvs. de conducere nu 
corespunde Convenţiei de la Viena privind circulaţia rutieră, atunci trebuie să faceţi o 
traducere în limba rusă a permisului de conducere legalizată notarial.

Străduiţi-vă să nu încălcaţi Regulile circulaţiei rutiere (PDD). Două amenzi primite în 
decurs de trei ani vor conduce la expulzarea dvs. din Federaţia Rusă.
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IMPORTANT!

IMPOZITELE

Dacă lucraţi în baza unui brevet/
autorizaţii, aveţi dreptul la o deducere 
a impozitului pe venitul persoanelor 
fizice (impozit pe venitul persoanelor 
fizice) 
Pentru aceasta trebuie să depuneţi la angajatorul dvs. sau contabilul șef o cerere de 
deducere a impozitului pe venitul persoanelor fizice (această cerere nu are un model 
prestabilit şi se întocmeşte în formă liberă). La cerere trebuie anexate copiile chitanţelor 
care confirmă plata brevetului/autorizaţiei.

Cererea poate fi trimisă în orice moment (imediat ce v-aţi angajat sau după ceva timp). 
Angajatorul, la rândul său, va depune cererea la Inspectoratul fiscal cu solicitarea de 
primi permisiunea de a ţine cont de plata pe care dvs. aţi achitat-o în avans pentru 
brevet/autorizaţie.

Puteţi depune o cerere o dată într-un an calendaristic (de la 01 ianuarie până la 31 
decembrie).

Puteţi obţine o deducere numai pentru unul dintre locurile de muncă (în cazul în care 
sunteţi angajaţi la mai mulţi angajatori în același timp).

Procedura trebuie repetată în fiecare an.

Nu veţi primi banii deducerii separat, ci împreună cu salariul pentru perioadele 
următoare.

Deducerea va fi luată în calcul numai dacă angajatorul a primit permisiunea 
corespunzătoare de la Serviciul Fiscal Federal.
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Respectaţi cu stricteţe legile. În caz 
contrar, veţi fi expulzat din Federaţia 
Rusă și vi se va interzice intrarea

COMPORTAMENTUL ÎN ORAŞ

CELE MAI FRECVENTE ÎNCĂLCĂRI:

 ♦ consumul de alcool, consumul de droguri și aflarea în stare de ebrietate în locuri 
publice;

 ♦ fumatul în locuri publice;

 ♦ aruncarea gunoiului în locuri nepotrivite;

 ♦ utilizarea limbajului urât/înjurăturilor în conversaţie;

 ♦ încălcarea regulilor de trecere a drumurilor de către pietoni și încălcarea regulilor de 
circulaţie de către șoferi;

 ♦ zgomot în apartament sau pe stradă;

 ♦ efectuarea unor lucrări zgomotoase seara și pe timp de noapte, precum și în zile 
libere;

 ♦ călătorie fără bilet în mijloacele de transport public.
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ÎN AFARĂ  DE LEGI, ÎN MOSCOVA EXISTĂ REGULI NESCRISE, 
A CĂROR RESPECTARE NU ESTE MAI PUŢIN IMPORTANTĂ

 ♦ În niciun caz nu impuneţi oamenilor din jur punctele dvs. de vedere religioase și 
tradiţiile naţionale.

 ♦ În locurile publice nu este încurajat vorbitul cu voce ridicată. În oraș, nu trebuie 
să vorbiţi prea tare, doar interlocutorul dvs. trebuie să vă audă. Încercaţi, de 
asemenea, să folosiţi limba rusă în locurile publice.

 ♦ Nu intraţi în conflicte.

 ♦ Aveţi grijă de oraș. Fii respectuos cu oamenii din jurul dvs. În mijloacele de 
transport, cedaţi locul persoanelor în vârstă, pasagerilor cu copii, femeilor 
însărcinate și persoanelor cu dizabilităţi.
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IMPORTANT!

COMUNICAREA CU POLIȚIA

Dacă sunteţi oprit de un colaborator de poliţie (inclusiv poliţia rutieră, în cazul în 
care conduceţi un mijloc de transport) sau poliţia desfăşoară verificări, nu vă faceţi 
griji. Prezentaţi documentele: pașaport, fişa de migraţie, formularul decupabil a 
notificării de luare în evidenţă/înregistrare privind migraţia (dacă este necesar, 
permisul de conducere).

Cetăţenii din Azerbaidjan, Moldova, Tadjikistan, Uzbekistan și Ucraina ar trebui să aibă, 
de asemenea, brevetul/autorizaţia și chitanţe privind plata acestuia.

Este recomandabil ca toţi cetăţenii, indiferent de ţara de sosire, să aibă la ei chitanţele 
de plată a amenzilor (dacă există amenzi).

Pentru a vă asigura că aveţi în faţa dvs. într-adevăr cu colaborator de poliţie, aveţi 
dreptul să-i cereţi să-și arate legitimaţia de serviciu. Încercaţi să memorizaţi sau să 
vă notaţi datele colaboratorului de poliţie în cazul în care pe viitor va fi necesar să-i 
contestaţi acţiunile.

Dacă un colaborator de poliţie a întormit un proces-verbal, citiţi cu atenţie ceea ce este 
scris în acesta. Dacă nu sunteţi de acord cu ceva, atunci aveţi dreptul să introduceţi 
obiecţii în procesul-verbal și abia apoi să-l semnaţi.

Cunoașteţi-vă drepturile și 
responsabilităţile în timpul discuţiei cu 
colaboratorii de poliţie și urmaţi câteva 
reguli simple

Încercarea de a rezolva problema „neoficial” (a da mită) este infracţiune.
Dacă consideraţi că colaboratorul de poliţie încalcă legea, sunaţi la linia de asistenţă 

(„linia fierbinte”) a Ministerului Afacerilor Interne și explicaţi situaţia.

8-800-222-74-47
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IMPORTANT!

IMPORTANT!

PIERDEREA/DETERIORAREA DOCUMENTELOR

Ordinea acţiunilor în caz de pierdere sau 
deteriorare a documentelor:

Barcha hujjatlaringizning nusxasini va suratini oling, ularni yo’qotish yoki yaroqsiz holga 
kelishi holatida tiklash oson bo’ladi.

De la Oficiul Ministerului Afacerilor Interne, trebuie să primiţi o fişă-notificare de 
primire a cererii și să mergeţi la consulat cu aceasta. La unele consulate, fişa-
notificare nu este suficientă, așa că va trebui să scrieţi o cerere în formă liberă 

solicitând eliberarea adeverinţei care să ateste că pașaportul dvs. nu a fost găsit.

PAŢAPORTUL Poate fi refăcut la consulatul ţării dvs. Acest lucru trebuie făcut 
cât mai repede posibil. Dar mai întâi trebuie să vă adresaţi Oficiului Ministerului 
Afacerilor Interne (adresele Oficiilor: https://77.мвд.рф/Kontakti/контакты-омвд-москвы)  
pentru a obţine o adeverinţă de pierdere a pașaportului.

FIŞA DE MIGRAȚIE Poate fi refăcută la Oficiul pentru migraţie. Puteţi contacta 
Oficiul la locul înregistrării dvs. (adresele oficiilor https://77.мвд.рф/folder/10168013). 
Acest lucru trebuie făcut în termen de trei zile.

BREVETUL/AUTORIZAŢIA Pentru refacere trebuie să contactaţi Centrul 
multifuncţional pentru migraţie din Saharovo. În cazul pierderii brevetului/
autorizaţiei, trebuie să depuneţi o cerere de refacere înainte de ultima zi plătită. În 
caz contrar, va trebui să părăsiţi ţara, iar la următoarea intrare va trebui să depuneţi 
din nou actele pentru brevet/autorizaţie.

ÎNŞTIINŢARE/COMUNICAREA DESPRE SOSIREA CETĂȚEANULUI STRĂIN Poate 
fi refăcută la Oficiul pentru migraţie din raionul în care sunteţi înregistrat. Pentru 
aceasta la Oficiu trebuie să se prezinte proprietarul încăperii în care locuiţi.

CHITANŢA DE PLATĂ A PATENTULUI/AUTORIZAŢIEI SAU A AMENZILOR Poate fi 
refăcută la banca unde au fost efectuate plăţile.
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Sancțiunile pentru cele mai răspândite 
infracțiuni:

 ♦ Încălcarea termenelor de luare în evidenţă/înregistrarea 
privind migraţia; încălcarea termenelor de ședere 
în Federaţia Rusă; locuirea în alt loc, diferit de locul 
de înregistrare; lucrul fără brevet/autorizaţie; lipsa 
documentelor în caz de neprezentare a cererii de 
pierdere a acestora.

 ♦ Lucrul în domeniul transportului comercial fără permis 
de conducere rusesc.

 ♦ Consumul de alcool, consumul de droguri și aflarea în 
stare de ebrietate în locuri publice vor duce nu numai la 
o amendă, ci și la expulzarea dvs. din Federaţia Rusă 
chiar și pentru o singură astfel de încălcare.

 ♦ Fumatul în locurile publice.

 ♦ Aruncarea gunoiului în locuri nepotrivite.

 ♦ Utilizarea limbajului urât/înjurăturilor în conversaţie; 
zgomot în apartament; muncă zgomotoasă seara și pe 
timp de noapte, precum și în zile libere.

 ♦ Călătoria fără bilet în transportul public și transportul 
bagajelor neplătite.

5000-7000 ruble

5000-15000 ruble

500-1500 de ruble

500-1500 ruble

500-1200 ruble

500-1000 ruble

1000-2500 ruble

Pe lângă amenzi, pentru încălcările de mai sus, puteţi fi expulzat de pe teritoriul 
Federaţiei Ruse.
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IMPORTANT!

IMPORTANT!

Dacă aţi primit o amendă administrativă chiar și pentru o încălcare minoră, 
următoarea amendă va conduce la adoptarea deciziei privind expulzarea dvs. din 

Federaţia Rusă și stabilirea interdicţiei de intrare ulterioară.

Există o ameninţare din partea organizaţiilor teroriste și extremiste. Nu intraţi în contact 
cu cei care ar putea fi asociaţi cu astfel de organizaţii! În caz contrar, veţi atrage atenţia 

serviciilor de securitate şi speciale și veţi primi interdicţie pe termen nedeterminat de 
intrare în Federaţia Rusă sau veţi fi condamnat ca complice.

Dacă aţi aflat despre activităţile organizaţiilor teroriste sau extremiste, anunţaţi imediat 
poliţia la numărul de telefon 112 sau Serviciul Federal de Securitate (FSB) la 

+7 (495) 224-22-22.
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Pentru a nu trece la statutul de persoană 
cu şedere ilegală, cu toate riscurile 
inerente acestuia, trebuie să urmaţi o 
serie de reguli simple:

 ♦ Înregistraţi-vă pentru migraţie. Este recomandat să începeţi să faceţi acest lucru imediat 
după sosire, deoarece va dura ceva timp pentru a găsi o variantă corespunzătoare de 
locuinţă, este posibil ca unele instituţii să nu lucreze în timpul liber sau sărbători, unele 
proceduri pot se pot prelungi și, de asemenea, este nevoie de timp şi pentru fabricarea 
documentelor și primirea acestora.  
Asiguraţi-vă că proprietarul dvs. va luat în evidenţă/înregistrat privind migraţia. Dacă nu 
face acest lucru, veţi avea probleme cu legea;

 ♦ Respectaţi condiţiile de ședere în Federaţia Rusă și de primire a documentelor. Dacă 
nu aţi reușit să vă angajaţi în termen de 90 de zile de la sosire, trebuie să părăsiţi 
teritoriul Federaţiei Ruse pentru cel puţin 90 de zile și numai după trecerea acestei 
perioade puteţi să vă întoarceţi. Cu toate acestea, dacă aţi primit brevet/autorizaţie, 
dar nu aţi găsit un loc de muncă în timp de 90 de zile, nu este nevoie să părăsiţi ţara 
(important este ca brevetul/autorizaţia să fie plătit/plătită).

 ♦ Aveţi grijă la termenul de valabilitate al documentelor și prelungiţi din timp perioada lor 
de valabilitate.

 ♦ Efectuaţi la timp plăţile în avans pentru brevet/autorizaţie (în ianuarie plătiţi pentru 
februarie, în februarie plătiţi pentru martie și așa mai departe).

 ♦ Aveţi întotdeauna cu dvs. întregul set de documente, inclusiv chitanţele de plată a 
brevetului/autorizaţiei și de plată a amenzilor.

Aflaţi mai multe 
amănunte

pag. 8
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IMPORTANT!

 ♦ Aveţi grijă ca actele să fie completate corect, inclusiv chitanţele de plată a 
acestora, de plată a brevetului/autorizaţiei, utilizaţi codul QR eliberat pentru 
brevet/autorizaţie. Orice greșeală la completarea documentelor va conduce la 
faptul că acestea vor deveni invalide/nule și, în consecinţă, la probleme pe viitor.

 ♦ Nu începeţi să lucraţi până când nu întocmiţi toate documentele.

 ♦ Asiguraţi-vă că aveţi suficienţi bani pentru toate documentele și pentru cazare 
pentru perioada de început.

 ♦ Respectaţi legile Federaţiei Ruse!

 ♦ Aveţi încredere doar în sursele oficiale de informaţii!

 ♦ Nu cumpăraţi documente din alte surse, acestea sunt în mod deliberat false.

Angajaţi-vă numai legal (conform Codului muncii). Dacă lucraţi fără documente 
necesare, atunci salariul dvs. va fi mai mic decât în cazul unei angajări oficiale, 
nu veţi putea să vă protejaţi drepturile de muncă sau chiar să obţineţi banii și, 

cel mai important, riscaţi mereu ca să fiţi reţinut, deportat din Federaţia Rusă și 
să vi se aplice interdicţia de intrare ulterioară.
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ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DUMNEAVOASTRĂ 

Dacă credeţi că vi s-au încălcat 
drepturile, puteţi solicita sprijin și 
asistenţă juridică

Astfel de servicii sunt furnizate de organizaţii pentru drepturile omului și de jurişti.

Dacă nu sunteţi de acord cu acţiunile colaboratorilor de 
poliţie, sunaţi la linia de asistenţă („linia fierbinte”) a 
Ministerului Afacerilor Interne 

În cazul în care angajatorul încalcă condiţiile contractului de muncă (vă forţează să 
lucraţi peste program sau să faceţi un volum mai mare de muncă, nu vă plătește 
salariile etc.) puteţi contacta:

PARCHETUL 
(PROCURATURA) 
INTERRAIONALĂ

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_77/about-the-
proc/structure/proc-search?category=77

http://mosopen.ru/goverment/group/25

https://git77.rostrud.ru/ 
adresa: str. Domodedovskaia, nr. 24, clădirea 3; 

  8-495-343-95-98

INSPECTORATUL DE 
STAT PENTRU MUNCĂ

 8-800-222-74-47

Dacă intenţionaţi să contestaţi materialele administrative adoptate împotriva dvs., trebuie 
să contactaţi specialiștii cât mai curând posibil. De asemenea, este extrem de important 
să respectaţi termenele limită pentru contestarea materialelor administrative sau penale 

adoptate împotriva dvs. (de obicei, 10 zile).

Ca să puteţi să vă adresaţi autorităţilor competente, trebuie să lucraţi cu contract de 
muncă.
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Moscova oferă oportunităţi nu numai 
pentru muncă, ci și pentru odihnă

Orașul organizează în mod constant evenimente cu participarea reprezentanţilor 
diferitelor naţionalităţi. 

Puteţi urmări programul unor astfel de activităţi pe site-urile:

Abonaţi-vă la paginile Departamentului Politicii Naţionale și Relaţii Interregionale din 
reţelele sociale:

PALATUL NAŢIONALITĂŢILOR  
DIN MOSCOVA

https://mdn.ru / 

DEPARTAMENTULUI POLITICII 
NAŢIONALE ŞI LEGĂTURILOR 
INTERREGIONALE DIN ORAŞUL 
MOSCOVA

https://www.mos.ru /  
depnpol / 

https://www.facebook.com/welcome.mos/

https://www.instagram.com/depnpol/

https://twitter.com/depnpol

https://vk.com/public98146111

https://ok.ru/group/56105387098133
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101

102

103

112

NUMERE DE TELEFOANE UTILE

Cetăţenilor străini le sunt accesibile numai serviciile de urgenţă ale Serviciului de 
ambulanţă. Pentru rezolvarea problemelor de sănătate, trebuie să achiziţionaţi o poliţă 

de asigurare voluntară de sănătate.
Lucrătorii din ţările Uniunii Economice Euroasiatice au acces la poliţa de asigurare 

obligatorie de sănătate și primirea asistenţei medicale gratuită în mod egal cu cetăţenii 
Federaţiei Ruse. Vă rugăm, să reţineţi, că acţiunea poliţei se extinde numai asupra 

persoanei care a încheiat-o (nu se aplică membrilor familiei).

Numărul Serviciului Federal de Securitate trebuie utilizat pentru a comunica orice  
informaţii despre acte teroriste iminente sau comise, activităţile organizaţiilor teroriste sau 

extremiste.

POMPIERII 

POLITIA

AMBULANŢA

NUMĂRUL UNIC AL  
SERVICIULUI DE SALVARE

8-800-222-74-47

TELEFONUL DE ÎNCREDERE 
AL MINISTERULUI 
AFACERILOR INTERNE

8-495-777-77-77

CENTRUL MULTIFUNCŢIONAL  
PENTRU MIGRAŢIE DIN  
SAHAROVO

8-495-224-22-22
FSB (SERVICIUL FEDERAL  
DE SECURITATE)
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CONSULATUL 
UZBEKISTANULUI 2 Kazacii pereulok, nr. 2

+7 (499) 230-0032, 
+7 (499) 230-0715, 
+7 (499) 230-0054

CONSULATUL 
AZERBAIDJANULUI Pereulok Leontevski, nr. 16 +7 (495) 629-4332, 

+7 (495) 629-1649

CONSULATUL 
ARMENIEI Pereulok Armeanski, nr. 2 +7 (495) 624-3243

CONSULATUL 
BELARUSULUI Str. Maroseika, nr. 17/6 +7 (495) 624-7095

CONSULATUL 
KAZAHSTANULUI Bulevardul Cistoprudnîi, nr. 3a

+7 (495) 627-1734, 
+7 (495) 627-1838, 
+7 (495) 627-1806

CONSULATUL 
KÂRGÂZSTANULUI

Str. Bolshaia Ordînka, nr. 62, 
clădirea 2 +7 (499) 238-3304

CONSULATUL 
MOLDOVEI Str. Rojdestvenka, nr. 7 +7 (495) 628-1050, 

+7 (495) 624-9678

CONSULATUL 
TADJIKISTANULUI Pereulok Skatertnîi, 19 +7 (495) 690-5736, 

+7 (495) 690-5281

CONSULATUL 
UCRAINEI Pereulok Leontievski, nr. 20 +7 (495) 629-9742

CONSULATELE ȚĂRILOR COMUNITĂŢII STATELOR 
INDEPENDENTE DIN MOSCOVA



мигрантамомоскве.рф

Cum să ajungi la Centrul multifuncţional 
pentru migraţie

Лесопарковая


