
 

1 Angajatorul este obligat acest post vacant de muncă, care îl intenţionează să-l ocupe cu 
un străin, să-l raporteze la biroul regional al Oficiului pentru Ocuparea Forţei de Muncă al 
Republicii Cehe. 2 Cererea aveţi dreptul de-a o depune numai la ambasada Republicii Cehe 
în ţara a cărei sunteţi cetăţean sau eventual în ţară, care va eliberat documentul de călătorie 
al cărui sunteţi titular, sau în ţară, unde aveţi acordată şedere pe un termen de lungă durată 
sau şedere permanentă. Această condiţie nu este necesară  în cazul unui străin, care este 
un cetăţean al unui stat care e indicat pe lista țărilor ai căror cetățeni au dreptul de a solicita 
acordarea de vize pe termen de lungă durată în orice ambasadă a Republicii Cehe ( Decretul 
nr. 429/2010 Coll .). 3 Cardul de angajat nu poate fi emise pentru a efectua munca în temeiul 
unui acord despre afacere de lucru .4 La 1 ianuarie 2014 salariul minim lunar în Republica 
Cehă este stabilit la 8 500 CZK = aprox.300 EUR/400$.

fie inclus în registrul central de posturi vacante de muncă, 
care pot fi completate de către titularii de carduri de angajat. 
Aceste posturi vacante pot fi publicate cu acordul angajatorului 
pe portalul web integrat al Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale, unde le puteţi găsi: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr zam

6. Unde pot solicita de un card de angajat ?

O cerere scrisă trebuie personal să depuneţi respectiv la Am-
basada Republicii Cehe locală.2 Dacă deja locuiţi pe teritoriul 
Republicii Cehe în baza unei vize de şedere pe termenul de 
peste 90 de zile sau unui permis de şedere pe un termen de 
lungă durată în baza altui scop, puteţi să depuneţi cererea la 
biroul de Ministerul de Interne. 

7. Ce ar trebui să fie anexat la cererea pentru cardul de an-
gajat ?

• Document de călătorie valabil;
• 2 poze foto care corespund formei actuale a străinului;
• Confirmare de furnizare de cazare pentru termenul de şedere 
pe teritoriul Republicii Cehe;
• Contract de muncă sau contract despre afacere de lucru 
(sau, cel puţin un acord privind încheierea viitorului contract 
de muncă, în care părţile se angajează la termenul convenit să 
încheie un contract de muncă sau un contract despre afacere 
de lucru ).3 Documentele menţinute trebuie să conţină prevederi, 
care arată că, indiferent de domeniu şi gama de muncă, salariu 
lunar acordat nu va fi mai jos decît rata de bază de salarii mini-
me lunare4 şi timpul de ore de lucru săptămânale va fi stabilit 
de cel puţin de 15 ore;
• Certificate de competenţă profesională necesare pentru lo-
cul de muncă respectiv.5

De asemenea aţi putea fi cerut să prezentaţi 
• Document similar cu un extras din Cazierele judiciare ca 
bază pentru evaluarea dosarelor penale;6

• Certificat despre recunoaştere de învăţămînt căpătat în 
străinătete de către autorităţile competente din Republica Cehă;
• Raport medical în privinţa stării sănătăţii, confirmănd că nu 
suferiţi de o boală gravă.

Toate documentele ataşate trebuie să fie prezentate în original 
sau respectiv prin o copie legalizată şi cu o traducere oficială 
în limba cehă. De asemenea toate anexate în mod corespunză-

5 Certificat, ce confirmă absolvirea de învățământ ( de exemplu Diploma ). Un certificat de calificare 
profesională, în cazul cînd este bazat altor acte legislative necesare ( cum ar fi permis de un ope-
rator de autoîncărcătoare cu furcă sau de conducător de tramvaie / şofer de autobuze, cănd este 
necesar permis de conducere etc.). În cazul profesiilor reglementate trebuie să prezentaţi certificat 
că ați îndeplinit condițiile pentru exercitarea unei profesii reglementate. Atunci e necesar să solicitaţi 
suplimentar, după depunerea cererii de emitere a unui card de angajat, de la autoritățile de com-
petenţă respectiv a Republicii Cehe cu privire la recunoaşterea calificărilor profesionale. Emiterea 
de carduri de angajat este condiționată de de o decizie favorabilă a autorității de competenţă de 
recunoaştere respectivă. 6 Emis de către ţară a cărei sunteţi cetăţean, precum şi de către statele 
în care aţi locuit în ultimii trei ani în continuu timp de o perioadă mai lungă de şase luni, sau printr-
-o declaraţie pe propria răspundere, în cazul în care statul dat nu emite un astfel de document.

tor privind cererea nu trebuie să fie mai vechi de 180 de zile, cu 
excepţia documentelor de călătorie şi poze foto a străinului, dacă 
acestea corespund formei lui actuale.

8. Cînd voi primi cardul de angajat ?

Dacă solicitaţi cardul de angajat în străinătate şi cererea Dvs. este 
tratată pozitiv, ambasada va emite o viză de šedere pe termen de 
peste 90 de zile, în scopul de a colecta cardul de angajat. Înainte 
de a viza vi se va cere să prezentaţi confirmarea despre asigurare 
de sănătate pentru timp de călătorie de la data intrării pe teritoriul 
Republicii Cehe pînă pe data de zilei, atunci, cînd vi se cuvine în 
Republica Cehă asigurarea de sănătate publică.

La sosirea în Republica Cehă în termen de 3 zile lucrătoare 
vizitaţi biroul din Ministerul de Interne cu scopul pentru a fur-
niza datele biometrice, necesare pentru producerea unui card 
de angajat. După capturarea datelor biometrice vă va fi emis un 
certificat de confirmare despre conformitate cu condiţiile 
privind carduri de angajat.

9. De când pot să încep a lucra ?

De la data eliberării certificatului de conformitate că aţi în-
deplinit condițiile pentru emiterea cardului de angajat de 
către Ministerul de Interne.

10. Am posibilitatea din poziţia de titular al cardului de an-
gajat să-mi schimb angajatorul sau să  trec la un alt loc de 
muncă ?

Da , dar este necesar la Ministerul de Interne să depuneţi o cere-
re scrisă privind solicitarea de aprobare a acestui amendament 
şi cererea dumneavoastră trebuie să fie aprobată. Din nou e ne-
cesar să fie un post vacant, care este inclus în registrul central de 
posturi vacante, care e posibil să fie ocupate de către deţinătorii 
de carduri de angajat.

La această cerere trebuie să prezentaţi un contract de muncă 
sau contract despre afacere de lucru sau, cel puţin un acord 
privind încheierea viitorului contract ( vezi p.7 ) . În cazul în 
care pentru noul loc de muncă sunt stabilite cerinţe de calificare 
diferite sau în cazul cînd valabilitatea certificatului de competen-
ţă, pe care l-aţi prezenat anterior a expirat, e necesar să vă re 
- dovediţi competenţa sa profesională.

CARDUL DE ANGAJAT  
(cartea de muncă)

1. Care este cardul de angajat ?

Un nou tip de permis unic, care îi permite titularului şedere pe 
termen de lungă durată în Republica Cehă, cu scopul de a 
ocupării forţei de muncă şi pentru a efectua munca la locuri de 
muncă pentru care a fost emis acest card.

Înlocuieşte o viză de šedere de durată de peste 90 de zile 
în scopul de a ocupării forţei de muncă, permisul de şedere 
pe termen de lungă durată în scopul de a ocupării forţei de 
muncă şi cartea verde, care deşi nu vor mai fi emise. Carduri 
albastre vor fi emise şi în continuare. 

Cardul de angajat se prezintă sub formă unui card din plastic 
cu elementele biometrice.

2. Cine eliberează cardul de angajat ?

Ministerul de Interne – Departamentul pentru azil şi politică 
de migraţie.

3. Pentru cît timp este emis cardul de angajat ?

Pentru durata contractului de muncă, dar nu mai mult decît 
pe termenul de doi ani, cu posibilitatea de prelungire repetată 
a perioadei de valabilitate.

4. Pentru cine este destinat cardul de angajat ?

Pentru străini din toate ţările lumii. Dar nu pentru
• Cetăţenii statelor membre UE/SEE şi Elveţia şi
• Membrii familiilor lor dintre cetăţenii altor ţări, care deţin 
un permis de şedere a membrului de familie ai cetăţeanului UE/
SEE şi Elveţia, sau care au solicitat eliberarea acestuia.

5. Pentru care tipuri de locuri de muncă este prevăzut cardul 
de angajat ?

Pentru toate tipurile de locuri de muncă, indiferent de gradul 
necesar de califificările profesionale. 

Post vacant de muncă1, pentru care e posibil de a depune 
cerere pentru eliberarea cardului de angajat, totuşi trebuie să 



7 § 98 din Legea nr. 435/2004 Coll., despre ocuparea forței de muncă.
8 În conformitate cu Legea nr. 561/2004 Coll., Legea Educației.
9 În conformitate cu Legea nr. 111/1998 Coll. Legea despre Universități.
10 În conformitate cu Legea nr. 563/2004 Coll., Legea despre personal pedagogic, profesori.
11 § 89 alineatul 2 din Legea nr. 435/2004 Coll., Legea ocupării forței de muncă.

aceste cazuri îi oferă străinilor dreptul de a lucra şi atunci cardul 
de angajat îi serveşte doar ca un permis de şedere pe termen 
de lungă durată.

a) Acces liber la piaţa forţei de muncă din Republica Cehă 

Dreptul de acces liber la piaţa forţei de muncă din Republica 
Cehă, în conformitate cu o lege specială7, are de exemplu un 
străin care 
• a absolvit în Republica Cehă învăţământul de grad mediu 
sau învăţămînt postliceal profesional sau învățământul pro-
fesional superior la un conservator8 sau deţine o diplomă 
universitară9 sau 
• Doreşte să fie angajat în Republica Cehă în cadrul personalu-
lui pedagogic10 sau ca profesor universitar sau de colegiu9 
sau personalul de biserici spirituale sau în comunităţile religioase 
înregistrate în Republica Cehă sau
• Dacă este deplasat în Republica Cehă cu scopul de furniza-
re de servicii de către un angajator străin stabilit într-un alt 
stat membru al UE / SEE sau Elveția sau
• atunci când sunt prestate pentru el de tratatul internațional apli-
cabil.

Un card de angajat poate fi eliberat străinului pe durata valabi-
lităţii contraktului de muncă, în conformitate cu documente-
le prezentate (de exemplu, contractului de muncă), dar nu mai 
mult decît pentru doi ani de zile, cu posibilitatea de prelungire 
repetată a perioadei de valabilitate a acestuia. 

Străinul este supus cerinţei obligatorie pentru solicitare de 
emiterea de card de angajat şi e necesar de ataşat în plus,  
pe lîngă alte documente (enumerate la punctul 7), de aseme-
nea un certificat, prin care să dovedească dreptul de acces 
liber la piaţa forţei de muncă. Certificatul de conformitate a 
competenţei profesională pentru exercitarea a muncii date şi 
nici certificatul despre recunoaştere de învăţămînt căpătat în 
străinătate nu vor fi solicitate de la străini.

În cazul cînd străinul îşi schimbă angajatorul sau locul de mu-
ncă sau dacă îşi găseşte un alt loc de muncă, e necesar acesta 
să le comunice Ministerului de Interne în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data la care a avut loc evenimentul.

b) Permisul pentru efectuarea muncii

Un străin, care doreşte un sejur în Republica Cehă pe termen de 
lungă durată, cu scopul de a ocupării forţei de muncă , pe baza a 
unui card de angajat, trebuie să solicite la biroul regional compe-
tent al Oficiului Muncii al Republicii Cehe de a elibera un permis 
de muncă doar atunci cînd, 
• în cazul în care un angajator străin stabilit în afara UE / SEE sau 
Elveția este deplasat să lucreze în Republica Cehă ( pentru ca 
aici să efectueze sarcini care decurg din contractul încheiat între 
angajator şi persoana fizică sau juridică Cehă) sau

Fişa informativă a fost elaborată 
în cooperare cu Ministerul de 
Interne şi Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale.

• în cazul în care este un partener, un membru sau chiar un or-
gan statutar de o societate sau de co-operative şi efectează sar-
cini care rezultă din activităţile acestei persoane juridice11 sau
• În cazul în care este un muncitor sezonier care execută o muncă, 
ce depinde de schimbarea anotimpurilor şi este angajat pentru o 
perioadă de maximum şase luni într-un an calendaristic sau
• În cazul în care lucrează în calitate de stagiar pe baza unui con-
tract de muncă la  angajatorul în Republica Cehă sau
• atunci când sunt prestate pentru el de tratatul internațional apli-
cabil.

În aceste cazuri străinul solicită de emitere a unui permis de mu-
ncă pentru un loc de muncă, care nu este inclus în registrul 
central de posturi vacante, care e posibil să fie ocupate de 
către deţinătorii de carduri de angajat.

Străinul este supus cerinţei obligatorie pentru solici-
tare de emiterea de card de angajat şi e necesar de ataşat 
în plus,  pe lîngă alte documente enumerate la punctul 7, de 
asemenea, acest permis de muncă sau e necesar în cere-
rea privind cardul de angajat să includă cel puţin numărul de 
referinţă al cererii depuse pentru un permis de muncă. 
Cardul de angajat îi poate fi eliberat străinului pe aceeaşi durată 
cît e valabil permisul de muncă. Prelungirea perioadei de va-
labilitate a permisului este o condiţie pentru eventuală prelungire 
a cardului de angajat.

După sosirea în Republica Cehă un străin poate începe să 
lucreze, în cazul în care deţine un permis de muncă valabil şi o 
viză de durată de peste 90 de zile în scopul de a colecta cardul 
de angajat.

Unde pot obţine mai multe informacii despre cardul de angajat ?

Pe site-ul Ministerului de Interne: 
http://www.mvcr.cz/cizinci

sau la linie de informaţii a Ministerului de Interne : 
e-mail: pobyty@mvcr.cz
telefon: (+420) 974 832 421,  
              (+420) 974 832 418 (luni – vineri; 8:00 -15:00)

sau pe portalul web integrat al Ministerului Muncii şi Pro-
tecţiei Sociale: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam

11. E posibil în cadrul unui titular al cardului de angajat să 
am mai multe locuri de muncă ?

Da. Cu toate acestea veţi deţine mereu doar un card de anga-
jat. Locuri de munca suplimentare le puteţi efectua numai în ca-
zul în care veți obține aprobarea de către Ministerul de Interne, 
de care e nevoie să solicitaţi ( vezi p.10 ) .

12. Viza pentru reşedinţă de durată de peste 90 zile cu scopul 
de a ocupării forţei de muncă , de şedere de lungă durată cu 
scopul de a ocuparii forţei de muncă şi cartea verde nu vor 
mai fi emise. Ce trebuie să fac dacă în prezent sunt deţinător 
a acestora ?

Înainte de expirarea valabilităţii vizei de reşedinţă de durată 
de peste 90 de zile cu scopul de a ocupării forţei de mu-
ncă, să solicitaţi la biroul a Ministerului de Interne de un card 
de angajat. Dacă sunteţi un titular al unui permis de şedere 
pe termen de lungă durată cu scopul de a ocupării forţei de 
muncă , solicitaţi de o prelungire a valabilităţii permisului de şe-
dere pe termen de lungă durată, care în cazul în care îndepleniţi 
condţiile legii vă va fi extins în formă de card de angajat. Nu 
este nevoie deja să solicitaţi biroul regional al Oficiului Muncii 
al Republicii Cehe pentru o prelungire a permisului de dreptul 
de a munci,  dacă nu sunteți unul dintre străini care sunt obligaţi 
pentru a-l avea şi în continuare (vezi cazuri speciale, punctul b ) .

Cererea pentru emiterea cardului de angajat o puteţi depune 
cel mai târziu înainte de expirarea valabilităţii unei vize de 
reşedinţă de durată de peste 90 de zile. Cererea de solicita-
re a prelungirii valabilităţii a permisului de şedere de lungă 
durată cu scopul de a ocupării forţei de muncă sub formă de 
carduri de angajat le puteţi depune cel mai devreme de 90 de 
zile şi nu mai târziu de 14 zile înainte de expirarea valabilităţii 
permisului de şedere pe termen de lungă durată cu scopul de a 
ocupării forţei de muncă. Cu toate acestea, vă recomandăm să 
depuneţi cererea în limita de timp stabilită cât mai curând po-
sibil, pentru că fără un card valabil de angajat nu aveţi dreptul 
pentru a munci după ce expiră valabilitatea permisului Dum-
neavoastră de muncă!

O carte verde valabilă din data de introducere a cardurilor 
de angajat în Republica Cehă începe a se considera în mod 
automat de un card de angajat şi rămâne în vigoare până la 
data indicată pe această cartelă.

CAZURI SPECIALE

În unele cazuri speciale, care sunt enumerate mai jos, poate, de 
asemenea, să solicite de un card de angajat şi un străin, care do-
reşte să rămână în Republica Cehă pe termen de lungă du-
rată cu scopul de a ocupării forței de muncă  şi are dreptului 
de acces liber la piaţa forţei de muncă sau şi în continuare 
este supus obligaţiei de a obţine un permis de muncă elibe-
rate de către Oficiul Muncii din Republica Cehă. Dreptul de acces 
liber la piaţa forţei de muncă sau permisul de dreptul la muncă în 


