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Ghid
de orientare în Comunitate

ROMÂNIA

INTRODUCERE

Acest ghid a fost creat pentru a veni în sprijinul persoanelor refugiate care au
fost relocate în România din țări extra UE și care trec printr-un proces de începere 
a unei noi vieți aici. Dacă treceți printr-un astfel de proces, ne dorim ca acest ghid 
să contribuie la o experiență primitoare în România – care sperăm să devină noua 
dumneavoastră casă! În acest ghid veți găsi informații de bază despre serviciile 
disponibile, care v-ar putea ajuta să obțineți asistență medicală și socială, învățarea 
limbii și abilități noi, începerea muncii, stabilirea și integrarea cu succes în societatea 
românească.

Obiectivul broșurii și al Proiectului STIRE – ”Susținerea Integrării Persoanelor
Relocate”, este de a facilita integrarea persoanelor refugiate și relocate în una din 
țările în care se desfășoară acest proiect: Austria, Irlanda, Italia, Slovenia, Croația și 
România. Informațiile furnizate în această broșură pot fi utile și altor persoane refu-
giate sau altor resortisanți ai țărilor terțe, care doresc să înceapă o nouă viață într-una 
din țările UE implicate în proiect. Ghidul nu conține detalii legate de proceduri, 
servind mai degrabă ca punct de plecare și de referință pentru ajutorul și asistența 
disponibile la nivel național și local.

Puteți găsi informații suplimentare despre protecția internațională (statutul
de persoană refugiată), procesul de relocare și alte informații utile pentru persoanele 
refugiate în oricare dintre “țările STIRE” pe site-ul proiectului: stire.org.

Acest ghid este, de asemenea, o sursă de informații utile pentru organizațiile 
și instituțiile de la nivel local și național, care lucrează cu persoanele refugiate, 
punând la dispoziție o listă de resurse și contacte care pot să facă procesul de inte-
grare mai ușor pentru fiecare persoană implicată.

Relocarea și operațiunile de relocare a refugiaților în România sunt inițiate de 
către autoritățile române,  pe baza necesităţilor identificate de autoritățile române 
sau a nevoilor internaționale de relocare a refugiaților stabilite de către Înaltul Comi-
sariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, dar și pe baza evaluării situației privind 
integrarea în societate a refugiaților aflați în România. 

Fiecare operațiune de relocare presupune identificarea refugiaților în nevoie 
de relocare, selectarea acestora, oferirea de asistență înainte de plecarea din țara 
de prim azil, în timpul călătoriei, dar și asigurarea unor condiții adecvate la sosirea 
în România și a unor oportunități și servicii care să sprijine procesul de integrare.
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1. Locuire
1.1  PRIMIREA

La sosirea dvs. în România veți fi așteptați de către reprezentanți ai Inspectoratului 
General pentru Imigrări (IGI), care vă va facilita intrarea în țară.*

Cazarea temporară se acordă pe o perioadă de 45 de zile. După sosirea pe 
teritoriul României se depune cererea de azil, moment în care vi se elibereaza un 
document temporar de identitate care are valabilitate până la recunoșterea statu-
tului de refugiat. Această procedura durează, de regulă, 30 de zile, iar după parcur-
gerea ei vă este recunoscut statutul de refugiat în România. După recunoașterea 
formei de protecție se eliberează permisul de ședere, pentru o perioadă de 3 ani. 
După expirare, se eliberează un nou  permis de ședere cu aceeași valabilitate.
Înscrierea în Programul Național de Integrare se face în cel mult 90 de zile de la data 
recunoașterii statutului de refugiat (sub sancțiunea decăderii din acest drept). Înscrie-
rea se face la Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanți de Azil.

Persoanele relocate în România beneficiază de servicii de cazare în regim hote-
lier sau apartamente închiriate pentru o perioadă de 45 de zile de la data sosirii în 
România. Locuințele sunt identificate în funcție de numărul membrilor de familie și 
nevoile specifice. De asemenea, pe perioada celor 45 de zile sunt decontate chel-
tuielile privind utilitățile.

1.2. LOCUINȚE SUBVENȚIONATE DE STAT

Având statutul de persoană refugiată, în România beneficiați de dreptul de a accesa 
locuințe sociale, care sunt gestionate în principal de autoritățile publice locale. Acest 
drept este subvenționat persoanelor fizice sau familiilor a căror situație economică 
nu le permite acoperirea acestui cost. Trebuie să luați în considerare faptul că aceste 
locuințe sunt puține, listele de așteptare sunt lungi și distribuirea se face prin
decizia consiliului local. 

*Această informație este valabilă pentru personele care nu se află momentan pe teritoriul României.
**Asociația Serviciul Iezuit pentru Refugiați (JRS România) oferă prin programul “O nouă casă” acoperirea subvențiilor pentru 
locuințe și utilități.
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Pentru a afla mai multe informații cu privire la procedura de accesare a locuin-
țelor sociale, va trebui să consultați reprezentanții primăriei din orașul în care locu-
iți. Atunci când veți consulta autoritățile în acest sens va trebui să cereți informații 
cu privire la ce documente sunt necesare din partea dvs., care este numărul de 
locuințe alocat și disponibil, în cât timp este Consiliul obligat să vă comunice un 
răspuns. De asemenea, solicitați formularul tipizat pentru o astfel de cerere.

1.3 ÎNCHIRIEREA UNUI APARTAMENT SAU A UNEI CASE

Una dintre cele mai utilizate soluții pentru rezolvarea problemei locuinței este
închirierea. Pentru a căuta o casă puteți să verificați anunțurile din ziare
specializate sau coloane speciale de ziare locale, anunțurile agențiilor imobiliare în 
mediul online, anunțuri stradale sau grupurile de pe Facebook create în acest scop.

În cazul în care vă gândiți să apelați la serviciile unei agenții imobiliare trebuie 
să țineți cont de faptul că agențiile din România taxează acest serviciu, de obicei 
50% din valoarea primei chirii.

Prețurile variază în funcție de oraș și locație (de exemplu, cele mai mici chirii 
sunt de obicei la periferia orașului). Este mai avantajos să împărțiți cu cineva un 
apartament cu mai multe camere decât să locuiți singur/ă într-o garsonieră.

De cele  mai multe ori, prețul de închiriere include mobilierul și aparatele  
de uz casnic, cum ar fi frigider, mașină de spălat, cuptor, etc., dar nu include
costuri precum întreținere, gaz, apă, lumină, telefon etc. Achitarea acestora 
fiind obligația chiriașului.

Contractul de închiriere este documentul oficial prin care proprietarul vă oferă un 
imobil pentru utilizare în schimbul unei plăți lunare numită chirie. Acesta trebuie să 
conțină următoarele detalii: adresa casei/apartamentului, modalitățile de închiriere 
și plată; durata contractului de închiriere; inventarul articolelor din casă și utilitățile 
existente; obligația  proprietarului de a întreține casa; cuantumul plății în avans, sub 
formă de garanție. Garanția/ avansul  este de obicei echivalent cu valoarea unei 
chirii  pe o lună și, care vi se va returna la încetarea contractului de închiriere, dacă 
locuința este în aceeași stare ca la început.

Important: metoda de plată a chiriei, data la care ar trebui efectuată plata lunar, 
precum și metoda de plată a utilităților generale (gaz, electricitate, încălzire, apă, 
canalizare) trebuie stabilite de la început. 

*Resurse utile:
www.imobiliare.ro
www.olx.ro
www.anuntul.ro
www.imopedia.ro
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Asociația Serviciul Iezuit pentru 
Refugiați (JRS România) 
Strada Opris Ilie nr. 54
E-mail: talos.m@iezuiti.ro
Tel.: 0726 724 291

Inspectoratul General pentru Imigrări 
– Direcţia Azil şi Integrare  
Strada Tudor Gociu, nr. 24 A,
Sector 4, Bucureşti  
E-mail: igi.dai@mai.gov.ro 
Tel.: 0214 501 134

Organizația Internațională pentru 
Migrație (OIM), Misiunea din România
Strada Viitorului nr.11, București
E-mail: iombucarest@iom.int
Tel.: 021 210 3050

Consiliul Național Român pentru 
Refugiați - CNRR
Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,
Sector 2, București
E-mail: office@cnrr.ro
Tel.: 0213 126 210 ; 0314 050 275

Înaltul Comisariat al ONU pentru 
Refugiati (UNHCR) - Reprezentanța din 
România
B-dul Primăverii nr. 48A, București
E-mail: rombu@unhcr.org
Tel.: 0212 017 873

Deoarece pe piață există o cerere mai mare decât oferta disponibilă, vă sfătuim 
să căutați o locuință în avans. În cazul în care unele lucruri se strică pe parcursul 
închirierii și utilizării locuinței, nu trebuie să încercați să faceți reparații, activitățile 
ce țin de întreținerea imobilului fiind obligația proprietarului.
 
1.4 PROPRIETATEA

În România aveți aceleași drepturi ca și ceilalți cetățeni români pentru a deține o 
proprietate. Condițiile în care puteți deține  un drept de proprietate imobiliară sunt 
în strânsă legătură cu modul de dobândire al acestuia. Bunurile imobiliare pot fi 
dobândite  prin moștenire, donație, contract de vânzare-cumpărare,  sau prin pre-
scripție achizitivă (prin folosință în condiții speciale). În situația în care doriți să achi-
ziționați un apartament sau o casă, este bine să contactați un avocat pentru a putea 
verifica autenticitatea întregii documentații de vânzare.

Contacte:
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2. Sănătate
Fiecare spital are obligația de a acorda primul ajutor și îngrijiri de urgență oricărei 
persoane care se prezintă la spital. Primul ajutor calificat și asistența medicală de 
urgență trebuie să fie acordate fără discriminare pe considerente, dar nu limitat la, 
nivelul venitului, sex, vârstă, etnie, religie, naționalitate sau apartenență politică și  
indiferent dacă pacientul are sau nu o afecțiune diagnosticată.

2.1 ASIGURAREA DE SĂNĂTATE

Pentru a beneficia de serviciile de asistență medicală, trebuie să vă înscrieți în siste-
mul național de asigurări de sănătate, să plătiți taxa lunară de asigurare de sănătate 
și să vă înregistrați la un medic generalist sau medic de familie. 

Contribuția lunară pentru asigurarea de sănătate va fi plătită de angajatorul 
dumneavoastră, în cazul în care sunteți angajat, împreună cu alte contribuții la asi-
gurările sociale. În cazul în care sunteți liber profesionist sau în cazul în care nu 
sunteți angajat, puteți semna un contract individual cu Casa de Asigurări de Sănă-
tate din județul dumneavoastră de reședință prin care vă angajați să  plătiți o sumă 
anuală care reprezintă 10% din valoarea reprezentată de șase salarii minime pe 
economie în România.* 

*Reprezentând 1330 RON  în anul 2020, sumele se schimbă anual. (1 EUR = ~ 4,8252 RON în
 luna martie 2020)
**Pe listă au fost adăugate alte categorii, cum ar fi: victime ale traficului de persoane, membrii de familie ai unei persoane 
asigurate, beneficiari ai venitului minim garantat; persoane cu dizabilități și alte categorii. 

Unele categorii de persoane beneficiează de asigurare de sănătate în mod gra-
tuit. Copii și tineri până la vârsta de 18 ani; elevi; persoane până la vârsta de 26 
de ani care sunt înscrise într-o formă de studiu și nu prezintă nici o formă de venit; 
femei însărcinate; mame fără venituri sau cu venituri sub salariul minim național.**

În cazul în care nu sunteți încă asigurat consultațiile și serviciile medicale sunt
disponibile contra cost. Există, de asemenea, servicii de sănătate în clinici private la 
care puteți apela. Este recomandat ca înainte să apelați la un astfel de serviciu să 
vizitați website-ul și să verificați prețurile, deoarece aceste servicii sunt de obicei 
mai scumpe. O consultație la un medic primar costă  între 150 și 200 RON, iar o 
consultație la un medic specialist poate să ajungă până la 400 RON.
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2.2 SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ

Serviciile de asistență medicală primară sunt servicii profilactice (de exemplu servi-
cii medicale curative, cum ar fi consultarea în caz de boală sau accident, chirurgie 
ușoară și tratament injectabil, prescrierea tratamentului medical și igienico-dietetic, 
precum și servicii medicale de urgență). Pentru a fi asigurați din punct de vedere 
medical și pentru a beneficia de serviciile medicale asigurate va trebui să contactați 
Casa Județenă de Asigurări de Sănătate (CAS) și să vă înregistrați la un medic de 
familie. Acesta este medicul căruia vă puteți adresa oricând aveți o problemă medi-
cală, iar acesta vă va direcționa către medicul specialist, dacă este nevoie.

În cazul în care nu sunteți angajat și nici nu sunteți asigurat ca minor, student 
sau aparținând unui grup vulnerabil, puteți accesa în continuare serviciul medical 
primar, dar va trebui să plătiți o taxă pentru fiecare serviciu. De exemplu, o consul-
tație generală vă va costa între 25 și 100 RON.

Serviciile stomatologice acoperite de Asigurările Naționale de Sănătate sunt puține. 
Majoritatea serviciilor stomotologice se găsesc în clinici private, unele dintre aceste 
clinici lucrează cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ceea ce înseamnă că 
o parte din costuri sunt acoperite.*

Pentru serviciile medicale ginecologice puteți contacta spitalul din orașul în 
care locuiți și puteți solicita o programare. Dacă aveți o asigurare de sănătate, con-
sultarea și majoritatea investigațiilor sunt acoperite prin aceasta. În cazul în care nu 
aveți o asigurare de sănătate, va trebui să plătiți pentru consultare și alte investiga-
ții. În spitalele publice costurile  sunt mai mici decât în clinicile private. Există, de 
asemenea, clinici private care lucrează cu Casa Națională de Sănătate și, prin urmare, 
o parte din servicii sunt acoperite prin intermediul acesteia.

În general, atunci când aveți nevoie de un serviciu medical specializat, puteți 
să vă adresați medicului de familie care, după o primă consultație, vă poate redirec-
ționa către serviciul necesar. Prin această procedură, o serie de servicii sunt plătite 
prin intermediul asigurării dumneavoastră medicale (de exemplu, analizele de 
sânge, ecografiile, serviciile medicale ginecologice), în funcție de numărul de locuri 
disponibile și de perioada în care doriți să fiți examinați. O altă modalitate este să 
alegeți sistemul medical privat pentru a fi consultat și să mergeți la medicul de spe-
cialitate care vă poate trata simptomele, dar de cele mai multe ori aceste consulta-
ții se plătesc la prețul lor întreg.

*Dentist în București care lucrează cu Casa Națională de Sănătate 
Centrul de Sănătate Multifuncţional “Sfântul Nectarie” din București 
Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, București 
E-mail: contact@nectarie6.ro 
Tel.: 0319  593 sau 0726 150 250
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2.3 SERVICII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ

Asistența medicală secundară este mai specializată și se concentrează pe ajutarea 
pacienților care se confruntă cu probleme de sănătate mai severe sau complexe ce 
necesită sprijinul unui specialist. Prin urmare, astfel de servicii medicale se pot accesa 
prin programare la medici specializați, precum cardiologi, ginecologi, nutriționiști, 
neurologi. Puteți face aceste programări medicale contactând spitalul din orașul 
dvs.. Pentru situații urgente puteți merge direct la spital, unde veți solicita control 
medical de urgență sau servicii medicale de specialitate. În cazul în care este nevoie 
să fiți spitalizat(ă), medicii vor face această recomandare.

Același principiu se aplică cu privire la costuri, nu veți fi taxat pentru servicii 
medicale de urgență. Dar dacă nu sunteți asigurat va trebui să plătiți o taxă pentru 
serviciul de care beneficiați. Puteți alege, de asemenea, clinicile private, dar trebuie 
să luați în considerare că acestea presupun costuri mult mai mari.

2.4 SERVICII MEDICALE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

În cazul unei situații de urgență, nu ezitați să sunați la 112 pentru a chema o ambu-
lanță sau să mergeți la spitalul de urgențe din orașul dumneavoastră. Există servicii 
de asistență pentru situații de urgență în aproape orice spital din România. Prin 
urmare, puteți merge direct la spital - dacă vă simțiți capabili - sau puteți
contacta ambulanța.

• ce urgență aveți? 
• unde este necesară intervenția

        (locație sau adresă)? 
• unde vă aflați în acel moment? 
• de la ce număr de telefon apelați? 
• cum vă numiți?

Numărul de telefon de urgență este 
112. Acesta este numărul unic pentru 
alertarea serviciilor de urgență: Poliție, 
Ambulanță, Pompieri, SMURD și 
Jandarmerie. 112 este gratuit și poate 
fi apelat de pe orice telefon. Dacă 
apelați numărul de urgență, va trebui 
să răspundeți imediat la următoarele 
întrebări:

Puteți accesa serviciul de urgență în spitale la orice oră dacă simțiți vreun fel de 
durere (cum ar fi durerea de dinți severă, dureri de cap care persistă etc.) sau dacă 
aveți alte probleme urgente de sănătate.



15

 SĂNĂTATE

• ce urgență aveți? 
• unde este necesară intervenția

        (locație sau adresă)? 
• unde vă aflați în acel moment? 
• de la ce număr de telefon apelați? 
• cum vă numiți?

Spitalul Universitar de Urgență
Splaiul Independentei nr. 169
Sector 5, București
Autobuze: 104, 122, 126, 137, 168, 
236, 268, 306, 307, 336, 368 și 601
Tramvaie: 61, 69, 90, 91, 96
Metrou: stația Eroilor (M1, M3)
Tel.: 0213 180 619; 0213 180 523;
0213 180 545

Centrul de Sănătate Multifuncţional 
“Sfântul Nectarie” din București
Bd. Uverturii nr. 81, Sector 6, București
Tel.: 0319 593 sau 0726 150 250
E-mail: contact@nectarie6.ro 

Societatea Națională de
Medicina Familiei (SNMF)
Str. Ion Perlea, nr 10, București
E-mail: office@snmf.ro 
Tel.: 0213 154 656 
Website: https://snmf.ro/en/about/

Ministerul Sănătății
Intrarea Cristian Popișteanu, Nr. 1-3
Sector 1, București
E-mail: relatii.publice@ms.ro
Tel.: 0213 072 500

AIDRom - Asociația Ecumenică a 
Bisericilor din România
Str. Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, 
București

AIDRom Timișoara oferă asistență în 
procesul de identificare și înscrierea la 
un medic de familie în județele (Timiș, 
Mehedinţi și Caraș Severin)
Str. Gheorge Sincai, Nr. 9, Timișoara 
E-mail: oana.anca.talos@gmail.com
Tel: 0256 217 096 / 0757 049 902 

Asociația Serviciul Iezuit pentru
Refugiați - România (JRS România)
oferă asistență pentru înscrierea la un 
medic de familie
Strada Opris Ilie nr. 54
E-mail: talos.m@iezuiti.ro
Tel.: 0726 724 291

Fundația Schottener Servicii Sociale 
Str. Viitorului nr. 64, București
E-Mail: info@fundatia-schottener.eu
Tel.: 0773 336 647

Fundația ICAR oferă servicii medicale 
integrate pentru solicitanții de azil
Bulevardul Unirii, nr.70, Bloc J5,
Sector 3, România – București, 
E-mail: icar@icarfoundation.ro
Tel.: 0213 212 221

Organizația Internațională pentru 
Migrație (OIM), Misiunea din România
Str. Viitorului nr.11, București, 
E-mail: iombucarest@iom.int
Tel.: 021 210 3050

Informații utile cu privire la lista de servicii medicale incluse în
asigurarea medicală: 
http://www.cnas.ro/page/pachetul-minimal-de-servicii-medicale-in-asistenta-
medicala-primara.html

Contacte:
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2.5 SĂNĂTATE MINTALĂ

Ori de câte ori vă confruntați cu stări emoționale intense, depresie, anxietate sau 
orice altă tulburare ori problemă pentru care credeți că ați avea nevoie de ajutor 
sau pentru care nu stiți unde sau la cine să apelați, este recomandat să solicitați 
consiliere psihologică. Consilierea psihologică vă poate ajuta să faceți față mai mul-
tor situații, printre care:

• pierderea persoanelor dragi, a contextului familiar, a locului de muncă, 
probleme de adaptare la o nouă cultură

• depresie, anxietate sau orice tulburare de alimentație
• un eveniment din viață dificil, cum ar fi o despărțire,  sau stres legat

        de muncă
• stimă de sine scăzută sau furie

Unele asociații caritabile și organizații oferă consiliere de specialitate. Nu aveți 
nevoie de o trimitere de la medicul de familie pentru o programare pentru  servicii 
de consiliere psihologică, dar poate fi necesar să plătiți o taxă pentru a acoperi 
costurile sesiunilor.

În cadrul Programului Național de Integrare în Centrele Regionale de Cazare 
și Proceduri pentru Solicitanții de Azil veți beneficia de sprijin psihologic general.

Una dintre organizațiile care oferă spijin psihologic de specialitate persoanelor 
refugiate este Asociția Serviciul Iezuit pentru Refugiați în România – JRS, la fel ca 
Fundația Schottener Servicii Sociale. De asemenea, Fundația ICAR in parteneriat cu 
AIDRom oferă servicii de consiliere psihologică pentru beneficiarii unei forme de 
protecție prin proiectul „Integrarea străinilor în România: un proces continuu”.

Contacte pentru asistență psihologică specializată pentru persoane refugiate

Asociația Serviciului Iezuit pentru 
Refugiați din România (JRS România)
Strada Opris Ilie nr. 54
E-mail: talos.m@iezuiti.ro
Tel.: 0726 724 291

Fundația Schottener Servicii Sociale
Str. Viitorului nr. 64, București
E-Mail: info@fundatia-schottener.eu
Tel.: 0773 336 647

Fundația ICAR oferă servicii medicale 
integrate pentru solicitanții de azil
Bulevardul Unirii, nr.70, Bloc J5,
Sector 3, România – București, 
E-mail: icar@icarfoundation.ro
Tel.: 0213 212 221

AIDRom - Asociatia Ecumenica a 
Bisericilor din Romania
Str. Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, 
București
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Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, 
Refacere şi Ajutor - ADRA
B-dul Pache Protopopescu Nr. 85,
Sector 2, București
Tel.: 021 25 25 117

Asociația Anais
B-dul. Lacul Tei nr. 17, București
Email: contact@asociatia-anais.ro
Tel.: 0736 380 879

Casa Loana
Şoseaua Olteniţei 39-41,
Sector 4, București
Tel.: +40 21 332 6390
Deschis de luni până vineri
între orele 09:00-17:00

Fundația Sensi Blu - București
Tel.: 0213 114 636

Asociația Psymotion, Bucharest
Str. Mihail Sebastian, nr. 203,
Sector 5, București

Violență domestică și violență sexuală

Dependență de alcool și droguri

Contacte pentru alte organizații care oferă suport psihologic specializat în
diferite domenii:

Alianţa Română de Prevenţie a 
Suicidului
Tel.:  : 0800 801 200 (Disponibil între 
19:00 – 07:00)

ARAS - Asociația Română Anti-SIDA
Bd. Eroii Sanitari nr. 49, Sector 5, 
București
E-mail: aras@arasnet.ro
Tel.: 021 319 07 71

Linii telefonice anti-suicid SIDA & HIV
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3. Servicii și asistență socială
3.1 SUBVENȚII ȘI AJUTOR FINANCIAR

Toți cetățenii români și cetățenii UE, precum și cetățenii străini sau apatrizii care 
locuiesc / trăiesc în România, au dreptul la asistență socială în condițiile legislației 
românești și ale dreptului european. Dreptul la asistență socială se acordă la cerere 
sau din oficiu, după caz, în conformitate cu prevederile Legii 292/2011 (Legea 
asistenței sociale).

Una dintre subvențiile financiare de care puteți beneficia este ajutorul financiar 
nerambursabil. Puteți primi această formă de ajutor numai dacă sunteți înscris/ă în 
Programul Național de Integrare. Suma asigurată este de 540 RON/ persoană pe 
lună, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni. Pentru 
a primi această formă de ajutor va  trebui să prezentați permisul de ședere și o copie 
a deciziei prin care ați primit o formă de protecție. Pentru a beneficia de această 
formă de ajutor va trebui să vă înscrieți imediat ce ați primit o formă de protecție, 
dar nu mai târziu de 90 de zile după aceasta. Acordarea ajutorului financiar 
nerambursabil este condiționat de participarea la programul de integrare.**

• Alocația de stat pentru copii:  se acordă tuturor copiilor rezidenți în România, 
cu vârste cuprinse între 0 și 18 ani. Poate fi acordată și tinerilor care au împlinit 
vârsta de 18 ani dacă urmează studiile liceale sau profesionale, până la finalul 
acestora. Valoarea alocației de stat este în prezent de 300 de lei / lună pentru 
copiii până la vârsta de doi ani și 150 de lei pentru copiii de peste doi ani până 
la vârsta de 18 ani. Cererile de alocație de stat pentru copii se depun la 
autoritățile locale sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului (DGASPC) din județul în care aveți domiciliul sau reședința.

• Venitul minim garantat:  familiile și persoanele fără venituri sau cu venituri 
foarte mici, aflate în situații critice sau într-o stare de sărăcie avansată pot 
beneficia de acesta. Dosarul cu documentele de solicitare trebuie depus la 
administrația locală (Primăria) din orașul unde aveți domiciliul sau reședința.

• Compensația/Pensia pentru persoanele cu dizabilități  se acordă persoanelor 
cu dizabilități fizice sau psihice. Dosarul cu documentele de solicitare trebuie 
depus la administrația locală din orașul în care aveți domiciliul sau reședința.

* În luna Martie 2020 1 EUR = ~4.8252 RON
** Acest ajutor financiar este acordat personelor care nu dețin un loc de muncă
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• Sprijin financiar sezonier pentru plata utilităților: familiile care nu își pot 
permite să plătească anumite utilități, pot beneficia de acest sprijin sub forma 
unei sume de bani. Formularul de solicitare trebuie depus la administrația locală 
din zona în care aveți domiciliul sau reședința. (Primărie).*

3.2 SERVICII SOCIALE (ALTELE DECÂT CELE FINANCIARE)

Primele servicii sociale pe care le puteți accesa sunt cele oferite prin Programul 
Național de Integrare, unde veți primi sprijin sub diferite forme. Serviciile oferite în 
Centrele de Regionale de Integrare deschise la București, Brașov, Craiova, Galati, 
Constanța, Iași, Rădăuți, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureș , Șomcuța Mare, Timișoara, 
Arad, Bihor, Hunedoara, Mehedinți, Caraș Severin, cuprind printre altele
următoarele servicii:

• Servicii de informare și consiliere.
• Cursuri de limba română și orientare culturală pentru copii, tineri și adulți.
• Activități sociale, culturale și recreative pentru copii, tineri și adulți.
• Plata asigurării de sănătate, dar și a altor servicii / tratamente /

        echipamente medicale.
• Asistență materială (de ex.achiziționarea de bunuri materiale, decontarea 

serviciilor etc.).
• Sprijin în procesul de integrare pe piața muncii.
• Decontarea costurilor pentru creșă, internat sau a  programelor de după 

școală pentru copii.
• Prin unele proiectele de integrare se pot deconta costurile de cazare în 

Centrele Regionale de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, pentru  
o perioadă limitată de timp.

*Alte forme de susținere financiară disponibile: Asociația Serviciu Iezuit pentru Refugiați
din Romania (JRS România) oferă bilete de transport subvenționate, acoperirea costurilor
de închiriere și a utilităților, precum și tichete sociale.

Centrul Regional de Integrare București
Strada Viitorului, Sector 2, București
E-mail: iombucharest@iom.int
Tel.: 0212 103 050

Centrul Regional de Integrare Iași
Str. Păcurari. Nr. 66, Iași
E-mail: rttiasi@gmail.com
Tel.: 0745 992 668

Contacte: 
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Centrul Regional de Integrare Craiova
Str Frații Buzești, nr 25, Craiova
E-mail: a.globalhelp@yahoo.com
Tel. : 0351 442 287

Centrul Regional de Integrare Brașov
Strada Iuliu Maniu, nr 52, clădirea B,
etaj 2 (Colegiul Transilvania), Brașov
E-mail:astrid2001ro@yahoo.com
astrid@arpcps.ro
Tel.: 0766 282 090

Centrul Regional de Integrare Con-
stanţa (Asociația JRS România)
Bd. Mamaia, nr. 13, Constanța
E-mail: jrsromania@gmail.com
Tel.: 0738 791 233 ; 0738 791 135

Centrul Regional de Integrare Galaţi 
(Asociația JRS Romania)
Str. Brăilei, nr. 37, et. 2, Galați
E-mail: jrsromania@gmail.com
Tel.: 0738 719 234; 0738 719 230

Fundația Inimă de Copil
Str. Furnaliștilor, nr. 7, Galați
E-mail: office@inimadecopil.ro
Tel.: 0236 312 199

Fundația ICAR
B-dul Unirii, nr. 70, Bloc J5,
Sector 3, București 
E-mail: icar@icarfoundation.ro 
Tel: 0213 212 221

Centrul Regional de Integrare Rădăuți
Str. I.L. Caragiale nr. 9A, Rădăuți
Email: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com
Tel.: 0754 494 400

Liga pentru Apărarea Drepturilor
Omului Cluj (LADO) 
Bulevardul 21 Decembrie 1989,
nr. 108, ap. 23-24, Cluj-Napoca
E-mail: lado.clujnapoca@gmail.com
Tel.: 0264 434 806
www.ladocluj.ro

Centrul Regional de Integrare Baia
Mare (ASSOC Baia Mare) 
Str. Piața Libertății nr. 10, Baia Mare
E-mail: cribaiamare@gmail.com
Tel.: 0262 222 226

Centrul pentru informare și consiliere a 
străinilor Sibiu
Str. Luptei nr. 18, ap. 19, Sibiu
E-mail: costin1i@yahoo.com
Tel.: 0740 407 870

Centrul pentru informare și consiliere a 
străinilor Târgu Mureş 
Str. Emil Dandea nr. 10, Târgu Mureș
E-mail: asociatiasolitudine@gmail.com
Tel.: 0739 120 143

Centrul pentru informare și consiliere a 
străinilor Șomcuta Mare
Str. Cetății, nr. 1A, Șomcuta Mare
E-mail: cribaiamare@gmail.com
Tel.: 0262 222 226

Asociația Filantropia Oradea
Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea
E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro
Tel: 0259 436 601; 0743 081 449

AIDRom Timișoara 
Str. Gheorge Sincai Nr. 9, Timișoara
E-mail: oana.anca.talos@gmail.com
Tel.: 0256 217 096; 0757 049 902

Contacte: 

AIDRom București
Str. Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, 
București
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4. Educație
Învățământul public din România este oferit gratuit și este obligatoriu timp de 10 
ani. Limba de predare este de obicei româna, există însă și școli unde predarea se 
face într-o altă limbă (de obicei engleză, germană sau maghiară).

4.1 COPII ȘI TINERI

Înscrierea la grădiniță și în învățământul preșcolar este gratuită ceea ce trebuie 
să faceți în schimb este să prezentați un dosar medical de examinare a copilului. 
Înscrierile încep de obicei în perioada martie - aprilie, în fiecare an*. Pentru înscrierea 
la grădiniță, trebuie să luați în considerare mai întâi grădinițele din apropierea zonei 
în care locuiți.

Învățământul primar
Clasele primare sunt obligatorii. Înscrierea în clasa pregătitoare se face în fiecare
an în perioada februarie-martie*. De obicei, copiii își continuă studiile primare în 
aceeași școală la care au fost admiși în clasa 0 (clasa pregătitoare). Programul claselor 
primare este  de luni până vineri, între 8-12, toate materiile fiind predate de același 
profesor. În unele școli, există programe afterschool, care sunt opționale și contra
cost. Copiii nu primesc note, forma de evaluare fiind pe bază de calificative: 

FB = foarte bine , B = Bine, S= Suficient, I = Insuficient

Învățământul primar este structurat în felul următor:

Clasa pregătitoare (pentru copiii de 6 ani) sau Clasa  0 și Clasele I-IV (7 – 10 ani)

Învățământul gimnazial
Învățământul gimnazial este reprezentat de clasele V-VIII (de la 10 la 15 ani), care 
sunt urmate de examenul de Testare Națională și de trecerea la un nivel de învăță-
mânt superior. În timpul studiilor gimnaziale, materiile studiate sunt diversificate, iar 
a doua limbă străină este introdusă ca și materie de studiu (de obicei Engleză, 
Franceză sau Germană).

*Perioda de înscriere poate sa difere de la an la an. Este recomandat să vă interesați din timp cu privire la: perioda de înscriere, 
numărul de locuri disponibile și documentele necesare.
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Pentru ciclul de studii I – XII, elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăță-
mânt din altă țară pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaș-
terea sau echivalarea de către inspectoratele școlare județene, Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a studiilor urmate în 
străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în cadrul 
procedurii de echivalare. Astfel că elevii menționați mai sus vor fi înscriși ca audi-
enți până la finalizarea procedurii de echivalare a studiilor, indiferent de momen-
tul în care părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora solicită școlarizarea.

Există câte un profesor separat pentru fiecare materie în parte. Elevii sunt notați cu 
note de la 1 la 10, unde 10 este cea mai bună notă, mediile sub 5 sunt considerate 
nesatisfăcătoare și pot să afecteze trecearea în anii următori de studii.

La finalul acestui ciclu de studii elevii participă la o testare unică la nivel națio-
nal pentru materiile Matematică și Limba română (acestea două fiind obligatorii), 
plus o a treia materie la alegere.

Învățământul secundar superior: 
Ca formă de învățământ secundar superior puteți alege între învățământul liceal sau 
învățământul profesional.  

• Școala profesională  are o durată de 3 ani. Absolvenții școlilor profesionale 
care obțin certificarea calificării profesionale pot fi admiși în învățământul liceal.

• Învățământul liceal include clasele liceale IX-XII cu următoarele direcții prin-
cipale: teoretică, vocațională și tehnologică.
Intrarea la liceu se face luând în considerare notele obținute la evaluarea națio-
nală, precum și nota finală pentru toți anii de studiu din ciclul gimnazial.

Examenul de bacalaureat este cel care încheie învățământul liceal și se mai numește 
și examen de maturitate. Pentru a trece, nota medie pentru tot examenul trebuie să 
depășească 6, iar pentru fiecare probă, nota minimă trebuie să fie 5. 
Înscrierea într-o formă de învățământ superioar se face pe baza diplomei
de bacalaureat. Acestă diplomă vă poate ajuta să obțineți un loc de muncă sau un 
job part-time mult mai ușor, deoarece majoritatea angajatorilor solicită această formă 
minimă de educație.

Vă puteți înscrie în învățământul postliceal chiar dacă nu aveți o diplomă de
bacalaureat. Durata este de la 1 la 3 ani și asigură o calificare profesională în dome-
nii precum: electronică, agricultură, silvicultură, economie, energie, turism, sănătate 
și asistență didactică.
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Contacte: Este recomandat să contactați grădinița / școala gimnazială / liceul /
universitatea sau facultatea de care sunteți interesat, să obțineți informații detaliate
direct de la instituția pe care o vizați, în special informații cu privire la documentele
necesare pentru înscriere, perioada de înscrieri și alte condiții.

Învâțământul superior*
Studiile universitare au următoarea structură:

• Licența: Majoritatea facultăților sunt structurate pe baza sistemului Bologna, 
care include 3 sau 4 ani pentru studiile de licență. Pentru a fi acceptat aveți 
nevoie de o diplomă de bacalaureat, iar în unele universități, va trebui să 
promovați examenul de admitere. Pentru absolvire, va trebui să promovați un 
examenscris (în unele cazuri) și să susțineți teza de licență.

• Masteratul: este reprezentat de studii aprofundate ce durează 1-2 ani. Se 
finalizează prin susținerea dizertației și obținerea diplomei de masterat.

• Studiile doctorale: au o durată de trei ani. La finalul acestor studii veți prezenta 
teza de doctorat și veți primi titlul de doctor într-un anumit domeniu.

Universitățile din România au cerințe de admitere diferite. În majoritatea cazurilor, 
veți avea nevoie de o diplomă de studii în original, care să dovedească faptul că ați 
terminat liceul în țara de origine – există posibilitatea să găsiți universități care nu 
au această cerință obligatorie.

Pentru înscrierea în programe de studii universitare desfășurate în limba româna, 
trebuie să luați în considerare Anul Pregătitor de limba româna. Acest curs de limbă 
este obligatoriu pentru studenții străini care doresc să urmeze programe de studii 
cu predare în limba româna. În timpul anului pregătitor studenții își însușesc cunoș-
tințele necesare de limba româna, precum si cunoștințele specifice, corelate cu 
profilul viitoarei pregătiri.

Contacte: Este recomandat să contactați universitățile care vă interesează, să obți-
neți informații detaliate despre fiecare aspect legat de documente necesare, peri-
oada de depunere a cererii și alte condiții.

4.2 EDUCAȚIA ADULȚILOR

Învățarea continuă este rețeta succesului pentru oricine. La orice vârstă puteți să 
alegeți să învățați ceva nou sau să vă perfecționați abilitățile deja dobândite, fie că 
preferați să faceți acest lucru într-un cadru formal sau non-formal.

*În luna octombrie 2019 Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) - Reprezentanța din Româniaa încheiat un 
protocol de colaborare cu Universitatea de Vest din Timișoara, prin care aceasta din urmă va acorda burse de studii în 
rândul persoanelor refugiate.
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Centrul Național pentru Recunoaștere 
și Echivalare a Diplomelor (CNRED)
Str. Spiru Haret nr. 12,
Sector 1, București
Tel.: 0214 055 659

Institutul Intercultural Timișoara 
Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 8, 
Timișoara
E-mail.: iit@intercultural.ro
Tel.:  0256 498 457

Universitatea de Vest din Timișoara
B-dul Vasile Pârvan nr.4, Timișoara
Email: secretariat@e-uvt.ro 
Tel.: 0256 592 111 

Ministerul Educației și Cercetării 
Website: http://anc.edu.ro – aici puteți 
să găsiți o listă a centrelor care 
operează evaluări de competențe.

Consiliul Național Român pentru
Refugiați CNRR
Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,
Sector 2, București
E-mail: office@cnrr.ro
Tel.: 0213 126 210; 0314 050 275

Organizația Internațională
pentru Migrație (OIM)
Strada Viitorului nr.11, București
E-mail: iombucarest@iom.int
Tel.: 021 210 3050

 De asemenea, puteți să luați parte la cursuri practice unde se învață procese (mese-
rii), cursuri teoretice sau cursuri de dezvoltare personală.

Există și alte oportunități, care sunt oferite de către ONG-uri. Una dintre aceste 
oportunități care oferă spijin în privința educației și formării adulților este
Proiectul WhomeN.
Proiectul WhomeN are scopul de a crea un protocol care să favorizeze o recunoaș-
tere mai cuprinzătoare și mai incluzivă a competențelor profesionale și să definească 
noi căi pentru dobândirea de competențe interdisciplinare pentru femeile cu risc 
de excluziune.*

4.3 RECUNOAȘTEREA STUDIILOR

În cazul în care  doriți să vă continuați studiile finalizate într-o altă țară, veți avea 
nevoie de dovezi ale studiilor. În cazul în care țara care a emis diplomele dvs. de 
studii se află în afara spațiului UE și nu există un sistem reglementat de recunoaștere 
a diplomelor sau calificărilor în afara acestui spațiu, toate documentele precum 
diplomele obținute va trebui să fie recunoscute ca fiind valabile în România.

Informații utile:
• Pentru recunoașterea/echivalarea studiilor preuniversitare (clasele l-XIl) trebuie 

să contactați Inspectoratul Școlar Județean. 
• Pentru recunoașterea / echivalarea studiilor universitare, trebuie să contactați 

Centrul Național pentru Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED).

Contacte: 

*Informații utile: https://whomen.eu/ | http://www.irea.ro/
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5. Muncă
5.1 DREPTUL LA MUNCĂ

Dreptul la muncă în România vă este garantat în aceleași condiții ca și cetățenilor 
români, prin urmare acesta nu este condiționat de eliberarea unui permis de muncă. 
În primul an după sosirea dvs., dacă sunteți înscris în Programul Național de Inte-
grare, veți fi identificat ca solicitant de loc de muncă, iar Agenția Județeană pentru 
Ocuparea Forței de Muncă vă va sprijini în acest proces. Ca parte a suportului oferit 
prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, veți primi sprijin în pregă-
tirea pentru susținerea interviurilor de angajare sau veți putea participa la programe 
pentru pregătirea profesională.

În același timp, este bine de știut că există mai multe moduri în care puteți lucra 
în România: ca angajat, ca liber profesionist sau ca antreprenor.

5.2 CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

În primul an de acomodare puteți beneficia de suportul Inspectoratului General 
pentru Imigrari (IGI) ca parte a Programului Național de Integrare. Ulterior, sau chiar 
în același timp, pentru a avea sprijin suplimentar în procesul de găsire a unui loc de 
muncă, puteți accesa serviciile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă (AJOFM).

Totodată, puteți să considerați următoarele opțiuni:
• Participarea la un târg de cariere;
• Voluntariat în ONG-uri – ceea ce poate să vă crească șansele de a întâlni mai 

multe persoane, de a primi recomandări, de a câștiga experiență practică, de 
a vă îmbunătăți abilitățile și posibil de a obține un loc de muncă plătit în 
organizația în care faceți voluntariat;

• Căutarea online a locurilor de muncă, pe site-uri specializate pe acest subiect 
ori pe grupurile de Facebook.*

*Surse utile:
www.bestjobs.ro
www.ejobs.ro
www.myjob.ro
www.anuntul.ro
www.hipo.ro
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5.3 CONTRACTE DE MUNCĂ

Este important să evitați să lucrați fără contract, deoarece vă va expune la riscuri 
precum: condiții de muncă precare, un salariu mai mic decât cel convenit
inițial, întârzierea plății salariului și neplata contribuțiilor sociale.

Contractul individual de muncă se încheie pe baza consimțământului scris al păr-
ților (al angajatorului și al angajatului) în limba română. Obligația de a încheia un 
contract individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului, înainte de
începerea desfășurării activității.

Pentru a încheia un contract individual de muncă, vi se solicită să prezentați 
documentul de identitate, diplomele studiilor sau calificărilor obținute (unii anga-
jatori cer și dosarul judiciar); Certificatul de căsătorie; Declarație în cazul în care aveți 
persoane minore sau alte persoane în îngrijire; Certificatul de naștere; Contul ban-
car personal. Nu vă lăsați descurajați în cazul în care vi se cere o listă lungă de docu-
mente pe care probabil că nu le aveți sau le-ați pierdut; încercați în schimb să purtați 
o discuție deschisă cu potențialul angajator cu privire la ceea ce este absolut 
obligatoriu și ce anume poate fi refăcut sau echivalat (cum ar fi cazul diplomelor și 
calificărilor). De asemenea, solicitați îndrumarea ofițerilor de integrare dacă vă con-
fruntați cu situații neprevăzute. 

Durata unui contract de muncă este menționată în cuprinsul acestuia, unele 
contracte sunt încheiate pe o perioadă determinată și altele pe o perioadă 
nedeterminată.

Când doriți să încetați un contract de muncă, termenul legal de preaviz este 
de 20 de zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că va trebui să vă anunțați plecarea de 
la locul de muncă actual cu o lună înainte (incluzând zilele de weekend). Aceeași 
perioadă de notificare se aplică angajatorului dumneavoastră în cazul în care acesta 
dorește să înceteze contractul. Perioada de preaviz poate să fie mai scurtă de 20 de 
zile lucrătoare, în funcție de contract, sau dacă ajungeți la un acord cu angajatorul, 
dar nu poate depăși acest termen. Notificarea oficială, trebuie făcută printr-o cerere 
în scris, denumită Demisie, care să cuprindă toate datele personale, precum și data, 
respectiv semnătura dvs.. Aceasta trebuie să fie semnată și de către angajator, pen-
tru a dovedi ziua notificării preavizului.

Atunci când angajatorul inițiază încetarea contractului idividual de muncă 
aceasta se numește concediere. Concedirea poate să fie dispusă pentru motive 
care ţin de dvs. ca și angajat sau pentru motive care nu ţin de dvs. Motivele care pot 
duce la concediere și care țin de persoana dvs. ca și angajat pot fi următoarele: 
abateri grave sau repetate de la regulile locului de muncă; incapacitatea fizică sau 
psihică, imposibilitatea de a va exercita atribuțiile corespunzătoare postului ocupat; 
arestarea preventivă pentru mai mult de 30 de zile; necorespundere professionala 
la locul de muncă. În cazul concedierii pentru abateri grave sau pentru necorespun-
derea profesională, acestea trebuie dispuse numai pe baza efectuării unei cercetări 
disciplinare sau a unei evaluări.
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Concedierea pentru motive care nu țin de dvs. este posibilă  prin desființarea 
postului ocupat, atunci când o companie își restructurează activitatea, desființând 
anumite posturi, sau în cazul falimentului. 

În ambele cazuri, decizia de concediere trebuie făcută în scris și trebuie moti-
vată prin fapte, mentionându-se bazele legale în același timp. 

În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate de către angajator instanța 
de judecată poate să dispună anularea deciziei de concediere
Există câteva situații speciale în care un angajat nu poate fi concediat: incapacitate 
temporă de muncă (în cazul în care aveți un certificat medical); pe durata suspen-
dării activității ca urmare a carantinării; în caz de sarcină; pe durata concediului de 
maternitate sau a concediului pentru creșterea copilului; pe durata concediului 
pentru îngrijirea copilului bolnav sau în timp ce vă aflați în concediul de odihnă.

În același timp, nu puteți fi concediat pe criterii de sex, orientare sexuală, etnie, 
naţionalitate, rasă, religie, orientare politică, dizabilitate, situaţie familială ori activitate 
sindicală.

Decizia de concediere nejustificată sau ilegală poate fi contestată în instanță 
în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care a fost comunicată.

Cele mai întâlnite forme de reglementare a muncii independente (freelancing), 
sunt autorizarea desfășurării activității, denumită Persoană fizică autorizată (PFA), 
sau prin încheierea unui Contract de cesiune drepturi de autor. Aceste două tipuri 
de contracte sunt cele mai frecvent utilizate de către persoanele care doresc să 
lucreze pe cont propriu în România.

5.4 SALARII, CONTRIBUȚII ȘI TAXE

Salariul minim brut  în România este de 2.230 RON (lei) / lună sau 470 EUR / lună, 
iar salariul net este de 1346 RON (lei) / lună sau 283 EUR / lună. Acest calcul este 
valabil pentru un loc de muncă cu normă întreagă, pentru un program de lucru de 
40 de ore / săptămână.

Persoanele care au o diplomă de atestare a studiilor superioare și o experiență 
de cel puțin un an în domeniu vor avea un salariu brut de 2350 RON / lună sau 495 
EUR / lună, iar salariul net este de 1413 RON (lei) sau 297 EUR / lună. Acest calcul 
este valabil pentru un loc de muncă cu normă întreagă, pentru un program de lucru 
de 40 de ore / săptămână.* 

Taxele salariale includ:

CAS 25% (contribuție pentru asigurări sociale) - pensii
10% CASS (contribuție pentru asigurări sociale de sănătate) - asigurare de sănătate     
10% impozit pe venit**

*Sumele menționate sunt valabile în luna Martie 2020
**Surse utile: Website pentru calcularea salariului net pe baza salariului brut:
http://www.calculator-salarii.ro/2020-brut-calcul-salariu-net/
De asemenea, puteți verifica impozitele exprimate în sume:
http://www.calculator-salarii.ro/2020-brut-calcul-salariu-net/
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5.5. DREPTURILE ANGAJAȚILOR

În România, angajaților le sunt garantate următoarele forme de protecție: plata 
pentru munca depusă; concediu anual (20 de zile), egalitate de șanse, demnitate la 
locul de muncă, securitate și sănătate în muncă, acces la formare profesională, acces 
la informare și consultări, participarea la determinarea și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și a mediului de lucru, protecția în fața concedierilor ilegale; negocieri 
colective și individuale; participarea la acțiunile colective; înființarea sau apartenența 
la un sindicat.

Sărbătorile naționale sunt acele zile în care toate instituțiile, cu excepția ser-
viciului de urgență, spitalelor și poliției, sunt închise; pe lângă acestea, există unele 
companii care trebuie să asigure funcționalitatea serviciilor. Dacă sunteți angajat
al unei astfel de companii, este posibil să lucrați în timpul sărbătorilor naționale și 
să vă luați o altă zi liberă, ori să fiți plătit suplimentar pentru zilele respective. În 
România sunt declarate aproximativ 13 sărbători naționale libere.

Concediul de creștere al copilului este unul dintre aspectele pe care le-ați 
putea lua în considerare în cazul în care intenționați să aveți un copil. Dacă sunteți 
angajat și părinte în același timp, puteți să beneficiați de concediul de creștere a 
copilului până la vârsta de 2 ani, sau până la vârsta de 3 ani, pentru copiii cu diza-
bilități. Ambii părinți pot să beneficieze de acest tip de concediu, fie mama, fie tatăl, 
cu condiția ca dările sociale să fi fost plătite în ultimele 12 luni premergătoare 
momentului depunerii cererii pentru acest tip de concediu. Formularul de solicitare 
trebuie să fie depus la Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială din zona 
unde aveți domiciliul.

De asemenea, puteți să beneficiați de dreptul la concediu de maternitate, 
care poate avea o durată de 126 de zile (63 de zile înainte de naștere și 63 de zile 
de la naștere).

Angajatorul nu vă poate obliga să lucrați ore suplimentare. Munca suplimentară 
trebuie realizată doar cu consimțământul dumneavoastră și trebuie menționată în 
contractul de muncă. Orele suplimentare trebuie plătite cu 75% mai mult. 

În cazul în care prestați muncă pe timp de noapte, trebuie să știți că aveți drep-
tul legal la o majorare de 25% din salariul de bază.

Alte drepturi care ar putea să decurgă dintr-o condiție specială, vulnerabilitate 
sau dizabilitate cu care v-ați  putea confrunta, cum ar fi spre exemplu: dacă sunteți 
femeie însărcinată nu ar trebui să lucrați în schimburi de noapte. În cazul în care 
aveți o anumită dizabilitate fizică și aveți nevoie de echipament special sau rampă 
de transport, trebuie să știți că angajatorul are obligația de a răspunde acestor nevoi 
pentru a avea aceleași oportunități și acces la condiții de muncă egale cu
ceilalți colegi.

Rețineți că tratamentul nedrept sau prejudiciabil pe motive de rasă, vârstă, sex, 
orientare sexuală, religie, etnie, naționalitate, este considerat discriminare și este 
ilegal. Dacă vă confruntați cu astfel de situații, nu ezitați să consultați una dintre 
organizațiile care oferă asistență juridică gratuită.
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Agenția Națională de Plăți și
Inspecție Socială
Bld. General Gheorghe Magheru, nr. 7, 
Sector 1, Bucureşti, 
E-mail: secretariat@mmanpis.ro
Tel.: 0213 136 047
Website: www.mmanpis.ro

Agenția Municipală pentru Ocuparea 
Forței de Muncă București AJOFM
Str. Tăbăcarilor 20, București
Tel.: 0213 312 020

Inspectoratele Teritoriale de Muncă
https://www.inspectiamuncii.ro/contact

*Asociația Serviciul Iezuit pentru Refugiați – România (JRS)  oferă asistență și îndrumare pe tot parcursul procesului de 
căutare a unui loc de muncă.

Contacte*:

În ceea ce privește obligațiile pe care le aveți în calitate de angajat, trebuie să 
știți că, în primul rând ar trebui să respectați ceea ce este scris în fișa postului dum-
neavoastră, precum și regulamentul de ordine interioară a societății în care vă des-
fășurați activitatea. O altă obligație este să vă respectați programul de lucru, să 
anunțați când aveți o problemă și atunci când întârziați la locul de muncă, ori 
în caz de îmbolnăvire. În această din urmă situație, aveți obligația și dreptul de a 
vă anunța absența în termen de 24 de ore, fiind necesar să prezentați angajatorului 
o dovadă medicală care poate fi obținută de la medicul de familie. Dacă există situ-
ații de urgență și sunteți spitalizat, medicul va elibera concediu medical.
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6. Învățarea limbii române
6.1 COPII ȘI TINERI
Prin intermediul programului de integrare organizat de Inspectoratului General 
pentru Imigrări (IGI) sunt oferite cursuri de limba română gratuite atât pentru copii, 
cât și pentru adulți. Pentru a beneficia de acest serviciu, va trebui să vă înregistrați 
la Centrul Regional IGI de care aparține  județul în care locuiți în termen de 30 de 
zile de la obținerea statutului de beneficiar al protecției în România.

6.2 ADULȚI
Puteți găsi cursuri de limbi străine pentru adulți și copii, oferite de profesori de limba 
română sau puteți contacta ONG-uri care oferă servicii de învățare a limbilor străine. 
Centrele Regionale de Integrare deschise la nivel național organizează cursuri de 
limba română care le completează pe cele organizate de inspectorate.

În cazul în care doriți să vă înscrieți la studii universitare, trebuie să știți că uni-
versitățile de stat din România organizează un curs intensiv de pregătire de limba 
română cu o durată de un an pentru studenții străini. La sfârșitul acestuia, Institutul 
de Limba Română organizează un examen de evaluare pentru nivelul B2, în confor-
mitate cu Cadrul European de Referință pentru Studiul Limbilor și oferă la finalul 
acestuia un certificat de competență ligvistică.

Organizația Internațională
pentru Migrație (OIM) - Centrul
Regional de Integrare București
Strada Viitorului nr.11, București
E-mail: iombucarest@iom.int
Tel.: 021 210 3050

AIDRom România
Str. Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, București

Fundația Schottener Servicii Sociale
Str. Viitorului nr. 64, București
E-Mail: info@fundatia-schottener.eu
Tel.: 0773 336 647

JRS România
Bd. Mamaia, nr. 13, Constanța
E-mail: jrsromania@gmail.com
Tel.: 0738 791 233 ; 0738 791 135

Contacte:

• www.romaniaeacasa.ro/wp-content/uploads/2019/02/Manual-limba-romana-adulti.pdf

• ih.ro/cursuri-deschise-pentru-adulti/

• www.vorbitiromaneste.ro/

• limba-romana.mprp.gov.ro/elearning/

• www.goethe-verlag.com/book2/RO/ROAR/ROAR003.HTM

6.3 CURSURI ONLINE DE ÎNVĂȚARE A LIMBII ROMÂNE
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7.Implicarea în comunitate 
Voluntariatul poate să fie un mod excelent de implicare în viața comunității. Puteți 
începe prin căutarea de oportunități în diferite organizații, în funcție de interesul și 
pasiunile dvs., puteți chiar să luați în considerare înființarea propriei organizații
non-profit.

Mai jos puteți găsi câteva dintre organizațiile din România care oferă activități 
socio-culturale sau care susțin implicarea în comunitate:
• Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) organizează sesiuni 

de orientare socio-culturală
• Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului (LADO) organizează activități

culturale interactive 
• Fundația Schottener Servicii Sociale organizează activități de recreere și sesiuni 

de orientare
• JRS România în parteneriat cu Fundația Inimă de Copil derulează programul 

„Locul meu - o punte pentru integrarea beneficiarilor unei forme de protecție
și ședere legală în România”

Asociația Serviciului Iezuit pentru 
Refugiați din România (JRS România) 
Strada Opris Ilie nr. 54
E-mail: talos.m@iezuiti.ro
Tel.: 0726 724 291

AIDRom - Asociația Ecumenică a 
Bisericilor din România
(vezi detalii de contact la pagina 28)

Asociația Filantropia Oradea
Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea
E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro
Tel: 0259 436 601; 0743 081 449

Centrul Regional de Integrare 
București
Strada Viitorului, Sector 2, București
E-mail: iombucharest@iom.int
Tel.: 0212 103 050

Liga pentru Apărarea Drepturilor
Omului - LADO
Bulevardul 21 Decembrie 1989,
nr. 108, ap. 23-24, Cluj-Napoca
E-mail: lado.clujnapoca@gmail.com
Tel.: 0264 434 806
www.ladocluj.ro

Fundația Schottener Servicii Sociale
(vezi detalii de contact la pagina 28)

Contacte:



8. Asistență juridică
Unul dintre drepturile fundamentale garantate în România este accesul la justiție. Pentru a 
vă proteja interesele aveți dreptul să vă adresați sistemului de justiție. Dreptul la un proces 
echitabil și la rezolvarea cauzei într-un timp rezonabil este strâns legat de dreptul la acces 
la justiție.

În situația unui proces, dacă nu vorbiți limba română, aveți dreptul să vi se asigure 
dreptul la interpret. În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni care intră sub incidența 
legii penale, veți primi automat asistență juridică și scutiri de taxe. Pentru alte cauze de 
natură civilă, puteți căuta un avocat pe site-ul web al Baroului Național sau puteți solicita 
ajutorul public judiciar. Dacă solicitați ajutorul public judiciar în cauzele civile, va trebui să 
faceți dovada stării dumneavoastră financiare prin prezentarea surselor de venit, atât ale 
dvs. cât și ale altor persoane alături de care locuiți.

Pentru un venit care nu depășește suma de 300 de lei/membru de familie/ lună puteți 
să beneficiați de plata serviciilor de avocatură, interpretare/ traducere sau a altor experitize; 
de asemenea, vi se poate oferi posibilitatea de a achita în rate ori scutirea de taxe. 

Pentru veniturile care nu depășesc 600 de lei/ membru de familie puteți beneficia de 
decontarea cheltuielilor de până la 50%.

Cererea pentru acordarea ajutorului public judiciar se introduce la instanța competentă 
pentru soluționarea cazului, care în majoritatea cazurilor este cea din județul de reședință.

Informații utile:

Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) oferă: 
• acces la consiliere juridică de specialitate pentru solicitanții de azil înregistrați din 

centrele regionale pentru proceduri și cazare din cadrul Inspectoratului General pen-
tru Imigrări - Direcția pentru azil și integrare (în București, Giurgiu, Galați, Timișoara, 
Maramureș și Rădăuți), - precum și pentru solicitanții de azil amplasați în afara centre-
lor de recepție, inclusiv zone de tranzit sau puncte de trecere a frontierei.

• asistență în elaborarea documentelor procedurale (reclamații, contestații, recursuri) 
pentru solicitanții de azil

• asistență specializată pentru categorii vulnerabile (copii separați, femei, vârstnici etc.)
• asistență legală în instanțe pentru cazurile cu potențial de a crea precedente legale
JRS România oferă asistență socială și legală prin proiectul „My Place”.
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ASISTENȚĂ JURIDICĂ

În luna Martie 2020 1 EUR=~4,8252 RON
https://www.hg.org/law-firms/immigration/romania.html
https://www.immigrationromania.lawyer/
http://www.unbr.ro/
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În luna Martie 2020 1 EUR=~4,8252 RON
https://www.hg.org/law-firms/immigration/romania.html
https://www.immigrationromania.lawyer/
http://www.unbr.ro/

Ministerul Afacerilor Interne 
E-mail: presa@ms.ro 

Inspectoratul General pentru
Imigrări –Sediul Central 
Str. Lt. Col. Marinescu Constantin, 
nr.15A, Sector 5, Bucureşti 
E-mail: igi@mai.gov.ro
Tel.: 0214 100 042

Inspectoratul General pentru Imigrări 
– Direcția Azil și Integrare
Strada Tudor Gociu, nr. 24A, Sector 4, 
Bucureşti 
E-mail: igi.dai@mai.gov.ro
Tel.: 0214 501134

Asociația Bud’s Flower 
Strada Daniel Ciugureanu 35, București
E-mail: hello@alhambra.com
Website:
http://budsflowers.ro/ar/contacts/

Consiliul Național Român pentru
Refugiați CNRR
Strada Viesparilor, nr. 19, etaj 2,
Sector 2, București
E-mail: office@cnrr.ro
Tel.: 0213 126 210 ; 0314 050 275

AIDRom - Asociația Ecumenică a 
Bisericilor din România, București
Str. Ilarie Chendi nr. 14, sector 2, 
București

AIDRom - punct de lucru Timișoara
Str. Gheorge Sincai Nr. 9, Timișoara
E-mail: oana.anca.talos@gmail.com
Tel.: 0256 217 096; 0757 049 902

AIDRom -punct de lucru Iași
Tel.: 0332 140 400

Înaltul Comisariat al ONU pentru 
Refugiati (UNHCR) - Reprezentanța din 
România
B-dul Primăverii nr. 48A, București
E-mail: rombu@unhcr.org
Tel.: 0212 017 873

Contacte:

Alte contacte:

Resurse utile online
• https://www.facebook.com/Foreigner-in-Timisoara-Discover-Romanian-Culture

• https://www.facebook.com/timisoararefugeeartfestival/ 

• Aplicație dezvoltată de organizația JRS, special pentru solicitanții de azil (cu toate acestea poate să fie 

utilă și altor persoane care au desemnată o formă de protecție): http://asylumro.jrsromania.ro







De aproape 20 de ani Institutul Român pentru Pace - PATRIR este recunoscut ca unul dintre centrele de 
excelență în medierea conflictelor și consolidarea păcii în întreaga lume. Ne angajăm să contribuim la crearea 
unei lumi în care să existe dreptate, demnitate și în care să fie respectate drepturile tuturor. Începând cu 2015, 
PATRIR a dezvoltat o linie de programe focalizată pe migrație și sprijin pentru refugiați, accentul fiind pus pe 
sprijinul direct pentru persoanele în nevoie și îmbunătățirea colaborării între toți actorii cheie (inclusiv 
autoritățile guvernamentale, organizațiile civice, practicienii din prima linie și sectorul privat). De asemenea 
institutul se ocupă cu identificarea celor mai bune practici în domeniul migrației și  al sprijinului refugiaților 
în Europa și pe plan internațional, pentru a îmbunătăți integrarea locală și programele de sprijin. Activitatea 
PATRIR este planificată în funcție de oameni și nevoile lor, folosind acțiunea, instruirea și cercetarea; și 
favorizând colaborarea, abilitarea și solidaritatea pentru a realiza schimbări reale în viața oamenilor și pentru 
a îmbunătăți politicile și practicile din domeniu.

PATRIR dorește să își exprime aprecierea față de eforturile tuturor persoanelor implicate în organizații, admin-
istrația locală și în ministere, companiilor, medicilor, lucrătorilor medicali, școlilor și profesorilor, care întâmp-
ină și susțin persoanele relocate în România.
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