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Tema 1 Introducere  
Bun venit în România și la activitățile de orientare!  
Scopul sesiunilor de orientare este să îți ofere informații despre România, să te ajute să înțelegi 
viața în România și să îți răspundă la cât mai multe întrebări.  
Să începem prin a descoperi ce vrei să afli. Folosește coloana de mai jos pentru a-ți nota              
întrebările.  Când afli un răspuns la întrebări, scrie-l în coloana din dreapta. Pentru a te ajuta cu 
acest exercițiu, iată câteva întrebări :  

Ce știi deja despre România?  
Ce informații îți lipsesc?  
De ce ai nevoie pentru a te descurca mai bine în România?  
Ce te interesează în mod special?  

La sfârșitul programului, revino la lista de întrebări și verifică pentru a vedea dacă ai găsit      

răspunsurile  

Ce știi despre România?  

 

 

Întrebări  Răspunsuri  
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Tema 2 Despre România: pivire de ansamblu  

România se află în partea de sud-est a Europei, are ieșire la Marea Neagră și este învecinată cu  
Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Republica Moldova. Suprafața României este de 238.391 de 
km2 , iar clima este temperată. Cu o populație de 19,5 milioane de locuitori, România se clasează 
pe   locul 7 în Uniunea Europeană. Capitala și cel mai mare oraș este București, pe locul 6 după       
numărul locuitorilor în Uniunea Europeană, având 2,1 milioane de locuitori.  

Majoritatea populației locuiește în orașe, dar există și foarte multe sate în toate regiunile. Vei afla 
pas cu pas mai multe despre regiunile din România .  

Activitate 

Să comparăm România cu alte țări  

Folosește harta de mai jos pentru a indica unde locuiești în România.  

Cât de mare este țara ta de origine în comparație cu România? Deseneaz-o!  

Care sunt diferențele și asemănările dintre zona în care locuiești în România și locul în care ai locuit 
până acum, în ceea ce privește:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clima?  

 

 

Populația?  

 
 

Economia?  

 
 

Peisajul?    
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Privește harta de mai jos. Câte regiuni are România? Ai vizitat vreuna dintre ele? Ce ți s-a părut  
interesant acolo?  

 
 

 

 

 

 

 

 

Activitate 

Forma de guvernământ și sistemul politic  

Pentru întrebările de mai jos poți folosi internetul sau alte surse de informare pe care le ai la       
îndemână (bibliotecă, cărți de istorie, resurse din Centrele Regionale de Integrare):  

În România, alegerile prezidențiale sunt organizate la fiecare 5 ani. Când vor avea loc următoarele 
alegeri prezidențiale? Câte alegeri prezidențiale au fost organizate din 1990 în România?  

 

 

Care sunt partidele politice care sunt reprezentate în Parlamentul României? Ce partide politice au 
fost reprezentate în Parlament din 1990 până în prezent?  

 

 

Ce partide politice sunt reprezentate în Consiliul Local din zona ta de reședință?  

 

 

 

Împreună cu alți 3 participanți din cadrul sesiunilor de orientare, identifică un aspect/ o situație pe 
care ai vrea să o îmbunătățești în comunitatea ta gazdă. Analizează de ce este nevoie de această 
îmbunătățire și cum ai acționa pentru a îmbunătăți situația. Pregătește, ca o activitate de grup, un 
plan pentru a promova această îmbunătățire/ schimbare și prezint-o în public (ex. în fața grupului 
sau chiar la Primărie) la sfârșitul programului de orientare. 
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Tema 3 România – țară, cultură și oameni  

De-a lungul secolelor, aflată la răscruce de drumuri între Imperiul Roman, Otoman, Rus și        
Austro-Ungar, România a avut o istorie dinamică. Astăzi, România este membră a NATO 
(Organizația Tratatului Atlanticului de Nord ) și a Uniunii Europene (UE).  

 

Activitate  

De ce consideri că istoria este importantă?   
 
 
 

Gândește-te la câteva momente din istoria țării tale. Cum au influențat aceastea existența țării și 
viața populației?  

 
 
 

România este un stat membru al Uniunii Europene. Folosind harta de mai jos, identifică vecinii 
României care nu sunt membri UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce practici culturale ai observat până acum în România? Bifează căsuțele de mai jos:  

☐    Dansuri rituale                             ☐          Grupuri de colindători 

☐          Mărțisor                                        ☐          Ceramica de la Horezu  

☐          Mucenici                                        ☐          Ie 

☐          Ouă încondeiate                          ☐          Altele (ex. nuntă, înmormântare, etc.)  

 

Indică în spațiul de mai jos.  
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Ce elemente ale acestor practici culturale sunt comune sau diferite față de cele cu care erai   
obisnuit/-ă?  

 
 

Care sunt zilele care sunt sărbători legale în țara ta? Ce alte zile sărbătoriți? 
 

 

 

Ce asemănări și deosebiri poți identifica cu sărbătorile legale din Romania și alte sărbători? 

 

Asemănări  Deosebiri  

    

    

    

    

Asemănări  Deosebiri  
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Tema 4 Interacțiune culturală și adaptare  

Majoritatea dintre noi nu ne oprim să ne gândim la propria noastră cultură. Cultura se referă la 

cum gândește și acționează un grup de oameni, obiceiurile și instituțiile lor comune. Se referă la 

comportamente învățate și împărtășite între grupuri de oameni, inclusiv credințe mai puțin 

conștientizate.  

Uneori, observăm propriile reacții și emoții doar atunci când întâlnim pe cineva dintr-o cultură 

diferită. Iată un exercițiu pe care îl propunem pentru a te ajuta să analizezi o întâlnire pe care ai 

avut-o cu cineva din alt mediu cultural. Gândește-te la o astfel de experiență, descarcă și         

completează următorul chestionar: 

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf 

 

https://www.coe.int/t/dg4/autobiography/Source/AIE_en/AIE_autobiography_en.pdf
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Tema 5 Viața de zi cu zi în România  

Privește următoarele fotografii. Explică ce exprimă imaginea și trasează apoi o linie spre căsuța 
corespunzătoare din dreapta. 

Ajutor! 

Sărbătoare 

      Mâncare 

Orientare 

Siguranță 

Educație 
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Tema 6  Drepturi și responsabilități  

România este un stat democratic unde drepturile fundamentale și drepturile omului sunt       
garantate de Constituție.  Drepturile au asociate responsabilități. Pentru a te bucura de       
drepturi, responsabilitatea ta principală este să cunoști și să respecți legile din România.   

Activitate  

Legile din România pot fi diferite față de cele din țara sau țările unde ai locuit. Mai jos sunt    
câteva exemple de situații reglementate de legi din România. Notează în dreptul fiecăreia dacă 
situația este aceeași sau diferită față cea din țara ta și dacă este în dezacord cu credințele și  
cultura ta. 

 

 
 

 Situație  Aceeași Diferită În dezacord cu            
credințele și cultura ta 

Este interzis să oferi bani funcționarilor    
publici sau guvernamentali 

      

Poliția asigură ordinea publică și siguranța 
cetățenilor 

      

Violența domestică este interzisă       

Cuțitele și alte arme nu pot fi purtate în    
locuri publice 

      

Vârsta legală pentru căsătorie este de 18 ani 
atât pentru bărbați, cât și pentru femei 

      

Fumatul nu este permis în spațiile  publice 
închise, în clădiri de birouri, transportul     
public, locuri de joacă pentru copii, școli sau 
spitale 

      

Este ilegală cultivarea, producerea,              
experimentarea, oferirea, vânzarea sau             
cumpărarea de droguri de risc (canabis,     
marijuana) sau droguri de mare risc (heroină, 
cocaină, opium, amfetamină) 

   

Bărbații și femeile se bucură de aceleași 
drepturi și responsabilități 

   

Pentru a conduce un autovehicul este nevoie 
de permis de conducere 
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Te rugăm să citești Articolul II din Constituția României și să identifici situațiile din experiența ta 
în România atunci când drepturile ți-au fost respectate. Dacă au existat situații în care drepturile 
tale nu au fost respectate, ce ai făcut? 

  

 
 

 

Abordări referitoare la creșterea copiilor  

În România este ilegal să disciplinezi copiii prin violență. Este important ca părinții să găsească 

modalități de educare fără violență.  Soluțiile la pedeapsa prin violență trebuie să fie și ele       

rezonabile. Iată câteva exemple:  

Pauza: dacă un copil se comportă urât, acesta primește un avertisment, iar dacă nu încetează, 

copilul este trimis, preferabil în alt loc din casă decât camera sa, pentru un timp bine stabilit.  

Părinții ar trebui să decidă ce fel de comportament justifică luarea unei pauze și să se asigure că 

acest lucru este clar pentru copii.  

Numără până la 3: părintele îi spune copilului care sunt urmările dacă va continua                  

comportamentul, apoi numără până la 3 ca un avertisment să înceteze (această metodă funcțio-

nează bine cu copiii mai mici).  

Pedepsirea :  Această metodă se referă la nepermiterea participării copiilor la activități sociale la 

care își doresc să participe. Dacă un copil continua să se comporte urât după mai multe           

avertismente, părintele poate să îl pedepească prin a nu-i permite să se joace cu un prieten    

pentru o anumită perioadă de timp (de ex. 1-2 zile).  

Încetarea privilegiilor (de ex. fără televizor/ jucării/computer/jocuri video pentru o perioadă fixă 

de timp). 

Dezaprobarea din partea părinților (poate funcționa pentru copiii mai mici)  

Dezaprobarea din partea celor din jur (poate funcționa pentru copiii mai mari)  

Părinții ar trebui să stabilească regulile de acasă în mod clar, astfel încât copiilor să le fie ușor să 

înțeleagă ce sunt regulile. Un instrument util pot fi întâlnirile de familie la care membrii pot     

discuta așteptările și preocupările lor. Acest lucru poate, de asemenea, permite copiilor să simtă 

că ei au un cuvânt de spus în familie.  

Câteva moduri de a gestiona furia în cazul copiilor includ:  

• Bea un pahar de apă și aduna-ți gândurile înainte de a reacționa !  

• Respiră adânc de 5 ori. Inspiră. Expiră. Încet, încet! 

• Numără până la 20 încet! 

• Sună o rudă sau un prieten pentru sprijin!   

• Ieși la plimbare! 

• Citește un ziar, o revistă sau uită-te la televizor!  

• Fă câteva exerciții fizice! 

• Exprimă problema în scris! 

• Întinde-te și relaxeaza-te!  

• Ascultă niște muzică plăcută!  
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Tema 7 Educație  

Aflat într-o nouă țară, te poți gândi la viața pe care dorești să o ai, la locul de muncă pe care îl 
dorești sau la modul în care familia ți se va alătura în noua comunitate. Angajamentul tău de a 
învăța limba română și de a profita de oportunitățile educaționale te va ajuta să te acomodezi 
mai repede. 

Activitate  

Structura sistemului educațioal din România  

Vârsta Nivelul Comentarii 

Educația adulților 
Programe de formare 
la toate nivelurile de 

calificare 

18+ 

Învățământ superior – studii doctorale Doctorat 

Învățământ superior -studii de master Masterat 

Învățământ superior- studii de licență Licență 

  
Învățământul          

postliceal non-terțiar 
(certificat de formare 

profesională) 

15 – 
18 ani 

Învățământ 

secundar: liceul 

Licee teoretice 
(Bacalaureat) 

Învățământ secundar 
general și profesional  
Licee tehnologice și     
profesionale 
(Certificat de calificare 
profesională /               
Bacalaureat) 

Învățământul     
profesional 
(certificat de      
calificare            
profesională) 

Clasele 9 - 12 

11 – 
14 ani Învățământul secundar: gimnazial Clasele 5 - 8 

7 - 10 
ani 

Învățământul primar  
Anul pregătitor 

Clasele 1 - 4 

6 ani Clasa 0 

3 - 5 
ani Învățământul preșcolar (grădinița) - 

0 – 3 
ani Educația timpurie - 
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  Asemănare Deosebire 

Educația este gratuită în școli publice și universități     

Copiii între 0 și 3 ani beneficiază de educație și îngrijire 
timpurie 

    

Fetele și băieții între 6 și 18 ani merg la școală împreună 
și învață aceleași discipline 

    

Elevii care frecventează gimnaziul și liceul primesc note 
de la 1 la 10 

    

Elevii care termină licee și școli tehnologice promovează 
un examen de bacalaureat 

    

Părinții participă la evenimente școlare (de exemplu, 
întâlniri ale părinților, întâlniri cu profesori, excursii) 

    

Anul universitar începe în fiecare an în luna octombrie     

În România, oportunitățile de educație și de angajare sunt strâns legate. Ce planuri ai pentru a 
veni în întâmpinarea nevoilor tale educaționale? 
 

 

Activitate  

Planificarea viitorului educațional și profesional  

Ia în considerare următoarele oportunități și explică ce înseamnă pentru tine? 

 

Oportunitate Ce înseamnă pentru tine? 

Participarea la cursuri profesionale (un curs care te 
pregătește sau te specializează într-o  meserie, se 
concentrează pe aplicarea practică a abilităților 
dobândite și oferă instrucțiuni practice într-o      
anumită profesie) 

  

Participarea la Programul “A doua șansă”    
(scopul programului este de a-i ajuta pe cei care au 
părăsit sistemul educational să revină și să obțină o 
diploma, apoi să aibă acces la alte tipuri de edu-
cație, cum ar fi învățământul vocațional sau liceul 
și apoi la un loc de muncă) 

  

În ce mod este sistemul educațional din România similar sau diferit față de cel din țara ta?  
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Terminarea liceului (această oportunitate oferă 
acces la învățământul universitar, precum și un  
acces mai ușor la un loc de muncă pentru anumite 
posturi, cum ar fi operator call center, comerciant, 
vânzător, etc.) 

  

Înscrierea în învățământul universitar (acest lucru 
oferă acces la dezvoltarea / împlinirea personală și 
oferă aptitudini la nivel înalt necesare pentru orice 
piață a muncii) 

 

Căutarea un stagiu într-o organizație / companie 
privată (un stagiu oferă o expunere direct la     
modul de lucru de pe piața muncii, posibilitatea de 
a afla mai multe despre tine, de a  relaționa cu alte 
persoane, de a-ți dezvolta propria rețea de        
cunoștințe și de a obține un post cu normă        
întreagă) 
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Tema 8 Sănătate  

Ai același acces la asistență medicală ca cetățenii români. Trebuie să te înscrii în sistemul național 
de asigurări de sănătate, să plătești contribuția lunară la sistemul de asigurări de sănătate și să te 
înregistrezi la un medic de familie.  

 

Activitate  

Ce faci în următoarele situații? Alege răspunsul corect din opțiunile de mai jos:  

Ai o durere puternică de dinți: 

• Suni la medicul de familie  

• Mergi la farmacie și cumperi un medicament  

• Suni la dentist, îi descrii simptomele și faci o programare  

 

Copilul tău a înghițit niște pastile pe care le-a găsit într-un sertar acasă: 

• Suni imediat la 112 

• Duci copilul la cel mai apropiat spital  

• Nu faci nimic, copilul va vomita pastilele oricum  

 

Cum obții cardul de sănătate?  

• Aștepți să primești unul de la asistenții sociali  

• Plătești contribuția la sistemul de asigurări de sănătate și depui o cerere pentru 
card  

• Nici o variantă de mai sus  

 

Ce se întâmplă dacă vrei să mergi la medic însă nu ai cardul de sănătate?  

• Nimic, îi poți spune numele doctorului și el te va găsi de baza de date  

• Va trebui să plătești pentru serviciile medicale  

• Te întorci acasă și te întorci cu cardul  

 

Numește 3 lucruri pe care asigurarea de sănătate standard nu le acoperă: 
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Tema 9 Ocupare  

Poți obține un loc de muncă în România dacă ai experiența și calificările cerute. Este important să încerci 
să cunoști cât mai mulți oameni și să comunici cu ei pentru că este posibil să te ajute să găsești și obții un 
loc de muncă. De asemenea, e important să înveți limba română. De ajutor pentru obținerea unui loc de 
muncă sunt diplomele și calificările pe care le ai și care trebuie recunoscute și echivalate în România. 
Acestea te ajută și să te înscrii la cursuri vocaționale sau de calificare, care odată finalizate, îți pot aduce 
noi perspective.  

Activitate  

Citește următoarele afirmații și alege dacă sunt adevărate sau false:  

 

 

1. AJOFM mă poate ajuta să găsesc un loc de 

muncă 

Adevărat Fals 

2. Consilierii de la ONG-uri și personalul IGI     
trebuie să îmi găsească un loc de muncă 

Adevărat Fals 

3. Cunoașterea limbii române este importantă în 
găsirea unui loc de muncă 

Adevărat Fals 

4. Voluntarii sunt plătiți Adevărat Fals 

5. Nu trebuie să plătești taxe în România Adevărat Fals 

6. Bărbații și femeile sunt tratați egal la locul de 
muncă 

Adevărat Fals 

7. Odată ce ai un loc de muncă trebuie să anunți 
Administratia Financiară 

Adevărat Fals 

8. Nu este important să fii punctual la locul de 
muncă 

Adevărat Fals 

9. Copiii pot munci în loc să meargă la școală Adevărat Fals 

10. Trebuie să semnezi un contract de muncă 
pentru a te asigura că vei fi plătit la timp 

Adevărat Fals 

Activitate 

Planificarea unui loc de muncă în România  

Ce tip de loc de muncă ți-ar plăcea să ai în România?  
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Fă-ți un plan pentru a obține acest loc de muncă. 

 

             

Dețin următoarele? 

Citește întrebările de mai jos și răspunde    

alăturat 

Da Nu 

Cunoștințe de limba română     

 Cunoștințe de alte limbi străine     

Calificări pentru acest tip de muncă     

Experiență în acest domeniu     

Recomandări     

CV     

Abilități de a susține un interviu     

Dorința de a trece peste provocări și obstacole     

Informații despre cum să obții acest loc de 
muncă 
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Tema 10 Locuire  

Există tipuri diferite de cazare/ locuire în România. Locuințele în orașe sunt diferite de cele din 
suburbii și de la sate. Casele sunt, probabil, diferite de ceea ce știi din experiența ta. Costul de 
închiriere și cumpărare a unei locuințe este relativ ridicat. 

Activitate 

Cum ai proceda?   

Situația 1: robinetul din baie curge destul de tare și tu ești cel/cea care este responsabil/-ă cu 
plata facturii. Proprietarul a promis că va veni să repare, însă asta a fost cu 3 luni în urmă, iar de 
atunci nu s-a întâmplat nimic. 

Situația 2: Locuiești deja în apartamentul actual de 6 luni. Ai găsit un apartament mai ieftin, mai 
bun și mai aproape de școala copiilor. Contractul tău actual este pentru o perioadă de 1 an.   

Situația 3: La 1 ianuarie proprietarul locuinței te sună să te anunțe că plănuiește să se mute     
înapoi și trebuie să eliberezi apartamentul la sfărșitul lunii. Îi ceri mai mult timp pentru a găsi o 
altă locuință, însă acesta nu este de acord. La 31 ianuarie vii acasă și îl găsești pe proprietar în 
apartament. Acesta îți spune că va schimba și încuietoarea la ușă.  
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Tema 11 Monedă 

Odată ce ai primit permisul de ședere și ai primit un cod numeric personal, poți deschide un cont 
bancar în România. Ești pe cale să gestionezi banii pe care îi ai la dispoziție și să iei decizii cu     
privire la modul în care vei administra veniturile. Numerarul este încă utilizat pe scară largă în 
România. Dacă nu ești obișnuit/-ă să ai un cont bancar, poți folosi cu ușurință și banii în numerar. 

Moneda în România  

A cui imagine se află pe bancnota de 100 RON? De ce este persoana renumită?  

 

 

 

 

Toate monedele românești au stema pe una din fețe. Ce reprezintă aceasta?  

 

Consilierii ONG-urilor te vor ajuta pe parcursul integrării tale în România. Dar tu vei fi responsabil 
de  modul în care îți gestionezi veniturile pentru a-ți satisface nevoile, visele familiei și planurile de  
viitor. Costul vieții în România diferă în funcție de regiune și oraș: 

Activitate 

Gândește-te la următoarele: 

A. Care este venitul tău lunar? …….......RON 

B. Care sunt cheltuielile tale lunare? …….......RON 

Mâncare …………… RON 

Locuință …………… RON 

Căldură și utilități …………… RON 

Îmbrăcăminte …………… RON 

Transport …………… RON 
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Suma din "C" este ceea ce rămâne pentru a o cheltui cum dorești. Gândește-te să economisești 
niște bani pentru situații de urgență sau pentru o renovare sau cumpărături mai mari. 

Medicamente …………… RON 

Comunicații …………… RON 

Altele (indică tipul cheltuielii) …………… RON 

Totalul cheltuielilor lunare (adună toate         
elementele din B) 

…………… RON 

C.  Venit disponibil (A minus B) …………… RON 
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Activitate 

Gestionarea unui buget 

Iată o modalitate de a te gândi la gestionarea bugetului. Fă o listă pentru fiecare secțiune și suma 
pe care o plătești pentru fiecare tip de cheltuială. În șase luni, s-ar putea să fie diferită, revino 
asupra calculelor atunci și vezi dacă ai apreciat corect:  

ÎN PREZENT ÎN 6 LUNI 

Cheltuieli fixe - Acestea sunt cheltuieli pe care trebuie să le 

plătești (chirie, utilități, produse alimentare), în caz contrar pot 

apărea probleme pentru tine sau pentru familia ta. 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

Cheltuieli flexibile - Acestea sunt cheltuieli asupra cărora ai un 

anumit control. Ai nevoie de acel produs sau serviciu, dar poți 

decide cât de mult să cumperi sau cât de mult să folosești     

serviciul (de ex. restaurante, mijloace de transport, internet, 

telefon, activități de agrement). 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

  

Cheltuieli care nu sunt neapărat necesare - Acestea sunt   

cheltuieli asupra cărora ai un control total. Nu ai nevoie de         

produsele/serviciile respective, dar ți-ar plăcea să le ai 

(exemplu : a face un credit pentru a cumpăra o mașină, a    

cumpăra doar lucruri de firmă). 
•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 

•________________________________ 
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Auto-evaluare 

Cât de încrezător/ încrezătoare ești referitor la următoarele:  

• Dacă te simți foarte încrezător/ încrezătoare, completează căsuța cu  

• Dacă simți că ai câteva cunoștințe, dar ai nevoie de mai multe informații, completează 

căsuța cu  

• Dacă ai puține informații sau aproape deloc, lasă căsuța goală. 

Nu este de așteptat ca toate căsuțele să fie completate cu  
 

Despre România: vedere de ansamblu 

 

 
 

Consideri că: Ești capabil: Poți: 

O    Știi valorile care stau la 

baza democrației și   

societății din              

România 

O    Accepți importanța  

cererii de ajutor atunci 

când ai     nevoie 

O    Accepți că există o serie 

de obstacole în timpul 

fazelor inițiale ale           

acomodării 

  

O  Să pui întrebări de cultură   

generală despre viața în       

România 

O  Să identifici regiunile și 

județele din România, inclusiv 

orașele principale 

O  Să identifici evenimentele   

importante din istoria           

României 

O  Numești câteva                    

comportamente pe care          

le-ai putea vedea în România 

O  Explici drepturile și responsa-

bilitățile democratice pe care 

le ai 

O  Numești partidele politice 

cheie din România 

O  Numești principalele sărbători 

legale din   România și ce   

semnifică 

O Să identifici organizații          

guvernamentale și din          

comunitate disponibile pentru 

a te ajuta în orientare 

O  Identifici alte servicii de bază 
care ar putea fi disponibile în 
comunitatea locală, de ex.   
cluburi de sport, grupuri      
sociale 

O  Să completezi            

informații de bază în 

documente   oficiale 

O  Să folosești           

transportul public 

O  Să te înregistrezi     

pentru a vota 

O  Găti un fel de  mâncare 
românesc 
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Drepturi și responsabilități  

Consideri că: Ești capabil: Poți: 

O  Înțelegi faptul că 
toți oamenii sunt 
egali în fața legii în 
România 

O  Înțelegi libertățile 
care stau la baza 
legilor din  
România 

O  Înțelegi faptul că 
poliția trebuie 
respectată, nu să 
te temi de ea 

O  Înțelegi faptul că 
toate formele de 
violență  domestică 
și   familială și     
agresiunea sexuală 
sunt   împotriva 
legii și aceste legi 
sunt aplicate fără 
excepție 

O  Înțelegi faptul că 
funcționarii      
publici, inclusiv 
poliția nu pot   
primi cadouri sau 
mită 

O  Accepți că există 
legi referitoare 
la posesia și  
conducerea unui 
vehicul privat, 
familie,    alcool, 
tutun și violență 

O  Înțelegi că  religia 
nu poate fi mai 
presus dacă este în 
conflict cu legea 
din România 

O  Să identifici insti-

tuțiile  pe care le 

poți contacta dacă 

ai nevoie de sprijin 

juridic 

O  Să descrii forme ale 

violenței domestice 

și ce se poate face 

pentru a reacționa la 

aceasta 

O  Contacta poliția     

dacă ai probleme 

O  Contacta instituții/        

       agenții dacă ai      

nevoie de sprijin 

juridic 

O   contacta instituții /
agenții dacă ai nevoie 
de sprijin în gestiona-
rea unor probleme 
domestice sau din  
familie 
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Educație 

 

 
 

Consideri că: Ești capabil: Poți: 

O   înțelegi rolul 

inspectoratelor 

școlare 

O  ești conștinent de 

importanța 

învățării limbii 

române   pentru a 

avea    acces la 

educație și piața 

muncii 

O  înțelegi 

diferența dintre 

școlile   private 

și cele publice 

O  înțelegi faptul că 

educația de stat 

este gratuită 

O  înțelegi respon-

sabilităție 

părinților în edu-

cația copiilor 

O  înțelegi      

faptul că 

există un  

parcurs către 

educația 

terțiară și 

mai departe 

O  știi că îți poți 

recunoaște  

calificările și 

echivala        

diplomele prin 

depunerea 

unei cereri la 

CNRED 

O  să utilizezi     

cuvinte cheie 

referitoare la 

educație 

O  să compari și 

să găsești 

diferențe între 

sistemul     ed-

ucational din 

România și    

propriile tale 

experiențe 

O  să iei decizii           

referitoare la edu-

cația copiilor 

O  să descrii            

parcursuri       

posibile către 

educația terțiară 

și mai   departe 

O  să identifici     

servicii de    

sprijin            

disponibile       

persoanelor 

care vor să 

studieze 

O  să participi la   

întâlniri cu            

profesorii în      

calitate de  

părinte 

O  să cauți, să alegi 

și să te înscrii la  

cursul potrivit 

pentru educația 

ta 

O  să înscrii copiii 

la o școală     

locală și să     

completezi  

toate               

formularele    

necesare 

O  să înțelegi faptul că 

absențele de la 

școală trebuie         

motivate în scris de 

către un părinte 
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Sănătate 

 

Ocupare

 

 

Consideri că: Ești capabil: Poți: 

O  știi că unele grădinițe 

au nevoie de o listă a 

vaccinurilor copilului 

pentru a fi prezentată 

atunci când începe an-

ul școlar 

O  înțelegi că există un 

sistem de asigurări de 

sănătate de bază 

O  înțelegi că nu toate  

serviciile medicale sunt 

gratuite și că trebuie să 

contribui la sistemul de 

asigurări de sănătate 

pentru a avea parte de 

o îngrijire adecvată 

O  să explici unde trebuie 
să mergi pentru         
evaluarea stării de 
sănătate 

O  să explici ce acoperă și 
ce nu acoperă sistemul 
de sănătate public 

O  să descrii diferențele 
dintre sistemul public și 
sistemul privat de  
sănătate 

O  să descrii diverse       
servicii medicale,      
inclusiv când și unde 
pot fi accesate 

O  să explici valoarea 
măsurilor de prevenție 
în sănătate, inclusiv a 
vaccinării 

O  să identifici serviciile de 
consiliere pentru 
sănătate mintală       
disponibile în regiunea 
ta 

O  să completezi cerințele 
pentru evaluarea stării 
de sănătate 

O  să îți asumi personal  
responsabilitatea     
pentru starea de 
sănătate și bunăstarea 
ta și a familiei 

O  să apelezi la serviciile de 
urgență dacă este      
nevoie 

O  accesa serviciile      med-
icale potrivite     ne-
voilor tale 

O  comunica nevoile tale 
de sănătate tu însuți/ 
însăți sau prin             
intermediul unui         
interpret 

Consideri că: Ești capabil: Poți: 

O   înțelegi cerințele de pe 
piața muncii 

O   înțelegi că poți avea         
calificările recunoscute 

O   înțelegi importanța 
învățării limbii române   
pentru a găsi un loc de 
muncă 

O  înțelegi că locurile de 
muncă sunt ocupate de 
cei care au experiență și 
calificări relevante 

O  înțelegi drepturile și      
responsabilitățile         
angajaților în România 

O  înțelegi procesul de a    
aplica pentru un loc de 
muncă și de a susține un 
interviu 

O  să folosești cuvinte 

cheie referitoare la 

angajare 

O  să identifici       

oportunități        

profesionale       

diverse în România 

O  să descrii moduri în 

care poți găsi un loc 

de muncă 

O  să îți dezvolți      

abilități de           

comunicare verbale 

și non- verbale   

pentru interviuri 

O  completa detaliile   

personale într-o        

solicitare pentru un loc 

de muncă 

O  scrie un CV și o    

scrisoare de         

intenție 

O  să cauți oportunități 

profesionale on-line 

O  să începi recunoașterea 
calificărilor și           
echivalarea diplomelor 
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 Locuire  
 
 
 

Monedă 

 

Consideri că: Ești capabil: Poți: 

O  înțelegi faptul că 
trebuie să plătești   
chirie pentru a       
beneficia de o locuință 
și că valoarea chiriei în 
România diferă de la 
regiune la regiune 

O  înțelegi faptul că este 
responsabilitatea ta să 
păstrezi curățenia și 
ordinea în locuință 

O  înțelegi faptul că prima 
locuință pe care o vei 
avea în România 
poate fi temporară 

O  să folosești cuvinte 
cheie referitoare la 
închirierea unei       
locuințe 

O  să numești utilitățile la 
care trebuie să te    
racordezi și pentru  
care ești responsabil 
cu  plata 

O  să numești unde poți 
găsi anunțuri cu      
proprietăți de închiriat 

O  să numești drepturile 
și responsabilitățile pe 
care le ai în calitate de 
chiriaș 

O  să numești drepturile 
și responsabilitățile pe 
care le are proprietarul 
locuinței 

O  să cauți și să identifici o 
locuință potrivită    
pentru tine 

O  să completezi             
informațiile necesare 
pentru formularele de 
închiriere 

O  să te racordezi la        
utilitățile necesare    
locuinței 

Consideri că: Ești capabil: Poți: 

O estimezi corect 
costurile traiului în 
România 

O înțelegi că internet 
banking-ul este folosit 
în mod curent în 
România 

O înțelegi rolul accesării 
unui credit și înțelegi 
potențialele pericole 
care urmează procesul 
îndatorării 

O înțelegi care sunt      
instituțiile și practicile 
bancare cele mai 
folosite 

O să identifici moneda 
României și valoarea 
acesteia în comparație 
cu moneda din țara  ta 

O să identifici modalități 
de a reduce costurile 
locuinței 

O să folosești cuvinte 
cheie din vocabularul 
referitor la bani și    
sistemul bancar 

O folosi un bancomat și 

un POS pentru a    

scoate bani și a face 

cumpărături 

O întocmi un buget de bază 
al unei gospodării 
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