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Introducere
Acest ghid se adresează cetățenilor din afara Uniunii Europene (UE) care au primit protecție
internațională în România (statut de refugiat, protecție subsidiară), dar și celor care au ședere legală în
România și au venit aici pentru studii, în calitate de membri de familie ai unor cetățeni români sau în
scop de muncă.
Ghidul include informații generale despre România, despre viața de zi cu zi, despre drepturile,
libertățile și obligațiile fundamentale, precum și alte informații utile pentru gestionarea așteptărilor și
integrarea în România.
Aflată la răscruce de drumuri, între Orient și Occident, România este o țară unde te poți simți ca acasă.

Fă din România casa ta!

Nota bene: informațiile referitoare la cifre, cum ar fi nivelul salariului minim sau contribuția la sistemul public de asigurări de sănătate din România, reflectă situația de la data finalizării materialului în
scop de testare, iulie 2018. Aceste cifre se pot schimba. De aceea, ar trebui să fie considerate ca simple
exemple.
4

5

1. Bine ai venit în România!
Bun venit!
Să începem călătoria noastră printr-un călduros
Bun venit !
Românii spun, de obicei: Bine ai venit! sau Bun
venit!,dau mâna sau se îmbrațișează și se sărută
pe ambii obraji.
Iată câteva situații:
Formal sau când persoanele nu se cunosc
Salutările variază în funcție de regiune, de
timpul zilei și de situație. Dimineața, când
oamenii se întâlnesc sau întâlnesc o persoană
mai în vârstă, indiferent de regiune, ei spun:
Bună dimineața! (Good morning!); Bună ziua!
(Good afternoon!) între prânz și apusul soarelui
și Bună seara! (Good evening!) între apus și miezul nopții. Când se despart, în cursul zilei, spun:

La revedere!(Goodbye!) și seara: Seară bună!,
Noapte bună! (Have a good evening / night!)
Când se întâlnesc pentru prima dată și se prezintă,
este ceva obișnuit ca oamenii să dea mâna.
Strângerile de mână sunt scurte și ferme. Pentru a
arăta respect și politețe față de femei, bărbații le
sărută mâna dreaptă.
Între prieteni și vecini
Cele mai întâlnite formule de salut între prieteni și
vecini sunt Salut!, Servus! (folosite mai ales în
Transilvania), Ciao! (folosit mai ales în orașele
mari și în vestul României) și Bună!.
Când se întâlnesc, bărbații dau mereu mâna, iar
femeile se îmbrățișează. Copiii și tinerii foarte rar
dau mâna, și spun simplu Salut! (Hi!)

Numele
Numele la români este alcătuit dintr-un
prenume și un nume de familie. Este destul de
obișnuit ca unii oameni să aibă două prenume.
Numele de familie este același pentru toți
membrii familiei. Este numele de familie al
tatălui sau o combinație a numelor de familie
ale celor doi părinți (spre exemplu, Ioan Mateescu Varga). Când nu cunoști bine persoana sau
când discuți cu funcționari publici din instituții,
folosește

termenul "Domn" sau "Doamnă", urmat de
numele de familie. De exemplu, domnule
Ionescu (Mister Ionescu) sau Misses Ionescu
(Doamna Ionescu). Pentru prieteni sau colegi,
poți folosi prenumele. Dacă nu știi cum să te
adresezi unei persoane, o poți întreba: Cum să
vă spun?/ Cum ați dori să ma adresez?

Limbajul corpului
În conversațiile formale, românii preferă să
mențină o oarecare distanță față de persoana cu
care vorbesc; cu toate acestea, atunci când
vorbesc între prieteni sau rude, românii nu ezită
să se apropie.
Indiferent cât de formală este situația, contactul
vizual este foarte important.

Evitarea contactului vizual poate fi considerată ca
un semn de slăbiciune, lipsă de onestitate sau de
maniere. Pe de altă parte, dacă ne uitam intenționat, insistent, în ochii unei persoane o
putem face să se simtă inconfortabil.

Conversație
În context formal, întrebările despre vârstă, afiliere politică, salariu, bunuri, cumpărături, credințe
personale și religie sunt considerate a fi prea personale și ar trebui evitate. În discuții cu prietenii,
românii vorbesc despre viața personală și profesională.
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Vocabular
Bună!/Salut!

Hi! /Hello!

Mă numesc/Sunt George

My name is/ I’m George

Ce faci?

How are you?

Bine, mulțumesc!

I’m fine, thank you!

La revedere! / Pa!

Goodbye! / Bye-Bye!
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Începând din colțul din stânga sus, în sensul acelor de ceasornic: (1) Castelul Bran, (2) Cetatea Poenari , (3) Vedere din Bucuresti.
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2.Romania: privire de ansamblu
Geografia

România este situată în partea de
sud-est a Europei și are granițe cu
Ungaria în nord-vest, Serbia spre
sud-vest, Bulgaria spre sud, Marea
Neagră spre sud-est, Ucraina spre
est și spre nord și Republica
Moldova la est.

Harta României cu vecinii săi

Romania are o suprafață de 238,391
km2 și este cea de-a doua ca mărime în
regiune după Polonia. Cu o populație
de 19.5 milioanede locuitori (potrivit
estimărilor Națiunilor Unite din mai
2018), România este pe locul 7 la
nivelul UE. Fusul orar este GMT + 2.

Harta Europei și localizarea Romaniei

Clima
România are o climă temperat-continentală, cu
patru notimpuri.
Primăvara: martie - mai este o perioadă placută
cu dimineți și nopți răcoroase și cu zile relativ
călduroase. Temperaturile se situează în jurul
valorilor de 15°C - 20° C în luna mai. Zilele cresc,
zăpada se topește la munte, copacii sunt plini de
flori și iarba înverzește din nou.
Vara: iunie–august/septembrie este un anotimp
călduros, chiar foarte căldurosă în iulie și august,
cu zile lungi, însorite. Cele mai călduroase zone
vara sunt cele din sudul și estul României.
Temperaturile sunt întotdeauna mai reci la
munte. În timpul verii, temperaturile se situează
în jurul valorilor de 30°C - 35°C.
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Toamna: octombrie–noiembrie sunt luni uscate și
răcoroase, cu câmpuri și copaci plini de frunze
colorate. Temperaturile scad la nivelul celor de
primăvară si zilele scad.
Iarna: decembrie – februarie pot fi luni destul de
reci, în special la munte. Deși nu este o regulă,
întreaga țară ar putea fi acoperită de zăpadă din
decembrie până la jumătatea lunii februarie. Cel
mai frig este de obicei la Miercurea Ciuc în
Transilvania, unde temperaturile scad sub zero,
chiar mult sub zero uneori (- 15°C).
Există diferențe regionale semnificative în ceea ce
privește clima în diversele regiuni ale României.

Forme de relief
Relieful României este alcătuit din munți, podișuri și câmpii, în mod echilibrat.

Harta fizică a României

Munții: Deși nu sunt la fel de mari ca
Alpii, Munții Carpați sunt o destinație
populară pentru activități de agrement,
printre care: schi, alpinism, drumeții,
ciclism și rafting.

Munții Carpați

Podișuri și dealuri: În interiorul arcului
carpatic, se află Podișul Transilvaniei; în
partea de nord-vest, Podișului Someș;
în est, Podișul Moldovei; în sud-est, Podișul Dobrogei.

Dealuri și podișuri

Râuri: 98% dintre râurile României
izvorăsc din Munții Carpați. Râurile
aflate la o altitudine mai mare
sunt, de obicei, mai spectaculoase,
și formează numeroase chei,
peșteri și cascade.

Rețeaua hidrografică
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Cel de-al doilea cel mai lung fluviu al Europei, Dunărea, curge prin sudul României. Este un fluviu
important pentru navigația internă, precum și pentru comerțul internațional și croazierele turistice.
Dunărea își încheie cursul în sud-estul României. Fluviul se împarte în trei brațe (Chilia, Sulina și Sfântu
Gheorghe), care formează Delta Dunării. Aceasta este o rezervație a biosferei, în patrimoniul UNESCO,
dar și un habitat protejat pentru speciile rare de plante și animale.

Lacuri: Există în jur de 3.500 de lacuri în
România, majoritatea mici sau medii.
Cele mai mari sunt lagunele și lacurile
de coastă de pe țărmul Mării Negre,
precum lacurile Razim și Sinoe.

Delta Dunării

Marea Neagră: este o mare continentală,cu un
nivel scăzut de salinitate și temperaturi ale apei
de 25 până la 30C̊ în timpul verii. Plajele sale
largi, nisipoase, orientate spre est și spre
sud-est, reprezintă o atracție turistică
importantă din mai până în septembrie.
Marea Neagră

Solurile și resursele naturale: pe aproximativ
două treimi din teritoriul țării, sunt suprafețe
potrivite pentru agricultură. Terenurile arabile
reprezintă aproximativ 40%, pășunile 19%, iar
viile și livezile reprezintă aproximativ 5% din
suprafața totală a terenului.
Rezervele de petrol sunt concentrate în partea
de sud și est a Munților Carpați și în Marea
Neagră. Depozitele mari de gaze naturale se
află în Podișul Transilvaniei.

Există depozite importante de minereu de fier în
Munții Poiana Ruscă, Banat și Dobrogea, precum
și în Munții Harghitei (în Carpații Orientali).
Majoritatea rezervelor de metale neferoase sunt
concentrate în nord-vest, în special în Munții
Maramureșului și în Apuseni. Unele dintre cele
mai mari depozite de aur din Europa se află, de
asemenea, în Apuseni. Cantități mari de sare pură
se află în salinele de la Slănic, Tîrgu Ocna, Ocna
Mureș, Praid și Cacica.

Regiuni și orașe

România este împărțită în 41 de județe care
includ zone urbane (orașe) și rurale (comune,
comunele au unul sau mai multe sate).
Populația României locuiește în 320 de orașe,
2.686 de comune și 12.956 de sate.

Județele României
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Există 4 regiuni istorice: Moldova, Țara
Românească, Transilvania și Dobrogea. Deși există
mici diferențe în ceea ce privește cultura și nivelul
de dezvoltare, forma de guvernare, legislația și
guvernanța sunt aceleași în întreaga țară.
Cu toate acestea, astăzi vorbim despre nouă
regiuni fără statut administrativ specific (în ordine
alfabetică): Banat, Bucovina, Crișana, Dobrogea,
Maramureș, Moldova, Muntenia, Oltenia și
Transilvania.
Conform cerințelor UE, România este împărțită în
opt regiuni de dezvoltare. Aceste regiuni nu au
statut administrativ. Scopul lor este de a
coordona mai bine dezvoltarea regională,
alocarea fondurilor UE și a proiectelor de
dezvoltare, precum și colectarea statisticilor la
nivel regional. Cu excepția Bucureștiului și a

județului Ilfov, celelalt e regiuni sunt numite după
poziția lor geografică.
Acestea sunt:
Nord-Est: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău
and Vaslui;
Sud-Est: Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea,
Constanța;
Sud: Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș,
Dâmbovița, Prahova;
Sud-Vest: Olt, Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea;
Vest: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Arad;
Nord-Vest: Bihor, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Satu
Mare, Maramureș;
Centru: Mureș, Alba, Sibiu, Brașov, Covasna,

Cele mai mari orașe ale țării sunt București
(cu peste 2.1 milioane de locuitori), Iași (371.000),
Timisoara (331.000), Cluj Napoca (323.000), Constanța (315.000), Craiova (303.000), Galati
(302.000), Brașov (290.000), Ploiești (230.000), Oradea (221.000).
Regiunile României
Bucureștiul este capitala și cel mai mare oraș al
României. Este situat în sud-estul României, pe malurile râului Dâmbovița, la mai puțin de 60 km nord de
Dunăre și de granița cu Bulgaria. Bucureștiul este considerat unul dintre orașele prospere din România și
este unul dintre principalele centre industriale și noduri de transport din Europa de Est. Denumirea
administrativă este de "Municipiul București", iar structura administrativă este similară cu a unui județ.
Bucureștiul este subdivizat în șase sectoare, fiecare administrat de un primar local.

Locuitorii
Potrivit recensământului populației și locuințelor
din 2011, ultimul recensământ oficial, populația
României era de 20.121.641 persoane. Organizația Națiunilor Unite estimează, în 2018 că populația României este de aproximativ 19.589.601
persoane. Peste 11 milioane de români locuiesc
în orașe mici sau mari în 2018.
Majoritatea locuitorilor sunt etnici români, iar
peste 2 milioane sunt maghiari, romi, ucrainieni,
germani, turci, lipoveni ruși, tătari, sârbi, slovaci

sau bulgari. În plus, la sfârșitul anului 2017, în
România erau 116.830 de străini. Dintre aceștia,
puțin peste 49.000 sunt cu precădere din Italia,
Germania și Franța; peste 62.000 de persoane din
Republica Moldova, Turcia, China și Siria;
aproximativ 3.900 de persoane cu statut de
refugiat sau protecție subsidiară (în special din
Siria, Irak și Afganistan). Principalele motive
pentru care străinii vin în România sunt
reîntregirea familiei (peste 26.000) și studii (peste
14.000).
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Religia
În România, există libertate de manifestare religioasă. Există 18 religii oficiale, cele mai practicate fiind
creștinismul ortodox. Peste 16.3 milioane de români se identifică drept creștini ortodocși. Religia
Catolică (ritul latin) are 870.774 de credincioși. Alte religii practicate în România includ islamul, care are
o lungă tradiție (peste 700 de ani) în Dobrogea (peste 65.000 de persoane indică islamul ca religie),
Martorii lui Iehova (în jur de 50.000), ortodoxismul de rit vechi (în jur de 30.000, în special ruși lipoveni
din zona Deltei Dunării) și iudaismul (aproximativ 3.500 de adepți).

Organizarea Statului, Guvernul și Instituțiile
România este o republică
democratică, semi-prezidențială,
cu un Parlament bi-cameral:
Camera Deputaților și Senatul.
Parlamentul
este legiuitorul
național, locul în care se discută și
aprobă
toate
legile
care
guvernează
societatea.
Parlamentul numește și Avocatul
Poporului. Activitatea zilnică a
Parlamentului implică elaborarea,
dezbaterea și votarea legilor.
Fiecare propunere inițiată de
parlamentari, guvern sau cetățeni
este discutată mai întâi în
comisiile specializate și apoi
votată în plen.

Parlamentul României

Toți membrii Parlamentului sunt aleși direct din cele 41 de județe din România. Alegerile au loc prin vot
universal. Vârsta de vot este de 18 ani. Partidele trebuie să câștige cel puțin 5% din voturi pentru a fi
reprezentate în Parlament. Parlamentul are 465 de membri (329 de deputați și 136 de senatori). Există
o procedură specială care permite reprezentarea minorităților naționale în Camera Deputaților.
Alegerile pentru Parlament sunt organizate, în mod normal, o dată la patru ani.

Guvernul reprezintă puterea executivă, și
funcționează pe baza votului parlamentar
de încredere. Acesta este însărcinat cu
implementarea politicii interne și externe
a țării și cu gestionarea administrației
publice.

Guvernul României
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Primul ministru este șeful Guvernului, are sediul la Palatul Victoria din București și își alege membrii
cabinetului, cabinet care este supus votului parlamentar. De obicei, premierul este șeful partidului de
guvernare sau al unei coaliții. Președintele României numește premierul după consultări cu partidul care
are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există această majoritate, cu părțile reprezentate în
Parlament. Guvernul răspunde politic numai față de Parlament pentru întreaga sa activitate. Fiecare
membru al Guvernului este responsabil politic, solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și
pentru actele sale.
Președintele este șeful statului, responsabil pentru politica externă și de apărare, are puteri executive.
Președintele reprezintă statul și asigură protecția independenței naționale, a unității și a integrității
teritoriale a țării. Președintele asigură respectarea Constituției și funcționarea corectă a autorităților
publice. În acest scop, președintele acționează ca un mediator între puterile statului, precum și între stat
și societate.
Președintele României poate să fie ales pentru două mandate consecutive, de cinci ani fiecare. În timpul
mandatului, președintele nu poate fi membru al vreunui partid politic. Președintele este ales prin vot
direct, în două tururi de scrutin.

Justiția
Justiția este una din instituțiile fundamentale ale unui stat și cuprinde toate instanțele de
judecată. Justiția reprezintă sistemul judiciar într-un stat de drept. Statul de drept este
un stat în care nimeni nu este mai presus de lege și în cadrul căruia există o
ierarhie clară a normelor și a ordinii juridice.
Totodată, într-un stat de drept toți indivizii sunt egali în fața legii indiferent de statutul acestora.
Judecătorii, politicienii și ofițerii de poliție trebuie să respecte legea ca orice altă persoană.
Într-un stat de drept, instituțiile statului sunt garantul libertăților și drepturilor individuale, asigurând, în
același timp, securitatea internă și externă a cetățenilor prin intermediul unor organisme democratice.
Într-un stat de drept, Constituția este legea fundamentală și este votată de cetățeni. Justiția în România
este organizată într-un sistem ierarhic de instanțe, de drept civil. Curtea Constituțională a României este
o instituție independentă. Principalul său rol este să verifice compatibilitatea legilor cu Constituția și să
soluționeze litigiile de natură constituțională între instituțiile publice.

Administrația publică
Administrația publică este axată în jurul a două
elemente fundamentale: punerea în practică a
legilor și asigurarea respectării acestora și
furnizarea de servicii publice în limitele legii.
Serviciul public este activitatea organizată sau
pusă în practică de către o instituție publică
pentru a răspunde nevoilor sociale ale populației.
Administrația publică include două categorii
principale de autorități:
Autorități publice centrale: Guvern, Ministere și
alte
autorități
administrative
autonome
(ex. Avocatul Poporului, Consiliul Suprem de
Apărare a Țării).
Autoritățile publice locale: Consilii Județene,
Consilii Locale, Primării și Servicii publice locale.
Prefectul este reprezentantul Guvernului în
teritoriu (la nivel de județ) și este numit pentru a
coordona la nivel

județean diversele servicii publice care sunt
subordonate autorităților centrale și pentru a
verifica legalitatea deciziilor autorităților locale.
Toate orașele și comunele sunt administrate de un
primar ales la nivel local la fiecare patru ani. În
fiecare județ există un Consiliu Județean. Consiliul
Județean este autoritatea administrației publice
locale care coordonează activitatea consiliilor
municipale și locale. Este compus din consilieri
aleși. Numărul membrilor fiecărui consiliu județean
se stabilește în funcție de populația județului.
Serviciile publice locale sunt organizate de primărie
și de consiliile locale și includ domenii precum
transportul public, infrastructura școlară, protecția
împotriva incendiilor, poliția locală, parcurile,
sistemul de distribuție a apei, energiei electrice și
termice, gestionarea deșeurilor, a parcărilor și
altele.
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Cuvinte cheie
Anotimpuri:
Primăvară
Vară
Toamnă
Iarnă
Este vară.

Seasons:
Spring
Summer
Autumn
Winter
It’s summer.

Noapte Lună Stea
Zi Soare Nor
Este soare. Este cald. Este frig.
Ninge – zăpadă.
Plouă – ploaie

Night Moon Star
Day Sun Cloud
It is sunny. It is hot. It is cold.
It is snowing – snow
It is raining - rain

Lunile anului:
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie,
Decembrie
Zilele săptămânii:
Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă,
duminică

Months of the year:
January, February, March, April, May, June, July,
August, September, October, November,
December
Days of the week:
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday,
Saturday, Sunday

Forme de relief
Munte
Mare
Râu
Lac

Landforms
Mountain
Sea
River
Lake

Administrație
Țară
Oraș
Sat
Județ
Guvern
Parlament
Președinte
Lege

Administration
Country
City
Village
County
Government
Parliament
President
Law
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3.Romania - țară, cultură și oameni
Scurt istoric
România are o istorie bogată, profund legată de poziția ei geografică, la intersecția imperiilor istorice.
Istoria sa este o istorie a granițelor: la periferia Imperiului Roman sau Bizantin, precum și la limitele
exterioare ale Imperiilor Otoman, Rus sau, ulterior, la granița expansiunii occidentale.
O cronologie a evenimentelor istorice cheie este prezentată mai jos:
70 – 44 î.Hr.

Regele dacic Burebista controlează teritoriul României de azi
conduce un puternic regat dac.

100 d.Hr.

Civilizața dacică atinge apogeul.

106 d.Hr.

Imperiul Roman cucerește Dacia.

106 – 274 d.Hr.

Dacia este provincie a Imperiului Roman.

271 d.Hr.

Armatele romane abandonează Dacia după luptele cu goții.

Secolul 4 d.Hr.

Creștinismul este adoptat treptat de către daco-romanii vorbitori
de limba latină.

Secolele 4-9 d.Hr.

Triburile de nomazi (goți, vizigoți, huni, slavi) invadează Dacia.

896 – sfârșitul anilor 1100

Maghiarii preiau controlul părților centrale și vestice ale teritoriului
României de azi (Crișana, Banat și Transilvania).

Secolul 12

Sașii se stabilesc în Transilvania. Secuii se stabilesc în sudul și vestul
Transilvaniei pentru a asigura paza frontierelor.

Secolul 13

Sunt create principatele Țării Românești și Moldovei. Transilvania
devine un principat autonom sub conducerea maghiară, până în
1526.

Secolele 14-15

Principatele au rezistat expansiunii Imperiului Otoman. Iancu de
Hunedoara (voievodul Transilvaniei), Vlad Țepes (voievodul Țării
Românești) și Ștefan cel Mare (voievodul Moldovei) sunt cunoscuți
ca eroi ai luptei anti-otomane.

1526

Transilvania intră sub stăpânirea Imperiului Otoman.

1600

Principatele Moldova, Țara Românească și Transilvania sunt
unificate timp de un an sub domnitorul Mihai Viteazul.

1657

Transilvania cade sub dominația Imperiului Otoman, așa cum făcuseră deja Moldova și Țara Românească.
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1685

Armata habsburgică recucerește Transilvania de la Imperiul
Otoman.

1711

Habsburgii transformă Transilvania într-o provincie a Regatului
Ungariei.

1715

Domnitorii fanarioți acced la tronul Moldovei și al Țării Românești
fiind subordonați Imperiului Otoman și lansează o serie de reforme
administrative.

1821

Imperiul Otoman cedează Basarabia (partea estică a Moldovei)
Imperiului Rus și îi permite să supravegheze administrația Țării
Românești și a Moldovei.

1834

Moldova și Țara Românească adoptă o consituție unică
(Regulamentul Organic), prin care se pun bazele viitoarei uniri.

1856

Controlul Imperiului Rus asupra Moldovei și a Țării Românești ia
sfârșit.

1859

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza preia tronul Moldovei și al Țării
Românești.

1862

Moldova și Țara Românească se unesc pentru a forma un stat
național: România. România se angajează într-o politică ambițioasă
de reforme economice, politice, militare, educaționale și sociale,
care pun bazele creării unui organism legislativ (Parlamentul), a
reformei agrare și adoptării codului civil.

1866

Domnitorul Cuza abdică. Carol I, prinț german, îi urmează la tron la
scurt timp, cu titlul de Principe.

1877 - 1878

România își câștigă independența față de Imperiul Otoman.

1881

România devine regat.

1914

Regel Carol I moare. Îi succede la tron regale Ferdinand I, nepotul
său. România intră în Primul Război Mondial în 1916

1918

Basarabia, Bucovina, Banatul și Transilvania se unesc cu Regatul
României. La 1 decembrie 1918, într-o adunare publică, la Alba
Iulia, reprezentanții românilor din Banat și Transilvania au
proclamat unirea cu România. Această zi este astăzi Ziua Națională
a României.

1930

Carol al II-lea, fiul lui Ferdinand I, devine rege și instaurează
dictatura regală.
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1940

În urma acordului dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică,
Transilvania de Nord devine parte a Ungariei, iar Basarabia parte a
Uniunii Sovietice. Mareșalul Ion Antonescu îl forțează pe regele Carol al
II-lea să abdice în favoarea fiului său, Mihai I, însă puterea în stat este
concentrată în mâinile lui.

1941

Mareșalul Antonescu impune o dictatură militară. Pentru a recâștiga
Basarabia, România intră în al doilea război mondial împotriva Uniunii
Sovietice.

1944

Mareșalul Antonescu este arestat în urma unei lovituri de stat
orchestrată de regele Mihai. România reintră în război de partea Aliaților.

1945

Tratatul de la Yalta – România devine parte a sistemului sovietic.

1947

Regele Mihai este forțat să abdice. Comuniștii proclamă România
Republică Populară.

1967

Nicolae Ceaușescu, liderul Partidului Comunist începând cu 1965, contopește conducerea statului cu conducerea Partidului.

1968

Ceaușescu denunță invazia URSS în Cehoslovacia.

1980

Programul de austeritate care vizează reducerea datoriilor externe
provoacă o lipsă acută de alimente și reducerea drastică a consumului
de energie. Se impun restricții severe și asupra drepturilor civile.

1982

România cere retragere trupelor sovietice din Afganistan.

1989

Românii se unesc în proteste îndreptate împotriva regimului comunist,
provocând o revoluție care s-a încheiat cu înlăturarea lui Ceaușescu.

1990

Primele alegeri democratice la care participă mai multe partide politice
de la cel de-Al Doilea Război Mondial.

1990-1992

Perioadă de tulburări economice și sociale, confuzie generalizată.

1992

Românii votează o nouă Constituție.

1993

România devine membru al Consiliului Europei și este recunoscută ca
stat democratic.

1996

Prima schimbare pașnică a Guvernului și a Președintelui, bazată pe
alegeri libere și democratice.

1999

Începutul procesului de aderare la Uniunea Europeană.

2002

Decizia ca România să adere la NATO și introducerea posibilității de a
călători în UE fără viză.

2004

România devine stat membru UE și semnează Tratatul de Aderare.

2007

România devine membru deplin al UE.

2019

România va deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.
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Cultură și oameni
Modul în care gândim, simțim și acționăm împreună ne definește cultura. Poate că cel mai simplu mod
de a privi cultura este modul în care trăiește un grup de oameni: modul în care acesta socializează,
comunică, se ocupă de membrii grupului și de familii, ia decizii și împărtășește obiceiuri.
Cultura ar putea fi văzută și ca un ghețar, cu o parte vizibilă (de exemplu muzică, mâncare, obiceiuri,
limbă, literatură) și o parte invizibilă (credințe religioase, așteptări, norme, valori, percepții, statut social
etc.).
La nivel individual, o persoană aparținând unui
grup nu va avea neapărat aceleași convingeri sau
comportamente ca restul grupului, dar ar putea
găsi asemănări sau ar putea avea afinități cu alte
grupuri. Astfel, a discuta despre cultură este un
exercițiu complex cu multe elemente de luat în
considerare. Ceea ce este important de reținut
este faptul că nici o cultură nu este corectă sau
greșită, bună sau rea.
În plus, oamenii, grupurile, societățile se află într-o
continua evoluție. Posibilitatea de a călători astăzi
cu ușurință dintr-o regiune, țară sau continent în
altele, evoluția tehnologiei informației, extinderea
schimburilor comerciale în întreaga lume,
mobilitatea persoanelor și migrația sunt elemente
care atât individual, cât și luate împreună
facilitează interacțiunea dintre persoane, grupuri și
societăți. Aceste interacțiuni pot genera schimbări
de-a lungul timpului în practicile culturale și în
ideile care circulă în societate.
Să continuăm călătoria de orientare prin descoperirea mai multor practici culturale în România.

Călușarul
Este un ritual traditional care are loc
cu o săptămână înainte de Rusalii (la
50 de zile după Paște). Dansul face
parte din patrimoniul cultural
imaterial al UNESCO, împreună cu
Doina (stil muzical), ceramica de
Horezu și Colindatul de ceată
bărbătească (un ritual care are loc de
Craciun).
Dansul se regăsește în Muntenia,
Oltenia și în unele părți ale
Transilvaniei. Este considerat ca
având efecte tămăduitoare. Călușul
pare a fi legat de ritualul de ofrandă
adus unei zeități vechi cunoscute sub
numele de Irodiada sau Arada, posibil o transpunere în cosmologia dacică a zeiței grecești a vânătorii și a
naturii, Diana. Călușul este un dans de grup masculin. Dansatorii poartă pantaloni și tunici albe, cu
panglici colorate care ies din pălării. De glezne aceștia au atașate câțiva clopoței. Mișcările de dans
simbolizează tropăitul și comportamentul calului, și sunt extrem de acrobatice. Dansul include, de
asemenea, bețe ornamentate, ținute în poziție verticală în timpul dansului sau îndreptate spre sol,
pentru sprijin.
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Drăgaica (sau Sânzâienele)

Este un ritual sărbătorit pe 24 iunie
pentru a marca solstițiul de vară. Drăgaica
este o zână bună, iar sărbătoarea este
ținută în onoarea ei. Ritualul implică
femei tinere. Acestea poartă rochii albe
lungi și coronițe din flori sălbatice. Punctul
central al ritualului este dansul care are
loc seara, în jurul unui foc. Se crede că în
acea noapte, cerul se deschide și se pot
întâmpla lucruri magice. Se crede, de
asemenea, că ritualul are loc pentru ca
fructele să se coacă mai repede.
Drăgaica (sau Sânzâienele)

Babele
Babele este un obicei care sărbătorește începutul primăverii. Oamenii aleg o zi între 1 și 9 martie pentru
a prezice vremea pentru restul sezonului. În funcție de vremea zilei, restul anului va fi la fel de luminos
ca o zi însorită sau trist, dacă ziua este înnorată sau ploioasă.

Mărțișorul

Mărțisorul este sărbătorit la 1 martie și marchează
sosirea primăverii. Este numele dat unui șnur roșu și
alb, cu ciucuri la capete, de care este atașat un
ornament mic (bijuterie/talisman). Combinația dintre
roșu și alb este considerată a reprezenta viața și
moartea. Mărțisorul se prinde de haină, aproape de
inimă. La sfârșitul lunii martie, oamenii îl leagă de o
ramura de copac pentru ca acesta să fie roditor.

Mucenicii
Sărbătoarea creștină a celor 40 de Mucenici se sărbătorește în data de 9 martie. Sărbătoarea coincide cu
începutul muncilor agricole. Se crede că atunci când mucenicii au fost înecați, s-au ridicat flori la
suprafață. În această zi, se pregătește un tip special de desert. Acesta este făcut din aluat fiert
(în regiunile de sud ale României) și presărat cu zahăr, scorțișoară și nuci. Aluatul are forma semnului
infinit, sau a cifrei opt (8). În alte regiuni (în Moldova), aluatul este copt, apoi este presărat cu miere și
nuci.
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Ouăle încondeiate de Paște
Paștele marchează Învierea lui Isus și este una
dintre cele mai importante sărbători din anul
creștin ortodox. Românii acordă o atenție
deosebită zilelor sfinte din perioada Paștelui, pe
care le consideră ca fiind începutul unei perioade
de reînnoire. În mod tradițional, oamenii postesc
cu 40 de zile înainte și mănâncă alimente
vegetariene. Joia mare este ziua în care ouăle sunt
fierte și vopsite, de obicei, în roșu. Există legende
și mituri despre ouăle roșii tradiționale. Cea mai
răspândită spune că Maria, mama lui Isus, a mers
să-și plângă fiul răstignit și a pus un coș cu ouă la
picioarele lui. Sângele lui Isus a picurat și a pictat
ouăle în roșu. Multe țări creștine practică obiceiul
ouălor încondeiate în perioada Paștelui. Cu toate acestea, acest obicei este transformat în România
într-o formă de artă. Ouăle sunt pictate cu desene elaborate, inclusiv motive florale și geometrice care
sunt adesea reprezentative pentru orașul sau regiunea de origine ale autorului. Aceste decorațiuni au
semnificații specifice. De exemplu, linia verticală semnifică viața, linia orizontală semnifică moartea,
linia dublă simbolizează veșnicia, spirala simbolizează atât eternitatea cât și timpul, linia curbată
simbolizează apa, iar formele rectangulare simbolizează cunoașterea. Tradiția din Ziua Paștelui este să
se ciocnească ouăle pentru a vedea care dintre ele are coaja cea mai tare

Colindul
Crăciunul este o sărbătoare creștină care
sărbătorește nașterea lui Isus Hristos. Împreună
cu Paștele, cele două sărbători sunt
fundamentale pentru creștinism. Sărbătoarea a
evoluat în lume în cele peste două mii de ani.
Astăzi, Crăciunul este o ocazie pentru familie și
prieteni de a se întâlni și de a-și face cadouri.
În ajunul Crăciunului, în orașele și satele din
România, și în special în zona Moldovei, grupuri
de bărbați merg din casă în casă cântând,
implicând și familiile colindate și membrii
comunității. Cântecele sunt transmise din generație în generație și au un rol educațional pentru copii și tineri. Ritualul este practicat și în
Republica Moldova.

Doina
Doina este una din formele de cântec popular din patrimoniului tradițional românesc, alături de basm,
baladă și alte creații orale populare. Doina este un cântec liric care exprimă sentimente ca dorul,
tristețea sau dragostea. Aceasta îmbracă mai multe forme, cum ar fi cântecul de leagăn, doina
păstorilor sau doinitul pădurii. Este cel mai frecvent tip de cântec popular cântat chiar și astăzi în multe
regiuni ale României.
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Ia (bluza tradițională românească)
Face parte din costumul tradițional românesc pentru femei și este un simbol al continuității sale în timp.
Ia este o cămașă, purtată în zilele de sărbătoare, din țesătură albă decorată cu margele și broderie pe
mâneci, piept și gât. Motivele cusute sunt figuri stilizate, geometrice sau inspirate din natură. Culorile și
modelele folosite sunt diferite, în funcție de vârsta celei care o poartă sau de evenimentul la care este
purtat.
De-a lungul timpului, ia românească a fascinat pictori, fotografi, designeri și oameni din țară și din
străinătate. Prințesa Ileana, Prințesa Elena, Regina Maria se numără printre membrii familiei regale care
purtau cu mândrie costumul tradițional românesc. Majestatea sa Regina Maria (Regina României) a
transformat-o într-un stil personal de modă.

Începând cu anul 2013, o comunitate formată pe
Facebook (denumită "La Blouse Roumaine"), creează
un eveniment special în data de 24 iunie sub
denumirea de "Ziua Universală a Iei din România". Cu
acest prilej, româncele sunt invitate să poarte Ia,
indiferent în ce colt al lumii se află. Ziua coincide cu
"Ziua Sânzienei", menționată mai sus, o sărbătoare
asociată cultului fertilității.

Meșteșugul ceramicii de Horezu
Este un meșteșug tradițional întâlnit în partea de
nord a județului Vâlcea, care implică atât femei cât
și bărbați în procesul de fabricare. Bărbații aleg
lutul, care este apoi curățat, tăiat și umezit,
frământat, călcat și amestecat, devenind astfel
compoziția din care se produce faimoasa ceramică
de Horezu. Femeile decorează obiectele folosind
tehnici și instrumente specifice pentru a desena
motive tradiționale. Culorile sunt vii, de la maro
închis, la roșu, verde, albastru și "fildeș de Horezu",
fiind folosite pentru a ilustra motive ca peștele,
șarpele, cocoșul, pomul vieții, frunza de stejar, etc.

Cuvinte cheie
Țară, Istorie, Război, Pace, Rege, Conducător,
Unire
Țară unită, război sângeros, unire mare

Country, History, War, Peace, King, Ruler, Union
United country, bloody war, great union

Cultură, familie, tradiție, sărbătoare
Am o familie mare.
Imi plac sărbătorile.

Culture, family, tradition, celebration
I have a big family.
I like celebrations.
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4. Interacțiune culturală și adaptare
Șocul cultural
Călătoria noastră de orientare s-a concentrat până acum pe formulele de salut, pe geografie, administrație, istorie
și practici culturale. Să ne oprim pentru o clipă să vedem cum ți se pare până acum această călătorie. Cum te
simți?
La fel ca orice altă persoană care se stabilește într-o nouă țară, la început vei căuta să vezi ce seamănă și ce este
diferit în comparație cu țara de origine. Vor fi momente în care te vei simți frustrat, chiar neputincios fiind într-o
țară a cărei limbă nu o vorbești.
Șocul cultural este dezorientarea pe care o persoană o poate simți atunci când se confruntă cu un mod de viață
nou. Refugiații, și nu numai, vor suferi, cel mai probabil, de stresul cauzat de dificultatea de a înțelege cum
funcționează noua cultură în care se află. Acest stres se numește "Șoc cultural".
Există mai multe etape ale șocului cultural, după cum reiese și din graficul de mai jos:

Sentiment de apartenență
Foarte încântat

Încântat

Înainte de
sosire

Izolat
Depresiv
Critic
Nervos

Speriat

Sosire

”Luna de miere”

Dezamăgire

Te descurci,
înveți ce ai
de făcut

Adaptare

Acomodare

Stadiul 1: Luna de miere (Fascinație)

Înainte de sosire și la puțin timp după sosire s-ar putea să fii entuziast, apoi puțin speriat și din nou
foarte încântat, ai putea avea mari speranțe și așteptări, ai sentimentul că este o perioadă foarte
interesantă. Totul este nou și ridică atât de multe întrebări. Unii oameni se pot simți foarte încrezători și
pot rezolva cu ușurință probleme sau pot face față situațiilor stresante.
Stadiul 2: Dezamăgire (Frustrare și ostilitate)

Găsirea unei locuințe, a unui loc de muncă, înscrierea la cursuri de limbi străine sau înscrierea la școală a
copiilor sunt probleme practice care ar putea să îți ocupe tot timpul. Sunt urcușuri și coborâșuri. Este
normal să te simți optimist(ă) azi și pesimist(ă) mâine. S-ar putea să fii tentat(ă) să găsești mai multe
diferențe decât asemănări între țara de origine și țara gazdă și să începi să privești totul cu alți ochi.
Simptomele includ: frustrare, iritabilitate, furie, indiferență, oboseală, singurătate, sentimentul de vină
legat de părăsirea membrilor familiei.
Stadiul 3: Adaptare (sau Recuperare)

Începi să înțelegi limba mai bine, ai o mai bună înțelegere a României și a comunității gazdă. Începi să te
simți optimist(ă) și să te implici în viața comunității. Simți că știi încotro te îndrepți.
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Stadiul 4: Acomodare (Acceptare)

Te simți mai bine în noua ta cultură. Ți-ai făcut prieteni noi și te implici din ce în ce mai mult. Înțelegi
mai bine cum funcționează instituțiile și nu mai regreți stabilirea ta în România. Începi să-ți faci
planuri, probabil alegi să-ți continui studiile, sau să găsești un loc de muncă mai bun. Te simți
mulțumit.

Cât durează șocul cultural?
Nu există un calendar pentru șocul cultural, însă experiența ne arată că migranții care nu învață limba
societății gazdă sau care nu interacționează cu oameni din alte culturi sunt susceptibili de a suferi un
șoc cultural pentru o perioadă mai lungă de timp decât cei care învață limba și interacționează
regulat. Depinde foarte mult de voința fiecăruia de a se adapta. De asemenea, important este și
sprijinul primit din partea familiei și a prietenilor.
Sfaturi pentru a trece mai repede peste șocul cultural:
•
Încearcă să îți faci cât mai mulți prieteni posibil. Fă cunoștință cu persoane din comunitatea ta,
și nu te teme să întâlnești oameni noi, străini sau români.
•
Învață limba română.
•
•
•
•
•
•

•

Nu considera propriile obiceiuri culturale ca fiind "corecte", iar obiceiurile celorlalți ca fiind
"greșite". Evită să judeci, încearcă să înțelegi din perspectiva lor oamenii care au o altă cultură.
Gândește-te la cultura ta și la modul în care aceasta îți influențează atitudinile și acțiunile.
Nu petrece prea mult timp în casă. Participă ca voluntar în activitățile ONG-urilor; împlică-te în
diversele activități ale comunității.
Nu căuta refugiu în alcool. Pe termen mediu, îți va induce o depresie mai profundă iar, pe
termen lung, dependența se va adânci.
Fă mișcare. Ieși la plimbare, aleargă sau practică un sport.
Cere ajutor. În toate regiunile din România există Centre Regionale de Integrare și instituții
publice locale, gata să stea de vorbă cu tine atunci când ai nevoie.
Nu fi prea dur(-ă) cu tine. Șocul cultural este un proces normal pentru fiecare persoană care se
stabilește într-o societate cu o cultură diferită față de cea de acasă și este nevoie de timp
pentru a depăși această stare.

Cuvinte cheie
Vesel / trist, optimist / pesimist,
mulțumit/nemulțumit
Sunt fericit.

Joyful / sad, optimistic / pessimistic,
satisfied / unsatisfied
I’m happy.
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5. Viața de zi cu zi în România
Transportul
În orașele mai mari din România există tramvaie, autobuze și troleibuze. În București există și o rețea
de metrou. De fiecare dată când folosești transportul public, trebuie să validezi un bilet de călătorie /
cartelă electronică, în caz contrar riști să plătești o amendă. Dacă schimbi mijloacele de transport,
trebuie să validezi un nou bilet.
În toate orașele există locuri speciale (chioșcuri) lângă sau în stațiile de transport public de unde poți
cumpăra bilete. Costul unui bilet de călătorie este cuprins între 1,5 și 3,5 RON în funcție de oraș. Dacă
folosești zilnic transportul public, achiziționarea unui abonament lunar ar putea fi o opțiune mai bună,
deoarece vei putea economisi bani. În fiecare oraș, companiile locale de transport au un site web cu
informații despre bilete și itinerarii. Un exemplu este: www.ratb.ro.

Când călătorești cu transportul public, acordă
atenție următoarelor norme sociale:
•
Dacă asculți muzică sau să vizionezi un
videoclip pe telefon, folosește căști.
•
Oferă locul tău bătrânilor, persoanelor cu
dizabilități sau femeilor însărcinate.
•
Conducătorul auto nu are voie să oprească
între stații. Nu îi cere acest lucru.
•
Fumatul este strict interzis în mijloacele de
transport public.
•
Dacă folosești scările rulante pentru a intra
sau ieși din stația de metrou, stai pe partea
dreaptă pentru a permite altor persoane să
avanseze prin partea stângă.
În toate orașele există taxiuri. De cele mai multe ori, mașinile de taxi sunt galbene. Prețurile variază
între orașe, dar costul mediu pentru o călătorie este de aproximativ 15 - 20 de lei. Prețul pe Km trebuie
să fie afișat pe ușile de taxi.
Conducătorii auto sunt obligați să utilizeze
contoarele automate pentru a calcula costul
călătoriei; cu toate acestea, unii șoferi de taxi
sunt pregătiți să negocieze suma totală.
Trebuie să fii prudent(ă), deoarece la final poți
plăti un preț mai mare decât cel normal. Plata
trebuie efectuată, de obicei, în numerar,
deoarece taxiurile românești nu au POS-uri
pentru plăți cu cardul sau electronice. Se
recomandă să ai suficienți bani pentru a evita
situațiile în care șoferul de taxi nu dispune de
numerar pentru a-ți da rest.
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Traversarea străzii
În România se conduce pe partea dreaptă. Poți
traversa strada doar prin locurile marcate cu
semnul de trecere a pietonilor și doar atunci când
semaforul este verde. Trecerea prin locuri fără
marcaj este periculoasă. Dacă nu există
semafoare, înainte de a traversa strada, uită-te și
la dreapta și la stânga și asigură-te că nu vine nici
o mașină. Asigură-te că nu traversezi strada lângă
o curbă sau pe lângă copaci care te-ar putea
împiedica să vezi o mașină care se apropie. Copiii
mici trebuie însoțiți întodeauna când traversează
strada.

Serviciul de urgență
În România, numărul unic de urgență este 112. Când suni, fii pregătit să explici operatorului telefonic
situația și locul în care te afli. Dacă nu poți explica natura urgenței, strigă doar « Ajutor!» și lasă
telefonul deschis. Acest lucru va permite operatorului să stabilească locul în care te afli. Nu suna la
112 fără un motiv serios. Dacă suni la acest număr fără să ai o urgență, vei fi amendat.

Poliția
Poliția este responsabilă pentru asigurarea ordinii
și siguranței publice. Vei vedea ofițeri de poliție pe
stradă, care patrulează pe jos sau cu mașina. Fii
respectuos(-oasă) față de polițiști, dar să nu-ți fie
frică de ei. Dacă un ofițer îți cere să te oprești și să
te legitimezi, este foarte important să nu fugi și să
fii cooperant. Legea te obligă să te conformezi
solicitării unui polițist. Pe de altă parte, polițistul
este obligat să vorbească respectuos și să-ți
respecte drepturile.
Este ilegal să încerci să oferi bani unui polițist, iar
acest lucru ar putea duce la situații neplăcute
pentru tine. Dacă nu poți comunica în limba
română sau în limba engleză, cere un interpret sau
sună pe cineva care te poate ajuta. Dacă un ofițer de poliție cere bani sau sugerează că ar trebui să
plătești pentru a evita o problemă, sună la numărul gratuit 0800.806.806, unde poți raporta
confidențial probleme în aplicarea legii.

Instituții și organizații de sprijin
Punctualitatea este foarte importantă atunci când interacționezi cu diferite instituții și organizații.
Când ai o întâlnire, dacă ai întârziat mai mult de 15 minute, este posibil să pierzi întâlnirea sau să fie
nevoie să aștepți tu mult mai mult timp. Dacă trebuie să participi la o întâlnire importantă, îți
recomandăm să ajungi puțin mai devreme.
Atunci când participi la o întâlnire cu o organizație sau o autoritate publică, este important să ai la tine
toate documentele necesare: pașaport, permis de ședere, etc.
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Cumpărăturile
Prețurile din magazine nu sunt negociabile. Singura monedă acceptată este leul (cod valutar
internațional - RON). Dacă ai o altă monedă, poți să o schimbi în lei la orice bancă sau casă de schimb
valutar. Dacă ai un card bancar, poți să plătești în aproape toate magazinele mari și în unele magazine
mici sau mijlocii.

Mâncarea
Bucătăria românească este rezultatul unei serii
de influențe istorice, geografice și religioase.
Carnea este predominantă. Carnea de porc este
cea mai populară, urmată de pui și carne de vită,
apoi de pește și miel. Multe legume sunt
cultivate în România și pot însoți meniurile cu
carne.
Iată câteva specialități culinare întâlnite în
România:
Sarmale– sunt rulouri din orez cu legume și carne
tocată învelite în frunze de varză.

Salata de vinete– este o salată facută din vinete
coapte și ceapă tocata mărunt.
Mici – sunt rulouri din carne tocată prajite pe
grătar, serviți de obicei la diverse ocazii festive
alături de bere.
Ciorba de burta – este o ciorbă facută din burtă de
vită, usturoi, smântână și oțet.
Există multe proverbe populare care fac referire la
mâncare. Printre ele,
Frate, frate, dar brânza e pe bani.
Unde mănâncă doi, mâncă și al treilea.
Cine fură azi un ou, mâine fură un bou.

Sfârșitul de săptămână (Weekend)
În România, instituțiile și organizațiile (cu excepția poliției, spitalelor și pompierilor) sunt închise în
zilele de sâmbătă și duminică. Dacă ai o problemă, încearcă să o rezolvi în zilele lucrătoare, de luni până vineri. În timpul weekend-ului, cele mai multe magazine, muzee, restaurante sunt deschise.

Sărbători legale
Sărbătorile legale sunt acele zile în care toate instituțiile și organizațiile (cu excepția poliției, spitalelor
și pompierilor) își opresc activitatea.
În România, acestea sunt următoarele:
1și 2 ianuarie

Anul Nou

24 ianuarie

Unirea Principatelor

aprilie/mai

Data diferă de la an la an

Paștele

1 mai

Ziua muncii

1 iunie

Ziua copilului

mai/iunie

Rusaliile
50 de zile după Paște
15 august

Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie

Sfântul Andrei

1 decembrie

Ziua Națională

25, 26 decembrie

Crăciunul
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Serviciul militar
Începând cu anul 2007, serviciul militar nu mai este obligatoriu. Cetățenii români care doresc să se
înroleze în armată pot face acest lucru după vârsta de 18 ani.

Reguli de siguranță personală
•
•
•
•

Când te afli într-un spațiu public, nu lăsa niciodată cheile, bagajele sau obiectele personale nesupravegheate.
Încuie ușa când pleci de acasă.
Păstrează obiectele valoroase - bijuterii, computer și documente importante în locuri sigure.
Păstrează copii ale documentelor în locuri sigure.
Nu da documentele tale nimănui - pașaport, permis de ședere etc., nimeni nu are dreptul să ți le
rețină, dar e important să te poți legitima când ți se cere acest lucru.

Cuvinte cheie
Mașina, metrou, tramvai, autobuz, tren, avion
Avionul zboară.

Car, metro, tramway, bus, train, plane,
The plane flies.

Masă, mâncare, prieteni, acasă
Mâncăm acasă.

Meal, food, friends, home.
We are eating at home.
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6. Drepturi și responsabilități
Drepturi, libertăți și responsabilități
Toți cetățenii care au șederea legală în România au aceleași drepturi fundamentale, libertăți și
responsabilități stabilite de Constituție:
Libertăți fundamentale:
Libertatea de exprimare, de
mișcare, gândire și opinie,
credințe religioase

Dreptul la non-discriminare
bazat pe rasă, gen, orientare
sexuală, credințe religioase,
etnie, vârstă, dizabilități
fizice sau mentale

Dreptul de acces la sistemul
de justiție,
informații, cultură, mediu
curat, ocuparea forței de
muncă, protecție socială,
asistență medicală

Drepturi legale:
Dreptul la viață și integritate
psihică și fizică, la viață
privată, protecția generală a
persoanelor și a proprietății,
apărarea

Egalitate
Cetățenii sunt egali în fața
legii, nimeni nu este mai
presus de lege

Drepturi

Ca migrant în România, aveți
responsabilitatea de a înțelege
și de a respecta Constituția.
Toate legile sunt publice;
acestea nu sunt secrete.
Trebuie să respecți legile, chiar
dacă nu le cunoști.
Niciunul dintre aceste drepturi
și libertăți fundamentale nu
sunt absolute. Ele nu pot fi
folosite pentru a compromite
sau a încălca drepturile altor
persoane.
Drepturile
au
asociate responsabilități. De
exemplu, dreptul tău la
libertate religioasă înseamnă
că trebuie să respectați
credințele religioase ale altora.
Drepturile și responsabilitățile
pot fi după cum urmează:

Responsabilități
Civile

Dreptul de a fi tratat egal
Dreptul la intimitate
Dreptul la securitate personală
Dreptul la un proces echitabil în cadrul unui
tribunal independent

Cunoaște, respectă, urmează și apără legea
Tratează-i pe ceilalți cu respect
Respectă intimitatea celorlalți
Supune-te legii

Sociale
De a fi tratat cu demnitate și respect
Tratează-i pe ceilalți cu demnitate și respect
De a avea o îmbrăcăminte adecvată, mâncare și Sprijină și susține justiția socială
adăpost
Ai grijă de mediul înconjurător
De a trăi într-un mediu curat și sănătos
Politice
**Dreptul de vot poate fi exercitat numai după obținerea cetățeniei române
Dreptul de a-ți exprima opiniile

Demonstrează interes pentru chestiunile de
actualitate din țară
Respectă opinia celorlalți
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Drepturi fundamentale garantate de constituție
Constituția instituie în România democrația și economia de piață și consacră valorile demnității
umane, ale egalității, drepturilor și libertăților civice, dezvoltării individului, justiției și pluralismului
politic.

Demnitatea umană
Demnitatea umană înseamnă că fiecare persoană este demnă de onoare și de respect pentru ceea ce
este, indiferent de etnie, vârstă, gen, statut social, sănătate fizică sau psihică. Demnitatea umană nu
poate fi câștigată sau luată. Este fundamentul libertății, justiției și păcii.

Egalitatea
Este una dintre cele mai importante valori constituționale. Toți indivizii sunt egali în fața legii și
trebuie tratați în mod egal de lege. Constituția protejează toți indivizii împotriva discriminării atunci
când folosesc și accesează serviciile publice, interacționează cu instituțiile, caută un loc de muncă.
Femeile și bărbații sunt egali. Femeile sunt libere să își aleagă educația și profesia, să aibă copii sau nu.

Libertatea de exprimare
Ești liber să îți exprimi opiniile cu privire la politică, religie și alte chestiuni în mod liber, să dezbați
subiecte și să scrii despre gândurile și credințele tale fără a te teme de persecuție. De asemenea, ești
liber să primești informații de la alții și să îți formezi o opinie. Cu toate acestea, sunt interzise orice
atacuri verbale asupra unei persoane sau grup de persoane pe motive de gen, credințe religioase, rasă,
dizabilități sau orientare sexuală.

Libertatea religioasă
Libertatea religioasă înseamnă că oamenii sunt liberi să-și aleagă religia sau tradiția spirituală, precum
și să aleagă să nu aparțină unei religii. Nimeni nu are dreptul de a forța o altă persoană să intre sau să
iasă dintr-un grup sau congregație religioasă. Nimeni nu poate fi pedepsit sau persecutat pentru
afilierea religioasă.

Dreptul la justiție
Dacă nu respecți legile din România poți fi dat în judecată. Dacă nu vorbești limba română, ai dreptul
la un interpret. De asemenea, ai dreptul la un proces echitabil.

Dreptul la libertatea de mișcare și de a te stabili oriunde în România
Beneficiari de protecție internațională
Odată ce ai primit protecție internațională, ai dreptul să te stabilești oriunde în România, în funcție de
interesele tale și ale familiei. Autoritățile române (Inspectoratul General pentru Imigrări - IGI) îți vor
elibera gratuit un permis de ședere. Permisul este valabil timp de trei (3) ani dacă ai primit statut de
refugiat și doi (2) ani dacă ai primit protecție subsidiară.

Alți cetățeni din afara UE cu drept de ședere
Dreptul de ședere în România se bazează pe viză și permisul de ședere. Există două categorii de vize
care permit o perioadă de ședere de 90 de zile:

34

Viză de scurtă durată: eliberată în scop turistic, de afaceri,
pentru activități sportive, culturale sau științifice, precum și
pentru tratament medical. Acest tip de viză nu poate fi reînnoit
și nu poți solicita un permis de ședere pe baza sa.
Viză pe termen lung: eliberată pentru activități economice,
comerciale sau profesionale, studii, cercetări științifice,
ocuparea forței de muncă, reunificarea familiei, activități
umanitare sau religioase. Numai acest tip de viză permite o
prelungire a șederii. În acest scop, trebuie să depui o cerere la
IGI cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de ședere de
90 de zile în România. În baza cererii, vei primi un permis de ședere temporară. Valabilitatea
permisului depinde de scopul șederii în România.

Dreptul de a ieși temporar din România și de a te întoarce
Ca refugiat, poți călători în străinătate cu documentul tău de călătorie (pașaport), eliberat la cerere de
autoritățile române. Documentul de călătorie are o valabilitate de 2 ani și îți permite să călătorești fără
viză în țările care fac parte din Acordul european privind abolirea vizelor pentru refugiați, din 1959. În
aceste țări poți sta cel mult 90 de zile.
Dacă ți s-a acordat protecție subsidiară sau dacă ai ședere legală în România și dorești să călătorești în
străinătate, este posibil să ai nevoie de viză. Verifică astfel de cerințe la ambasada țării de destinație.

Dreptul la integrare socială
Ordonanța Guvernului nr. 44/2004 stabilește aspectele esențiale pentru integrarea socială a
beneficiarilor de protecție internațională, a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în România și a
cetățenilor UE și ai Spațiului Economic European (SEE) aflați în România.
Beneficiarii de protecție internațională au acces la Programul Național de Integrare. Înscrierea în
program se face în termen de 30 de zile de la acordarea protecției. Programul include o serie de servicii
de asistență gratuită, pentru o durată maximă de un an:
•
Un interviu de evaluare realizat de ofițerul de integrare IGI. Odată ce nevoile tale sunt identificate,
tu și ofițerul veți lucra împreună pentru a stabili obiectivele pentru integrarea ta. Veți elabora apoi
un plan pentru atingerea acestor obiective. Vei semna documentul dându-ți astfel acordul asupra
planului de integrare.
•
Sesiuni de orientare pentru a te obișnui cu viața cotidiană din România.
•
Cursuri de limba română pentru adulți și copii, realizate de profesori de limbă română. ONG-urile
care administrează Centre Regionale de Integrare la nivel național organizează, de asemenea,
cursuri de limbă română în completarea celor organizate de Inspectorate.
•
Informații personalizate și consiliere: personalul instruit te va informa cu privire la drepturile tale în
România și îți va oferi sprijin practic în legătură cu găsirea unui loc de muncă, înscrierea la școală,
găsirea unei locuințe, securitate socială, asistență medicală, asistență psihologică etc.
•
Cazare temporară în Centrele IGI.
•
Un sprijin financiar în valoare de 540 RON/lună timp de un an. Sprijnul se acordă pentru fiecare
membru al familiei. Pentru a-l primi, trebuie să faci o cerere în decurs de trei (3) luni de la primirea
protecției internaționale. IGI trimite cerere ta însoțită de alte documente la Direcția de Asistență
Socială din județul în care te-ai stabilit care va decide dacă îți acordă acest sprijin.
După șase luni de la primirea acestui sprijin, IGI analizează situația ta și poate propune extinderea
sprijinului pentru încă șase luni, dacă este necesar. Dacă nu participi la activitățile stabilite în programul
de integrare, dacă nu ești activ în căutarea unui loc de muncă sau dacă refuzi un loc de muncă, sprijinul
poate fi suspendat.
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Dreptul la reunificarea familiei
Ca beneficiar de protecție internațională sau cetățean din afara UE care are permis de ședere
temporar sau de lungă durată sau dacă ai Cartea Albastra a UE sau permisul ICT (pentru lucrătorii
transferați în cadrul aceleiași companii), respectiv ICT mobil, ai dreptul ca membrii familiei tale să ți se
alăture.
Poți solicita reunificarea familiei pentru soțul / soția, copiii minori, rudele de gradul întâi ale soțului
(mamei și tatălui) și / sau copiii mari care nu se pot întreține în țara de origine.
Cererea pentru reunificarea familială, împreună cu documentele justificative necesare (vezi
www.igi.mai.gov.ro) trebuie trimise la biroul teritorial al IGI din județul în care locuiești. Termenul de
emitere a unei decizii este de trei luni de la data depunerii documentelor.

Cetățenia română
Poți deveni cetățean român dacă, în primul rând, locuiești legal în România de cel puțin 8 ani (4 ani dacă
beneficiezi de protecție internațională) sau dacă ești căsătorit și locuiești împreună cu un cetățean
român de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei (2,5 ani dacă beneficiezi de protecție internațională).
Condițiile pe care trebuie să le îndeplinești pentru a deveni cetățean român sunt:
•
Ai 18 ani.
•
Ești loial României și nu ai fost condamnat.
•
Poți să te susții financiar.
•
Vorbești româna și ai idei de bază despre cultura și civilizația românească, Constituția și imnul
național.
•
Ai participat cu succes la interviul pentru primirea cetățeniei române și ai jurat credință României.
România nu are obligația de a acorda cetățenia tuturor celor care o solicită.
Autoritatea Națională pentru Cetățenie din cadrul Ministerului Justiției este responsabilă pentru
organizarea interviului și acordarea cetățeniei.

Dreptul familiei
Căsătoria
În România, legea nu permite căsătoria cu mai Pentru a demonstra vârsta, viitorii soți trebuie să
mult de o singură persoană. Poți să te căsătorești prezinte documente de identitate valabile:
dacă ai divorțat legal sau soțul/soția ta a decedat. pașaport, cartea de identitate / permis de ședere și
Este ilegal să forțezi pe cineva să se căsătorească. certificatul de naștere. Căsătoria poate fi
Soții trebuie să fi împlinit vârsta legală pentru înregistrată numai după expirarea unei perioade de
căsătorie, denumită și vârsta matrimonială - 18 10 zile de la data depunerii dosarului la Oficiul de
ani. Un minor în vârstă de 16 ani se poate căsători, stare civilă al Primăriei de pe raza domiciliului sau
fie bărbat, fie femeie, dacă are motive bine localității de reședință a unuia dintre viitorii soți.
întemeiate și doar cu respectarea cerințelor legale
Divorț
Divorțul poate avea loc:
•
în urma consimțământului reciproc al soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți,
acceptată de celălalt soț;
•
când, din motive întemeiate, relațiile dintre soți sunt grav afectate, iar continuarea căsătoriei nu
mai este posibilă;
•
la cererea unuia dintre soți după o separare care a durat cel puțin doi (2) ani;
•
la cererea unuia dintre soții a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.
Divorțul prin consimțământul părților poate fi pronunțat atât de către instanță, cât și de ofițerul de
stare civilă atunci când nu există copii, precum și de către notar, chiar dacă există copii, dacă soții au
decis asupra tuturor aspectelor care rezultă din divorț, cum ar fi: numele de familie pe care urmează să
îl poarte după divorț, custodia copiilor, educația acestora, acoperirea cheltuielilor, asigurarea unei
locuințe pentru copii. Soții împreună sau, în mod excepțional, un mandatar pot depune cererea de
divorț. Soților li se acordă o perioadă de reflecție de 30 de zile de la data depunerii cererii.
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Copiii

Trebuie să fie declarați și înregistrați la serviciul
local pentru evidența populației din localitatea în
care a avut loc nașterea. Înregistrarea
nou-născuților se face în termen de 15 zile pentru
născutul viu sau de trei (3) zile pentru nașterea
unui copil mort. Declararea nou-născutului este
necesară pentru eliberarea certificatului de
naștere românesc.
Într-o căsătorie mixtă, în care unul dintre părinți
este cetățean român, copilul născut are cetățenia
română.

Părinții pot lua un concediu parental până când
copilul împlinește doi (2) ani sau trei (3) ani în cazul
unui copil cu handicap. Concediul parental poate fi
acordat atât mamei (concediu de maternitate), cât
și tatălui (concediu de paternitate), iar concediul
plătit poate fi acordat dacă există o perioadă de
contribuție în sistemul de asigurări sociale de cel
puțin 12 luni în ultimii doi (2) ani.
Cererile pentru alocația de îngrijirea copiilor sunt
depuse la primărie sau la Agențiile de Plată și Inspecție Socială pe raza cărora ai domiciliul sau
reședința.

Alocația de stat pentru copii
Alocația de stat pentru copii este o formă de protecție neimpozabilă acordată de către stat. Aceasta:
•
este acordată tuturor copiilor care se află pe teritoriul României, cu vârsta cuprinsă între 0 și 18
ani;
•
poate fi acordată și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani dacă urmează o formă de învățământ
liceal sau profesional, până la terminarea cursurilor, cu condiția să nu repete anul școlar.
Suma totală a alocației de stat este:
•
De 200 lei / lună pentru copii cu vârsta de până la doi (2) ani.
•
De 84 lei pentru copii cu vârsta de peste doi (2) ani, dar nu mai mult de 18 ani.
Cererile pentru alocația de îngrijire a copilului sunt depuse la primărie sau la Agențiile de Plată și
Inspecție Socială pe raza cărora ai domiciliul sau reședința.

Familia românească și rolurile în familie
Un aspect pe care migranții îl găsesc uneori dificil
de înțeles este rolul partenerilor în cadrul familiei
din țara gazdă. Dinamica vieții în familiile
românești s-a schimbat în ultimii 20 de ani. În plus
față de familia nucleară, constând din tată, mamă
și copii, poți întâlni familii monoparentale sau
necăsătorite.
Familiile românești obișnuiau să fie mari - patru
(4) copii și chiar mai mulți, în special în zonele
rurale. De la sfârșitul regimului comunist în 1989,
populația a început să scadă. Se estimează că
peste 3,4 milioane de români se află în
străinătate. În zilele noastre, familiile românești
sunt destul de mici - doi (2) copii sau mai puțin.
Multe cupluri aleg să nu aibă copii.

Divorțul este în creștere, peste 16% din căsătoriile
românești se încheie prin divorț.
În România, atât femeile cât și bărbații lucrează
pentru a-și plăti facturile și pentru a-și sprijini
familiile.
Când ambii soți lucrează, este posibil ca soția să
câștige mai mult decât soțul. În unele situații, soția
are un loc de muncă, iar soțul nu. Când se întâmplă
acest lucru, soțul îngrijește copiii atunci când nu
sunt la școală.
Este, de asemenea, normal ca în familiile românești
tatăl să meargă la piață, să gătească, să facă
curățenie și să-i ajute pe copii la temele pentru
acasă.

Responsabilități
Legile din România pot fi diferite de legile din țara ta. Astfel, este responsabilitatea ta să le cunoști și să
le respecți pentru a evita situațiile neplăcute, cum ar fi amenzile, închisoarea sau chiar pierderea
dreptului de ședere în România.
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Mai jos vei găsi câteva exemple:

Legile conțin prevederi
referitoare la:

Descriere

Consecințe pentru încălcarea
legii

Posesia și
folosirea
drogurilor

Este ilegal să cultivi, să produci,
să experimentezi, să oferi, să
vinzi sau să cumperi droguri de
risc (canabis, marijuana) și droguri de mare risc (heroină, cocaină,
opiu, amfetamină).

2-7 ani de închisoare pentru
abuzul de substanțe (droguri de
risc) și 5 până la 12 ani de închisoare pentru drogurile de mare
risc.

Fumat

Fumatul este interzis în toate Amendă de la 100 la 500 lei
spațiile publice închise, spațiile de pentru persoanele fizice.
birouri,
transportul
public,
locurile de joacă pentru copii,
școli și spitale.

Consumul de alcool

Consumul de alcool este interzis Amendă de la 100 la 500 de lei.
în anumite zone publice, cum ar
fi: drumuri publice, parcuri,
stadioane, instituții culturale,
teatre, transport public. Vânzarea
de alcool pentru tinerii cu vârsta
sub 18 ani este, de asemenea,
interzisă.

Condusul autovehiculelor

Este ilegal să conduci fără
permis de conducere.
De asemenea, este interzis să bei
alcool sau să iei droguri la volan.
Trebuie să ai un loc special în
mașină dacă transportați copii
sub vârsta de 3 ani și toți
pasagerii din mașină trebuie să
poarte o centură de siguranță.
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Poți primi o pedeapsă cu
închisoare de la 1 la 5 ani.
Suspendarea permisului de conducere și chiar pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani.
Poți primi o amendă de la 360 la
450 de lei.

Îngrijirea copiilor

Copiii din România au dreptul de
a fi protejați împotriva abuzului,
neglijenței, exploatării, traficului,
migrației ilegale, răpirilor, violenței, pornografiei pe Internet și
a oricăror altor forme de violență,
indiferent de mediul în care se
află: familia, instituțiile de
învățământ, instituții publice, instituții de protecție, instituții de
detenție / reabilitare, internet,
mass-media, la locul de muncă, în
locuri unde se practică sporturi
sau în comunitate.
Lăsarea copiilor nesupravegheați
este o formă de neglijență. Orice
act
de
violență
îndreptat
împotriva copiilor este interzis.

Plasarea copiilor în centre
speciale și transferarea responsabilității pentru îngrijirea și
bunăstarea lor către direcțiile de
asistență socială și serviciile de
protecție a copilului; anularea
drepturilor parentale.

Străinii care au șederea legală în Folosirea ilegală a armelor de foc
România pot fi autorizați să se pedepsește cu amendă și
cumpere
numai
arme
de închisoare.
vânătoare, arme de foc sau arme
devenite obiecte de colecție.
Folosirea armelor de foc

Cuvinte cheie
Dreptate,
responsabilitate,
respect
Respectăm legea.

lege, egalitate, Justice, responsibility, law, equality, respect
We respect the law.

Mama / tata, frate / soră, mătușă / unchi
Am o familie mare.

Mother / father, sister / brother, aunt / uncle
I have a big family.

39

40

7. Educație
Învățământul obligatoriu este de zece (10) ani. Învățământul public este gratuit. Limba de predare este
limba română. Există totuși instituții de învățământ în care limba de predare poate fi alta decât limba
română (limba minorităților din România).

Educația pre-universitară
Educația timpurie
Creșă: 0 – 3 ani
Grădiniță: 3 – 5 ani
Grădinițele pot avea un program normal (5 ore / zi), un
program cu ore suplimentare (10 ore / zi), un program
săptămânal (pentru copii din familii defavorizate).
Înregistrarea este gratuită, ceea ce trebuie să faceți în
schimb este să furnizați o fișă de examinare medicală a
copilului și o notificare epidemiologică. Înscrierile se efectuează între martie și iulie în fiecare an.
Învățământul preșcolar
Clasa pregătitoare: 6 ani
Clasele I – IV: 7 – 10 ani
Clasele primare sunt obligatorii. Înscrierea în clasa
pregătitoare se face în fiecare an între februarie și
martie. De obicei, copiii continuă studiile primare în
aceeași școală unde au fost admiși în clasa 0. Copiii
învață în clasele primare de luni până vineri, între
orele 8-12, cu un învățător. În unele școli, există un
program de învățământ preșcolar, dar trebuie să
plătești pentru el. Copiii nu primesc note, dar sunt evaluați prin calificative(FB = Foarte bine, B = Bine, S =
Suficient,
I= Insuficient).
Învățământul secundar

Gimnaziul (învățământul secundar inferior): clasele
V – VIII (11 – 14 ani)
Liceul (învățământul secundar superior): clasele
IX – XII (15 – 19 ani)
În timpul gimnaziului, disciplinele de studiu sunt
diversificate și se introduce a doua limbă străină (de
obicei limba engleză, franceză, italiană sau germană).
Elevii studiază fiecare disciplină cu un profesor diferit și
primesc note (de la 1 la 10, unde 10 este nota cea mai
mare, notele sub 5 sunt nesatisfăcătoare și nu permit elevului să treacă în anul școlar următor (aceștia
devin corigenți). În cazul disciplinelor principale (limba română, matematică și, începând cu clasa a VIII-a,
și în cazul disciplinelor istorie sau geografie) elevii sunt examinați o dată pe semestru printr-o serie de
teste complexe (teză) care acoperă tot ce s-a studiat în cursul anului școlar până la acel moment.
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La trecerea de la gimnaziu la liceu, elevii au o evaluare la matematică și la limba română, cunoscută sub
numele de evaluare națională, cu subiecte de examinare unice la nivel național. După evaluarea
națională, elevii sunt repartizați la un liceu, în funcție de opțiunile pe care le-au exprimat și de nota
finală (obținută din media notelor primite în cadrul evaluării naționale - 75% și media finală a anilor de
studiu - 25%).
La liceu, profilurile de studiu pot fi generale, pentru
cei care aleg licee teoretice, specifice (de exemplu,
inițierea într-o profesie) pentru cei care aleg licee cu
profil tehnologic (tehnic, protecția mediului) sau
vocațional (cu profil militar, pedagogic, sportiv,
artistic). Studiile la nivel de liceu sunt încheiate cu
un examen de Bacalaureat, numit și examen de
maturitate. Pentru a promova, nota medie pentru
toate examenele nu poate fi mai mică de 6, iar
pentru fiecare examen în parte nota trebuie să fie
de minim 5. Diploma de Bacalaureat asigură accesul
la învățământul postliceal și universitar.
Învățământul primar și secundar este împărțit în două semestre care desfășoară între lunile septembrie

și iunie a anului următor, cu mai multe vacanțe între ele, cum ar fi vacanța din perioada iernii - vacanța
de iarnă (două săptămâni în perioada decembrie-ianuarie), în timpul primăverii – vacanța de primăvară
(o săptămână în martie sau aprilie) și în timpul verii – vacanța de vară (de la sfârșitul lunii iunie până la
începutul lunii septembrie).
Fiecare părinte este responsabil pentru a asigura transportul școlar pentru copiii săi. Transportul
organizat, cu autobuze, este prevăzut în cazul școlilor private sau al școlilor de stat, dar numai atunci
când distanța dintre școală și casă este foarte mare și nu există alte mijloace de transport în comun.
Clasele sunt mixte (băieți și fete), iar numărul de elevi dintr-o clasă este de aproximativ 25-30.
Învățământul post-liceal
Acest nivel se adresează absolvenților de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat; are o durată de la 1
la 3 ani și asigură o calificare profesională în domenii precum: electronică, informatică, agricultură,
silvicultură, economie, energie, turism, sănătate și asistență didactică, estetică.

Implicarea părinților
Este responsabilitatea părinților să se asigure de frecventarea școlii de către copiii lor. A merge la școală
la timp este important. De asemenea, este responsabilitatea părinților să verifice dacă lecțiile pentru
acasă sunt făcute și regulamentele școlare respectate. De asemenea, părinții trebuie să participe și ei
activ la educația copiilor lor. Ei sunt încurajați să meargă la școală, să cunoască profesorii și să participe
la întâlnirile școlare.

Învățământul universitar
Învățământul universitar are loc în universități (de stat sau private, cu acreditare), academii sau școli de studii
superioare, și este structurat astfel:
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Studii de licență: de 3
sau 4 ani. Pentru a
ajunge la acest nivel, ai
nevoie de o diplomă de
Bacalaureat. Universitățile au, de asemenea, dreptul de a organiza un examen de admitere. Studiile la acest
nivel sunt
încheiate
cu un examen și cu o
diplomă de licență.

Studiile de masterat:
sunt studii de
specialitate care durează 1 sau 2 ani și
sunt finalizate cu o
teză de dizertație și o
diplomă de masterat.

Studiile de doctorat:
durează 3 ani și se
încheie cu o teză de
doctorat. Absolvenții
primesc titlul de
doctor într-un
anumit domeniu.

În general, pentru a te înscrie în învățământul universitar, ai nevoie de o diplomă originală de studii
care să dovedească faptul că ai terminat liceul în țara ta de origine. Cu toate acestea, în România,
universitățile au autonomie. Ca atare, pot avea cerințe de admitere diferite. Indiferent de acestea,
este foarte important să vorbești limba română pentru a putea participa la cursuri și pentru a obține
educația dorită.
Universitățile organizează un curs intensiv de învățare a limbii române cu o durată de un an pentru
studenții străini. La final, Institutul Limbii Române organizează un examen de evaluare pentru nivelul
B2, în conformitate cu Cadrul European de Referință pentru Studiul Limbilor Străine și îți oferă un
Certificat de Competență Lingvistică pe care va trebui să îl înregistrezi pentru studii. Anul universitar
începe în octombrie și se termină în iunie. Acesta este împărțit în două semestre, fiecare având o
durată de aproximativ 14 săptămâni.

Recunoașterea diplomelor și calificărilor
Pentru a lucra sau a studia în România, angajatorii și școlile vor solicita diplome în original și dovada
calificărilor din țara ta de origine. Deoarece țara de origine se află în afara UE (în UE există un sistem
automat de recunoaștere a diplomelor și a calificărilor), toate diplomele și dovada calificărilor trebuie
să fie recunoscute în sistemul național românesc. În acest scop, trebuie să contactezi Centrul Național
pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED, http://www.cnred.edu.ro) și să urmezi pas cu
pas informațiile prezentate pe site-ul instituției.

Cuvinte cheie
Grădiniță, școală, liceu, facultate,
diplomă
E important să mergi la școală.

educație, Kindergarten, school, high school, faculty,
education, diploma
It is important to go to school.
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8.Sănătate
Ai același acces la asistență medicală ca cetățenii
români. Trebuie să te înscrii în sistemul național
de asigurări de sănătate, să plătești taxa lunară
pentru asigurarea de sănătate și să te înscrii la un
medic de famile. La cerere, vei primi un card de
sănătate pe care îl vei prezenta de fiecare dată
când te duci la medicul de familie sau la orice alt
medic și când mergi la farmacie cu o rețetă.
Dacă ești angajat, contribuția la asigurările de
sănătate va fi plătită prin angajator, împreună cu
alte contribuții de asigurări sociale (de exemplu,
pensie, indemnizații de șomaj etc.). Dacă lucrezi
ca întreprinzător independent și ai nevoie de
asistență medicală, poți semna un contract
individual cu Casa de Asigurări de Sănătate din

județul unde ai reședința sau domiciliul și plătești
contribuția lunară. Dacă nu ai venituri:
•
Poți plăti o taxă lunară pentru o perioadă de
12 luni (190 RON/lună sau 2.280 RON/an) sau
•
Poți plăti 1.330 RON numai atunci când ai
nevoie de asistența medicală pe care o
asigură Casa de Asigurări.
Asigurarea de sănătate este gratuită pentru copii
și tineri până la vârsta de 18 ani; elevii, tinerii cu
vârsta de până la 26 de ani care studiază și nu
realizează venituri; femeile însărcinate și mamele
tinere fără venituri sau cu venituri sub salariul
minim pe economie.

Dacă nu ai asigurare, există totuși un număr minim de servicii și asistență specializată pentru situații de
urgență sau verificări periodice de care poți beneficia (prim ajutor, hepatită, tuberculoză, rabie,
planificare familială). Serviciile medicale de urgență sunt oferite gratuit. Dacă nu ești încă asigurat, poți
beneficia de consultări și tratament medical dacă achiți o taxă.
În caz de urgență (accident, arsuri, tăieturi etc.), poți suna la numărul 112 (număr gratuit) pentru o
ambulanță. Serviciul de ambulanță este gratuit, precum și îngrijirea medicală și orice tip de intervenții
medicale-chirurgicale furnizate ca răspuns la urgență. Când suni la 112, toate instituțiile responsabile
pentru situațiile de urgență sunt activate (pompierii, poliția, ambulanța) și poți vorbi în limba maternă.
Indiferent dacă ai sau nu o asigurare de sănătate, situația ta medicală este confidențială.

Cuvinte cheie
Medic, sănătate, boală, control medical, spital
Ma doare capul. Nu iau medicamente.

Doctor, health, disease, medical check-up, hospital
I have a headache. I don’t take pills.
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9.Ocupare
Obținerea unui loc de muncă trebuie să fie o prioritate, mai ales dacă ți s-a acordat protecție
internațională. Un loc de muncă este esențial pentru a-ți ajuta familia. Din păcate, este posibil să
nu poți găsi un loc de muncă potrivit pregătirii sau experienței pe care le ai. În schimb, îți
recomandăm să accepți locul de muncă oferit și să lucrezi pentru a învăța limba, pentru a-ți
echivala diplomele și pregătirea anterioară, cât și pentru a câștiga experiență de lucru care să-ți
permită să îți îmbunătățești situația.
Ai acces la piața muncii în același condiții ca cetățenii români. Ai dreptul să muncești legal la
vârsta de 16 ani. Obținerea unui loc de muncă este un proces pentru care vei avea nevoie de
răbdare și determinare. Acest proces începe odată cu trimiterea de Curriculum Vitae (CV) pentru
locuri de muncă disponibile.

Căutarea unui loc de muncă
Ai acces la locurile de muncă oferite de Agențiile Județene de Ocupare a Forței de Muncă
(AJOFM), la care te sfătuim să te înscrii. În plus față de înscrierea la AJOFM, poți:
•
căuta locuri de muncă online: www.bestjobs.ro, www.ejobs.ro, www.myjob.ro,
www.anuntul.ro, www.hipo.ro, www.cariereonline.ro sau pe Facebook.
•
să urmărești anunțurile de locuri de muncă din secțiunea relevantă a ziarelor locale.
•
să participi la un ”târg al locurilor de muncă” organizat în orașul tău.
•
folosi serviciile unei agenții recrutare care poate căuta locuri de muncă pentru tine, cum ar
fi www.viajob.ro sau www.manpower.ro
•
să te adresezi prietenilor sau rudelor pentru locuri de muncă. Nu te izola; cei din jurul tău
poate știu locuri de muncă disponibile!
•
să îți oferi sprijinul în calitate de voluntar, în special în cadrul ONG-urilor sau a
organizațiilor internaționale. Este posibil să obții un loc de muncă în organizațiile
respective sau acestea te pot recomanda pentru un loc de muncă.

Obținerea unui loc de muncă
Te sfătuim ca, dacă îți arăți interesul pentru un loc de muncă și trimiți un CV, să nu stai să aștepți
un răspuns din partea angajatorului. E indicat să te arăți interesat de mai multe locuri de muncă
în același timp și, în cazul în care nu primești un răspuns, să le scrii angajatorilor pentru a întreba
despre situația solicitării tale.
Odată ce ai identificat un loc de muncă, de obicei, trimiți unui CV și o unei scrisoare de intenție.
Un CV este o listă formală a calificărilor și a experienței tale de lucru. O scrisoare de intenție este
o scurtă descriere a calităților și competențelor tale pentru locul de muncă respectiv.

Interviul
Un interviu este o discuție cu un potențial angajator despre ceea ce știi să faci și despre experiența ta. Dacă faci o impresie bună la interviu, șansele de a fi angajat cresc semnificativ. Poți face
o impresie bună, ținând cont de următoarele sfaturi:
Fii punctual. Punctualitatea este din ce în ce mai importantă în România. Dacă ai întârziat,
angajatorul tău ar putea crede că vei întârzia și la serviciu.
Îmbrăcămintea să fie curată și aranjată. Este foarte important să nu mergi la un interviu în
pantaloni scurți sau cu nasturi lipsă la cămașă.
Limbajul non-verbal să fie pozitiv. Zâmbește, privește persoana în ochi și strânge mâna
angajatorului cu siguranță și fermitate.
Arată o atitudine încrezătoare. Vorbește despre tine pozitiv și despre calitățile și abilitățile tale.
Pune întrebări despre companie și mediul de lucru. Astfel de întrebări lasă impresia că ești cu
adevărat interesat de acel loc de muncă.
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Contractul de angajare
Este foarte important să fii angajat legal. Nimic nu te poate proteja dacă accepți să lucrezi fără contract. Lucrul fără contract te expune la riscuri precum: condiții de muncă proaste, un salariu mai mic
decât cel care a fost agreat inițial, plăți întârziate pentru munca efectuată și contribuții sociale
neplătite de angajator.
În România, în 2018, salariul minim este de 1.900 RON (salariu brut) pentru o zi lucrătoare de 8 ore / zi.
Salariul brut include toate veniturile. Salariul pe care îl vei primi este salariul net, care este diferența
dintre salariul tău brut și contribuțiile tale la sistemul de asigurări sociale și de sănătate, precum și alte
cheltuieli legate de poziția ta profesională. De exemplu, dacă ai un salariu brut de 1.900, salariul tău
net va fi de 1.162 RON.

Contribuții la sistemul de asigurări sociale
Dintr-un salariu brut de 1.900 RON, următoarele contribuții vor fi deduse:
Asigurare socială (pensie, șomaj, asistență socială)
– 25%

475 RON

Asigurare de sănătate – 10%

190 RON

Asigurare de angajare – 2.25%

43 RON

Taxe pe venit – 10%

73 RON

Total

781 RON

Cuvinte cheie
Loc de muncă, interviu, salariu

Job, interview, salary

Mâine am un interviu pentru un loc de muncă nou.

I have an interview tomorrow
for a new job.
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10.Locuire
Locuințele variază în funcție de tip, dimensiune și
preț. În orașele mari, în orașele mai mici și, în
unele cazuri, la sate, blocurile sunt cele mai
frecvente. Blocurile de apartamente pot avea
până la 10 etaje și pot fi compuse din
apartamente care au una (1), două (2) sau mai
multe camere. Un apartament de tip mai vechi,
destul de des întâlnit, are două camere și în jur
de 40 de metri pătrați (m2), iar o garsonieră
aproximativ 25-30 de m2. Blocurile recent
construite au spații mai mari (de exemplu, 50 de
m2 pentru un
apartament cu două camere),
sunt mai luminoase și mai departe de centrul
orașului, dar au, de asemenea, un preț mai mare
de chirie sau de achiziție. Structura spațiului este
asemănătoare, majoritatea având o bucătărie, o
baie și un balcon. Apartamentele și casele pot fi
închiriate mobilate sau nemobilate. În spațiile

nemobilate nu vei găsi aparate electrocasnice
(frigider, aragaz sau mașină de spălat). De obicei,
apartamentele și casele sunt conectate la
rețelele publice de apă, gaz și electricitate. Cu
toate acestea, în unele zone locuințele sunt
încălzite cu sobe pe bază de lemne de foc sau cu
centrale individuale de încălzire.
Înainte de a închiria o locuință, îți recomandăm să
ai în vedere următoarele:
Zona sau împrejurimile: vezi dacă există oportunități de lucru, școală, transport public și magazine în apropiere.
Costul chiriei: asigură-te că îți poți permite să
plătești chiria și să îți mai rămână bani pentru
utilități (apă, gaz, electricitate, TV prin cablu /
internet, alte costuri de întreținere).
Contractul de închiriere: drepturile și obligațiile
prevăzute de acesta.

Închirierea unei locuințe
Există ONG-uri care te pot ajuta să găsești locuința potrivită. Durata și valoarea sprijinului pentru chirie
și utilități pe care o poate oferi un ONG variază în funcție de programele pe care le desfășoară și de
finanțarea pe care o are. De obicei, sprijinul va dura până la un an, dar acest lucru nu este o garanție.
Poți, de asemenea, să-ți cauți locuință pe cont propriu:
•
Întreabă prietenii dacă au sau cunosc alte persoane care închiriază spații de locuit;
•
Urmărește anunțurile de pe clădiri au ziarele la secțiunea ”închirieri”;
•
Caută online: www.imobiliare.ro, www.olx.ro, www.anuntul.ro, www.imopedia.ro, etc.
•
Ia legătura cu o agenție imobiliară.

Cuvinte cheie
Casă, apartament, garsonieră

House, apartment, studio

Căutam o casă pentru toată familia.

We are looking for a house for the whole family.
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11.Moneda

Moneda națională este leul românesc (plural "lei"). Un "leu" este echivalent cu 100 de bani.
Denumirea oficială a monedei românești este RON.

1 ron = approx. 0,25 dolari
1 ron = approx. 0,22 euro
5 ron = approx. 1,25 dolari
5 ron = approx. 1,07 euro
10 ron = approx. 2,51 dolari
10 ron = approx. 2,15 euro
50 ron = approx. 12,58 dolari
50 ron = approx. 10,75 euro
100 ron = approx. 25,16 dolari
100 ron = approx. 21,51 euro
200 ron = approx. 50,33 dolari
200 ron = approx. 43,02 euro
500 ron = approx. 125,83 dolari
500 ron = approx. 107,56 euro
100 bani = 1 leu
Monedele românești
50 bani = 0.5 lei
10 bani = 0.1 lei
5 bani = 0.05 lei
1 ban = 0.01 lei
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12.Anexe
Anexa 1

Organizații care oferă sprijin pentru integrare în România
Centre Regionale de Integrare
Regiunea 1:București, Prahova, Buzău, Dambovița, Argeș, Valcea, Gorj, Brașov, Covasna, Giurgiu,
Călărași, Ialomița, Teleroman, Olt, Dolj
Centrul Regional de Integrare București:
Str. Viitorului, nr. 11, sector 2, București
Tel: 021-210.30.50
E-mail: iombucharest@iom.int
Centrul Regional de Integrare Craiova:
Str. Frații Buzești, nr. 25, Craiova
Tel: 0351-442.287
E-mail: a.globalhelp@yahoo.com
Centrul Regional de Integrare Brașov:
Str. Aurel Vlaicu, nr.25 bis, etajul 2 (fosta Școală Nr. 24), Brașov
Tel: 0766-282.090
E-mail: astrid2001ro@yahoo.com , astrid@arpcps.ro
Regiunea 2: Galați, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, Constanța
Centrul Regional de Integrare Constanța:
Blvd. Mamaia, nr. 13, Constanța
Tel: 0738-719.233; 0738-719.235
Fax: 0372-877.090
Email: jrsromania@gmail.com
Centrul Regional de Integrare Galați :
Str. Brăilei, nr. 37, etaj 2, Galati
Tel: 0738-719.234; 0738-719.231
Fax:0372-877.090
E-mail: jrsromania@gmail.com
Punctul de lucru Galați (Fundația Inimă de Copil):
Str. Furnaliștilor, Nr. 7, Galați
Tel: 0236-312.199
Fax: 0236-312199
E-mail: office@inimadecopil.ro
Regiunea 3: Suceava, Botoșani, Neamț, Iași
Centrul Regional de Integrare Iași:
Str. Păcurari, Nr. 66, Iași (persoană de contact: Zota Ionuț Lucian)
Tel: 0745-922.668
E-mail: rttiasi@gmail.com
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Centrul Regional de Integrare Rădăuți:
Str. I.L Caragiale, 9A Radauti (persoană de contact: Iulia Cazaciuc)
Tel: 0754-494.400
E-mail: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com
Regiunea 4: Satu Mare, Sălaj, Cluj, Bistrița Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Alba
Centrul Regional de Integrare Cluj-Napoca:
Blvd. 21 Decembrie 1989, nr. 108, apt 23-24, Cluj
Tel: 0264-434.806
E-mail: macaveiflorin@yahoo.com ; 93atoth@gmail.com
Centrul Regional de Integrare Baia Mare :
Str. Rachetei, nr.3, Baia Mare
Tel: 0260-222.226
E-mail: assoc@asoc.ro
Punctul de lucru Sibiu – Centrul de Informare a Migranților Sibiu
Str. Constantin Noica, nr.1, Sibiu
Tel/Fax: 0269-215.944
E-mail: costin1i@yahoo.com
Punct de lucru Târgu-Mureș – Centrul de Informare a Migranților Târgu-Mureș
Str. Emil Dandea, nr.13, Târgu Mures
Tel: 0742-029458
E-mail: hajnal_sz@yahoo.com
Punctul de lucru Șomcuta Mare
Str. Cetății, nr.1, Șomcuta Mare, Maramureș
Tel:0260-222.226
E-mail: assoc@asoc.ro
Regiunea 5: Mehedinți, Caraș Severin, Bihor, Arad, Hunedoara
Centrul Regional de Integrare Timișoara
Str. Gheorghe Sincai, Nr.9, Timișoara
Tel: 0256-217.096/0740-040.032
E-mail: ilioni.flavius@yahoo.ro
Centrul Regional de Integrare Oradea
Str. Buzăului, nr. 2B, Oradea
Tel/ fax: 0259-436.601/0743-081.449
E-mail: adrianapopa@filantropiaoradea.ro
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Anexa 2

Statele semnatare ale Acordului european privind călătoriile fără viză pentru refugiați din 1959

Armenia

Luxemburg

Belgia

Malta

Republica Cehă

Norvegia

Cipru

Olanda

Danemarca

Polonia

Elveția

Portugalia

Finlanda

România

Germania

Slovacia

Irlanda

Spania

Islanda

Suedia

Italia

Ungaria

Liechtenstein
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