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 este un grup politic liberal și pro-european al Parlamentului European, Renew Europe
fondat în anul 2019. Este succesorul grupului Alianța Liberalilor și Democraților pentru 

Europa (ALDE) și are 104 membri, fiind cel mai mare grup centrist din istoria 

Parlamentului European.

Având în spate un mandat puternic din partea cetățenilor, Grupul  luptă Renew Europe
pentru o Europă prosperă în beneficiul tuturor europenilor, care se poate construi prin 

investiții în cetățeni și prin valorificarea deplină a potențialului pieței unice. Totodată, 

Grupul  consideră că protecția mediului, creșterea economică, Renew Europe
concurența echitabilă și responsabilitatea merg mână în mână.

Grupul  luptă împotriva tendințelor iliberale și naționaliste care din Renew Europe
nefericire au reapărut în unele țări. 

Misiunea  este să reînnoiască  Europa și să protejeze viitorul nostru.Renew Europe
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Odată cu integrarea în Uniunea Europeană, România a devenit o țară deschisă, iar românii se 
bucură de libertatea de a călători și de a munci în toate statele Uniunii. Mobilitatea muncii 
este unul dintre cele mai importante aspecte ale unei piețe libere, ale unui mediu de 
producție internațional. 
Experiența dobândită în alte state poate aduce plus valoare societății românești în momentul 
în care muncitorii români din orice domeniu și de pe orice nivel hotărăsc să se întoarcă în țară. 
Este nevoie însă, să ne schimbăm puțin percepția și să ne dăm seama că oriunde suntem în 
Uniunea Europeană, suntem acasă. Noi, românii, la fel ca celelalte națiuni, suntem cetățeni 
europeni, iar prin contribuția noastră la economia europeană contribuim la ridicarea tuturor 
statelor europene, implicit a României. 
Este important să ducem cunoștințele noastre, cultura și tradițiile, de multe ori extrem de utile, 
în întreaga Uniune Europeană, dar pentru aceasta trebuie să ne putem integra rapid, să avem 
o atitudine care nu contravine legilor și regulilor statului în care ne-am hotărât să rămânem 
pentru mai mult sau mai puțin timp. 
Acest ghid, vine să ofere informațiile de bază cu privire la pașii legali pe care trebuie să-i 
facem atunci când dorim să ne stabilim în Italia și poate constitui o bază de pornire, o 
sugestie, pentru un îndrumar similar pentru celelalte state membre ale Uniunii Europene. 
Eu, personal, mi-aș dori ca toți românii să se întoarcă înapoi în România, dar sunt conștient că 
unii își construiesc o viață în altă parte, însă din călătoriile mele și discuțiile cu diaspora, 
oriunde am fi, suntem români și mai presus de toate suntem europeni.
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Capitolul 1.
Cetățenii UE în ITALIA: Circulația și dreptul de ședere

     Cetățenii care aparțin Statelor Membre ale UE și familiile lor pot circula liber și locui în Italia dacă se respectă 
anumite condiții. Dreptul de intrare și de ședere în Italia poate fi limitat doar din motive de siguranța statului  și 
de siguranță publică.
 

     1) ȘEDEREA PENTRU O DURATĂ MAI MICĂ DE TREI LUNI

      Pentru o ședere cu o durată mai scurtă de 3 luni este nevoie doar de un document de identitate valid, 
conform regulilor statului de proveniență. Regula este valabilă și pentru membrii familiei care nu au cetățenia 
unui stat membru UE și care însoțesc sau vizitează un cetățean al unui stat membru UE.
     Cetățeanul comunitar (și membrii extracomunitari ai familiei sale) în aceste trei luni au obligația de a se 
prezenta la Poliția Statală (Questura) pentru a declara prezența în Italia (Dichiarazione di presenza).

     Atenție: În cazul în care nu a fost efectuată o astfel de declarație de prezență, se presupune că șederea s-a 
prelungit pe o perioadă mai mare de trei luni. Cei care provin din spațiul Schengen trebuie să declare propria 
prezență până în opt zile de la intrarea în Italia. Pentru cetățenii țărilor non-Schengen, declarația se consideră 
îndeplinită în momentul intrării la frontieră, când intră în Italia.

     2) ȘEDEREA PENTRU O DURATĂ MAI MARE DE TREI LUNI ȘI MAI MICĂ DE CINCI ANI

     Cetățenii aparținând UE trebuie să se înscrie la Registrul de evidență a populației localității de rezidență 
(Anagrafe),  dacă știu că vor rămâne mai mult de trei luni.
     Cetățenii UE au dreptul de ședere în Italia pentru o perioadă mai lungă de trei luni în următoarele cazuri:
- este lucrător dependent sau independent al statului italian;
- dispune pentru el și familia lui de resurse economice suficiente în așa fel încât subzistența sa să nu devină o 
responsabilitate a serviciilor de asistență socială a statului pe perioada șederii sale și totodată să posede o 
asigurare sanitară care să acopere orice risc de sănătate pe teritoriul italian;
- este înscris la cursurile unui institut public sau privat recunoscut pentru a urma studii de formare profesională 
și dispune pentru el însuși și pentru membrii familiei sale de resurse economice suficiente pentru a nu deveni o 
responsabilitate a servicilor de asistență socială a statului pe timpul șederii și totodată să dispună de o 
asigurare medicală care să acopere toate riscurile de sănătate pe timpul șederii în Italia;
- este un membru al familiei care acompaniază sau reîntregește familia unui cetățean UE care are dreptul de 
ședere superior la trei luni. Acest drept este recunoscut și celor care provin dintr-un stat non-UE care 
acompaniază sau reîntregesc familia unui cetățean UE;

     3) ȘEDEREA PE DURATĂ SUPERIOARĂ MAI MARE DE CINCI ANI (DREPT DE ȘEDERE 
PERMANENT)
     Cetățenii din UE care au locuit legal și în mod continuu pentru cinci ani pe teritoriul italian primesc drept de 
ședere permanent.
      În anumite condiții, cetățeanul UE lucrător subordonat sau autonom, poate primi dreptul de ședere 
permanent înainte de împlinirea termenului de cinci ani de rezidență legală (pensionare, contract de muncă într-
un alt stat membru UE sau incapacitate permanentă de muncă).
     Cetățenii UE care au dobândit dreptul de ședere permanentă au dreptul de a obține de la Primăria ( Comune) 
unde au rezidența un “Attestato di permesso soggiorno”.

     Pentru dobândirea atestatului sunt necesare:
- documentul de identitate;
- autocertificare relativă la rezidența în Italia pentru cinci ani;
- documentația care demonstrează șederea continuă pentru cinci ani (în esență aceleași condiții prevăzute 
pentru cererea înscrierii Anagrafice, dar cu adăugarea în plus a continuității pentru cinci ani);
 
     Membrii familiei cetățeanului UE primesc dreptul de ședere permanentă dacă au locuit legal și în mod 
continuu pentru cinci ani pe teritoriul italian împreună cu cetățeanul UE,  dacă se solicită Atestatul de ședere 
permanentă.
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Capitolul 1.
Cetățenii UE în ITALIA: Circulația și dreptul de ședere

     Continuitatea șederii nu se consideră a fi întreruptă de absențe:
-  care nu depășesc șase luni consecutive pe an;
-  de durată mai mare de șase luni dar mai mică de doi ani pentru absolvirea obligațiilor militare;
-  până la 12 luni consecutive pentru motive relevante ca: sarcina și nașterea unui copil, boli grave, studii sau 
formare profesională sau muncă într-un alt stat membru UE sau într-o țară terță;
     Continuitatea șederii este considerată întreruptă în cazul adoptării unei prevederi de îndepărtare de către 
Statul italian.

      CARD DE DIZABILITATE

     Din aprilie 2022 este posibilă solicitarea unui card de dizabilitate în secțiunea dedicată acestora pe site-ul 
INPS, ce va permite persoanelor cu dizabilități să obțină facilități în domenii sportive, culturale și de transport în 
toată Europa. Participă la acest proiect opt state din UE: Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Malta, Slovenia, 
România și Italia.
 

     BULETIN EXPIRAT SAU PIERDUT

      Cetățenii români care se află în Italia, nu dețin carte de identitate românească valabilă din cauza expirării, 
furtului, deteriorării, schimbării numelui sau a domiciliului și nu se pot deplasa în România pot face la Secția 
Consulară o procură specială pentru obținerea unei noi cărți de identitate.
      Persoana din România împuternicită se va prezenta la secția de poliție în raza căreia solicitantul are 
domiciliul, în numele său, pentru a obține un nou document de identitate. Serviciul este scutit de la plata taxelor 
consulare. Procurile vor fi semnate de solicitant la sediul oficiului consular, în prezența consulului. Prima carte de 
identitate, după împlinirea vârstei de 14 ani și până la împlinirea vârstei de 18 ani, nu se poate elibera prin 
procura specială.
 
     Documentele necesare:
-   document de identitate românesc valabil (pașaport, titlu de călătorie sau carte/buletin de identitate);
-   4 fotografii color identice și de dată recentă mărimea 3 x 4 cm având la bază o bandă albă de 7 mm;
-   solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei pe care o împuternicește: serie și numărul cărții 
de identitate, data eliberării și autoritatea emitentă, adresă, Cod Numeric Personal, data și locul nașterii;

     CUMPĂRĂTURI DE BUNURI EFECTUATE ÎN UE
     Bunuri importabile

     Bunurile și produsele în vânzare în orice magazin din UE pot fi cumpărate și aduse în Italia ca urmare a 
faptului că pot circula liber pe teritoriul UE. 
     În cazul sumelor în valută mai mari de 10.000 € de persoană ele trebuie declarate prin completarea unui 
formular specific.
      În cazul călătoriilor în UE pot fi transportate produse din carne sau lapte, atâta timp cât sunt destinate 
consumului propriu. Acest lucru se aplică și pentru plante și produse vegetale – flori, fructe, legume – dacă 
acestea au crescut în UE și nu au dăunători sau boli. Dacă se manifestă focare de organisme nocive, în vamă se 
poate lua decizia de restricții privind cantitatea de produse transportabile în Italia. De asemenea aceste norme 
sunt valabile și pentru expedierile poștale în interiorul spațiului comunitar.
 

     CUMPĂRĂTURI DE BUNURI EFECTUATE ÎN AFARA UE

     Călătorii care ajung în Italia dintr-o țară din afara UE, au dreptul de a importa pe teritoriul italian mărfuri cu o 
valoare cumulativă inferioară sumei de 300 € pentru fiecare călător în parte. Bunul care are o valoare inferioară 
de 300 de euro este scutit de orice taxă și poate fi transportat în bagajul personal. Este vorba deci de un 
transport ocazional care nu trebuie să reprezinte o sursă de câștig pentru cel ce îl importă, uzul pe care îl face 
trebuie așadar să fie personal sau familiar. Dacă intrarea se face cu avionul sau cu vaporul, limita crește la 430 
euro.
     Pentru minorii sub 15 ani limita este de 150 euro, independent de mijlocul de transport cu care se ajunge în 
Italia sau într-un stat UE.
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Capitolul 1.
Cetățenii UE în ITALIA: Circulația și dreptul de ședere

Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

     Peste limitele indicate este prevăzută plata taxelor vamale, care se calculează pe valoarea întreagă a bunului 
respectiv. Dacă bunurile sunt însă reprezentate de alcool sau țigări sunt impuse limite cantitative. 
În Italia pot fi importate până la:
-     200 bucăți țigări, 100 bucăți pipe mici sau 50 mari, 250 grame tabac de fum;
-     1 litru de băuturi alcoolice sau alcool cu gradație superioara la 22%,
-     1 litru de alcool etilic nedenaturat cu gradație egală și non superioară la 80%;
-     2 litri de băuturi alcoolice sau alcool cu gradații inferioare la 22%;
-     4 litri de vin, 16 litri de bere;

 
     Roaming internațional

     Ce este? Când călătorim într-o țară UE, datorită serviciului de roaming internațional putem efectua și primi 
apeluri telefonice, mesaje sau să navigăm pe internet pe propriul smartphone fără întreruperi ale serviciului, 
datorită unui acord făcut între propriul operator mobil și operatorul țării care ne găzduiește în acel moment și 
care permite utilizarea propriei rețele mobile. Regulamentul UE n. 531/2012 permite tuturor cetățenilor UE să aibă 
acces la internet și să poată efectua apeluri în toate statele membre UE cu aceleași condiții tarifare aflate în 
vigoare în propria țară fără costuri adăugate față de tarifele naționale.
     Este de menționat că a fost stipulat un acord între instituțiile UE pentru a extinde abolirea plății roamingului 
internațional până în 2032.

     Ce este codul fiscal?

     Codul fiscal (codice fiscale) este un număr de identificare fiscală de care vei avea nevoie pentru accesarea 
serviciilor publice sau private (deschiderea unui cont bancar sau poștal, cumpărarea sau înregistrarea unui 
vehicul sau a unei case, semnarea unui contract de închiriere a unei locuințe, semnarea contractelor cu 
companiile ce furnizează servicii și utilități, semnarea unui contract de muncă etc.). Acesta este eliberat de 
Agenzia delle entrate (Agenția fiscală Italiană) și este asemănător unui card bancar cu un cod unic de 16 cifre 
alfanumerice.

     Cum se obține?
 
     Cererea se poate face la cel mai apropiat birou Agenzia delle Entrate completând formularul AA4/8 (modello 
AA4/8) împreună cu un document de identitate valabil, prin mail sau poștă electronică certificată (PEC) - 
formularul va fi semnat olograf (de mână) sau digital.

     Cardul de sănătate (tessera sanitaria) 

     Cardul de sănătate (TS) este documentul personal care se eliberează tuturor cetățenilor care au dreptul la 
serviciile oferite de Serviciul Național de Sănătate (SSN).
     Cardul de sănătate poate fi eliberat cu următoarele condiții:
-       Dețineți deja codul fiscal
-       Sunteți înscris la ASL (Direcția de Sănătate Publică)
     Rolul cardului de sănătate este acela de a garanta cetățeanului accesul la sistemul de sănătate publică.

     Copiilor nou născuți li se vor atribui codurile fiscale de către Primărie după prezentarea certificatului de 
naștere de către părinți (sau tutore). Cererea pentru codul fiscal se poate face la ghișeele Agenției Fiscale 
Italiene, sau online dacă sunteți înregistrat pe platforma online a Agenției. După atribuirea codului fiscal se 
întocmește și se trimite cardul de sănătate (cu o valabilitate de 1 an) la adresa de reședința declarată.
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Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

     Un nou card de sănătate, cu o valabilitate normală de șase ani, va fi pregătit și expediat după ce părinții (sau 
tutorele) au înregistrat copilul la ASL competent, lucru ce va permite și înscrierea la medicul pediatru.
Eliberarea cardului duplicat, în caz de pierdere / furt /  deteriorare se poate face astfel:
· Online pe site-ul Agenției Fiscale Italiene ( Agenzia delle Entrate)
 Prin e-mail sau Poștă electronică certificată ( PEC)
· Cerere la ghișeul  Agenției Fiscale
· Cerere la Direcția de Sănătate Publică în evidența căreia vă aflați ( ASL)
· Pe pagina web  „ Sistema Tessera Sanitaria” Sistema Tessera Sanitaria - Tessera Sanitaria (finanze.it)

     Pentru obținerea cardului de sănătate sunt necesare următoarele documente:
· Carte de identitate și cod fiscal (copii ale documentelor)
· Ultimii doi fluturași de salariu ( dacă este posibil)
· Contract de muncă dacă sunteți angajat chiar și sezonier
· Pentru liber profesioniști: certificatul de înscriere la Camera de Comerț și  la Ordinul Profesional ( Albo 
Professionale)

     În cazul  în care sunteți coasigurat:
· Adeverință de coasigurat *
· Certificatul de căsătorie tradus
· În cazul copiilor - certificat de naștere

      În cazul în care va aflați în șomaj involuntar:

· Ultimul contract de muncă
· Adeverință de înscriere la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă ( Centro per l'impiego)
· Dacă dețineți formularul S1 – Fostele formulare E106, E109, E120, E121
· Formularul S1

*Coasigurat este acea persoană care beneficiază de serviciile naționale  de sănătate datorită faptului că se află 
în întreținerea unei persoane asigurate. Se înțelege că acesta nu va dobândi venituri proprii și are o relație de 
rudenie cu persoană asigurată – soț/soție ; fiu/fiică.
*Pentru a obține adeverință de coasigurat trebuie să informați angajatorul sau INPS (Instituto Nazionale della 
Previdenza Sociale – Institutul Național pentru Protecție Socială)  dacă aveți rude în întreținere pentru anul în 
curs, sau se pot recupera deducerile fiscale prin formularul 730.
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     Înscrierea la medicul de familie ( Scelta del medico)

     Fiecare cetățean are dreptul de a-și alege liber medicul de familie ( Medico di Medicina Generale – MMG) sau 
pediatrul ( Pediatro di Libera Scelta – PLS) pentru a putea beneficia de asistență sanitară oferită de Serviciul 
Sanitar Regional ( SSR).
     Asistența medicală pediatrică este obligatorie de la 0 la 6 ani, poate fi menținută până la 14 ani și prelungită 
până la vârsta de 16 ani doar în cazuri speciale, prezentând la ghișeul ASL o adeverință de exprimare a acordului 
medicului pediatru pentru prelungirea asistenței medicale în următoarele situații:
·     Patologii cronice sau handicap;
·     Anomalii ale dezvoltării în pubertate;
·     Suferință psihosocială dovedită;
     Înscrierea la medicul de familie sau la pediatru se face la birourile Direcției de Sănătate Publică din 
localitatea de rezidență, unde se va elibera un document de înscriere ce va specifica perioada de înscriere la 
Serviciul Sanitar Regional ( SSR) – perioada în care aveți acces la serviciile medicului de familie, numele 
medicului, adresa cabinetului, orarul medicului.
     În situația în care nu vă puteți prezenta la ghișeul Direcției de Sănătate Publică, puteți împuternici o persoană 
de încredere pentru înscrierea la medicul de familie. În aceste caz, mandatarul se va prezenta cu următoarele 
documente:
-    Procura în care va fi specificat numele medicului ales;
-    Fotocopii ale documentului de identitate al persoanei care oferă autorizația și al persoanei împuternicite;
-    Fotocopii ale cardului de sănătate al persoanei care oferă autorizația și al persoanei împuternicite;   
     Pentru înscrierea la medicul de familie sau la medicul pediatru sunt necesare, după caz,  următoarele 
documente:
-    Autocertificare relativă la rezidența în Italia sau cea a rezidenței sanitare temporare ( cea menționată la 
capitolul 1) -  Atestatul permisului de ședere;
-    Declarație cu privire la nucleul familiar (Autcertificazione Stato di famiglia per i nuclei familiari);
-    Fotocopie a cardului de sănătate sau a codului fiscal pentru fiecare membru al familiei;
-    Fotocopie a documentului de identitate valabil pentru fiecare membru al familiei;
-    Fotocopie a codului fiscal sau a cardului de sănătate ( dacă a fost eliberat) a minorului/ copilului nou-născut;
-    Fotocopie a documentului de identitate al părintelului sau al persoanei care deține autoritatea parentală 
(genitore o persona che esercita la patria potestà);

     Pentru schimbarea medicului de familie se cer următorele documente:
-    Autocertificare relativă la rezidență în Italia sau cea a rezidenței sanitare temporare;
-    Declarație cu privire la nucleul familiar ( Autocertificazione Stato di famiglia per i nuclei familiari);
-    Fotocopie a cardului de sănătate sau a codului fiscal pentru fiecare membru al familiei;
-    Fotocopie a documentului de identitate valabil pentru fiecare membru al familiei;
      
     Cererea pentru schimbarea medicului se poate face și online pe site-ul oficial al regiunii unde locuiți.

     
     SPID -  ce este și cum se obține
     SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale – Sistemul Public al Identității Digitale) este acel sistem unic de 
identificare pe baza căruia puteți avea acces la serviciile online puse la dispoziție de către Administrația 
Publică, folosind aceleași date de acces întotdeauna – nume utilizator ( nome utente/username) și parolă ( 
password) – este un document digital pe baza căruia puteți fi identificat pe site-urile și aplicațiile instituțiilor 
italiene ( INPS, CAF, Aplicația guvernamentală IO, Aplicația Immuni)
     Pentru a putea solicita credențialele SPID trebuie să aveți minim 18 ani, un document de identitate valabil 
(carte de identitate, pașaport, card de sănătate ), adresa de e-mail și numărul de telefon.

Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei
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Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

     Identitatea digitală o puteți obține:
· Direct  - la birourile furnizorilor de identitate digitală, ghișeele primăriilor ce au convenții cu furnizorii de 
identitate digitală ( lista primăriilor o puteți consulta pe site-ul 
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/le-pa-per-attivare-spid/  
-     activități comerciale/magazine ce au convenții cu unul din furnizori;
-     Online -  pe site-ul sau aplicația furnizorului ales folosind camera video sau cu un video – audio înregistrat în 
care arătați un document de identitate și cardul de sănătate sau cardul cu codul fiscal;
-     Online – prin aplicațiile furnizorilor ce permit accesul cu smartphone sau tabletă prin intermediul CIE – Carta 
d'identità elettronica sau cu pașaport electronic;
-     Online – cu Cardul Național de Servicii ( Carta Nazionale dei Servizi – CNS), cu cardul de sănătate, sau cu 
semnătura digitală ( Firma Digitale);
     Furnizorii SPID ( Identity Provider) ce vă oferă serviciul gratuit pentru primele două niveluri de siguranță sunt 
următorii : Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Poste Italiane, Register, Sielte, TIM, Lepida

     Cum poți face programare pentru Cartea de Identitate Electronică?

     Prin intermediul portalului AGENDA CIE toți cetățenii pot programa o întâlnire pentru a face Cartea de 
Identitate Electronică (Carta di Identità Elettronica), atât pentru ei înșiși, cât și pentru alte persoane.

Accesați site-ul:     https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
 

     Care sunt documentele necesare pentru a face C.I.E?

     În ziua întâlnirii ai nevoie de:
     -  poză tip buletin,
     - document expirat sau alt document de recunoaștere (carnet, pașaport),
     - carte de credit/ bani cu care să plătiți în jur de 22,17 euro,
     - tessera sanitaria,
     - permis de ședere (pentru persoanele extracomunitare).
 
     În cazul furtului/pierderii de documente:
     - aduceți documentele prezentate mai sus,
     - doi martori care să ateste identitatea,
     - dovadă denunțării furtului/pierderii.

     PAGINA PRINCIPALĂ
     1)   Pe pagina principală, în dreapta, jos, apăsați  

     CITTADINI

PAGINA DE ACCES
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     3)  Pentru a efectua accesul pe pagină se poate utiliza:

·         „Accesso con CIE''
·         „Accesso con SPID''
·         ''Accesso con Codice Fiscale e password''

4) În cazul în care nu aveți SPID sau CIE trebuie să apăsăți „REGISTRAZIONE”.
Aici aveți nevoie de COD  FISCAL și ADRESA E-MAIL
PAGINA DE ÎNREGISTRARE

Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

PAGINA DE ACCES
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Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

     4)  În cazul în care nu aveți SPID sau CIE trebuie să apăsăți „REGISTRAZIONE”.
     Aici aveți nevoie de COD  FISCAL și ADRESA E-MAIL

PAGINA DE ÎNREGISTRARE

·         Prenume (NOME)
·         Numele (COGNOME)
·         Localitatea în care aveți rezidență sau domiciliul (COMUNE RESIDENZA E DOMICILIO)
·         Adresa e-mail (INDIRIZZO E-MAIL) (pe care se va primi o copie a programării)
·         Număr de telefon (NUMERO DI TELEFONO)
·         Parolă (UNA PASSWORD)
·         O întrebare secretă (UNA DOMANDA SEGRETA) (în cazul în care va fi nevoie să recuperati contul în urma 
unui furt)
·         Răspunsul la întrebarea secretă (LA RISPOSTA ALLA DOMANDA SEGRETA)
      !!! Vă sfătuim să scrieți pe o foaie și să păstrați aceste date !

CONFIRMAREA DATELOR

     6)    După completarea datelor personale, selecționați în meniu limba italiană (''Italiano''), bifați ,,non sono un 
robot” și în cele din urmă butonul ''Continuă'' si va apărea o pagină cu confirmarea înregistrării.

PROCESUL DE PROGRAMARE AL ÎNTÂLNIRII
7)      În susul paginii apăsați ''NUOVO APPUNTAMENTO'', așa veți putea face o nouă programare pentru voi înșivă 
sau pentru alte persoane.

INSERAREA DATELOR PERSONALE 
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Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

     PROCESUL DE PROGRAMARE AL ÎNTÂLNIRII

     7)      În susul paginii apăsați ''NUOVO APPUNTAMENTO'', așa veți putea face o nouă programare pentru voi 
înșivă sau pentru alte persoane.

     INSERAREA DATELOR PERSONALE 

     10) Din lista ce s-a deschis alegeți sediul unde 
veți face documentul de identitate. Controlați cu 
atenție, în partea dreaptă, disponibilitatea si 
apăsați pe cerculeț, apoi apăsați butonul

 ''CONTINUĂ''.
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Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

  SELECTAREA ZILEI ȘI A OREI

     11) Din tabelele ce se deschid selectați ziua și ora pe care o doriți. Aveți de ales dintre cele marcate cu 
albastru, apoi apăsați butonul ''CONTINUĂ''.

  SELECTAREA MODALITĂȚII DE RETRAGERE A DOCUMENTULUI

     12) Pe pagina ce se deschide selectați dacă doriți să primiți CIE la primăria de care aparțineți sau dacă doriți  
îl primiți prin poștă, acasă.

Apoi apăsăți “SALVA APPUNTAMENTO'’

!!! Vă sfătuim să mergeți să retrageți documentul pentru a simplifica logistica !
CONFIRMAREA PROGRAMĂRII
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Documente necesare pe teritoriul Italiei

     CONFIRMAREA PROGRAMĂRII 

     13) Pe pagina care se deschide va apărea „Riepilogo Appuntamento”, ceea ce indică că programarea a ajuns 
la bun sfârșit. Apăsând „Salva Riepilogo”, puteți să printați pagina pentru a o prezența în ziua întâlnirii la  
ghișeu.

     DOCUMENTE NECESARE PENTRU SCHIMBAREA ONLINE A REȘEDINȚEI - (în general)

     - SPID, în absența SPID, contactați un CAF;
     - COPIE document ÎN CURS DE VALABILITATE (pașaport sau carte de identitate). În cazul în care sunteți la 
prima înscriere este necesar să prezentați un document eliberat de țara de origine (Carte de Identitate)

ACTE PENTRU A FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REȘEDINȚA:
     · Contract de cesiune (Contratto assegnazione)(ATER, locuința publică): în caz de inserare a unei rude pentru 
extindere a unității familiale, se adaugă o copie a PEC trimisă la ATER;
     · Contract de închiriere (Contratto d'affitto), dacă nu sunteți proprietar: autorizație de la proprietar a 
imobilului cuprinzând: fotocopie după document, număr de telefon și semnătură;
     · Proprietar: sondaj cadastral sau act sau stipulație (visura catastale o rogito o stipula)

 

      DOCUMENTE PENTRU SCHIMBAREA ONLINE A REȘEDINȚEI - (pe lângă lucrurile enumerate mai sus, 

în mod specific:

     CETĂȚENII CARE APARȚIN UE
     Angajații sau persoanele cu activități economice independente:
-          DOCUMENTAȚIE care dovedește această CALITATE - cetățean care deține RESURSE ECONOMICE 
SUFICIENTE pentru sejur (nu muncitor):
-          ISEE nu mai puțin de 5.577,00 €;
-          COPIA unei asigurări de sănătate cu valabilitate anuală sau
-          COPIE a unuia dintre următoarele formulare: E106, E120, E121 sau E33, E109 sau E37; dacă nu intenționați să 
vă transferați reședința în Italia, trebuie sa furnizați T.E.A.M. (Card european de asigurări de sănătate).
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     STUDENT MUNCITOR :
-    DOCUMENTAȚIE care atestă înscrierea într-o instituție cu formare școlară sau profesională;
-    DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE a resurselor economice minime ISEE: 5.830,76;
-    ASIGURARE MEDICALĂ (COPERTURA SANITARIA);
-    Registrul populației rezidențe: COPIE a unei asigurări care acoperă riscurile de sănătate din regiune, valabil 
un an;
-    Evidența Populației Temporare: cardul de sănătate furnizat de statul de apartenență;
      Familiar (UE) al studentei/studentului

        COPIE după documentele originale
     - pentru fiecare membru al familiei solicitant, se presupune că cetățeanul este un lucrător și se poate întreține 
pe sine și familia lui; pentru fiecare membru al familiei care vine se adaugă 2.915,38 la ISEE minim.

Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

     Ce este Indicatorul Situației Economice Echivalente (ISEE)?

     ISEE (Indicatorul Situației Economice Echivalente) este un indicator al situației economice corespunzător 
nucleului familiar, în baza căruia persoanele pot beneficia de anumite subvenții financiare. Astfel, se pot obține 
prestații și servicii sociale, asistențiale, în condiții mai avantajoase, precum și facilitarea acestora în funcție de 
dificultățile referitoare la veniturile salariale, patrimoniale și sociale ale nucleului familiar respectiv.
     Acest indicator ține cont de venituri, de patrimoniul mobiliar și imobiliar și, în general, de toate acele recuzite 
de bogăție care pot aparține fiecărui component al nucleului familiar, deci al întregii familii (care se consideră ca 
fiind compusă din toți acei membri care fac parte din “statutul de familie” și locuiesc în aceeași rezidență). 
     ISEE poate fi considerat “cartea de identitate economică” a unui nucleu familiar. 
     Prezentarea ISEE nu dă automat dreptul la beneficii, subsidii și subvenții, ci este necesar ca valoarea acestuia 
să reintre într-o anumită limită de venit.

     Beneficiile sociale care se pot obține în urma prezentării ISEE în curs de valabilitate -(are 

validitate pentru anul calendaristic în curs al prezentării Declarației și încetează pe 31 Decembrie al aceluiași an) 
sunt :
     - alocație pentru nucleu familiar cu trei copii minori ( Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori);
     - alocație de maternitate (Assegno di maternità);
     - alocații pentru grădiniță și alte servicii educative;
     - ajutor financiar pentru plata cantinei la școală;
     - ajutor financiar pentru prestații școlare (cărți, burse de studiu);
     - alocații pentru taxe universitare;
     - alocații pentru plata asistenței socio-sanitare domiciliare;
     - facilitări tarifare pentru unele servicii de publică utilitate (electricitate, gaz, telefon);
     - venituri pentru cetățenie;
     - reduceri tarifare pentru transport public;
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      Cum se obține ISEE?

     Pentru a obține ISEE este necesară prezentarea preliminară a Declarației Substitutive Unice (DSU - 
Dichiarazione Sostitutiva Unica). Aceasta poate fi făcută în orice perioadă din an, doar de către persoanele care 
au rezidența în Italia.  DSU poate fi prezentată personal de către persoana interesată prin completarea online pe 
site-ul INPS sau adresându-se la un Centru de Asistență Fiscală (CAF) în cadrul căruia se va putea beneficia de 
asistență gratuită pentru redactarea DSU, centru care va efectua apoi transmiterea datelor către INPS. În cele 
din urmă, INPS va transmite atestatul ISEE.

      Ce documente sunt necesare?
De reținut! ISEE vizează datele despre venituri și patrimonii corespunzătoare cu doi ani în urmă, precedenți 
anului în care se prezintă declarația. Pentru completarea DSU și obținerea ISEE sunt necesare următoarele 
documente:
-    cod fiscal italian și document de identitate italian al persoanei care prezintă Declarația;
-    cod fiscal italian al tuturor membrilor nucleului familiar;
-    contractul de închiriere al locuinței  (în cazul în care locuința este cu chirie);
-    documente care demonstrează veniturile percepute cu doi ani în urmă (Modelul 730, Modelul Unic, Modelul 
CUD, Declarație pe propria răspundere pentru veniturile produse în afara Italiei, pensie de întreținere pentru 
soț/soție, etc.);
-    documente care se referă la patrimonii mobiliare și imobiliare avute în posesie la data de 31 Decembrie, cu 
doi ani în urmă anului în care se prezintă Declarația (certificate de cadastru, acte notariale de vânzare-
cumpărare, moșteniri, depozite bancare sau poștale);
-    număr de înmatriculare al autovehiculelor sau motovehiculelor cu capacitate cilindrică superioară de 500 
cmc, posedate la data de prezentare a Declarației; în cazul persoanelor cu dizabilități este necesară adăugarea 
certificatelor de invaliditate.

     Cum se deschide un cont bancar?

      Pentru deschiderea unui cont bancar online sau direct în filiala din teritoriu sunt necesare următoarele 
documente:
-    Cod fiscal sau card de sănătate
-    Document de identitate valabil care atestă rezidență ( carte de identitate, permis de conducere, pașaport)

     Permisul auto

     Permisul de conducere se poate obține participând la cursurile unei școli de șoferi ( ei se ocupă și de 
procedurile birocratice) sau se poate obține pregătindu-vă pe cont propriu, fiind o alegere mai economică, dar 
nu cu mult.
Persoanele care aleg instruirea pe cont propriu și înscrierea la examenele auto trebuie să prezinte Biroului 
Regional al  Transporturillor Rutiere Civile ( Motorizzazione Civile – UMC ) următoarele documente:
-     Formularul TT2112 completat și semnat – îl puteți găsi la birourile autorității mai sus menționate sau poate fi 
descărcat online la următorul link: https://www.ilportaledellautomobilista.it/Moduli/app
-    Chitanțele ce dovedesc plata taxelor de aplicare;
-    Fișa medicală eliberată de un doctor autorizat care atestă că persoana care aplică este aptă pentru a 
conduce autovehicule;
-    Certificat eliberat de medicul de familie;
-    Cartea de identitate în copie și original;
-    Codul fiscal sau cardul de sănătate în copie și original;
-    Înscrierea la o școală de șoferi autorizată;
-    2 fotografii tip pașaport;
Același documente vor fi prezentate și Școlii de Șoferi aleasă.
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Capitolul 2.
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     După promovarea examenului teoretic, persoanei i se va elibera un certificat (foglio rosa) ce îi va permite 
începerea pregătirii practice. Instruirea se poate face doar în prezența unei persoane ce deține permisul de 
conducere de cel puțin 10 ani și are vârstă mai mică de 60 de ani. În cazul în care cel care aplica va fi respins la 
examenul practic, dosarul cu fișa medicală, dovada plății și fotografiile vor fi returnate, astfel încât acesta să se 
poată prezenta la retestare. În cazul promovării examenului, permisul de conducere italian va fi eliberat la fața 
locului.

      Preschimbarea permisului auto

     Se poate solicita preschimbarea permisului românesc în cel italian în cazul expirării, deteriorării, distrugerii 
sau furtului permisului deținut.
     Cererea se poate face la Biroul Regional al Transporturilor Rutiere Civile ( Motorizzazione Civile – UMC ) 
prezentând următoarele documente:
-    Carte de identitate în copie și original;
-    Cod fiscal sau card de sănătate în copie și original;
-    Cerere pe baza formularului TT2112;
-    Chitanțele eliberate pentru plata taxelor aferente;
-    2 fotografii identice dintre care una autentificată – autentificarea se poate face la ghișeele Biroului Regional 
al  Transporturilor Rutiere Civile pe baza de cerere sau la ghișeele Primăriei;
-    Permisul străin în original;
-    În situația în care autoritățile italiene solicită traducerea permisului, aceasta se poate efectua de către 
consulat sau un traducător autorizat;
     Pentru permisele de conducere eliberate în țările membre UE nu se cere chitanță pentru controlul medical 
dacă permisul este încă valabil iar termenul său de valabilitate pentru categoria deținută este identic cu 
valabilitatea permiselor italiene.

     Conversia este obligatorie doar în două cazuri:
-   Când permisul comunitar are valabilitate pe o perioadă nedeterminată, iar în această situație este 
obligatorie preschimbarea permisului la maxim 2 ani de la dobândirea rezidenței pe teritoriul Italiei;
-    Când este necesară revizia permisului de conducere -  revizia permisului este acea procedură de control în 
momentul în care există suspiciuni că șoferul nu mai este apt din punct de vedere fizic pentru conducerea 
autovehiculului sau atunci când se consideră necesară repetarea examenelor de teorie și practice pe cont 
propriu sau apelând la o școală de șoferi;
     Chiar și în cazul în care permisul de conducere este expirat este posibilă preschimbarea, cu aplicarea 
sancțiunilor de rigoare chiar și suspendarea permisului. Dacă permisul este expirat de o perioada mai lungă de 3 
ani, va fi necesară revizia permisului de conducere.

      Înmatricularea mașinilor

     Odată cu înmatricularea autovehiculului acesta va fi înregistrat la Biroul Regional al Transporturilor Rutiere 
Civile ( Motorizzazione Civile - UMC)  și ulterior va fi înregistrat la PRA ( Pubblico Registro Automobilistico). Aceste 
proceduri sunt obligatorii, fie că vorbim despre o mașină nouă sau o mașină folosită/rulată) – se consideră a fi 
nouă o mașină cu mai puțin de 6 000 km și mai puțin de 6 luni de viață.
     Doar urmând acești pași veți putea obține plăcuțele de înmatriculare și talonul mașinii.

     Documentele necesare în cazul achiziționării unui autovehicul nou:
-    Fotocopie cod fiscal ( a cardului de sănătate sau a CIE – carte de identitate electronică) a cumpărătorului 
sau cumpărătorilor ( dacă sunt mai mulți);
-    Fotocopie a unui document de identitate valabil – în cazul în care documentul nu este în limba italiană este 
necesară traducerea legalizată a unui reprezentant consular sau a unui traducător autorizat de vânzare semnat 
de vânzător și autentificat de un notar;
-    Declarația de conformitate sau certificatul european cu omologare italiană;
-    Declarația de înmatriculare eliberată de producător;
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     Înmatricularea mașinilor

-    Formularul NP2C – se poate obține la birourile UMC, ACI ( Automobile Club d'Italia) sau poate fi descărcat 
online pe site-ul aci.it ;
-    Formularul NP2D – se poate obține la birourile UMC, ACI sau se poate fi descărcat online pe site-ul aci.it -  în 
cazul în care vânzătorul redactează actul de vânzare;
-    Formularul T22119 completat și semnat de cumpărător – îl găsiți la birourile UMC sau poate fi descărcat online 
pe site-ul ilportaledellautomobilista.it secțiunea MODULISTICA;

Capitolul 2.
Documente necesare pe teritoriul Italiei

-    În cazul cetățenilor extracomunitari rezidenți pe teritoriul Italiei, va fi necesar atașarea copiei permisului de 
ședere ( permesso di soggiorno) valabil, sau permisul de ședere expirat și copie a adeverinței poștale ce face 
dovadă cererea de reînnoire, sau după caz, copie a adeverinței ce face dovadă depunerea cererii pentru 
eliberarea primului permis de ședere, sau copia permisului de ședere CE – pentru cetățenii cu permis de ședere 
pe termen lung;
-    În cazul în care cumpărătorul este cetățean extracomunitar, rudă a unui cetățean european rezident pe 
teritoriul Italiei, se va cere copie a cărții de ședere pentru rudele cetățenilor UE sau copie a cărții de ședere 
permanente pentru rudele cetățenilor europeni;

     Înregistrarea unui autovehicul adus dintr-o țară membră UE și înregistrarea la PRA.

     Puteți contacta STA – Biroul Electronic Auto ( Sportello Telematico dell'Automobilistă) pentru înregistrarea în 
PRA a unui automobil adus în Italia dintr-o țară membră UE sau SEE (  Spațiu Economic European - Toate  Statele 
membre UE, Islanda, Liechtenstein și Norvegia).
     În cazul în care nu puteți folosi STA, puteți merge la Biroul Regional al Transporturilor Rutiere Civile, apoi în 
termen de 60 de zile, trebuie să efectuați înregistrarea la PRA.
      Pentru înmatricularea unui autovehicul rulat sunt necesare următoarele documente:
-    Document  de identitate  și actul de vânzare – în cazul în care documentele nu sunt în limba italiană, vor fi 
însoțite de traducere legalizată a documentului;
-    Codul fiscal;
-    Formularul NP2C;
-    Formularul NP2D;
     Sunt aceleași documentele ca și în cazul achiziționării unui vehicul nou.

     Dacă persoana este deja proprietarul vehiculului în altă țară, fapt dovedit prin  certificatul străin de 
înmatriculare sau printr-o declarație de proprietate autentificată de un notar, sau de angajații STA împuterniciți, 
sunt necesare următoarele documente:
-    Fotocopie a documentului de identitate a cumpărătorului - în cazul în care documentele nu sunt în limba 
italiană, se va atașa traducerea legalizată a unui reprezentant consular sau traducător autorizat;
-    Cod fiscal ( copie a cardului de sănătate sau copie față și retro CIE );
-   Certificat de înmatriculare în copie și în original;

     În cazul cetățenilor extracomunitari rezidenți pe teritoriul Italiei, va fi necesară atașarea copiei permisului de 
ședere (permesso di soggiorno) valabil, sau permisul de ședere expirat și copie a adeverinței poștale ce face 
dovada cererii de reînnoire, sau după caz, copie a adeverinței ce face dovada depunerii cererii pentru eliberarea 
primului permis de ședere, sau copia permisului de ședere CE – pentru cetățenii cu permis de ședere pe termen 
lung.
     În cazul în care cumpărătorul este cetățean extracomunitar, rudă a unui cetățean european rezident pe 
teritoriul Italiei, se va cere copie a cărții de ședere pentru rudele cetățenilor UE sau copie a cărții de ședere 
permanente pentru rudele cetățenilor europeni.
     Pentru vehiculele provenite și înmatriculare în Germania până la dată de 31.05.2004 se va prezenta 
certificatul de proprietate în original ( Faharzeugbrief ). Pentru vehiculele rulate provenite și înmatriculate în 
Germania de la dată de 01.06.2004 se va prezența copia  Fahrzeugbrief sau copia noului act de proprietate 
(Zulassungsbesheinigungteil)
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     Atestatele pentru șoferi profesioniști ( Certificati professionali)

     Atestatele sunt acele documente obligatorii care vă califică în meseria de șofer profesionist. Principalele 
atestate sunt: KA, KB, CQC mărfuri, CQC persoane și CFP ADR.
     Șoferii care au obținut atestarea profesională  într-o țară europeană, pot avea cele 20 de puncte CQC ce pot 
fi acumulate cu cele 20 ale permisului cu condiția preschimbării permisului și înnoirea CQC conform legislației în 
vigoare.
     Atestatele KA și KB sunt CAP (certificati di Abilitazione Professionale – certificate de calificare profesională) 
sunt obligatorii pentru șoferii motocicletelor cu ataș și autoturisme pentru pasageri.
     Atestatul KA este necesar pentru motocicletele cu sau fără ataș, tricicluri, autovehicule ce nu depășesc masă 
de 1,3t folosite pentru serviciul public sau pentru închiriere cu șofer ( de ex. Instructor și/sau profesori de 
legislație) și este asociat permisului de conducere categoria A.
     Atestatul KB este necesar pentru șoferii taxi, autovehicule și autoturisme ce depășesc masă de 1,3T, deci este 
asociat permisului de conducere categoria B. Astfel, cine deține atestatul KB poate conduce și vehiculele 
menționate pentru KA iar CAP este valabil atât timp cât este valabil și permisul de conducere – când permisul va 
expiră și certificatul de calificare profesională va expiră.
     CAP va fi eliberat după promovarea probei orale susținută la birourile UMC (Motorizazzione Civile) și se va 
înnoi la fiecare 5 ani în urmă avizelor medicale pentru șoferi profesioniști.
     Atestatele CQC ( Carta di qualificazione del conducente)
     Șoferii profesioniști care se ocupă cu transportul mărfurilor sau cu cel de persoane trebuie să dețină atestatul 
CQC Merci ( transport mărfuri) și/sau CQC Persoane ( transport persoane) în funcție de transportul rutier 
efectuat, au termen de valabilitate 5 ani și sunt eliberate de UMC.
     Pregătirea inițială și cea continuă a conducătorilor se va face prin cursuri de pregătire specifice organizate de 
către școlile de șoferi sau centrele de pregătire autorizate și vor fi urmate de examinare teoretică și/sau practică 
pentru obținerea atestatului.
     Prin hotărârea 15909 din 13 iulie 2016, Ministerul Transporturilor menționează că un șofer rezident în Italia și 
posesor de CQC eliberat de un alt stat ( UE sau din Spațiu Economic European ) este valabil.  Acesta trebuie să 
solicite preschimbarea permisului de conducere și ulterior eliberarea permisului CQC.
     În ceea ce privește conversia sau duplicatele documentelor ce dovedesc preschimbarea certificatului CQC 
obținut în alt stat, hotărârea stabilește că atestatul pentru care se solicită conversia, nu va fi restituit țării de 
origine și va fi retras în momentul eliberării permisului CQC.

      Atestatele ADR sau permisul ADR

     Atestatul ADR este acel document necesar pentru transportul de mărfuri periculoase în regim ADR.
     Permisul ADR este de 4 feluri:
-   Permis ADR de tip B – Curs de bază
-   Permis ADR de tip – Curs pentru cisterne
-   Permis ADR de tip B plus material explozibil
-   Permis ADR de tip B plus substanțe radioactive
     Ca și celelalte atestate este valabil 5 ani și este 
eliberat după efectuarea cursului obligatoriu urmat 
de examenul de rigoare susținut la sediile UMC.

* Decretul infrastructuri din septembrie 2021 devenit lege în noiembrie 2021, vine în ajutorul tinerilor aspiranți sub 
35 de ani și a celor care beneficiază de asistență socială ( Reddito di Cittandinanza) sau alți amortizatori sociali 
precum șomajul. Este prevăzut un ajutor de 1000 euro ( nu superior unui procent de 50% din cheltuielile susținute) 
pentru obținerea permisului de categorie superioară.
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      Formularul 730 sau declarația fiscală

     Formularul 730 este acel document de declarație pe venit ( IRPEF) obținut în anul precedent -  Modello Redditi 
( fostul Modello Unico ), care odată completat va fi trimis Agenției Fiscale ( Agenzia delle Entrate) pentru a 
prezenta declarația fiscală.
     În urma declarației se va face un calcul între taxele pe care le-ați plătit și cele cu care sunteți datori. În cazul 
în care ați plătit mai mult, vi se vor restitui banii; în cazul în care ați plătit mai puțin trebuie să restituiți banii 
statului.
     Pentru a vedea formularul 730 puteți accesa site-ul Agenției Fiscale  agenziaentrate.gov.it (Agenzia delle 
Entrate) și va puteți înregistra astfel:
-    Prin SPID ( Sistemul Public de Identitate Digitală);
-    Prin CIE ( Carte de identitate electronică);
-    Prin credențialele de autentificare INPS; 
-    Cardul Național de Servicii ( Carta Nazionale dei servizi);
-    Va puteți adresa birourilor de asistență fiscală ( CAF);

Trimiterea formularului se poate face :
-    Online prin formularul pre-completat pe site-ul Agenției Fiscale Italiene;
-    Direct la biroul de asistență fiscală ( CAF);

      Documentele necesare  după caz:
-    Card Cisl ( dacă este posibil);
-    Codul fiscal al contribuabilului sau a soțului/soției aflat în întreținere, și pentru rudele ce sunt cetățeni 
extracomunitari;
-    Declarația pe venit din anul precedent inclusiv CU ( Certificazione Unica – eliberată de angajator);
-    Formularul F24;
-    Fotocopia unui document de identitate;
-    Certificatul de viață ( pentru pensionari);
-    Dovada plății de întreținere a fostului soț/ soție pe baza sentinței de divorț;
-    Adeverință de lucrător ( attestazione del datore di lavoro)  eliberată de angajator în cazul persoanelor ce 
lucrează ca și COLF / BADANTE;
-    Chitanțele pentru lotizarea terenurilor sau a documentelor de cesiune imobiliară;
-    Diferite venituri percepute de la moștenitori;
      
      Pentru terenuri și clădiri:
-    Documentele rezultate din lucrările de cadastru (visura castatale);
-    Acte sau contracte de vânzare cumpărare, donații, dezmembrare teren, moștenire;
-    Copie a formularului F24 a plății IMU ( impozitul pe proprietate) din anul precedent

      Lista deducerilor la impozite prin formularul 730
 
      Pentru locuințe:

-    Contractul de închiriere;
-    Chitanțele ce dovedesc plata ratei imobiliare, contractul de  vânzare - cumpărare, contractul de credit 
ipotecar (mutuo ipotecario per comprare casa);
-    Factură plătită notarului pentru contractul de vânzare-cumpărare și pentru stipularea contractului de credit 
ipotecar ( stipula del mutuo);
-    Factură plătită agenției imobiliare pentru cumpărarea primei case;
-    Toate documentele pentru reducerile pentru bonusul fațadei și renovarea clădirilor (ristrutturazione edilizia) : 
facturi, viramente bancare, concesiuni, autorizări, aviz de începere a lucrărilor;
-     Toată documentele ce dovedesc investiții  în sisteme de încălzire și climatizare cu impact pozitiv asupra 
consumului de energie ( panouri solare, centrale, boiler pentru încălzirea apei) – facturi, viramente bancare și 
adeverință conform căreia ați informat ENEA ( Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile); 
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Pentru copii:
-    Adeverințe și chitanțe ce dovedesc înscrierea copiilor la activități sportive ( sala, înot etc);
-    Chirii plătite pentru studenți ( contracte de închiriere locuința sau internat) – adeverință ce atestă prezența la 
cursurile universitare;
-    Taxa pentru grădiniță (rette per asilo nido);
-    Plata taxelor, impozitelor, masă caldă la grădiniță, școli gimnaziale etc.;
-    Cursuri de formare universitare oferite de Facultățile publice sau private, în Italia sau în străinătate;

Pentru fosta soție/fostul soț ( doar pentru persoanele cu cetățenie italiană):
-    Dovada plății periodice de întreținere;
-    Sentința de divorț;
-    Codul fiscal al fostului soț/soție;
      În cazul asigurărilor:
-    Contractul și chitanța ce dovedește plata asigurării de viață, în caz de accident, asigurare de risc pentru 
îngrijitori (rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana a tutela delle persone 
con disabilità grave), asigurare pentru calamități naturale;
-    Contribuții plătite pentru asigurarea obligatorie INAIL împotriva accidentelor domestice ( asigurarea 
casnicilor);
-     Chitanțele contribuțiilor de protecție socială obligatorii sau opționale; 
-     Chitanțele pentru plata fondului de pensie suplimentar;

Pentru cheltuieli medicale:
-    Plata vizitelor medicale generale și de specialitate;
-    Bonuri fiscale din farmacie pentru medicamente eliberate cu sau  fără prescripție medicală, pentru 
medicamente homeopate, tichet ( contribuție plătită pentru o vizita medicală sau alte prestații);
-    Cheltuieli pentru îngrijire dentară și oftalmologică ( ochelari, lentile de contact și lichide);
-    Dispozitivele medicale cu dovedite însemne CE ( produse din cadrul SEE) – inclusiv ochelari de vedere;
-    Tichet spitalicesc sau pentru analize de laborator;
-    Chitanțe pentru intervenții chirurgicale sau internări;
-    Chitanțe pentru achiziționarea protezelor sanitare;
-    Chitanțe pentru cheltuieli medicale în străinătate;
-    Cheltuieli pentru persoane diagnosticate cu dislexie ( DSA);
-    Cheltuieli medicale pentru persoanele cu handicap;
-    Cheltuieli pentru vehicule destinate persoanelor cu handicap;
-    Cheltuieli dovedite pentru îngrijitoare;
-    Cheltuieli veterinare;

Alte deduceri fiscale:
-   Chitanțe pentru plata contribuției către INPS a  muncitorilor domestici;

-    Achiziția de câini călăuzi ( pentru nevăzători);
-    Taxele de consorțiu;
-    Cheltuieli funerare;
-    Abonament pentru mijlocul de transport 
      în comun;
-    Bonus pentru vacanțe;
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     Alegerile electorale în Italia

     Alegerile locale
     Cetățenii români în calitate de cetățeni europeni au dreptul de a alege și de a fi aleși la alegerile locale din 
Italia.
     Pentru depunerea candidaturii la funcția de consilier local, cetățenii români trebuie să fie înscriși în registrul 
electoral, și pe lângă documentele necesare candidaților italieni, au obligația de a prezenta un document 
eliberat de AEP din România ce atestă că sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate în țara de origine.
     În schimb, cetățenilor europeni, nu le este permisă candidatura la funcția de primar.
     În calitate de alegători, cetățenii români trebuie să se înscrie în registrul electoral din primăria de rezidență cu 
40 de zile înaintea alegerilor.

     Alegerile europene
     Parlamentul European este singura instituție europeană aleasă prin vot direct de către cetățeni, la alegerile 
ce se desfășoară la fiecare 5 ani în toate țările membre UE. Cetățenii români au drept de vot la alegerile 
eurodeputaților din Italia cu condiția de a fi înscriși in registrul electoral din primăria de rezidență cu 90 de zile 
înaintea alegerilor.
     LA ALEGERILE EUROPENE PUTEȚI VOTA O SINGURĂ DATĂ. Fie pentru candidații din țara de origine, fie pentru 
candidații din țară gazdă.

     Alegerile parlamentare și regionale
     Au drept de vot toți cetățenii italieni majori, iar aceștia sunt înscriși din oficiu in registrul electoral.
     Pe data de 8 iulie 2021, Parlamentul italian a aprobat modificarea articolului 58 din Constituție ce 
reglementează alegerea Senatului. Reforma adoptată prevede modificarea vârstei necesare pentru votarea 
senatorilor, aducând-o de la 25 de ani la 18 ani.
     Cardul electoral este un document personal, gratuit ce va permite accesul la scrutine.
     După prima înscriere pe listele electorale ale primăriei, în general este expediat la adresa dumneavoastră.
     În caz de furt sau pierdere, se poate solicită duplicatul cardului, pe baza unei cereri completate la biroul 
electoral de competență împreună cu reclamația de pierdere/furt sau o declarație pe propria răspundere 
conform căreia documentul a fost pierdut/furat.
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      Universitate

     În sistemul universitar italian, diplomele de studii cu valoare juridică sunt acordate de instituții autorizate și 
acreditate de Ministerul Educației, Universității și Cercetării (MIUR). 
     Sistemul italian este compus dintr-un total de:
-    97 de instituții universitare din care 67 de universități de stat;
-    19 universități nestatale recunoscute legal;
-    11 universități telematice nestatale recunoscute legal;

     Cum pot avea acces la studii universitare?
     Pentru admiterea la universitate este necesară o diplomă de absolvire a liceului pentru studiile de licență, iar 
pentru studiile de masterat este necesară o diplomă de licență. Pentru a fi admis la studii doctorale, este 
necesară posesia unei diplome de master și promovarea unui examen de admitere.
     Pentru a avea acces la anumite tipuri de studii universitare, Legea nr. 264 din 2 august 1999 prevede un sistem 
de alocare a locurilor prin intermediul unui proces de selecție cunoscut sub numele de "acces programat" sau cu 
număr închis.
     În fiecare an, fiecare universitate sau institut italian de învățământ superior în domeniul artei, al muzicii și al 
dansului rezervă un anumit număr de locuri pentru fiecare curs de licență pentru studenții străini cu reședința în 
străinătate. Accesați http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ și https://www.universitaly.it/ pentru a 
afla numărul de locuri rezervate studenților străini pentru anul universitar.
     După identificarea programului de studii care îi interesează, studenții români pot trimite o cerere de 
preînscriere la universitatea italiană pe care o aleg, pe care o vor depune la Reprezentanța diplomatico-
consulară italiană din România până la data limită de depunere a cererii.

      Care este oferta educațională în învățământul superior din Italia?
-    Studii de licență (ciclul I).     Primul ciclu de studii universitare, cu durata cuprinsă între 3 și 5 ani, care 

are scopul de a se asigura că studenții stăpânesc metodele și conținutul științific general și dobândesc 
cunoștințe profesionale specifice.

-    Studii masterale (ciclul II).     Al doilea ciclu de studii universitare, cu durata de 2 ani, care urmează după 

studiile de licență și are ca obiectiv formarea avansată a studenților în scopul exercitării unor activități de înaltă 
calificare în domenii specifice. Există și diplome de licență + masterat cu ciclu unic, cu o durată de 5 sau 6 ani, 
atunci când acest lucru este prevăzut de lege sau de directivele UE.

-    Studii de master de nivel 1 și 2.     Cursuri de studii postuniversitare (nivel 1) și post-masterat (nivel 2) 

dedicate cercetării tematice aprofundate. 

-    Doctorate. Cursuri din ciclul III al învățământului superior care au ca scop pregătirea pentru o metodologie 

avansată de cercetare științifică, incluzând stagii în străinătate și participarea la laboratoare de cercetare.

-    Școli de specializare.     Cursuri de studii postuniversitare, la sfârșitul cărora se acordă o diplomă de 

specializare în domeniul ales. Școlile de specializare fac parte din domeniul sănătății, din domeniul veterinar, din 
domeniul patrimoniului cultural, din domeniul psihologiei și din domeniul profesiilor juridice. 

     Cum pot să îmi exercit profesia în Italia?

     Calificarea în vederea exercitării profesiilor este condiționată de promovarea examenului de stat. Acestea 
sunt anunțate în fiecare an prin diverse ordonanțe ale MIUR, care stabilesc calendarul celor două sesiuni de 
examen (una de vară și una de iarnă). 
     Numai după ce ați promovat examenul de stat sunteți calificat să exercitați profesia respectivă și vă puteți 
înscrie în registrul profesional corespunzător (Albo Professionale).
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     Cât costă să studiezi în Italia?

     Înscrierea studenților în instituțiile de învățământ superior este condiționată de plata unor taxe. Modalitățile 
și termenele de plată sunt definite în mod autonom de fiecare universitate, iar cuantumul taxelor și contribuțiilor 
variază de la o universitate la alta. Studenții trebuie să achite taxa întreagă sau o fracțiune din aceasta, în 
funcție de veniturile familiei, evaluate prin atestatul ISEE.
     Universitățile nestatale sunt de obicei mai costisitoare decât cele de stat.

     Cum pot plăti taxele universitare?

     Anumite categorii de studenți, precum bursierii și cei care dovedesc condiții de venit deosebit de dificile, sunt 
scutite de plata taxelor și a contribuțiilor. Bursele de studiu și finanțarea subvenționată reprezintă ajutoare 
financiare valoroase pentru studenți, și pot fi subdivizate în: 

-   Burse de studiu ale administrațiilor regionale. Fiecare regiune are un organism care lansează anual un 

concurs. Acestea fac parte dintr-un proiect amplu care include servicii de cantină, locuințe, împrumuturi de 
onoare și contribuții pentru participarea la programe de mobilitate internațională. Pentru studenții care se 
înscriu în primul an de studii, concursul ia în considerare doar cerințele legate de situația financiară.                                                                               
-   Burse universitare. Sunt puse la dispoziție individual de universități pentru a sprijini studenții merituoși care 

nu dispun de mijloace financiare. De această finanțare beneficiază în primul rând studenții eligibili care nu 
primesc burse acordate de Regiuni și de Provinciile Autonome.

-   Împrumuturi de onoare. Reprezintă o formă de finanțare în condiții avantajoase pusă la dispoziția studenților 

merituoși, pentru care în general, fiecare universitate încheie un acord cu o anumită bancă. Pentru a o obține, 
trebuie ca studentul să se adreseze universității sale, care îi va indica criteriile de evaluare și rezultatul.   
     Acordarea împrumutului nu este condiționată de furnizarea de garanții financiare sau personale. Suma 
împrumutată trebuie rambursată după terminarea studiilor sau după începerea activității profesionale.

      Voluntariat

      A deveni voluntar înseamnă a desfășura activități în mod personal, spontan și gratuit, prin intermediul unei 
organizații, punând la dispoziție timp și abilități, nu în scop de lucru, ci în scop de solidaritate. Pe lângă faptul că 
este o activitate utilă pentru comunitate, voluntariatul poate fi o experiență educativă, poate contribui la 
descoperirea unei cariere și la cultivarea unor interese, pasiuni și talente.

     Care sunt cerințele și avantajele de a deveni voluntar?
Nu există cerințe speciale pentru a deveni voluntar, dar este indicat ca, după alegerea cauzei sau a asociației 
dorite, să se obțină informații legate de obligativitatea unui prag minim de vârstă. În majoritatea cazurilor 
voluntarii trebuie să fie majori. În unele cazuri, voluntariatul poate permite să obținerea de credite școlare. 
Pentru a afla mai multe informații, vă sfătuim să vă adresați biroului de educație al școlii sau universității 
dumneavoastră.

     Ce tipuri de voluntariat se pot face în Italia?
      Printre diferitele tipuri de voluntariat disponibile în Italia, se numără:
-    Voluntariat în domeniul asistenței sociale
-    Voluntariat în domeniul sănătății
-    Voluntariat pentru implicare civică și pentru protecția și promovarea drepturilor
-    Voluntariat în cadrul Protecției Civile
-    Voluntariat pentru protecția și punerea în valoare a mediului înconjurător
-    Voluntariat pentru promovarea culturii, educației, învățării pe tot parcursul vieții
-    Voluntariat pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului istoric și artistic
-    Voluntariat pentru educație motorie, promovarea activităților sportive și de agrement
-    Voluntariat în asociațiile studențești
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      Echivalare diplome

     Care este procesul de recunoaștere a diplomelor obținute în străinătate?
     Diplomele de studii obținute în străinătate nu au nicio valoare juridică în Italia. Prin urmare, dacă acestea vor 
fi utilizate în Italia în diferite domenii, este necesar să se solicite recunoașterea lor. Acest lucru se poate face în 
două feluri, în funcție de valoarea care se dorește conferită diplomei: valoare juridică, prin recunoaștere 
academică sau pentru a permite accesul la concursuri publice sau la beneficii specifice. În acest sens, trebuie 
activate două proceduri diferite, guvernate de norme diferite: 

-    Recunoașterea cu finalitate (vechea Echivalare) este o hotărâre legată de un caz concret, pe baza căreia se 

constată că diploma străină este echivalentă cu o diplomă italiană, fără a conferi diplomei o valoare juridică 
(articolul 5 din Legea 148 din 2002 de ratificare și punere în aplicare a Convenției de la Lisabona privind 
recunoașterea diplomelor de studiu din învățământul superior în regiunea europeană).

-    Declarația de recunoaștere academică (vechea Equipollenza) este o analiză detaliată a programului de 

studii la finalul căreia actul declarativ conferă valoare juridică diplomei de studii și recunoaște valabilitatea 
diplomei de studii străine în Italia, asimilând-o definitiv unei diplome de studii italiene și permițând toate 
utilizările care pot fi legate de acesta (articolele 2 și 3 din Legea 148 din 2002 de ratificare și punere în aplicare a 
Convenției de la Lisabona privind recunoașterea diplomelor de învățământ superior în regiunea europeană).

-    Recunoașterea academică (echivalare) este măsura prin care universitățile acordă individual unei diplome 

obținute în străinătate aceeași valoare juridică ca și cea a unei diplome din sistemul italian. Aceasta este 
eliberată în condiții specifice exclusiv de către universitățile italiene și, prin urmare, cererile trebuie depuse la 
aceste universități. Recunoașterea se realizează de către autoritățile academice competente în termenul stabilit 
prin lege. Autoritățile academice competente pot (i) să recunoască echivalența, în toate scopurile, diplomei 
străine cu cel eliberat de universitate. Procedura de evaluare se încheie în termen de nouăzeci de zile de la 
depunerea cererii, sau (ii) să recunoască titlul de calificare în scopul de a reduce durata cursului de studii similar 
la care să se înscrie pentru a finaliza cursul academic și a obține titlul de calificare în limba italiană.

-    Recunoașterea finalizată (echivalarea) este cuprinsă într-o declarație (emisă numai pentru motivul indicat și 

valabilă numai dacă este utilizată în scopul indicat, pentru care trebuie să se facă o nouă cerere și să se emită o 
nou dispoziție de fiecare dată când apare un nou motiv de recunoaștere) cu privire la anumite cazuri prevăzute 
la articolul 38 din Decretul legislativ 165 din 2001, Decretul prezidențial nr. 189 din 2009 și articolul 12 din Legea 
nr. 29 din 2006 (ultimele două referințe normative se referă, prima, la procedura de recunoaștere a calificărilor 
dobândite în statele care aderă la Convenția de la Lisabona din 11 aprilie 1997, a doua, la procedura de evaluare 
a corespondenței calificărilor și certificatelor comunitare dobândite în Uniunea Europeană, în statele care aderă 
la Acordul privind Spațiul Economic European sau în Confederația Elvețiană).
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     Înainte de a începe o colaborare cu o firmă din Italia, este important să vă asigurați că aceasta există și 
funcționează legal, pentru a preveni eventuale înșelăciuni.
Începând cu 01.01.2012 vă puteți angaja în Italia în aceleași condiții ca și cetățenii italieni, fără să mai fie 
necesară obținerea unei autorizări de angajare.

       Cum mă angajez legal în Italia?
-    Trebuie să obțineți de la autoritatea competentă (Agenzia delle Entrate) codul fiscal (codice fiscale)
 Cu cel puțin o zi înainte  de începerea propriu-zisă a activității, angajatorul este obligat să transmită un 
comunicat obligatoriu cu privire la  începerea raportului de muncă, la centrul pentru ocuparea forței de  muncă  
competent (centro  per l'impiego) și la institutele de protecție  socială  competente  (Institutul Național pentru 
Protecție Socială -I.N.P.S. și Institutul Național de Asigurare Împotriva Accidentelor de Muncă și Bolilor 
Profesionale - I.N.A.I.L.), în conformitate cu prevederile legislației italiene în domeniu. 
-    Trebuie să solicitați înscrierea în Registrul de Evidență a Populației (Anagrafe) ce aparține de Primăria locală, 
în cazul în cazul în care doriți să stați mai mult de 3 luni pe teritoriul Italiei.

       Care sunt riscurile la care mă expun când lucrez ilegal?
-    Întâmpinați dificultăți în a vă înscrie la Registrul de Evidență a Populației (Anagrafe) și în a obține dreptul de 
ședere, pentru perioade mai mari de trei luni.
-    Sunteți lipsiți de protecție socială, nu beneficiați de serviciile  oferite de sistemul de securitate socială ( INPS),  
alocația pentru copii, indemnizația de maternitate (în cazul femeilor), ajutorul de șomaj, pensia (neincluderea în 
stagiul de cotizare a perioadei lucrate).
-    Nu aveți acces gratuit la sistemul de sănătate publică.
-    Puteți avea retribuții și drepturi reduse față de cele stipulate în contractul colectiv de muncă aplicabil.
-    Riscați să nu fie respectat programul de lucru și timpul de odihnă legal.
-    Puteți fi angajat sub nivelul dvs. de calificare și pregătire.
-    Instabilitatea crescută a locului de muncă.
-    Este posibil să nu fie asigurate măsuri de protecție și securitate a muncii, ceea ce poate cauza producerea 
unor grave accidente de muncă soldate în anumite cazuri cu decesul victimelor.
-    Puteți întâmpina dificultăți foarte mari în a obține recunoașterea drepturilor cuvenite în urma muncii prestate 
și în a reclama angajatorul pentru nerespectarea  reglementărilor în domeniul muncii.
-    Există riscul crescut de a deveni victime ale exploatării și traficului de ființe umane.
În cazul victimelor traficului de persoane puteți apela la numărul verde 800.290.290, activ 24 de ore din 24, de la 
care puteți primi asistență, inclusiv în limba română.

     Șomajul
     Indemnizația de  șomaj  în Italia: condiții de îndeplinit, depunerea cererii și modalitățile de plată

     Statul italian oferă diferite tipuri de indemnizații pentru a veni în ajutorul persoanelor care au pierdut în mod 
involuntar locul de muncă, iar la aceste subvenții au dreptul și cetățenii români rezidenți în  Italia, în aceeași 
măsură ca și  cetățenii italieni.
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     Ce este NASpl și cine are dreptul la această indemnizație?

     NASpl - Nuova Assicurazione Sociale Per l'lmpiego este indemnizația de șomaj instituită de la data de 1 mai 
2015 care înlocuiește vechea indemnizație de șomaj denumită Aspi - Assicurazione Sociale per l'lmpiego.    
     Această subvenție este eliberată la cerere de statul italian pentru angajații din sectorul public sau privat care 
au pierdut locul de muncă și au avut un contract de muncă pe o perioadă nedeterminată, determinată sau de 
ucenicie (apprendistato).
     Conform lnstitutului Național de Securitate Socială din Italia (INPS), la această indemnizație au dreptul 
următoarele categorii de angajați care au pierdut În mod involuntar locul de muncă:
-    lucrătorii care au avut un contract de muncă pe timp nedeterminat sau determinat;
-    ucenicii (apprendisti);
-    asociații lucrători ai cooperativelor cu care au un raport de muncă subordonat;
-    personalul artistic care are un raport de muncă subordonat;
-    angajații pe timp nedeterminat din Administrația Publică;
     Pentru a îndeplini această condiție trebuie să declarați la Centrul pentru Ocuparea Forței de Muncă (Centra 
per l'lmpiego) disponibilitatea imediată pentru un nou loc de muncă. lndemnizația nu se acordă persoanelor a 
căror raport de muncă a fost întrerupt în urmă unei demisii sau unui acord comun, cu următoarele excepții:
-    În caz de demisie, lucrătorul are dreptul la șomaj în contextul  în care acesta demisionează în  perioada 
prevăzută de maternitate care este de 300 de zile înainte de dată nașterii și până la sfârșitul primului an din 
viața copilului; (dimissioni per giusta causa);
-    În caz de întrerupere a contractului de muncă în comun acord cu angajatorul, lucrătorul are dreptul la șomaj 
dacă:
-    Întreruperea a avut loc că parte a procedurii de soluționare pe lângă Direcția Teritorială de Muncă (Direzione 
Territoriale del Lavoro);
-    În cazul în care concedierea a fost făcută prin acceptarea lucrătorului a ofertei de soluționare propusă de 
angajator în termenii de timp impuși de lege (60 de zile de la comunicarea în scris a concedierii);
-    În cazul în care întreruperea contractului de muncă intervine în urma refuzului din partea angajatului de a fi 
transferat într-un alt sediu al firmei pentru care lucrează care se află la mai mult de 50 de kilometri distanță de 
locul de rezidență al muncitorului si/ sau la care se poate ajunge în 80 de minute sau mai mult cu mijloacele de 
transport în comun.
    Indemnizația de șomaj, specifică INPS, se acordă  și atunci când demisia muncitorului este indusă de 
comportamentul unei alte persoane la locul de muncă, care nu permite muncitorului să-și continue activitatea în 
circumstanțe decente. Prin acest tip de comportament al unei alte persoane de la locul de muncă, se ințeleg 
oricare din următoarele situații:
-    neplata salariului;
-    hărțuire sexuală la locul de muncă;
-    înrăutățirea sarcinilor de muncă;
-    hărțuire verbală a angajatului prin comportament inadecvat, deranjant din partea superiorilor sau a 
colegilor de muncă; 
-    variații ale condițiilor de muncă, apărute  în urma vânzării firmei;
-    mutarea lucrătorului de la un sediu al firmei la alt sediu fără motive  întemeiate;
-    comportament abuziv din partea superiorului ierarhic față de lucrător;

     Când se prezintă cererea pentru șomaj, lucrătorul trebuie să prezinte, si un act care să dovedească dorința sa 
de a se apăra în tribunal pentru unul sau mai multe dintre comportamente menționate mai sus si orice alt 
document care să demonstreze aceste fapte, cum ar fi reclamații, sentințe, citații, etc. În cazul neplății salariului, 
lucrătorul nu trebuie să prezinte un astfel de document.
     INPS precizează, de asemenea, că prezentarea cererii pentru indemnizația de șomaj NASpl la INPS este 
echivalent cu depunerea Declarației de Disponibilitate Imediată (DID - Dichiarazione di lmmediata 
Disponibilità), care va fi transmisă de INPS la Agenția Națională pentru Politicile Active de Muncă.
     Persoana care prezintă cererea de șomaj este obligată să contacteze Centrul pentru Ocuparea Forței de 
Muncă (Centro per l'lmpiego) în următoarele 15 zile de la prezentarea cererii de șomaj pentru stipularea 
serviciului personalizat furnizat.
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     Minimul de contribuții pentru șomaj prevăzute de lege a fost plătit

     Pentru a primi această indemnizație este necesar ca persoana care depune cererea să aibă cel puțin 13   
săptămâni de contribuții plătite pentru șomaj în ultimii 4 ani până la pierderea locului de muncă.
     Prin aceste contribuții se înțeleg atât contribuțiile plătite cât și cele datorate dar neplătite încă. Această 
cerință nu se aplică, însă, muncitorilor din sectorul serviciilor domestice și familiare, muncitorilor agricoli și 
ucenicilor.
      Printre acest tip de contribuții, se consideră valabile următoarele:
-    contribuțiile care conțin cota DS, ASpl și NASpl plătite în timpul raportului de muncă subordonat;
-    contribuțiile figurative acreditate pentru perioada de maternitatea obligatorie, dacă la încetarea raportului 
de muncă rezultă deja plătită contribuția și pentru perioada de concediu parental, cu condiția ca această 
perioadă să fie retribuită prin contract
-    perioadele de muncă în străinătate, în statele membre UE, cu care Italia are stipulate convenții bilaterale în 
materie de asigurări sociale;
-    perioadele de absență de la muncă pe motiv de boală a copiilor până la vârsta de 8 ani, în limita de 5 zile 
lucrătoare pe an.
     Muncitorii care au avut perioade de muncă atât în sectorul agricol cât și în alte sectoare, perioadele sunt 
cumulabile pentru primirea indemnizației de șomaj pentru sectorul agricol sau indemnizația NASpl în baza 
criteriului de prevalență în sectorul respectiv. De menționat că, pentru recunoașterea unei contribuții 
săptămânale de muncă în sectorul agricol este nevoie de 6 zile lucrate.
      Nu sunt considerate că fiind valide pentru contribuții următoarele perioade:
-    perioadele de concediu medical și accidente de muncă;
-    perioadele cu redundanță extraordinară (cassa integrazione straordinaria) cu suspendarea activității la zero 
ore;
-    perioadele interesate de contractele de solidaritate, care sunt datate în timp și utilizate în mod concret la 
zero ore;
-    perioadele de absență prin permisii sau concediu pe motiv că muncitorul conviețuiește cu o persoană cu 
handicap în situații grave;
-    perioadele de muncă în statele cu care Italia nu are stipulat un acord bilateral pentru asigurări în ceea ce 
privește șomajul.

     Dacă ați lucrat minim 30 de zile lucrătoare în ultimele 12 luni

     Este necesar un minim de 30 de zile lucrate în ultimele 12 luni de dinaintea începerii perioadei de șomaj, 
indiferent de contribuția minimă. Prin „zile lucrătoare" se înțeleg zilele în care lucrătorul a fost prezent la locul de 
muncă, indiferent de orele lucrate.
     Pentru lucrătorii din sectorul domestic si familial, (Colf, Badante, Baby Sitter,) pentru care nu se dispune de 
date privind numărului efectiv de zile lucrate, prezența la locul de muncă pentru minimul de 30 de zile în ultimele 
12 luni se determină făcând referire la sistemul folosit pentru acreditarea contribuțiilor și pentru plata serviciilor 
oferite de lucrătorii în acest sector. Astfel, prezența contribuțiilor pentru cel puțin cinci săptămâni, în mod 
convențional considerate 6 zile lucrate pe săptămână, este echivalentul a 30 de zile lucrate.
     Țînând cont că pentru acreditarea săptămânilor lucrate în sectorul sus menționat se face referire la perioada 
trimestrială lucrată și că pentru acreditarea unei săptămâni de lucru sunt necesare 24 de ore lucrate, 
săptămânile acreditate lucrătorului sunt calculate adunând toate orele lucrate într-un trimestru și împărțite la 
24. De exemplu: 80 de ore lucrate într-un trimestru se împart la 24, iar rezultatul este 3,33 săptămâni de 
contribuții, care este rotunjit de INPS la 4 săptămâni.
     În concluzie, pentru lucrătorii din sectorul domestic și familial, cerința pentru a putea primi indemnizația de 
șomaj NASpl este că numărul de săptămâni pentru care a fost plătită contribuția de către angajator sau 
angajatori, dacă lucrătorul avea mai multe contracte, să fie egal sau mai mare de 5 săptămâni.
Pentru muncitorii din sectorul agricol, atunci când numărul de zile lucrate nu poate fi verificat prin serviciile 
telematice ale INPS sau nu sunt actualizate încă dar sunt decisive pentru a verifica îndeplinirea condiției celor 30 
de zile lucrate în ultimele 12 luni, INPS va controla aceste date verificând  fluturașul de salariu (busta paga) 
lucrătorului din acest sector.
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      Cum se depune cererea pentru NASpl?

     Cererea pentru aprobarea indemnizației de șomaj poate fi prezentată la INPS numai în mod electronic (on-
line), printr-una din următoarele metode:
-    prin site-ul web al INPS care oferă servicii telematice accesibile direct de către lucrător prin intermediul unui 
PIN pe site-ul www.inps.it;
-    Contact Center integrat INPS - INAIL la numărul 803164, gratuit de pe telefonul fix, sau numărul 06164164 de 
pe rețelele mobile.
-     prin intermediul unor entități de patronat care au acorduri cu INPS și a căror detalii le puteți găsi pe site-ul 
INPS aici în funcție de regiunea în care vă aflați

     Cererea trebuie prezentată în termen de 68 de zile care se calculează de la data în care ați încheiat ultimul 
raport de muncă:
-    de la data de încetare a concediului de maternitate retribuit, atunci când concediul a început înainte de 
terminarea raportului de muncă;
-    de la data de încetare a concediului medical sau pentru accident de muncă/ boală profesională, atunci când 
concediul a început înainte de terminarea raportului de muncă;
-    de la data definitivării reclamației la sindicat sau de la data notificării sentinței judecătorești;
-    de la a 30-a zi succesivă de la dată concedierii pentru justă cauză.

     Intrarea în vigoare a indemnizației NASpl
     
      Indemnizația de șomaj NASpl intră în vigoare, după cum urmează:
-    din cea de-a opta zi după data încetării raportului de muncă, dacă cererea este depusă în primele 8 zile 
după încetare;
-    din ziua următoare depunerii cererii, în cazul în care cererea este depusă după a opta zi de la încetarea 
raportului de muncă
-    din cea de-a opta zi după încetarea perioadei concediului de maternitate, accident de muncă/boală 
profesională sau preaviz, când cererea este prezentată în primele 8 zile și din ziua următoare depunerii cererii, 
când această este depusă după primele 8 zile;
-    din cea de-a opta zi după concedierea pentru justă cauză, când cererea este prezentată în primele 8 zile și 
din ziua următoare depunerii cererii, când această este depusă după primele 8 zile.
     Indemnizația NASpl este plătită lunar pentru un număr de săptămâni egal cu jumătate din numărul de 
săptămâni pentru care au fost plătite contribuțiile în ultimii patru ani și nu se iau în calcul perioadele de 
contribuții care au fost deja calculate pentru o indemnizație de șomaj precedentă, în cazurile lucrătorilor care au 
beneficiat de șomaj în ultimii patru ani.
     Perioada maximă pentru care se poate primi indemnizația de șomaj este de 24 de luni.

      Când poate fi  întreruptă indemnizația de șomaj?

      Întreruperea plății de șomaj NASpl poate apărea în următoarele cazuri:
-    angajarea lucrătorului cu un contract de muncă subordonat pentru o perioadă de maxim 6 luni: indemnizația 
NASpl, în acest caz, este suspendată în mod automat pe durata contractului și la terminarea perioadei 
prevăzute de contract, indemnizația este plătită din nou lucrătorului pentru perioada rămasă la momentul 
întreruperii acesteia;
-    angajarea lucrătorului în străinătate, cu contract de muncă pe maxim 6 luni, fie că este vorba de un stat 
membru UE sau cu care Italia are convenții bilaterale stipulate pe această temă, fie că este vorba de state din 
afară Uniunii Europene
     Conform site-ului INPS, indemnizația de șomaj NASpl are o valoare de 75% din salariul mediu lunar impozabil 
pentru care s-au plătit asigurări sociale pentru șomaj în ultimii patru ani, dacă acesta este mai mic sau egal cu 
1.180 euro 75% din suma stabilită prin lege plus 25% din diferența dintre salariul mediu lunar impozabil și suma 
stabilită prin lege (dacă salariul mediu lunar depășește 1.180 euro).
Suma primită nu poate depăși o limită maximă stabilită prin lege. Plata are loc lunar și cuprinde și alocațiile 
pentru copii „Assegno al Nucleo Familiare", dacă este cerut și dacă se cuvine șomerului.
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     Modalități de plată

     Plata indemnizației de șomaj poate fi efectuată prin cec circular, virament bancar sau poștal sau poate fi 
primită de beneficiar la ghișeul oricărui oficiu poștal.

     Pierderea dreptului la indemnizație:

Beneficiarul pierde dreptul la indemnizație în următoarele situații:
-    atunci când nu mai are statutul de șomer;
-    atunci când se angajează și nu informează INPS cu privire la veniturile dintr-o activitate într-un interval de o 
lună de la începerea activității;
-    atunci când nu comunică, în decurs de o lună, veniturile obținute din contracte part-time;
-    atunci când nu comunică, în decurs de o lună, faptul că este implicat într-o activitate independentă ce îi 
aduce venituri;
-    atunci când îndeplinește condițiile pentru ieșirea la pensie pentru limită de vârstă sau anticipată;
-    atunci când este în situația de a solicita indemnizație de invaliditate;
-    atunci când refuză inițiativele de activare profesională și participarea la cursurile de recalificare oferite de 
autoritățile competente (art. 7 al Decretului 22 din 4 martie 2015);

     Șomajul agricol

     Ce este șomajul agricol?
     Munca în agricultură are caracter sezonier și este condiționată de condițiile climatice. Iarna este perioada 
când muncitorul în agricultură nu lucrează, iar pentru această perioadă are dreptul la șomaj agricol.
     Șomajul în agricultură este o sumă anuală plătită de INPS (Institutul Național de Securitate Socială în Italia) 
lucrătorilor care au lucrat în agricultură, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp  în cursul anului.
     Suma este plătită într-o singură tranșă anul următor celui în care s-a lucrat în urma depunerii unei cereri, 
însoțită de toate documentele necesare.

     Cine poate solicita șomaj agricol?
     Șomajul agricol poate fi cerut de:
-    lucrătorii agricoli pe perioadă determinată;
-    lucrătorii agricoli pe perioada indeterminată care lucrează doar o parte a anului;
-    micii proprietari de teren;
-    colaboratorii din familie;
-    lucrătorul agricol care lucrează și ca autonom (cu partita IVA), are dreptul la șomaj agricol dacă zilele lucrate 
în agricultură depășesc zilele lucrate ca autonom;
-    lucrătorii agricoli care dețin parcele mici de teren, care sunt înscriși pe lista lucrătorilor agricoli pentru mai 
puțin de 51 de zile (acești lucrători pot să adauge, în plus, zilele lucrătoare efectuate pe terenurile lor pentru a 
obține dreptul la șomaj);
     IMPORTANT:   Mamele care demisionează în perioada alăptării copiilor au, de asemenea, dreptul la șomaj 
agricol.
     Condițiile care trebuie îndeplinite de către persoane pentru solicitarea șomajului agricol:
-    să fie incluse pe listele lucrătorilor agricoli pentru anul trecut;
-    să fi lucrat cel puțin 102 zile în ultimii doi ani anteriori celui în care vine făcută cererea (102 zile între doi ani 
anteriori);
     Documentele necesare pentru a face cererea:
-    documentul de identitate + codul fiscal;
-    copia permisului de ședere sau copia permisului de ședere nedeterminat pentru lucrătorii din afară UE;
-    copiile declarațiilor fiscale pentru cei doi ani anteriori proprii și ale soțului/soției, dacă aveți dreptul la 
alocații familiale (ANF);
-    copiile documentelor de identitate ale membrilor de familie, chiar dacă sunt rezidenți în țările de origine;
-    IBAN-ul contului de la bancă sau de la poștă;
      Cererea pentru șomajul agricol poate fi depusă la un patronat acreditat.
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     Conform decretului ministerial din 2019, vârsta de pensionare rămâne la 67 de ani, în situația în care nu s-a 
înregistrat o creștere a speranței de viață în Italia.
     Astfel, sistemul public de pensii prevede:
     Pensia pentru vechime în muncă – au dreptul toți muncitorii care au atins vârsta standard de

pensionare ( 67 de ani – vârsta crește odată cu creșterea speranței de viață), cu un stagiu de cotizare de minim 
20 de ani. Sunt încă valabile derogări pentru anumite categorii de muncitori, prevăzute în legea Amato
(decretul din decembrie 1992, n 503; Circulară INPS n 16/2013), conform cărora sunt suficienți 15
ani de contributivitate.
     Pensia cu 5 ani vechime – anumite categorii de muncitori, printre care și cei din domeniul casnic

(menajerele, bonele, asistentele familiale), pot obține pensia pentru limita de vârstă cu doar 5 ani de
contribuții. Această poate fi obținută începând cu vârstă de 71 de ani, și poate fi solicitată doar de persoanele 
care au plătit contribuții începând cu anul 1996.
     Pensia anticipată ( condiții valabile până în anul 2026) se poate solicita la orice vârstă, cu 42 de ani

și 10 luni de contribuții pentru bărbați (2227 săptămâni), și 41 de ani și 10 luni de contribuții pentru femei (2175 
săptămâni).
     Pensia anticipată pentru muncitori precoci (cu cel puțin 1 an de contribuții plătite înaintea vârstei de 19 ani)

Se poate solicita la orice vârstă, cu un stagiu de cotizare de 41 de ani, dacă sunteți în următoarele situații:
· Șomaj
· Șomaj involuntar și colectiv
· Prin demisie cu motiv justificat obiectiv sau încetarea colaborării de comun acord
· Invaliditate de cel puțin 74% certificată de comisiile medicale competente
· Asistență – în situația în care îngrijiți de cel puțin 6 luni soțul/soția sau copiii afectați de un handicap ( 
doar în situația în care locuiți împreună)
· Lucrători cu condiții de muncă grele, vătămătoare ( cu o contribuție de 7 ani în ultimii 10 ani de activitate)
· Pensia anticipată pentru muncitori care își desfășoară activitatea în condiții deosebite, grele sau 
vătămătoare
· Pensia pentru vechime în muncă, a rămas în vigoare în sistemul Quote, cu stagiul de cotizare de 35 de ani 
după cum urmează:
· Angajați – vârstă minimă de 61 de ani și 7 luni
· Lucrători autonomi – vârstă minimă de 62 de ani și 7 luni
· Lucrători în ture de noapte, cu un număr de 72 până la 77 de zile lucrate pe an:
· Angajați – vârstă minimă de 62 de ani și 7 luni
· Lucrători autonomi – vârstă minimă de 63 de ani și 7 luni
· Lucrători în tură de noapte cu un număr de 64 până la 71 de zile pe an:
· Angajați – vârstă minimă de 63 de ani și 7 luni
· Lucrători autonomi – vârstă de 64 de ani și 7 luni
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Capitolul 5.
E timpul să ies la pensie

     CUM ȘI CÂND SE FACE CEREREA DE PENSIONARE

     Cerea de pensionare se poate depune cu 3 luni înainte de îndeplinirea condițiilor cerute, iar plata va începe 
de îndată ce INPS verifică îndeplinirea tuturor cerințelor (vârsta, contributivitatea și/sau alte condiții).
Cererea se poate depune:
- ONLINE pe site-ul INPS cu condiția de a fi înregistrat ( prin cod PIN INPS, SPID sau CNS –

carta nazionale dei servizi)
- TELEFONIC la call center-ul INPS la numărul 803.164 sau 06.164.164 pentru cine sună de

pe telefonul mobil
- FIZIC la instituția numită PATRONATO

     PENSIA COMUNITARĂ

     Dacă ați lucrat cel puțin 1 an în mai multe țări UE, ați dobândit drept de pensie în fiecare dintre ele. Puteți 
depune cererea de pensionare conform legislației în vigoare în fiecare țară unde ați lucrat, nefiind necesară 
îndeplinirea simultană a condițiilor de pensionare în toate statele UE în care ați lucrat.
     Cererea de pensionare, împreună cu documentele necesare se depun la autoritatea competentă unde locuiți 
la momentul pensionarii, această din urmă fiind responsabilă de tratarea cererii și adăugarea dovezilor cu 
privire la stagiul de cotizație.
     Un aspect important și bine de știut este că dacă ați dobândit drept de pensie și în alte țări, veți primi cota 
respectivă doar în momentul în care veți împlini vârsta de pensionare prevăzută în legislația țărilor în cauză.
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Capitolul 6.
Protecția consulară

     Ambasada României în Italia dispune de Secții Consulare în următoarele mari orașe:

    1. Roma
     Secția Consulară a Ambasadei României la Roma, are în competență regiunile Abruzzo, Campania, Lazio, 
Sardegna, Umbria. Adresă: Viale Libano, 40, 00144 Roma (vezi hartă).
Telefon informații consulare pentru cetățeni români: (+39) 06.835.233.44; (+39)06 835 233 52; (+39) 06 835 233 58; 
(+39) 06 835 233 56; (+39) 06 835 233 69; (+39) 06 835 233 71; (+39) 06 835 233 74; Fax: (+39) 06 835 233 66.
E-mail informații consulare: .contact@informatiiconsulare.ro

     Telefon de urgență: (+39) 345 147 39 35.

     2. Milano
     Consulatul General din Milano, competent pentru regiunile Lombardia și Trentino-Alto-Adige. Adresă: Via 
Gignese 2, 20148 Milano 
 Pagini Facebook: www.facebook.com/Consulatul-General-al-Rom%C3%A2niei-la-Milano;
Telefon informații consulare pentru cetățeni români: (0039) 02 40074018; (0039) 02 40098207. Fax: +39 024 007 
4023.
Email    – secretariat.  Email:   – numai informații consulare.milano@mae.ro contact@informatiiconsulare.ro
 Web: milano.mae.ro 

     Telefon de urgență: +39 366 108 1444.

     3. Torino
     Consulatul General din Torino, competent pentru regiunile Piemonte, Liguria și Valle d' Aosta. Adresă: Via 
Ancona nr.7, 10152 Torino 
Pagina Facebook: www.facebook.com/Consulatul-General-al-Romaniei-la-Torino.
Telefon informații consulare pentru cetățenii români: (0039) 011 249 57 75; (0039) 011 249 52 64. Fax: +39 011 235 
8136.
Email:      – secretariat;   Email:   – numai informații consulare. torino@mae.ro contact@informatiiconsulare.ro
Web: torino.mae.ro 

     Telefon de urgență: +39 338 756 8134.

    4. Bologna
     Consulatul General din Bologna, competent pentru regiunile Marche, Emilia-Romagna, Toscana și Republica 
San Marino.
Adresă: Via Guelfa 9, scara A, interior 3, 40138 Bologna.
Pagina Facebook: www.facebook.com/CGBologna;
Telefon informații consulare pentru cetățenii români: (0039) 051 587 22 09; (0039) 051 587 21 20.
Email :    – secretariat;   Email:   – numai informații consulare.bologna@mae.ro contact@informatiiconsulare.ro
Web: bologna.mae.ro 

     Telefon de urgență: +39 349 117 8220.
 

     5. Trieste
     Consulatul General din Trieste, competent pentru regiunile Veneto și Friuli-Venezia-Giulia.
Adresă: Via Udine 1, 34132 Trieste 
Pagina Facebook: www.facebook.com/Consulatul-General-al-Rom%C3%A2niei-la-Trieste;
Telefon informații consulare pentru cetățenii români: (0039) 040 411 652; (0039 )040 452 8136; (0039) 040 416 350. 
Fax: +39 04 044 938.
Email:   trieste@mae.ro  – secretariat;  Email:  contact@informatiiconsulare.ro  – numai informații consulare.  
Web: trieste.mae.ro 

     Telefon de urgență: +39 340 882 1688.
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Capitolul 6.
Protecția consulară

     6. Catania
     Consulatul General din Catania, competent pentru regiunile Sicilia și Republica Malta. Adresă: Via 
Misterbianco, nr. 1, 95131, Catania 
Telefon informații consulare pentru cetățenii români: (0039) 095 537 909; (0039) 095 536 139; Fax: +39 095 534 
588.
Email:     – secretariat;   Email:  contact@informatiiconsulare.ro  – numai informații consulare.catania@mae.ro
Web: catania.mae.ro

     Telefon de urgență: +39 320 965 3137.

     7. Bari
     Consulatul General din Bari, competent pentru regiunile Puglia, Calabria, Basilicata, Molise. Adresă: Via Bruno 
Zuccaro Nr. 17/19, CAP 70126 Bari (BA). 
Pagina Facebook: www.facebook.com/bari.mae.romania;
Oficiul consular poate fi contactat telefonic la următoarele numere, operaționale pentru informații consulare: 
(0039) 080 548 1042; (0039) 080 546 1892; (0039) 080 548 4671;(0039) 080 546 1470; Fax: +39 095 534 588.
Email:   – secretariat;   Email:   – numai informații consulare.bari@mae.ro contact@informatiiconsulare.ro
Web: bari.mae.ro; 

     Telefon de urgență: +39 334 604 22 99.

     Pe lângă cele prezentate mai sus, mai există și consulate onorifice, care nu pot să efectueze servicii 
consulare: legalizări, autentificări, transcrieri de documente, asistență sau reprezentare juridică etc

Consulatul General Onorific al României la Genova;
Consulatul onorific al României în Campania;
Consulatul onorific al României în Trentino Alto Adige;
Consulatul general onorific al României la Treviso;
Consulatul general onorific al României la San Marino.
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