
Puteți consulta această informație 
pe pagina web Servei de Primera 
Acollida (Serviciul de Informare Inițială): 
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_
tematics/immigracio/servei-de-primera- 
acollida

Mai multe informații:

Primăria pe raza căreia locuiți sau la 
sediul consiliului local: 

La numărul de telefon 012 InmigraciónCui i se adresează?
Persoanelor străine imigrante, celor care 
au solicitat azil sau protecție subsidiară, re-
fugiaților, apatrizilor și persoanelor care au 
revenit în țară.

Începând din iunie 2016, pentru a accesa 
Serviciul va trebui să aveți mai puțin de un 
an de la data înscrierii în Registrul Munici-
pal din Catalonia.

Costul apelului în funcție de rețeaua în care sunați

Guvernul din Catalonia pune la 
dispoziția dvs. un serviciu de 
informare în colaborare cu 

Administrația locală, partenerii 
sociali și diverse instituții 

specializate.

Scopul este de a promova 
autonomia personală a persoanelor 

străine imigrante, cât și a 
catalanilor care revin în țară,  
și egalitatea de oportunități  

pentru toți cetățenii.

Serviciul de Informare Inițială

ROMANÈS

Servei de
Primera Acollida

Servei de  
Primera Acollida

Més informació: 

Al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre 

Tècnica d'immigració

Horari: 9 a 15 h

Adreça: Pl. Sant Roc, 2 Móra d'Ebre a/e: 

immigracio@riberaebre.org

www.riberaebre.org

Tel: 977 401851
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Cum se poate  
accesa serviciul?
Prin intermediul birourilor care gestionează 
censul municipal sau direct la sediul birou-
lui numit Oficina d’atenció ciutadana din ca-
drul Primăriei unde sunteți rezident, care vă 
poate oferi un număr de telefon sau pune în 
legătură cu serviciul special, Servei d’Acollida 
Municipal.

Persoana de contact și de referință de la Bi-
roul Servei d’Acollida Municipal vă va infor-
ma și vă va oferi informațiile necesare pentru 
a accesa serviciul.

De ce este  
important?  

Având acces la acest serviciu vi se vor furni-
za o serie de instrumente care vă vor ajuta  
să vă adaptați la societatea catalană. Diplo-
ma obținută va putea fi folosită atunci când 
veți căuta un post de muncă sau pentru a do-
vedi cursurile de formare și experiența dvs.

În plus, această diplomă - Certificat d’Acolli-
da - este utilă la gestionarea  procesului de 
imigrare, cum ar fi integrarea socială, modi-
ficarea și/sau reînnoirea permisului  de rezi-
dență, printre altele.

•    Până în iunie 2016, toate persoanele 
străine înscrise în registrul municipal din 
Catalonia, indiferent de data sosirii, pot 
depune cererea pentru a putea accesa 
Servei de Primera Acollida. 

•    Începând din iunie 2016, se poate 
solicita accesul la acest serviciu numai 
în cazul în care aveți mai puțin de 
un an de când sunteți înscriși în 
registrul municipal din Catalonia.

•    Aveți la dispoziție doi ani pentru a 
finaliza cursul de formare, structurat în 
cele trei module.

•    Dacă nu participați la 75% din orele 
alocate fiecărui modul, nu vi se va 
putea elibera diploma acreditativă.

•    Dacă știți deja catalană sau spaniolă 
sau ați făcut un curs cu Servei 
d’Ocupació de Catalunya - SOC sau 
un curs despre cunoașterea mediului 
înconjurător, puteți întreba serviciile 
municipale dacă vi se recunosc  
aceste ompetenţe. Cunoştinţele 
dumneavoastră într-adevăr contează!

Ce ar trebui  
să aveți în vedere?

i
           Servei de Primera Acollida  
este un ansamblu de acțiuni 
și resurse menite să răspundă 
nevoilor inițiale de formare și 
informare a persoanelor  
nou-venite.
Include un serviciu de informare 
inițială, formare și certificarea  
unor noțiuni minime care să 
contribuie la facilitarea condițiilor 
de trai și de muncă în Catalonia.

Noțiunile care trebuie demonstrate se divid în 
trei module:

•   Limbă: un modul pentru învațarea limbilor 
spaniolă și catalană, cu un minim de 90 
de ore de formare în fiecare din cele două 
limbi oficiale. 

•  Cunoștințe din domeniul muncii: un 
modul despre piața de muncă cu o durată 
minimă de 15 ore. 

•  societatea catalană: un modul de 
minim 15 ore care are scopul de a vă 
face cunoscute oraşul şi serviciile din 
împrejurimi. 
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