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În cadrul  proiectului “MedMore&BetterJobs-Network”,  Programul  Operaţional Italia Franţa Maritime, Provincia  Livorno Sviluppo(Dezvoltare) şi Provincia 
Grosseto în colaborare cu Societatea  Sănătăţii COESO zona de  Grosseto, au creat acest ghid simplu  în cadrul experimentelor  realizate la Sportello Unico 
Inclusione (SUI) (Ghişeul unic de includere)  în provincia  Grosseto pentru a oferi informaţii practice şi adrese utile privind  serviciile pe teritoriul Grossetului.

Cuprins:

1. Şedere şi cetăţenie
2. Viza de reşedinţă
3. Familia
4. Cazare
5. Sănătatea
6. Primirea/Ospitalitatea
7. Şcoala / Învăţămintul
8. Munca şi Securitatea  Sociale
9. Formarea şi Insrtuirea profesională
10. Transportul



ŞEDERE ŞI CETĂŢENIE

Permisul de şedere     este     documentul     necesar pentru     regularitate     şi accesul     la toate serviciile     de cetăţean.  

Migranţi     din afara Uniunii Europene(UE)  
Informaţiile necesare pentru regularitate dvs.:
Sportello InfoImmigrati CoeSo SdS (Ghişeul  Infoimigranţi )
Via (strada) Verdi nr. 5, Grosseto
Program de lucru: luni- miercuri-joi-vineri de la, orele 9.00 - 13.00
Tel.0564/439225 fax.0564/429242
info.immigrati@coesoareagr.it

Birouri pentru permisul de şedere
Dacă aveţi  viză din motive familiare sau  muncă, trebuie să cereţi 1° permis  de la  Prefectura timp de 8 zile de la sosirea în Italia:
Prefettura Sportello Unico Immigrazione (Prefectura Ghişeul unic de Imigrare )
Piazza Rosselli Nr.1, Grosseto.
Program de lucru: luni – vineri, orele 10.00 - 12.00
Pentru reînnoiri ulterioare, vă rugăm să contactaţi Sportelli Info Immigrati  (Ghişeurile Info Imigranţi ) sau la Sindicatele din Grosseto.
Pentru toate celelalte situaţii, puteţi contacta Questura di Grosseto (Comisariatrul de Poliţie din Grosseto)
Ufficio Immigrazione della Questura (Biroul de Imigrare) 
Piazza(strada) Palatucci nr. 1 Grosseto 
Program de lucru: luni-marţi-miercuri-vineri,  orele 8.30 - 13.00
Joi de la 14.30 la 18.30, sâmbătă de la 8.30 la 12.00 (in zilele acestea se eliberează permisul de şedere)

Kitul pentru depunerea cererii primului permis şi pentru urmatoarele reinnoiri  se trimite de la oficiile  poştale  Sportello Amico  dedicate pentru străini.

Cetăţenia italiană
Este reglementată de o lege care este în prezent este în discuţie, dar la momentul dat puteţi  depune cererea  în cazul în care:

 Va-ţi  născut în Italia şi în momentul în care aţi  implinit  18 ani, aveţi 1an pentru a depune cererea  pentru cetăţenia italiană apelînd 
la birourile de Registrul de Stare Civilă al comunei de reşedinţă, ( uffici di Stato Civile dell’Anagrafe del Comune di residenza.)

 Dacă sunteţi rezident în Italia de 10 ani, cererea se prezintă la Biroul de cetăţenie la Prefectura (all’Ufficio Cittadinanza della Prefettura) din locul 
de reşedinţă.

 Dacă sunteţi căsătorit cu un cetăţean /că un italian /că  după 2 ani de la data căsătoriei puteţi depune cererea pentru cetăţenie.
Pentru informaţii suplimentare contactaţi Birourile Info Immigrati ( Sportelli Info Immigrati).

mailto:info.immigrati@coesoareagr.it


RVA-REPATRIEREA VOLUNTARĂ ASISTATĂ

Repatrierea voluntară asistată este o posibilitatea de a vă intoarce voluntar in ţara de origine.
Dacă sunteţi în situaţia că numai puteţi rămînea  in Italia deoarece,  nu aveţi posibilitatea de a reînnoi permisul de şedere şi doriţi să evitaţi espulzarea,
RVA vă da posibilitate  să vă întoarceţi in ţara de origine în condiţii de demnitate şi cu posibilitatea a unui proiect de reintegrare.
La Grosseto puteţi primi informaţii despre RVA la Sportello Info Immigrati ( Biroul Info Imigranţi) situat în via (strada) Verdi nr. 5.
RVA este un program neapărat voluntar.

2. VIZA DE REŞEDINŢĂ

Înscrierea  la Oficiul  de Stare Civilă este primul pas care trebuie să îl faceţi pentru a deveni cetăţean al Comunităţii  şi se poate face  la orice oficiu de stare civilă 
(Ufficio Anagrafe)  din Comuna unde doriţi să cereţi reşedinţa.  

Migranţi Comunitari
Dacă sunteţi in Italia de peste 3 luni , lucraţi , sdudiaţi sau aveţi rude cu reşedinţă , puteţi depune cerereapentru obţinerea  reședinței la Oficiul  de Stare Civilă 
(Ufficio Anagrafe) al Comunei de Grosseto cu documentația de motivaţie. 

Migranţi     din afara Uniunii Europene(UE)  

Dacă aţi obţinut un permis de ședere  trebuie să cereţi reşedinţa  şi cu ea puteţi solicita aderarea la serviciul de sănătate, eliberarea cardului de sănătate şi să vă 
alegeţi medicul de familie.

Amintiţi-vă să reînnoiţi  reședința la fiecare reînnoire a permisului de ședere.

Oficiul de Stare Civilă al Conumei Grosseto se găseşte  în via (str.) Saffi n° 17 
Program de lucru: de luni până vineri de la 8.30, după prînz marţi şi joi, de la 15.30 la 17.30.



3. FAMILIA

Reîntregirea familiei
Dacă lucraţi in Italia şi doriţi să vă aduceţi familia ,  puteţi depune cerere pentru reîntregirea familiei:

 soţul/soţia (peste 18 ani),
 copii minori (in momentul depunerii cererii)
 părinţii aflaţi în întreţinere (trebuie să aibă asigurare sanitara privată sau  să facă  înregistrare voluntară la serviciul de sanatate, vezi pag. Sănătate)

 Cele mai importante lucruri de care aveţi nevoie pentru a face reîntregirea familiei sunt:

 un venit din muncă sau activitate independentă ( documentația Cud, 730, Mod.unico)
 o casa care este potrivită  pentru cei care deja locuiesc în ea şi care ar trebui să ajungă (aveţi nevoie di un certificat eliberat de către comună sau de Asl.)
 certificate care dovedesc că sunteţi rude (traduse şi legalizate la Consulatul italian din ţara de origine). Aceste certificate nu trebuie să ajungă  în 

Italia, dar la consulatele ţărilor de origine, odată ce aţi primit Nulla Osta.

In acest cas  trebuie să apelaţi la un Patronat sau Sindecat pentru a depune cererea on-line
Pentru a primi Nulla Osta trebuie să aşteptaţi max. 6 luni
Nulla Osta este trimisă pe cale electronică la Consulat care după aceasta vă eliberează viza pentru reîntregirea familiei.
Pentru familiile care fac parte din UE şi familiele  italiene se aplică aceleaşi cerinţe, dar nu trebuie să obţină autorizaţie de intrare.
Documentele trebuie să fie depuse direct la Consulat  pentru cererea vizei.

Servicii sociale pentru familii
Dacă aveţi nevoie de asistenţă în creşterea copiilor, la ingrijirea  unei persoane în vârstă  sau de o persoană  handicap, vă rugăm să contactaţi P.A.S.( Punto 
Accesso Sociale) (Punct de acces social)
Via (str.)Verdi nr. 5, Grosseto
Program de lucru: de lunì până sâmbătă de la 9.00 la 13.00, marţi de la 15.00  la 18.00



4. CAZARE

Uffici incaricati degli alloggi pubblici (Oficiile responsabile de locuinţe publice)
Comune di Grosseto Ufficio Edilizia residenziale Pubblica, oferă informaţii despre apeluri şi reguli de participare 
Via (str.) Colombo nr.5, Grosseto
Program de lucru: marţì si joi de la 10.00 la 12.30 şi de la 15.30 la 17.00 
Imigranţii trebuie să fie muniţi de  un permis pe o perioadă nedeterminată sau un permis pe doi ani.

Locuinţe     de urgenţă  
Via (str.) Damiano Chiesa nr. 4, Grosseto
Program: marti-miercuri, joi 10.00 - 12.30, sâmbătă de la 10.00 la 12.00
Trebuie să aveţi reşedinţă în Comuna de Grosseto cel puţin  2 ani şi un permis de şedere de doi ani sau pe o perioadă nedeterminată.
Contribuţie la     chirie  
Acesta este un apel care se face în fiecare an, cerinţele principale sunt:

 reşedinţă în comună
 contractul de închiriere durabil şi reînnoit
 s  trăinii     din afara Uniunii Europene   trebuie să aibă o reşedinţă în Italia de cel puţin 10 ani şi /sau în Toscana, cel puţin 5 ani pentru a 

participa la concurs pentru chirii.

Dacă închiriaţi o casă şi doriţi mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi Sunia
Sunia este organizaţia lider de conducere de chiriaşi privaţi şi  de beneficiarii de locuinţe publice
Are ca scop să ajute cetăţeanul la rezolvarea  problemelor cu privire la locuinţe de închiriat.
Biroul din Grosseto Via (str.) Manetti nr. 21
Program de lucru: de luni până vineri de la 10.00 la 12.00 şi 16.00 - 19.30



5. SĂNĂTATEA

Pentru asistenţ sanitară trebuie să apelaţi la ASL, autorităţile locale de sănătate.
Comuna de Grosseto are l’Azienda Sanitaria Locale ASL9 . 
Pe teritoriul Grossetului sunt şi Societăţi de Sănătate care integrează în sistemul de sănătate şi serviciile sociale. 

În zona grossetană se numeşte:

  

Ce trebuie să faceţi pentru înscrierea  la serviciile sanitare.
Inscrierea se face la A.S.L. de reşedinţă sau de şedere (cum este indicat pe permis) şi este valabilă până la expirarea permisului.
Pentru a vă înregistra aveţi nevoie de:

 Permisul de şedere,
 codul fiscal,
 reşedinţa.

Dacă nu sunteţi  rezident este necesar să scriţi o declaraţie în care explicaţi din ce cauză vă aflaţi pe acest teritoriu: lucrul, familia, etc.
Chiar dacă  sunteţi fără  permis de ședere sau cu permisul expirat, aveţi dreptul să mergeţi la spital şi ambulatorii pentru tratamente  urgente sau  
esențiale, de asemenea, mai aveţi dreptul la tratamente de lungă perioadă.

Acestor  persoane  se  eliberează  un  cod   numit   STP (Straniero  Temporaneamente  Presente) (Străin Temporar Prezent), care  permite accesul la  serviciile 
gratuite şi anonime medicale, chiar şi în condiţii de neregularitate. Dacă sunteţi cetăţean al UE, fără cerinţe pentru inscrierea la serviciului național de sănătate,  
este atribuit codul ENI (Europeo Non Iscritto) (European neînregistrat)

Pentru informaţii despre eliberarea:
 Cardului de sănătate;
 Codul de STP;
 Codul de ENI;
 Alegerea şi anularea  medicului de familie şi medicului pediatru;

COeSO SdS   Società della Salute    Zona Grossetana

Sede: Via Damiano Chiesa,12. Tel.0564/439210 
Fax.0564/439214



Trebuie să mergeţi la Grosseto, în cartierul de pe Via (str.) Don Minzoni nr. 5/9
Tel. 0564/485796 - 728 – 723
Unele servicii sunt efectuate doar la sediul din cartierul Via (str.) Don Minzoni nr. 5 la Grosseto

 Cerere de eliberare a Cardului Medical Electronic, (Carta Sanitaria Elettronica (CSE)); 
 Forme de eliberare pentru tratament medical în străinătate;
 Cerere de eliberare a cardului  STP (Străin Temporar Prezent ) pentru  extracomunitari neregulari şi pentru cetăţenii noi-comunitari;
 Cerere de eliberare a cartelei de sănătate pentru străinii care sunt în aşteptarea permisului de şedere;
 Informaţii pentru scutirea taxei medicale.  
 Cerere de asistenţă protetica.

Vizitele  medicale     pot  fi  rezervate     la  CUP  Centro  Unico  Prenotazioni     (centru  de     rezervare  a  vizitelor  medicale     ),     de  luni  până  vineri     8.00  -   
16.00,     sâmbătă     8.00 - 12.00  
Telefonaţi la următoarele numere:
800.500.483  apel gratuit de pe telefonul fix pe teritoriul provinciei de Grosseto
199.100.483  apelurile de pe celular (cu plată)
0564.972190 apeluri de pe telefon fix făcute din afara provinciei 

Presidio BARBANELLA
Via (str.) De Amicis, 1

58100 Grosseto
Marţì şi Vinerì Ora 07.45 – 12.30

Tel. 0564/485673
0564/483552

Presidio GORARELLA
Via (str.)Papa Giovanni XXIII, 77

58100 Grosseto
Marţì Ora14.30 – 18.00 Tel. 0564/485466

Presidio MARINA DI 
GROSSETO 

Via (str.) Piave, 10/A 
58046 Marina di Grosseto 

Vinerì Ora 08.30 – 12.00 Tel. 0564/36300

Ţineţi minte: pentru a avea acces la serviciile  sanitare mai întîi  trebuie să mergeţi la medicul de familie, nu uitaţi să luaţi în tot timpul cu dvs. cardul medical  
electronic/codul STP/codul ENI. 
Este de asemenea important să aveţi documentația clinică, analize efectuate in precedent şi să informaţi medicul dacă  luaţi alte medicamente.

Consilier de  Familiei  Ce reprezintă  şi de ce e necesar
Pentru serviciile de asistenţa familiei, a copilăriei şi adolescenţei există Consilierul de Familiei şi  Consilierul Tinerilor. Serviciul este gratuit şi răspunde la  
necesităţile de sănătate, de educaţia familie şi de tineri  (minori). În particular se ocupă de:

 protejarea sănătăţii femeiei , maternitate  şi valorificarea părinţilor
 protejarea noului născut a copiilor şi adolescenţilor



Pentru a avea acces la Consilier nu aveţi nevoie de indreptare de la medicul de familie şi nici  prenotare al CUP, este suficient:
 să faceţi o programare prin telefon la Consilierul Familiei
 să vă prezentaţi direct la Consilierul Tinerilor

Dacă aşteptaţi un copil, vă puteţi adresa la Consilierul de Familiei unde puteţi găsi personal calificat care vor ajuta să afrontaţi mai uşor  greutăţile din timpul 
sarcinii să ţie sub control  sănătatea dvs., să vă pregăteasca pentru naştere şi pentru alaptare.

Toate intervenţiile sunt gratis în respectul legii della privicy, la acest serviciu pot apela şi femeile care nu sunt in regolă cu permisul de şedere. 

Pentru informaţii ulteriore

Grosseto
Via (str.)Don Minzoni, 7

Orar
Miercuri de la  ora 15.00 până 

la ora 17.00

Tel. 0564/485730-733-736

Follonica
c/o distretto, viale (str.)Europa

Orar
Joi de la ora 15.00 până la ora 

17.00

Tel. 0566/59541

Castel del Piano c/o Ospedale 
(Spital)
Orar

 Miercuri de la ora 15.00 până la 
ora17.00
Psiholog

Tel. 0564/914517
Moaşe

Tel. 0564/914539-533-540

Massa Marittima
c/o Ospedale

 viale (str.) Risorgimento 
Orar

Marţi de la ora 15.00 până la ora 
17.00 

Tel. 0566/909246

Orbetello
Piazza Beccaria

Orar
Marţi de la ora 14.00 până la 

ora 16.00

Tel. 0564/483118

Centrul  de  Combatere  a  Violenţei  Asociaţia  Olympia  De  Gouges,  (  Il  Centro  Antiviolenza  Associazione  Olympia  De  Gouges) 
promovează măsuri împotriva tuturor formelor de violenţa psiho-fizic şi / sau de violenţă sexuală faţă de femei, ajutându-le in mod concret să iasă 
din acestă sitauţia . Situl web: www.olympiadegouges.org/
La Grosseto Centrul de Combatere a violenţei este situat în:
via (str.) Trieste nr. 5,
58100 Grosseto
Orar de lucru: luni şi miercuri de la 09.30 la 12.30
Tel. 0564/413884
Cell. 348/9882098



Asistenţa la Spital 

Dacă aveţi nevoie de o vizită de urgenţă sau de tratamente care nu pot să fie efectuate în ambulator sau la domiciliu trebuie să mergeţi la spital.  .
Există diferite tipuri de internări, depinde de necesitate şi urgenţă: 

 Urgent: internarea  este efectuată de medicul de la  ambulanţă( Pronto Soccorso)
 Programat: internarea este determinată de medicul de familie sau de medicul specialist;
 In day hospital / day surgery: este o internare care permite pacientului să se intoarcă în aceeaşi seara acasă , această internare este decisă de medicul din 

spital.

Amintiţi-vă că: pentru a avea acces la serviciile spitalului trebuie să prezentaţi Cartela de Sănătate (Tessera Sanitaria) sau codul STP (Străin  Temporar Prezent) 
sau codul  ENI (Europeo Non Iscritto) . Este important să aveţi cu dvs. documentaţia clinică dacă în precedent aţi fost internat sau aţi făcut diverse analize şi să 
informaţi medicul dacă luaţi medicamente.  
 
În Provincia  de Grosseto există cinci spitaluri:

Spitalul  Misericordia

Via Senese 161, 
58100 - Grosseto (GR)

tel. 0564/485111

Spitalul Amiata Senese

Via (str.)Trento 1, 
53021 - Abbadia San Salvatore 

(SI)
tel. 0577/7731

Spitalul  Sant’Andrea

Via (str.) Risorgimento nr. 
43, 

58024 – Massa Marittima 
(GR)

tel. 0566/909111

Spitalul din Orbetello

Via (str.) Lungo Lago dei 
Pescatori, 58015 - Orbetello 

(GR)
tel. 0564/869111

Spitalul Petruccioli

Via (str.) Nicola Ciacci nr.426, 

58017 - Pitigliano (GR)
tel. 0564/618111

Sportello di Ascolto di Orbetello 
Via (str.)Guerrazzi, 2- 58015 Orbetello
Tel. 0564/1720963
Program de lucru:
Mìercuri de la 16.30 la 18.30 
Cell. 348.9376554
Puteţi suna de lunì până vineri de la ora 09.00 
la 21.00

Sportello di Ascolto di Manciano 
Via (str.) G. Campolmi – 58014 Manciano –
Tel. 0564/625665 
Centro di Riabilitazione Funzionale presso il 
Centro di Raccolta AVIS (Centrul de 
Reabilitare de la  Centrul de colectare AVIS)
Cell. 340.5656476
Puteţi suna de luni până vineri de la ora 13.00 
la 19.00 
Trebuie să vă programaţi

Punto di Ascolto per Donne maltrattate di 
Follonica 
Via (str.)Roma, 88 – 58022 Follonica
Tel. 0566/59163
Fax 0566/59168

Sportello di Ascolto per donne maltrattate 
di Castel Del Piano Via (str.) Dante Alighieri, 
în clinică, secţia de Obstetrica  – 58033 Castel 
Del Piano 
Tel. 0564/914556
Robot activ 24h din 24h
Cell. 3454133666 Program de lucru:
Miercuri numai cu programare – după masă de 
la  ora 14.30 până la 17.30

 



Visită situl: www.coesoareagr.it
Ce reprezintă şi de ce e necesar
Este o asociaţie dintre şase comune din zona socio sanitară grosetană (Grosseto, Campagnatico,  Castiglione della Pescaia,  Civitella  Paganico, 
Roccastrada e Scansano) şi asociaţia sanitară locală ( azienda  sanitaria locale) ASL n 9.
Asociaţia a fost formată pentru a conduce, planifica şi integra  serviciile sanitare territoriale, socio sanitare şi socio asistenţiale.
Sistemul integrat de intervenţii şi servicii sociale oferă persoanelor fizice şi familielor servicii sociale intergate, promovează intervenţii pentru a 
îmbunătăţi  calitatea  vieţii,  oportunităţile  egale, non-discriminare  drepturile  de cetăţenie.  Previne, reduce sau elimină condiţiile  de handicap, de  
greutăţi  individuale sau familiare care rezultă din insuficienţa de venit, dificultăţi  sociale.  
Pentru toate problemele dvs. de tip social şi educaţional, puteţi apela la serviciile Societăţii  Sănătăţii COeSO. 
Puteţi merge la punctul de  ascultare PAS (Punto di Accesso al Sistema) Punct de acces la sistemul de servicii sociale, care este responsabil de a informa şi a vă  
ghida în conformitate cu necesităţile dvs. privind serviciile în domeniul:

 asistenţa la domiciliu
 trasportul social 
 asistenţa cu produsele alimentare la domiciliu
 asistenţă pentru locuinţe de urgenţă
 contribuţii economice

SERVIZI COeSO SdS  SOCIETA’ DELLA SALUTE ( SERVICIILE  COeSO SdS  ASOCIAŢIA SĂNĂTĂŢII)

PAS
PUNTUL DE ACCES LA SISTEMUL 

DE SERVICII SOCIALE 
Via (str.) Verdi, 5
58100 Grosseto

Tel. 
0564/439230

Deschis: de Lunì pînă Sîmbătă 
ora 09.00 – 13.00

Marţi ora 15.00 – 18.00
SERVICIUL SOCIAL

PROFESIONALE
  ARIA  MINORENI

Via(str.) Damiano Chiesa, 8/a
58100 Grosseto

Tel. 
0564/439263

Primire cu programare

CENTRUL  AFFIDI ( DE 
INCREDERE)

Via(str.) Damiano Chiesa, 8/a
58100 Grosseto

Tel. 
0564/439262

Primire cu programare

CENTRUL FAMILIA
Via(str.) Damiano Chiesa, 39/a

58100 Grosseto

Tel. 
0564/439228
0564/439229

Primire cu programare

COeSO SdS  Società della Salute ( Asociaţia  ntinuă pe tot parcursul vieţii,CEREmult dec ������������������������������������������������������������������������������������ Sănătăţii)    Zona Grossetana

Sede: Via (str.) Damiano Chiesa,12. Tel.0564/439210 Fax.0564/439214

http://www.coesoareagr.it/


COeSO SdS promovează intervenţii şi oferă servicii pentru a facilita primirea, a preveni şi combate fenomenele de excludere şi de marginalizare a 
străinilor prezenţi pe teritoriu şi, în special a serviciilor de informaţii pentru a asigura nivelul de cetăţenie. 
Trebuie să mergeţi la Ghişeurile  InfoImigranţi al COeSO SdS zona grossetană pentru a avea toate informaţiile necesare.
Există 5 ghişeuri InfoImigranţi al COeSO SdS pe teritoriu: 

 InfoImigranţi Grosseto  
 InfoImigranţi Castiglione della Pescaia
 InfoImigranţi Roccastrada
 InfoImigranţi Scansano 
 InfoImigranţi Civitella Marittima 

Serviciile sunt gratuite

La cine se adresează: Toţi cetăţenii care au nevoie de informaţii privind imigrare şi legile care o guvernează. Serviciul oferă străinului 
informaţii despre drepturile sale utilizabile  în întreaga provincie, care sunt sarcinele sale şi indică calea de urmat penrtu realizarea necesităţilor sale.  
Ghişeul  se implică de a crea şi a întări raporturile  de reţele între toate  instituţiile, penrtu a favori calea  spre cetăţenie si pentru a evita ca persoana  
interesată să meargă dintr-un oficiu în altul pentru a rezolva chiar şi o problemă banală. Se pot avea informaţii atit  personal cît şi prin telefon.  
În cazul în care un caz ar trebui să fie urmat pe termen lung  sînt pregătite forme speciale de acompaniament,  cazul  este pus în discuţie  cu 
serviciile corespunzătoare în domeniu prezente pe teritoriu, există multă colaborare in special cu asistenţa socială al centrului de sănătate  COeSO, 
cu centrul pentru ocuparea muncii şi cu comisariatul de poliţie.

Programul de lucru al birourilor InfoImigranţi (Sportelli InfoImmigrati)
Comune de Grosseto
Via (str.)Verdi, 5
Tel.0564/439225
Fax.0564/42942
58100
info.immigrati@coesoareagr.it

Luni  miercuri  joi 
vineri de la 09.00 la 13.00

Comune de Roccastrada
Via (str.) Roma, 8
Tel.0564/561244
Fax.0564/561205
58036
info.immigrati@coesoareagr.it
e.solito@coesoareagr.it 

Joi de la 10.00 la 13.00

Comune Castiglione d. Pescaia
St. Prov. Del Padule, 3
Tel.0564/927181
Fax 0564/927222
58043
info.immigrati@coesoareagr.it
e.solito@coesoareagr.it 
Marţi de la 15.30 la 17.30

Comune Scansano
Biblioteca Comunale Via Diaz
Tel 0564/507768
58054

info.immigrati@coesoareagr.it
e.solito@coesoareagr.it 

Marţi de la 10:00 la 13.00

Comune Civitella Paganico 
Palazzo Comunale
Tel.0564/900418
58045
info.immigrati@coesoareagr.it
e.solito@coesoareagr.it 
Joi de la 15.00 la 17.00

mailto:e.solito@coesoareagr.it
mailto:info.immigrati@coesoareagr.it
mailto:e.solito@coesoareagr.it
mailto:info.immigrati@coesoareagr.it
mailto:e.solito@coesoareagr.it
mailto:info.immigrati@coesoareagr.it
mailto:e.solito@coesoareagr.it
mailto:info.immigrati@coesoareagr.it
mailto:info.immigrati@coesoareagr.it
http://www.coesoareagr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=586&Itemid=143
http://www.coesoareagr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=392&Itemid=143
http://www.coesoareagr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=143
http://www.coesoareagr.it/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=143


6. PRIMIREA ÎN GROSSETO

ASOCIAŢIILE DE VOLUNTARI
CARITAS GROSSETO

DIOCESANA VIA(str.) ALFIERI  nr. 11
 tel.0564/415850
www.caritsagrosseto.org
E-mail:caritasgrosseto@caritasgrosseto.org

CENTRO PRIMIRE: CANTINĂ, DUŞURI  şi GARDEROBĂ
DE LUNI  PÂNĂ DUMINICĂ DE LA 9.00  LA 12.00
Luni-miercuri-vinerì 15.30/18.00 (program de iarnă)
“ “ “ 16.00/18.30 (program de vară)

CENTRO ASCOLTO (CENTRUL DE ASCULTARE): DE LUNI  PÂNĂ  VINERI  de 9.30 la 11.30

mailto:caritasgrosseto@caritasgrosseto.org
http://www.caritsagrosseto.org/


CENTRE DE  ASCULTARE  PAROHIALE (CENTRI di ASCOLTO PARROCCHIALI) :

PAROCHIA MARIA SS. ADDOLORATA
Luni de la ora 10.00 pînă la ora 12.00
Miercuri şi Vineri de la  ora 16.00 pînă la ora 
18.00
Telefono 0564/493284
Situată: Via (str.) Papa Giovanni XXIII 
nr. 4 - Grosseto (GR)

 PAROCHIA   S. G.B. COTTOLENGO  
Luni de la ora 10.00 pînă la ora 12.00
Joi de la ora 16.00 pînă la ora 18.00
Telefono 0564/23332
Situată: Via (str.) Scansanese nr. 67 - 
Grosseto (GR)

PAROCHIA   S. LUCIA VERGINE E   
MARTIRE
Marţi şi Vineri de la  ora 09.30 la ora 11.30
Telefono 0564/455418
Situată:: Via(str.) Pirandello nr. 26 - 
Grosseto (GR)

PAROCHIA    S. GIUSEPPE  
Marţi de la ora 10.30 pînă la ora 12.00
Vineri de la ora 15.30 pînă la ora 17.00
Telefono 0564/493284
Situată:  Piazza S. Giuseppe nr. 7 - Grosseto 
(GR)
 

PAROCHIA    SS. CROCIFISSO  
Miercuri de la ore 10.00 pînă la ora  12.00
Vineri de la ora 15.30 pînă la ora 17.30
Telefono 0564/411432
Situată:  Via (str.) Lavagnini nr. 3 - 
Grosseto (GR)

 PAROCHIA  S  ANTA FAMIGLIA  
Marţi şi joi  de la ora 09.00 pînă la ora 12.00
Telefono 0564/454272
Situată:  Via(str.) Unione Sovietica nr. 81 - 
Grosseto (GR)

PAROCHIA   S. FRANCESCO D'ASSISI  
Sîmbătă de la ora 10.30 pînă la ora 11.30
Telefono 0564/22282
Situată: Piazza San Francesco n. 2 - 
Grosseto (GR)

PAROCHIA   SAN LORENZO NELLA   
CATTEDRALE
Marţi de la ora 09.30 pînă la ora 11.30
Vineri de la ora 15.30 pînă la ora 17.30
Telefono 0564/20143
Situată: via (str.) Chiasso degli Zuavi n. 6 - 
Grosseto (GR)
 

PAROCHIA S  ACRO CUORE DI GESU'  
Luni de la ora 16.00 pînă la ora 18.00
Miercuri de la ore 10.00 pînă la ora 12.00
Telefono 0564/22341
Situată: Viale (str.) della Pace n. 68 - 
Grosseto (GR)

PAROCHIA   BEATA MADRE TERESA DI   
CALCUTTA
Cu prenotare
Telefono 0564/452115
Situată: Via (str.) Stati Uniti - Grosseto 
(GR)

PAROCHIA   S. ROCCO (MARINA DI   
GROSSETO)
Luni şi Vineri de la ora 10.30 pînă la  ora 
12.30
Telefono 0564/34619
Situată: Via (str.) Indipendenza n. 5 - 
Marina di Grosseto (GR)

ASOCIAŢII FAMILIARE “QUERCE di MAMRE”: 

Ghişeul de informaţii: Marţi de la 10.00 la 12.00 şi de la 16.30 la 18.30 situat la sediul central al asociaţiei pe strada Alferi nr.11, Grosseto.

Distribuirea produselor alimentare
Sîmbăta de la 18.00 la 18.30 la Grosseto pe strada Alfieri nr.11
Duminica de la 18.00 la 19.00 în sala de la Parrocchia  Cottolengo pe strada Scansanese nr. 25

Cum puteţi avea acces la serviciu.
Pentru a utiliza serviciul de distribuire a produselor alimentare este necesar să se prezinte biletul de intrare care este eliberat la birourile Caritas.
Biletul de intrare este valabil  numai o singură dată, în acelaşi timp, permite voluntarilor să cuantifice numărul aproximativ de persoane  si să ofere serviciul fără să existe orice 
tip de deşeuri. 



Adăposturi de noapte                 
De luni pînă vineri de la19.00, în Parrocchia  Cottolengo strada Scansanese nr.25.
Centrul  de adăpost de noapte "  Le Querce  di  Mamre ", este  deschis tot  anul   şi  este  singura  structură permanentă în Grosseto,  unde oamenii fără  adăpost pot găsi  serviciu 
de ospitalitate pe timp de noapte, chiar dacă pentru perioade limitate.

 Cum puteţi avea acces la serviciu.
Centrul este deschis tot anul împrejur şi pentru a avea acces este necesar de a face o convorbire cu un operator de la  COeSO SdS, sau cu responsabilul ghişeului  “Povertà e 
disagio”(“Sărăcia şi dificultăţi”). 
Puteţi contacta operatorul  prin telefon: 331/6136397: sau, vă puteţi adresa la asociaţia din via (str.) Alfieri nr. 11. 
Perioada de permanenţă în structură este stabilită în 14 zile, derogable în faţa unor situaţii deosebite pentru utilizator. 

7. ŞCOALA / ÎNVĂŢĂMÎNT

Învămîntul  în Italia este considerat ca un drept şi  o dătorie, dreptul   de a obţine o educaţie este un oblig de a frecventa şcoală până la vârsta de 16 de ani. 
Dreptul şi obligaţia la învăţămint sunt, de asemenea, asigurate şi cetăţeanului străin chiar dacă nu este în regolă cu permisul de şedere.
Dacă aveţi un fiu minor deja prezent  în Italia, are dreptul şi obligul la învăţămint  indiferent de regularitatea lu. Poate fi înscris  la şcoală în orice moment al 
anului şcolar. 
Dreptul la învăţămint este recunoscut de lege şi pentru  persoane adulte cu un permis regular de şedere.
Pentru informaţii despre instituţiile de învăţământ din provincia Grosseto vă rugăm să contactaţi:   
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – (Biroul de Învăţămint din regiunea Toscana) 
Ufficio XI Ambito Territoriale della Provincia di Grosseto 
(Biroul XI zonă teritorială a provinciei Grosseto)
Via (str.) Damiano Chiesa nr. 51
Tel. 0564/420811 Fax: 0564/25088

Pentru informaţii despre cursurile de limba italiană pentru străini vă rugăm să vă adresaţi:

Centro Territoriale Permanente Educazione degli Adulti - CTP EDA  
c/o la Direzione Didattica Statale III Circolo –via Sicilia, 16 58100 Grosseto
Tel. 0564/427764 Fax 0564/425957 
Program de lucru: miercuri de la ora 11.00 la ora 13.00, joi de la ora 15.00 la 17.00, sâmbătă de la 10.00  la 12.30 

Sportelli InfoImmigrati CoeSo SdS zona grossetana (Birourile InfoImigranţi CoeSo SdS zona de Grosseto)
Grosseto Via (str.) Verdi nr. 5 
Tel.0564/439225
Program de lucru: luni, miercuri, joi şi vineri de la 9.00 la 13.00



Vezi pag. 13 sau vizitaţi situl: www.coesoareagr.it

Recunoaşterea studiilor de învăţămînt.

Studiile obţinute în străinătate nu au nici o valoare legală în Italia, fac excepţie numai în cazul dacă există convenţii internaţionale specifice. Titlurile pot fi 
declarate echivalente, adică  echivalente  cu titlurile italiene, prin  "Declaraţia  de valoare", eliberată de  către Consulatul  Italian în  străinătate.  Ar  trebui  să 
fie diferenţiate,  dacă recunoaşterea calificărilor  obţinute în  străinătate au  scopuri de  învăţămînt, academice (cum  ar  fi  accesul la doctorate  de  cercetare sau 
de cursuri post-universitare), sau scopuri de afaceri.
Important să contactaţi Sportelli InfoImmigrati (ghişeul InfoImigranţi) pentru a obţine informaţii corecte.

8. LUCRUL ŞI SECURITATE SOCIALĂ

I Centri per l’impiego (Oficiile pentru Ocuparea Forţei de Muncă)
Ce reprezintă Oficiile pentru  Ocuparea Forţei de Muncă 
Oficiile pentru Ocuparea Forţei de muncă furnizează servicii gratuite  atît  lucrătorilor  cît şi  întreprinderilor.

Vă puteţi adresa la Oficiile pentru ocuparea forţei de muncă dacă sunteţi în căutarea muncii, dacă lucraţi dar doriţi să îmbunătăţiţi condiţiile de lucru sau 
doriţi să faceţi un curs de instruire  profesională.  La oficiile pentru ocuparea forţei de muncă se adresează şi întreprinderele  atît private cît şi publice pentru   
recuperarea şi integrarea personalului nou.  

Activităţile Oficiilor pentru Ocuparea Forţei de Muncă sunt:

 promovarea întîlnirelor între cerere și ofertă de muncă;
 ajutarea persoanelor de a se integra şi reintegra pe piaţa de muncă cu o atenţie deosebită persoanelor dezavantajate şi cu opurtunităţi egale; 
 de a asigura accesul la instruirea profesională;
 oferă sprijin şi îndrumare pentru a realiza cele mai bune alegeri educaţionale şi profesionale;
 ajutarea angajatorilor în căutarea profesioniştelor şi soluţionarea problemelor legate de necesităţile de organizare a întreprinderii.

http://www.coesoareagr.it/


 Provincia de Grosseto are cinci sedii pe tot teritoriul

Centro per l’Impiego di Grosseto

(Oficiul pentru ocuparea forţei de muncă din Grosseto)

Via (str.) Scopetani snc–zona Cittadella dello Studente
Tel. 0564/484719 fax 0564/48496
Sunt incluse următoarele comune:
Grosseto, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico, Civitella Marittima, Cinigiano, 
Roccastrada

Centro per l’Impiego di Follonica
Via (str.) Nenni, n° 2
Tel. 0566/57690 fax 0566/55130 
Sunt incluse următoarele comune:
Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo M.mo, Montieri, Scarlino

Centro per l’Impiego di Arcidosso

Via(str.) Davide Lazzaretti, n° 4
Tel. 0564/966218 fax 0564/966616
Sunt incluse următoarele comune: 
Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, 
Semproniano

Centro per l’Impiego di Manciano
Via(str.) Largo D’Antona
Tel. 0564/628077 fax 0564/620427
Sunt incluse următoarele comune:
Manciano, Pitigliano, Sorano 

Centro per l’Impiego di Orbetello Piazza Giovanni Paolo II°, 2
Tel. 0564/867230 fax 0564/850124
Sunt incluse următoarele comune:  
Orbetello, Capalbio, Isola del Giglio, Magliano, Monte Argentario

centroimpiego@provincia.grosseto.itwww.provincia.grosseto.it

mailto:centroimpiego@provincia.grosseto.it


Serviciul de ospitalitate şi informaţie.
Serviciul de ospitalitate oferă toate informaţiile necesare de a utiliza serviciile oferite în cadrul oficiilor teritoriale al Centrului de ocuparea forţei de muncă. 
Personalul calificat primeşte persoanele, ascultă întrebările lor  după aceea sunt îndrumate la consultanţii competenţi. 
În ceea ce priveşte persoana sau firma este garantată respectatea vieţii private. 
Pentru a vă înscrie la Oficiul pentru ocuparea forţei de muncă trebuie să aveţi un permis de şedere valabil.

Serviciul de  Prima Informazie (Prima Informazione)

Cu Serviciul de  Prima Informazie puteţi obţine informaţii despre: 
 Înregistrarea în baza de date,
 cerirele depuse pentru a găsi personal,
 oportunităţi de angajare, atât publice cât şi private,
 caracteristicile  profesioniştilor,
 procedurile de a îccepe lucrul,
 cursuri de orientare şi formare profesională în Toscana, 
 cursuri universitare în Italia,
 burse de studiu
 oportunităţi pentru persoanele care doresc să înceapă o afacere.

Agenzie interinali (Agenţii intermediare ) ce reprezintă şi de ce sunt necesare 
Dacă sunteţi în căutarea muncii, vă puteţi adresa  la Agenţiile de Ocuparea Forţei de Muncă sau la Agenţiile Intermediare. Aceste agenţii sunt 
similare cu oficiile de     ocuparea forţei de muncă  , dar diferă între ele pentru două motive:

 sunt agenţii private,
 spre deosebire de oficiile de ocuparea forţei de muncă, un angajat se poate înscrie la toate agenţiile de ocaparea forţei de muncă  (în timp ce se poate 

înscrie numai la un singur oficiu de ocuparea forţei de muncă)

Agenzie Interinali (Agenţiile de Ocuparea Forţei de Muncă ) din Grosseto

A.L.I. Societa' Di Fornitura Di Lavoro 
Temporaneo Spa

Via Trento, 74,
58100 Grosseto

Tel. 0564/417958

Adecco Italia Spa
Viale Sonnino, 36

58100 Grosseto
Tel. 0564/427684

Manpower Spa Società di fornitura di 
Lavoro

Viale Francesco Ferrucci
58100 Grosseto
Tel. 0564/23989

Unele  servicii administrative de ospitalitate pot 
fi solicitate  la Sportello Infoimmigrati (ghişeul 
Infoimigranţi) de pe via (str.) Verdi – Grosseto

 Înregistrarea în baza de date;
 Certificat de inscriere anagrafică;
 Înscrierea în registrul de şomaj



Pentru femei este bine să ştiţi că există organisme de paritate:

 La Consigliera Provinciale di Parità ( Consilier provincial pentru Egalitate )
   La Commissione Pari Opportunità ( Comisia pentru Oportunităţi Egale )

La  Consigliera  Provinciale  di  Parità( Consilier provincial pentru  Egalitate) joacă  un rol  important în promovarea locurilor  de  muncă  penrtu  femei  şi 
influenţează situaţiile care devin obstacole la implimentarea egalităţii de gen la locul de muncă.
A Grosseto l’Ufficio della Consigliera di Parità se găseşte în:
Via (str.) Latina nr. 5 (primul etaj) 58100 Grosseto
Tel. 0564/484179  Tel/Fax 0564/416839

La Commissione Pari Opportunità (Comisia pentru Oportunităţi Egale) promovează toate politicile de egalitate a oportunităţilor de a elimina obstacolele în 
calea  participării economice, politice şi  sociale de orice persoană din motive legate de gen, religie şi credinţă, rasă sau origine etnică, handicap, vîrstă sau  
orientare sexuală.
A Grosseto l’Ufficio della Commissione Pari Opportunità se găseşte în:
Via (str.) Ansedonia, 5  - 58100 Grosseto 
Telefono 0564/484167 - fax 0564/413709

Sindacati, Patronati e Associazioni di categoria (Sindicate, Patronate  şi Asociaţii de categorie)



Sindicatele sunt organizaţii ai lucrătorilor. Puteţi obţine asistenţă de la sindicate pentru protecţia drepturilor dumneavoastră în calitate de angajat şi independent.
La Sindicaţi puteţi găsi asistenţă cu dosarele în materie de imigraţie şi informaţii utile cum să locuiţi regular în Italia. 
Patronatele protejează şi ajuta lucrătorii atît italieni cît şi străini, pentru respectarea deplină a drepturilor lor în legătură cu: securitatea, asistenţă socială şi 
sanitară,  lucrul,  piaţa forţei de muncă şi şomajul,  dreptul familiei şi dreptul moştenirii,  minori şi persoanele în vârstă, egalitatea de oportunităţi şi de 
impozitare. Serviciile sunt gratuite sau necesită o taxa asociativă.
Asociaţii de categorie
Sunt organizaţii care reprezintă categorii profesionale de persoane sau companii. La unele dintre aceste asociaţii puteţi obţine informaţii şi careva dosare. 
Aceste servicii des  sunt cu plată.
Pentru depunerea cererii pentru  fluxuri  şi reîntregirea familiei puteţi contacta următoarele sindicate, patronate şi asociaţii de categorie care sunt 
acreditate la sistemul de imigrare Sportello Unico immigrazione della Prefettura di Grosseto, serviciile  pot să fie gratuite sau cu plată.

ACLI GROSSETO Via Manetti 11 58100 0564/23177

INAS CISL-CEPA GROSSETO V.Le Mameli 58100 0564/422301-318-313

INCA CGIL-CEPA GROSSETO Via Ximenes 61 58100 0564/430318

ITAL-UIL GROSSETO
VIA Monte Rosa 
112/A

58100 0564/22168

INAC-CIA GROSSETO Viale Matteotti 50 58100 0564/452398

ANCE-CONFINDUSTRIA GROSSETO Via Monterosa 56 58100 0564/455649

CIA GROSSETO Via Monterosa 130 58100 0564/452398

ASCOM-CONFCOMMERCIO GROSSETO Via della Pace 154 58100 0564/470111

CONFAGRICOLTURA GROSSETO Via De’ Barberi 108 58100 0564/438601

LEGA REGIONALE TOSCANA COOPERATIVE –COMITATO TERRITORIALE DI GROSSETO GROSSETO   Via Giordania 183 58100 0564/424450

COLDIRETTI GROSSETO Via Tolmino 18 58100 0564/438911

CONF-COOPERATIVE GROSSETO Via Inghilterra 79 58100 0564/1722970

CNA GROSSETO Via Birmania 96 58100 0564/4711

CONFESERCENTI GROSSETO Via De’ Barberi 108 58100 0564/43881

CONFARTIGIANATO GROSSETO Via Monterosa 26 58100 0564/419611

La Direzione Provinciale Del Lavoro di Grosseto (Direcția provincială a muncii din Grosseto).



Ce reprezintă şi de ce e necesar

La Direzione Provinciale  del  Lavoro (o anche DPL) (Direcția  provincială a muncii  din Grosseto) este autoritatea  locală a Ministerului Muncii  şi  Protecţiei 
Sociale.

Aceste  birouri  sunt înfiinţate pentru  a  verifica, a  monitoriza şi  a  asigura securitatea  la  locul  de  muncă,  de  asemenea,  îndeplinesc  activităţile  de 
control privind aplicarea standardelor de muncă şi securitatea socială. 

În provincia de Grosseto la Direzione del Lavoro este situată:

Via (str.) Chiesa Damiano nr. 18
58100 Grosseto (GR) 
Tel. 0564/ 42071 
Fax 0564/ 20094

Program de lucru: de luni până vineri de la  09.00 la 13.00 , după prinz marţi şi joi  de la 15.30 la 17.00

Agenzia delle Entrate (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală). 

Ce reprezintă şi de ce e necesar

La     acest birou     se poate     solicita     codul fiscal  (codice fiscale)  

L’Agenzia delle Entrate (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală) este o instituţie publică. Puteţi merge la acest birou pentru a avea informaţii şi 
asistenţă fiscală. 
Sediul central a (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ) Agenzia delle Entrate se află în Piazza Ferretti nr.1 
Tel.  0564/44771  Fax 0564/447722 e.mail:  dp.grosseto@agenziaentrate.it

Program de lucru:de luni pânăvineri de la  8.30 la 12.30, după prinz marţi şi joi  de la 14.00 la 16.00 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) (Institutul Naţional al Prevederilor Sociale)

mailto:dp.grosseto@agenziaentrate.it


Ce reprezintă şi de ce e necesar

Este cea mai mare şi cea mai importante Instituţie de pensii. Sunt înscrişi la INPS majoritatea lucrătorilor atît din sectorul privat cît şi din cel public, de asemenea, 
sunt  înscrişi  şi  lucrătorii  independenţi  (cei  care  au  deschis  o  activitate)  care  nu  sunt  inscrişi  la  alte fonduri  de  securitate  socială.  La acest birou se 
pot obţine informaţii cu privire la pensii, cele de pensionare, cei inapţi pentru muncă,  plata alocaţiilor sociale, pensia de invaliditate şi pensia minimă.

În  Grosseto Direcţia Provincială INPS este situată:

Via (str.) Trento, 44
58100 Grosseto
Telefono: 0564/431111

Orar de lucru: Luni, marţi şi vineri 08.30 - 12.00
Miercuri închis pentru public
Joi de la 08.30 la 12.00 şi de la 14.30  la 16.30

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) (Institutul Naţional pentru Asigurări împotriva Accidentelor la Locul de 
Muncă)

Ce reprezintă şi de ce e necesar

INAIL-ul este institutul care se ocupă de a  proteja lucrătorii de accidente la locul de muncă. Toţi angajaţii şi lucrătorii independenţi care desfăşoară o activitate în 
locuri de muncă periculoase, trebuie să se asigure obligatoriu la INAIL. Asigurarea INAIL în afara acoperirii riscului de accidente la locul de muncă, acoperă de 
asemenea, bolile provenite la locul de muncă
La aceste birouri puteţi obţine informaţii despre asigurare dumneavoastră INAIL.

La Grosseto Oficiul INAIL se găseşte pe: 
Via (str) Mameli nr. 13
58100 Grosseto
Tel: 0564/473111 

Program: de luni până vineri 8.30 - 12.00, marţi şi joi de la 14.30 la 16.30.



9. FORMAREA ŞI INSRTUIREA PROFESIONALĂ

Formarea profesională este necesară dacă doriţi o cariera sau, dacă doriţi să intraţi din nou la muncă.
Formare Profesională inizială se referă la tinerii care sunt în căutarea muncii pentru prima dată.
Formare Profesională continuă se referă la adulţii care şi-au pierdut locurile de muncă, sau care doresc să se recalifice pentru un loc de muncă mai bun.
Pentru a promova LIFELONG LEARNING, adică formarea continuă pe tot parcursul vieţii.  Europa  prin intermediul FSE (Fondul Social European) finanţiază, 

împreună cu  Regiunile şi Provinciile cursuri de calificare organizate de către agenţiile de formare profesională, instituţii  publice sau private. 

Cursurile sunt organizate la toate nivelurile şi sunt în mare parte gratuite şi vă permite să obţineţi abilităţi şi calificări necesare pentru locul de muncă:

 Post-şcuola obligatorie
 Post- diplomă
 Post-universitare

La cursuri le de instruire pot participa:

 tineri şi adulţi  în căutarea munciigi
 persoane cu handicap, foşti infractori,  imigranţi, dependenţi de droguri.
 lucrători cu disponibilizări şi înscrişi în listele de somaj
 lucrătorilor care au nevoie de cursuri de recalificare sau perfecţionare 

 
Cum să aveţi acces la cursurile de insrtuire.  
Cursurile de formarea profesională sunt organizate de către  instituţii de instruire şi sunt publicate cu un aviz unde sunt specificate toate cerinţele, cine poate  
să participe, calificarea necesară. De asemenea, sunt  specificate orele de a participa la curs,  certificarea somajului, unde cursul va avea loc, etc.
Deseori, instituţia de instruire face o selecţie a candidaţilor.

Unde puteţi găsi informaţii  despre cursuri de instruire profesională  în Grosseto şi provincia .
Anunţurile despre cursuri sunt publicate: în presa locală, “Il Tirreno”, “Corriere di Maremma”, “La Nazione” sau pe situl  Provinciei de Grosseto 
www.provincia.grosseto.it

Vă puteţi adresa direct  la Assessorato alla Formazione Professionale  sau Centri per l’Impiego della Provincia (Oficiul pentru ocuparea forţei de muncă)
Sau la alte oficii publice  InfoImmigrati e Informagiovani

http://www.provincia.grosseto.it/


OFICIILE DIN PROVINCIA GROSSETO



10. TRANSPORTUL

Este important să ştiţi că în Italia  transportul privat este folosit mai mult decît transportul public, de aceea este important
PERMISUL de CONDUCERE.
Cetăţenii UE pot conduce cu permisul din ţara de origine.
Dacă sunteţi un cetăţean străin din afara UE, trebuie să aveţi unele informaţii importante:

• PUTEŢI CONDUCE CU PERMISUL DIN ŢARA DVS. NUMAI 1 AN DE LA REŞEDINŢA IN ITALIA.  
• TREBUIE ÎNTOTDEAUNA SĂ ARĂTAŢI PERMISUL DE ŞEDERE.
• Permisul trebuie să fie obţinut înainte de a primi reşedinţa în Italia.
• Permisul din ţara dumneavoastră trebuie să fie însoţit de o traducere în limba italiană.
• După 1 an de rezidenţă în Italia, nu mai puteţi conduce cu permisul din ţara dumneavoastră, dar trebuie să-l convertiţi.
• Convertirea o puteţi face numai dacă sunteţi cetăţean din anumite ţări, în caz contrar trebuie să obţineţi PATENTE ITALIANA(permis de conducere 

italian). 
Toate informaţiile cu privire la modul de a efectua convertirea le puteţi găsi la Sportelli Info Immigrati( ghişeurile Infoimigranţi), pe internet sau 
 la birourile de:

MOTORIZZAZIONE CIVILE
 Via (str.) Teano, 4 TEL. 0564/43851
Program de lucru: de luni pînă vineri de la 8.30 la 12.00 şi  marţi de la 15.30 la 17.00

TRASPORTUL PUBLIC

Mai jos sunt indicate orarele şi rutele prin oraş de mai mare  importanță cu referinţa de plecare STAŢIA FS GROSSETO.  
LINEA 9 
STAZIONE (STAŢIE) /QUESTURA (COMISARIATUL DE POLIŢIE) (8.42/18.42 ÎN FIECARE ORĂ)
QUESTURA (COMISARIATUL DE POLIŢIE)/STAZIONE (STAŢIE)  (8.04/19.04 ÎN FIECARE ORĂ)
LINEA 8
STAZIONE (STAŢIE) / OSPEDALE (SPITALUL MISERICORDIA)(7.46/19.46 LA FIECARE 30 MINUTE)
OSPEDALE (SPITALUL MISERICORDIA ) / STAZIONE (7.01/20.00 LA FEICARE 30 MINUTE)
LINEA 4
STAZIONE /PIZZETTI USL VIA(STRADA) CIMABUE (6.11/20.11 LA  FIECARE 30 MINUTE)
PIZZETTI USL VIA CIMABUE/STAZIONE (6.35/20.05  LA FIECARE 30 MUNITE)

Pentru informaţii despre alte rute puteţi merge la staţiile de autobuz de la staţia de Grosseto, în Piazza Marconi.
De asemenea, puteţi vizita site-ul: www.griforama.it

http://www.griforama.it/


Sportello Unico Inclusione - SUI
Provincia di Grosseto•

Servizio Lavoro
Centro Impiego - Via Scopetani - 58100 Grosseto

mail: sportellosui@provincia.grosseto.it

Tel: 0564 484958 - 959 • Fax: 0564 427098
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