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DE CE GHIŞEELE ARCOBALENO?

Cetăţeni şi consumatori. Cu anumite probleme în plus, din cauza dificul-
tăţilor datorate limbii, unor legi şi sisteme juridice diferite, unor modele 
de viaţă diferite de cele ale educaţiei lor.
Lucrătorii migranţi din ţara noastră trebuie să fie ajutaţi să depăşească 
aceste obstacole, uşurând integrarea deplină a acestora în viaţa cotidi-
ană. Nu este vorba numai de planul economic, cultural şi social, ci şi de 
viaţa cotidiană alcătuită din facturi, bănci, asigurări, reclamaţii în caz de 
deservicii şi din miile de probleme care, grele pentru un cetăţean italian, 
sunt şi mai grele pentru un cetăţean extra-comunitar.
Proiectul “Ghişeele Arcobaleno” doreşte să răspundă la această nevoie 
de informare, de tutelă şi de asistenţă. Este un proiect experimental care 
porneşte din câteva oraşe deosebit de semnificative pentru diferitele 
realităţi ale emigraţiei din Italia. Movimento Difesa del Cittadino şi Movi-
mento Consumatori au hotărât să se angajeze în acest nou domeniu de 
acţiune, deloc uşor, sprijiniţi fiind de Ministerul Solidarităţii Sociale.
Ghişeele Arcobaleno trebuie să reprezinte pentru aceşti noi cetăţeni, 
care reprezintă de-acum o resursă esenţială pentru economia şi nevoile 
sociale ale ţării noastre, un punct de referinţă şi un ajutor valabil pentru 
integrarea deplină.

Antonio Longo, Preşedintele Movimento Difesa del Cittadino
Lorenzo Miozzi, Preşedintele Movimento Consumatori
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Movimento Difesa del Cittadino ONLUS, membru al Consiliului Naţional 
al Consumatorilor şi al Utilizatorilor (CNCU) constituit pe lângă Ministe-
rul Dezvoltării Economice, a luat fiinţă la Roma în 1987, cu scopul de a 
promova tutelarea drepturilor cetăţenilor prin intermediul informării şi al 
asistenţei juridice oferite de proprii experţi şi este prezentă în 15 regiuni 
cu 61 DE SEDII.
Mişcarea este partener strategic al Legambiente, este prezent în informa-
ţie prin portalul internet www.mdc.it şi prin intermediul publicaţiei lunare 
a Mişcării “Diritti&Consumi” şi bisăptămânale de comunicare internă 
“mdcnews”. 

Movimento Consumatori, membru al Consiliului Naţional al Consumatorilor 
şi al Utilizatorilor (CNCU), este o asociaţie autonomă şi independentă fără 
scop lucrativ, înfiinţată în 1985 care, încă de la constituirea sa a aderat la 
Federaţia A.R.C.I. şi şi-a propus anumite obiective, precum apărarea drep-
turilor consumatorilor şi ale utilizatorilor, recunoscute prin legea 281/98.
Structura organizatorică numără în prezent 57 DE SECŢIUNI, active în 
toată Italia în deplină autonomie. Ştiri despre tematicile privind consu-
mul din actualitatea naţională şi europeană, teste şi anchete, rapoarte 
privind activităţile asociaţiei sunt cuprinse în “Consumers’ magazine”, 
periodicul Mişcării Consumatorilor şi pe pagina de internet www.movi-
mentoconsumatori.it.
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Înainte de a cumpăra o casă este important să înţelegeţi: Care este 
suma de bani ce trebuie cheltuită? Cum se efectuează căutarea? 
Cum se obţine un credit ipotecar

În primul rând, trebuie să vă faceţi socotelile şi să vă evaluaţi capacitatea 
economică, ţinând cont că preţul total al unui imobil se calculează însumând la 
preţul de achiziţie cheltuielile pentru impozite, pentru notar şi eventual, cele pri-
vind agenţia imobiliară.

Cum se caută o casă:

• prin cunoştinţe;

• adresându-vă agenţiilor imobiliare;

• prin afişele “de vânzare”, căutând în zona care vă interesează şi contactând pe 
cei care vând;

• răspunzând la anunţurile de vânzare din ziare şi, în acest caz, acordaţi cea 
mai mare atenţie pentru că, de obicei, informaţiile sunt scurte şi parţiale şi 
nu sunt întotdeauna adevărate, prin urmare vă recomandăm să nu răspundeţi 
niciodată la anunţuri care nu sunt clare, nici să investiţi bani pentru căutări 
contra cost;

• navigând în internet.

După ce aţi găsit casa pe care vreţi să o cumpăraţi, este bine să verificaţi: 

• că imobilul este al celui care declară că este proprietar, solicitând un act de 
proprietate şi unul de identitate.

• că nu există ipoteci asupra imobilului, printr-un control ipotecar pe lângă biroul 
conservator al Registrelor Imobiliare. Controalele asupra existenţei ipotecilor, 
dosarele de amnistie fiscală din domeniul construcţiilor şi problemele referitoa-
re la planul urbanistic pot fi încredinţate expres notarului.
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Credite ipotecare: informaţii utile
Dacă nu dispuneţi de bani suficienţi pentru a cumpăra o casă, ar putea fi necesar 
să recurgeţi la un credit ipotecar la bancă. Enumerăm în continuare o serie de 
sfaturi utile de care trebuie să ţineţi seama:

• evaluaţi venitul dvs. şi capacitatea de a economisi;

• amintiţi-vă că acest credit ipotecar este un adevărat angajament economic pe 
termen lung, care vă poate condiţiona hotărârile din viaţă şi poate influenţa 
bugetul familiei.

• înainte de a solicita un credit ipotecar, informaţi-vă cu privire la toate caracte-
risticile acestuia, evaluând împreună cu funcţionarul băncii toate ofertele po-
sibile. Deci, când intrăm în bancă trebuie să punem toate întrebările pentru a 
înţelege angajamentul pe care ni-l luăm.

Pe lângă creditele ipotecare clasice, există cele care se referă la anumite catego-
rii de persoane, precum creditul ipotecar pentru tinerele cupluri care doresc 
să-şi cumpere o casă şi care se caracterizează prin dobânzi mai scăzute şi prin 
finanţări care pot acoperi întreaga valoare a imobilului şi creditul ipotecar pen-
tru lucrătorii atipici, adică pentru cei care au un contract de muncă pe timp 
determinat, pentru care sunt prevăzute facilităţi privind cheltuielile birocratice şi 
un timp mai scurt de acordare.

Pentru a obţine un credit ipotecar, de obicei este suficient să vă adresaţi unei 
bănci şi să prezentaţi toate documentele pe care aceasta le solicită. Rata dobânzii 
şi durata sunt elementele principale de care trebuie să ţineţi seama în evaluarea 
unui credit ipotecar. Rata dobânzii poate fi:

•	 Fixă: când este stabilită în aceeaşi măsură pe toată durata creditului ipotecar;

•	 Variabilă: când este stabilită cu referire la parametri variabili, care trebuie 
definiţi cu criterii de obiectivitate şi imparţialitate. 

În general, 60 de zile pot fi mai mult decât suficiente pentru a obţine un credit 
ipotecar dar, din prudenţă, trebuie să acţionaţi dinainte şi să prezentaţi băncii 
necesităţile dvs. 
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Contractele de închiriere
Contractele de închiriere sunt valabile numai dacă sunt scrise. Dacă proprietarul 
impune un contract nescris, adresaţi-vă judecătorului de pace pentru restituirea 
sumelor vărsate la negru.

Toate contractele trebuie să fie înregistrate potrivit legii şi, dacă acest lucru nu se 
întâmplă, nici proprietarul, nici chiriaşul nu pot obţine facilităţi fiscale (reducerea 
impozitelor de registru, deduceri din declaraţia pe venit etc.);

Care sunt cheltuielile din sarcina dvs.?
1) serviciul de curăţenie;

2) administrarea ascensorului;

3) energia electrică din locurile comune;

4) administrarea curentă a încălzirii şi cheltuielile pentru portar;

5) cheltuielile de întreţinere măruntă;

Tipologia chiriei
•	 Chirie Liberă: contractanţii pot hotărî liber cuantumul chiriei şi celelalte condiţii 

de închiriere, cu obligaţia respectării duratei minime (4 + 4 de prelungire obliga-
torie); 

•	 	Chirie Concordată: unde chiria este stabilită pe baza unor criterii definite prin 
acorduri stipulate între organizaţiile de chiriaşi şi cele de proprietari. Chiria din 
acest tip de contract este oricum mai mică decât chiriile de pe piaţă.

Sfaturi utile
Străinul care are o şedere legală poate avea acces la locuinţele sociale, colec-
tive sau particulare, potrivit criteriilor prevăzute de legile comunale, regionale şi 
de asociaţiile sau fundaţiile de voluntariat. Sunt organizate în special sub formă 
de pensionat şi sunt deschise italienilor şi străinilor în aşteptarea unor locuinţe 
definitive.

Străinii cu cărţi de şedere şi cei care au o şedere legală, care sunt înscrişi pe liste-



�
Ghişeul ARCOBALENO

LINK-URI UTILE:

Notariat:  www.notariato.it
Uniunea Chiriaşilor:  www.unioneinquilini.it
Sindicatul Unitar Naţional al Chiriaşilor: www.sunia.it
Casă & Consumuri:  www.casaeconsumi.it
Administraţia Financiară: www.agenziaentrate.it
Sindicatul Chiriaşilor Casă şi Teritoriu: www.sicet.it
Uniunea Naţională a Chiriaşilor Mediu şi Teritoriu: www.uil.it/uniat
Confederaţia Italiană a Proprietarilor Imobiliari: www.confedilizia.it
Serviciul de informare şi asistenţă fiscală 	
al Administraţiei Financiare: 848.800.333

le de plasare a forţei de muncă sau care exercită o activitate de muncă salariată 
sau autonomă, au dreptul de a avea acces, în condiţii egale cu cetăţenii italie-
ni, la locuinţele din sistemul rezidenţial de stat, la serviciile de intermediere ale 
agenţiilor sociale înfiinţate eventual de regiuni sau de instituţiile locale.

Probleme? Apelează la SUNIA
Sindicatul Unitar Naţional al Chiriaşilor (SUNIA) are drept scop tutelarea chiriaşilor, 
a celor cărora li s-au atribuit locuinţe publice şi a persoanelor care au nevoie de 
o locuinţă. De asemenea, îl asistă pe cetăţean în timpul fazelor încheierii con-
tractului, efectuează controale privind chiriile şi cheltuielile şi oferă asistenţă în 
procedurile de evacuare, punând la dispoziţie avocaţi şi tehnicieni pentru toate 
problemele referitoare la casă. Adeziunea este liberă şi voluntară şi se face la 
cerere fără nicio formalitate. Toate informaţiile în acest sens pot fi găsite pe pagina 
de internet www.sunia.it unde puteţi căuta sediul local cel mai apropiat.
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Facturi: cum se plătesc? Mici probleme ale vieţii cotidiene care tre-
buie abordate şi rezolvate. Cum trebuie făcut? Iată câteva sfaturi...  

Probleme cu lumina: greşeli în factură şi întârzieri în activarea servi-
ciului. Ce trebuie făcut?
Motivele pentru care un cetăţean poate contesta o factură sunt numeroase şi, 
în majoritatea cazurilor, este vorba despre o diferenţă între consumul atribuit şi 
cel pe care utilizatorul consideră că l-a făcut. Dacă primiţi o factură cu o sumă 
mare şi consideraţi că nu aţi făcut consumul ce vă este atribuit, trebuie să 
trimiteţi o reclamaţie  scrisă, prin recomandată cu confirmare de primire, la filiala 
competentă. În ceea ce priveşte întârzierea din activarea serviciului, societatea 
furnizoare trebuie să-l activeze neapărat în termenul prevăzut de carta serviciilor 
iar, dacă acest lucru nu este posibil, societatea va trebui să comunice un termen 
diferit. Cetăţeanul are drept la o indemnizaţie şi la despăgubirea pentru eventuala 
daună majoră suferită, dar aceasta trebuie să fie dovedită.

Defecţiuni şi erori de suspendare
Atunci când se manifestă o defecţiune sau când serviciul a fost suspendat din 
greşeală, trebuie să anunţaţi imediat societatea furnizoare care trebuie să-l re-
pare în termenul prevăzut de carta serviciilor, cu excepţia defecţiunilor mai com-
plexe. În ambele cazuri puteţi solicita plata indemnizaţiei.

Probleme cu telefonul: greşeli în factura de telefon
Cazurile în care se contestă o factură de telefon sunt numeroase dar, în general, 
este vorba de situaţii în care există o diferenţă între numărul impulsurilor atribuite 
şi cel pe care cetăţeanul consideră că l-a efectuat. Dar se pot face reclamaţii şi din 
cauza defecţiunilor, a greşelilor din cartea de telefon, a schimbărilor de număr, a 
mutărilor, a neactivării serviciului. Dacă primiţi o factură piperată şi consideraţi că 
nu aţi efectuat un trafic telefonic, trebuie să trimiteţi o reclamaţie scrisă la sediul 
operatorului telefonic indicat pe factură.



11
Ghişeul ARCOBALENO

Nu toţi ştiu că...
În cazul defecţiunilor, a întârzierilor din activarea serviciului, a erorilor de suspen-
dare, puteţi recurge la procedura de conciliere, prin intermediul asociaţiilor de 
consumatori, prezentând o cerere în acest sens, ajungând astfel la un acord în 
timp scurt şi în mod gratuit.

Unde şi cum trebuie plătit
De obicei, plata facturilor se poate efectua prin:
• cont curent poştal;
• cont curent bancar;
• on line

LINK-URI UTILE:

Autoritatea pentru Energie Electrică şi Gaze: www.autorita.energia.it
Autoritatea pentru Garanţii în Comunicaţii: www.agcom.it
Fiscul Astăzi: www.fiscooggi.it
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Iată câteva sfaturi utile şi conştiente...

Cum funcţionează garanţia şi la ce dă drept?
Dacă produsul cumpărat nu funcţionează sau nu este conform, este necesar:
• să vă întoarceţi la vânzător în termen de două luni de la cumpărare;

• să păstraţi bonul (păstraţi-l timp de cel puţin doi ani ca dovadă) sau chitanţa de 
la bancomat sau a cărţii de credit;

garanţia permite:

• repararea produsului defect;

• înlocuirea acestuia;

• reducerea sau rambursarea preţului.

Când şi cum se poate înlocui o haină cumpărată?   
În cazul în care produsul cumpărat prezintă defecţiuni, răspunderea revine 
vânzătorului (dacă se manifestă în termen de doi ani), care are obligaţia înlocuirii, 
iar consumatorul poate opta, fără costuri suplimentare între: reparaţie, înlocuire 
sau rezilierea contractului.

Dovedirea existenţei defecţiunii conformităţii şi a datei descoperirii sale revine 
consumatorului, dacă defecţiunea se manifestă după şase luni de la livrarea bu-
nului. Dacă defecţiunea se manifestă, în schimb, în termen de şase luni de la 
livrarea bunului, se presupune că defecţiunea respectivă exista deja în momentul 
cumpărării, iar vânzătorul este obligat să dovedească contrariul. 

Ce este dreptul de renunţare?
Se poate efectua fără nicio penalizare şi fără a specifica motivul în termen de 10 
zile lucrătoare. Pentru bunuri, începând de la data primirii acestora, iar în cazul în 
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care nu au fost comunicate modalităţile de renunţare şi adresa vânzătorului, cele 
10 zile decurg din momentul în care se cunosc aceste informaţii, amintindu-vă să 
nu depăşiţi trei luni de la livrare. În privinţa serviciilor, în schimb, din ziua încheierii 
contractului.

LINK-URI UTILE:

Imq: www.imq.it
Autoritatea Garantă pentru Concurenţă şi Piaţă: www.agcm.it
Ministerul Dezvoltării Economice: www.sviluppoeconomico.gov.it
Garda Financiară: www.gdf.it
Instituţia Naţională Italiană de Unificare: www.uni.com
Uniunea Europeană: http://europa.eu/index_it.htm
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Raportul dintre consumator şi bancă este foarte delicat, vă reco-
mandăm să citiţi sfaturile noastre...

Cum se deschide un cont curent bancar?
Operaţiunea de deschidere a contului nu prevede costuri şi, după semnarea 
contractului de deschidere, banca comunică numărul noului cont curent. Titularul 
noului cont va trebui să-şi amintească şi coordonatele bancare care îi vor fi atri-
buite, şi anume:

•	 codul Abi, care identifică instituţia de credit (banca) aleasă; 

•	 codul Cab, care permite recunoaşterea agenţiei unde este deschis contul, faţă 
de alte agenţii ale aceleiaşi instituţii de credit.

În acel moment, contul curent este complet activat. 

Cum se deschide un cont curent poştal?
• Pentru a solicita deschiderea contului curent poştal, trebuie să completaţi “For-

mularul de deschidere a contului curent poştal şi servicii suplimentare”, dispo-
nibil on line (format Acrobat) şi în toate oficiile poştale. Formularul, completat 
corect şi semnat (4 exemplare), trebuie să fie depus la un oficiu poştal

Cecuri: sfaturi utile
Când emiteţi un cec, amintiţi-vă întotdeauna să:
• verificaţi că suma este disponibilă în cont;
• cecurile cu valori mai mari de 12.500.00 euro trebuie să aibă clauza “netran-

sferabil”;
• când primiţi un cec, asiguraţi-vă că este integru, pentru că ar putea să fie furat 

şi v-aţi putea afla în situaţii riscante.
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Transferul de bani în străinătate:
Există numeroase agenţii care vă permit să trimiteţi bani din Italia în străinătate şi 
fiecare are propriile modalităţi de funcţionare, cerinţe, calităţi şi defecte.  Agenţiile 
şi serviciile pentru a trimite bani sunt:

• Western Union
• Travelex Money Transfer
• Bancoposta Money Gram
• Eurogiro
• Mandat poştal internaţional
• Money Bookers
• PayPal

LINK-URI UTILE:

Asociaţia Bancară Italiană:  www.abi.it

Consorţiul PattiChiari:  www.pattichiari.it
Portalul pentru a alege cea mai bună
carte de credit:  www.cartedipagamento.com

Poşta Italiană. www.posteitaliane.it
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În Italia este obligatoriu să asiguraţi maşina pentru a putea circula. 
Deci, după cumpărarea maşinii trebuie să alegeţi o poliţă RC Auto. 
Înainte de a stipula o poliţă, citiţi sfaturile noastre...

Ce trebuie făcut înainte de a semna contractul RCA şi ce este bonus 
malus?
• asiguraţi-vă că instituţia de asigurări este abilitată legal şi, deci, că se află pe 

lista consultabilă pe pagina de internet a ISVAP (Institutul pentru Vigilenţa asu-
pra Asigurărilor Private şi de interes colectiv);

• citiţi nota informativă care oferă indicaţii asupra firmei şi a produsului, transmisă 
de către firmă înainte de încheierea contractului;

• acordaţi atenţie rubricilor precum “descoperit, franciză şi drept de subro-
gare”, ce reprezintă trei clauze care s-ar putea dovedi riscante, cu costuri în 
sarcina asiguratului.

Bonus malus este un tarif utilizat pentru automobile, motociclete şi motorete, 
în care preţul este stabilit pe baza comportamentului proprietarului în decursul 
timpului, prin intermediul unui punctaj. Cu cât punctajul este mai scăzut (clasa de 
merit), cu atât mai mică este prima care va fi plătită.

Ce este indemnizaţia directă?
începând de la 1 februarie 2007, indemnizaţia directă se aplică tuturor deza-
strelor suferite fără vină sau cu vină parţială, care au provocat pagube vehiculului 
sau răniri uşoare conducătorului auto şi constă în faptul că denunţarea pagubei 
şi solicitarea despăgubirii trebuie înaintate propriei companii de asigurări care 
efectuează direct lichidarea dezastrului. Prin urmare, nu se poate face cerere de 
despăgubire la compania celui care este răspunzător pentru dezastru.  



1�
Ghişeul ARCOBALENO

Când este util să recurgeţi la procedura de conciliere în RC Auto?  
În mod normal, când apar litigii cu privire la răspundere sau la cuantificarea pagu-
bei. În orice caz, este util să recurgeţi la această procedură chiar numai pentru a 
trimite o reclamaţie, pe lângă motivele menţionate deja, din cauza timpului exce-
siv de îndelungat sau a dificultăţilor de a păstra contactul cu firma de asigurări. 
Procedura garantează răspunsuri sigure în termen de 30 de zile de la cerere, nu 
prevede intermedieri birocratice şi nu-l costă nimic pe consumator.

LINK-URI UTILE:

Asociaţia Naţională a Firmelor de Asigurări: www.ania.it
Institutul pentru Vigilenţa asupra Asigurărilor Private 	
şi de Interes Colectiv: www.isvap.it

Asistenţă consumatori Isvap: telefon 06.42.133.000

Mişcarea Consumatorilor: www.movimentoconsumatori.it	
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La primărie pentru eliberarea cărţii de identitate, la Oficiul Poştal 
pentru reînnoirea permisului de şedere. În continuare veţi găsi 
“regulile de aur” pentru a vă descurca în lumea complicată a 
birocraţiei...

Ce este carta de identitate?
Cartea de identitate este un document de identificare personală care are o valabi-
litate de cinci ani şi care trebuie solicitată prin intermediul formularelor disponibile 
la birourile primăriei din localitatea  unde locuiţi.

Pentru eliberarea acesteia, cetăţenii Uniunii Europene trebuie să prezinte un 
document de identitate valabil şi cartea de şedere, iar cetăţenii extra-comunitari 
trebuie să prezinte paşaportul şi permisul de şedere - când acesta din urmă nu 
este reînnoit, cartea de identitate trebuie să fie restituită - (pentru cetăţenii străini 
şi apatrizi). 

Ce trebuie făcut pentru a obţine permisul de şedere?
Cererea pentru eliberarea permisului de şedere se face în general la Comisariatul 
de poliţie (Questura) din principalele oraşe italiene dar, pentru anumite tipuri de 
permis, vă puteţi adresa primăriilor, patronatelor, ghişeului unic pentru imigraţie 
sau la poştă. Străinii, adică toţi cetăţenii care nu aparţin Uniunii Europene, pot 
intra în Italia prezentând paşaportul şi, în cazurile în care este necesară, viza 
eliberată în ţara din care provin. După ce au ajuns în Italia, vor cere permisul de 
şedere, dar numai în cazurile în care nu este vorba de o şedere din motive de 
afaceri, turism, vizită sau studiu cu durata mai mică de trei luni.
Cei care se află deja în Italia şi al căror permis de şedere va expira în curând, 

trebuie să solicite reînnoirea acestuia cu cel puţin:
• 90 de zile înainte de expirare, pentru permisul de şedere valabil 2 ani;
• 60 de zile înainte de expirare, pentru cu cel cu valabilitatea de 1 an;
• 30 de zile înainte de expirare, în celelalte cazuri.
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Este necesară autentificarea copiilor documentelor?  
Nu este necesar pentru copiile documentelor eliberate sau păstrate de 
administraţia publică, pentru copiile publicaţiilor, actelor de studiu sau de servi-
ciu şi cele ale documentelor fiscale pe care particularii trebuie să le păstreze. În 
aceste cazuri, este suficientă o declaraţie de conformitate cu originalul semnată 
în faţa funcţionarului respectiv, sau prezentată sau trimisă împreună cu fotocopia 
actului de identitate.

Ce este auto-certificarea?  
Simplifică relaţiile cu diferitele instituţii administrative, deoarece permite prezen-
tarea declaraţiilor asupra unor stări, fapte şi calităţi personale în locul certificate-
lor tradiţionale, fără a trebui să le prezentaţi ulterior şi pe acestea. Administraţia 
publică are obligaţia de a le accepta, cu excepţia celor câteva cazuri în care tre-
buie prezentate certificatele adevărate: dosare de căsătorie, relaţiile cu autorita-
tea judecătorească, acte ce urmează a fi transmise în străinătate. Cetăţeanul nu 
trebuie să plătească nicio taxă de timbru atunci când legea prevede scutirea de 
taxe pentru uzul respectiv, cum ar fi în cazul pensiilor, alocaţiilor familiale, servi-
ciului militar, înscrierii pe listele de plasare.

Nu pot fi auto-certificate certificatele medicale, sanitare, veterinare, de origine, de 
conformitate UE, mărci şi brevete.

Cum se dobândeşte cetăţenia italiană?
Cetăţenia italiană se dobândeşte:
• Automat 
1) prin naştere 
2) prin ascendenţă 
3) prin recunoaşterea paternităţii sau a maternităţii 
4) prin adopţie 
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5) prin descendenţă 
• La cerere
6) prin căsătorie
7) prin naturalizare (acordată de autoritatea publică în anumite condiţii, precum 

domiciliul pe termen lung pe teritoriul italian de circa zece ani, lipsa anteceden-
telor penale, renunţarea la cetăţenia de origine sau pentru merite deosebite).

LINK-URI UTILE:

Asociaţia Naţională a Primăriilor Italiene: www.anci.it
Ministerul de Interne: www.interno.it
Portalul Cetăţeanului: www.italia.gov.it
Portalul pentru Imigraţie: www.portaleimmigrazione.it
Poşta Italiană: www.posteitaliane.it
Ministerul Solidarităţii Sociale: www.solidarietasociale.gov.it
Automobil Club Italian: www.aci.it
Ministerul Finanţelor: www.finanze.it
Poliţia de Stat: www.poliziadistato.it
Informaţii privind starea de avansare a dosarelor pentru 	
permisul de şedere: 848.855.888
Informaţii cu caracter general: 800.309.309 
Informaţii despre oficiile poştale abilitate: 803.160
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Cum să vă afirmaţi drepturile de cetăţean şi de consumator? În Ita-
lia există două moduri; în continuare veţi găsi detaliile...

În Italia, pentru rezolvarea litigiilor puteţi apela la justiţia ordinară şi la instrumentul 
extra-judiciar. 

Apelul la justiţia ordinară pentru tutelarea juridică a drepturilor constituie, fără 
îndoială, o garanţie de nivel constituţional pentru cetăţeni, dar poate presupu-
ne anumite inconveniente. În primul rând, durata excesiv de lungă a proceselor, 
având în vedere starea actuală de criză a procesului civil şi articularea justiţiei 
în trei grade de judecată. De asemenea, apelul la justiţia ordinară este foarte 
costisitor.  

Instrumentul extra-judiciar. Ce este Concilierea şi care sunt avantajele sale? 
Asociaţiile Naţionale ale Consumatorilor recunoscute conform Legii nr. 281/98, 
sunt angajate în difuzarea unei culturi a compunerii extra-judiciare a conflictelor, 
în vederea unei ocrotiri mai rapide şi mai eficace a drepturilor cetăţenilor, ale 
clienţilor şi ale consumatorilor. În ceea ce priveşte avantajele acestui tip de instru-
ment de rezolvare, concilierea este:

Eficace: concilierea permite rezolvarea litigiului dintre părţi fără formalităţile 
greoaie care caracterizează justiţia ordinară;

Rezervată: concilierea permite părţilor să comunice într-un mediu protejat şi si-
gur, în care conciliatorul garantează respectarea absolută a caracterului rezervat 
al părţilor;

Ieftină: costurile concilierii sunt destul de reduse faţă de cele prevăzute pentru 
justiţia ordinară;

Rapidă: în medie, procedura de conciliere se rezolvă într-o singură întâlnire;

Satisfăcătoare: prin intermediul concilierii, părţile pot găsi o soluţie 
corespunzătoare propriilor exigenţe;
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Flexibilă: regulile procedurii de conciliere se adaptează exigenţelor concrete ale 
părţilor;

Constructivă: concilierea permite păstrarea, consolidarea şi eventual, recupera-
rea relaţiei profesionale dintre părţi;

Lipsită de riscuri: după începerea procedurii de conciliere, părţile nu sunt obli-
gate să ajungă la un acord şi nu le este impusă nicio decizie; dacă rezultatul 
încercării de conciliere este negativ, interesele părţilor nu sunt compromise;

Unele societăţi de servicii au semnat un acord cu asociaţiile de consumatori pentru 
a institui Procedura de Conciliere. Aceste societăţi sunt: Telecom, Poşta Italiană, 
Tim, Wind, H3G, Ania, Banco Posta, Banca Intesa, Capitalia. În cazul reclamaţiilor 
pentru deserviciile suferite din partea uneia dintre aceste societăţi, vă puteţi adresa 
uneia dintre asociaţiile de consumatori care fac pare din Consiliul Naţional al Con-
sumatorilor şi Utilizatorilor pentru a începe procedura de conciliere.

Dincolo de conciliere. Cine este Judecătorul de Pace?
Judecătorul de Pace aparţine ordinului judecătoresc la fel ca şi magistratul dar, 
spre deosebire de acesta, este un magistrat onorific cu titlu temporar. Cetăţeanul 
se poate adresa judecătorului de pace pentru procese referitoare la:

•	bunuri mobile a căror valoare nu depăşeşte 2.582,28 euro;

•	despăgubirea daunei produse de circulaţia vehiculelor şi ambarcaţiunilor în 
valoare de până la 15.493,71 euro;

•	demarcarea limitelor;

•	pentru molestarea vecinilor din imobilele destinate locuinţelor civile;

•	referitor la distanţele de la arbori şi  garduri vii;

•	măsura şi modalităţile de folosire a serviciilor pentru locatari;

•	opoziţia faţă de sancţiunile administrative în limita de 15.493,71 euro.
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În faţa Judecătorului de pace nu este nevoie întotdeauna de prezenţa unui avocat, 
ci se poate acţiona şi pe cont propriu dacă valoarea litigiului nu depăşeşte 516,46 
euro sau, dacă o depăşeşte, Judecătorul îi poate autoriza pe cei care fac cerere 
“să se prezinte la judecată personal”.

LINK-URI UTILE: 
 
www.unioncamere.it
www.movimentoconsumatori.it
www.sportelloconciliazione.it
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Ghişeele 
ARCOBALENO
sunt la:

SPORTELLO
ARCOBALENO

per i diritti dei
nuovi cittadini

Sunaţi numărul gratuit > 800.912.637 

Vizitaţi pagina de internet > www.sportelloarcobaleno.it 

Scrieţi la > info@sportelloarcobaleno.it

Un progetto di

Sede Nazionale
via Piemonte 39/a - 00187 Roma

tel. 06/4881891 - fax 06/4820227
info@mdc.it
www.mdc.it

Sede Nazionale
via Piemonte 39/a - 00187 Roma

tel. 06/4880053 - fax 06/4820227
info@movimentoconsumatori.it
www.movimentoconsumatori.it


