NOUĂ OBLIGAŢIE PENTRU STRĂINI DE LA 1
IANUARIE 2021:
CURS DE ADAPTARE - INTEGRARE
Fiecare străin, căruia de la 1 ianuarie 2021 i s-a eliberat un permis de ședere pe termen de lungă durată în
Republica Cehă și fiecare străin, căruia după dată respectivă i s-a eliberat un permis de ședere permanentă,
fără condiția de reședință anterioară pe teritoriu republicii, este obligat să urmeze un curs de integrare
adaptivă,care să fie finalizat în termen de un an de la data preluării permisului de ședere.
CE ESTE UN CURS DE ADAPTARE - ITEGRARE? Cursul de adaptare-integrare este un curs, în care
străinii vor cunoaște drepturile și obligațiile, care decurg din șederea lor în Republica Cehă, vor face
cunoştinţe cu valorile de bază ale Republicii Cehe, cu condițiile şi raporturi locale și cu obiceiurile culturale,
care prevalează în Republica Cehă. Tuturor participanților la curs, în plus li se va oferi informații privind
contacte la organizații și instituții, care oferă consiliere gratuită străinilor. Mai multe informații pot fi găsite
aici: http://www.vitejtevcr.cz/
CINE ARE EXACT OBLIGAŢIA DE A FINALIZA CURSUL? Obligația de a finaliza un curs de adaptareintegrare se aplică oricărui străin, căruia i s-a eliberat un permis de ședere pe termen de lungă durată pe
teritoriul republicii, în conformitate cu § 42 sau § 45 din Legea nr. 326/1999 Coll., privind şederea străinilor
pe teritoriul Republicii Cehe, inclusiv reglementările ulterioare, precum și oricărui străin, căruia i s-a eliberat
un permis de ședere permanentă pe teritoriu în conformitate cu § 66 sau § 67 din prezenta lege. Mai exact,
acest curs trebuie să fie urmat de fiecare străin, care a primit:
•
•
•

•
•
•
•

•

permis de ședere pe termen de lungă durată pe teritoriul republicii
permis de ședere pe termen de lungă durată pe teritoriul republicii, din cauza schimbării scopului
șederii sale
permis de şedere permanentă pe teritoriul republicii din motive umanitare, în special în cazul unui
străin, care este soţul solicitantului de azil şi căsătoria a fost întocmită înainte de intrarea
solicitantului de azil pe teritoriul republicii, apoi dacă este un copil minor al solicitantului de azil sau
un copil aflat în grijă dependentă al solicitantului şi care nu a solicitat de azil, sau dacă este vorba
despre un străin, care în trecut a fost un cetăţean al Republicii Cehe
permis de ședere permanentă pe teritoriul republicii din motive demne de o atenție specială
permis de ședere permanentă pe teritoriul republicii, dacă șederea unui străin este în interesele
Republicii Cehe
permis de ședere permanentă pe teritoriul republicii, dacă este vorba despre copilul unui străin cu
permis de ședere permanentă pe teritoriul Republicii Cehe și dacă motivul cererii a fost coabitarea
acestor străini pe teritoriu
permisul de ședere permanentă pe teritoriu după aceea, când permisul de ședere permanentă
eliberat anterior acestui străin a fost revocat, dacă a locuit în continuu pentru o perioadă de șase
ani în afara teritoriului Republicii Cehe, resp. dacă a locuit încontinuu în afara teritoriului Uniunii
Europene mai mult de douăsprezece luni
permis de ședere permanentă după patru ani de ședere continuă pe teritoriu, în cazul unui străin,
care locuiește pe teritoriu după finalizarea procedurii de acordare a protecției internaționale

CINE NU ESTE LEGAT DE ACEASTĂ OBLIGAŢIE? Cursul de adaptare – integrare nu trebuie să urmeze
un străin, care deja a finalizat acest curs sau căruia i s-a eliberat un permis de şedere pe termen de lungă
durată sau un permis de şedere permanentă în conformitate cu § 66 sau 67 înainte de 1 ianuarie 2021 şi
cu condiţia, că acest permis să fie valabil la data de 1 ianuarie 2021 . Obligația de a finaliza un curs de
adaptare-integrare nu se aplică nici străinilor, care au reședința în Republica Cehă pe bază de:
•
•
•
•
•

permis de ședere pe termen de lungă durată în scop de studiu (coduri de scop de şedere „21“, „22“,
„23“ şi „30“)
permis de ședere pe termen de lungă durată în scopul protecției pe teritoriu (codul de scop de
şedere „88“)
permis de ședere pe termen de lungă durată în scopul investiției (codul de scop de şedere „78“)
permis de ședere pe termen de lungă durată emis de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii
Cehe
carduri ale unui angajat transferat intern (codul de scop de şedere „79“)
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•

carduri ale unui angajat transferat intern ale unui alt stat membru al Uniunii Europene (codul de
scop de şedere „80)

În continuare, obligația de a finaliza un curs de adaptare-integrare nu se aplică unui străin, care nu a împlinit
vârsta de 15 ani în ziua, când decizia de a elibera un permis de ședere a intrat în vigoare sau care a împlinit
vârsta de 61 de ani în ziua respectivă. De asemenea obligația de a urma un curs de adaptare-integrare şi
nu este necesar să finalizeze nici deținătorii de carduri de angajați și de carduri albastre emise în cadrul
programelor guvernamentale privind Angajații cu înaltă calificare și Personalul cheie și Personalul științific.
DAR CUM ESTE SITUAŢIA CU CETĂŢENII UNIUNII EUROPENE ŞI MEMBRII A FAMILIEI LOR?
Cetățenii Uniunii Europene, precum și membrii familiei lor și membrii a familiei cetățenilor din Republica
Cehă, nu sunt obligați să finalizeze cursul de adaptare-integrare.
CÂND TREBUIE SĂ FIE FINALIZAT CURSUL? Un străin, căruia i se aplică obligația de a finaliza un curs
de adaptare-integrare trebuie să urmeze acest curs în cel mult până la un an de la data primirii permisului
de ședere sau respectiv în termen de un an de la intrarea în vigoare a deciziei privind eliberarea unui permis
de ședere permanentă.
CINE ORGANIZEAZĂ CURSUL ACESTA ŞI UNDE SE EFECTUEAZĂ? Cursurile de adaptare-integrare
sunt întotdeauna administrate de către Centre pentru sprijin de integrare a străinilor
(http://www.integracnicentra.cz). În Republica Cehă există în total optsprezece astfel de Centre şi este în
întregime la discreția străinului, în care dintre acestea va finaliza acest curs. Cursul poate fi organizat în
colaborare Centrului pentru sprijinirea integrării străinilor cu o altă entitate juridică. Un curs, care nu va fi
organizat sau administrat direct de Centrul pentru Sprijinirea Integrării Străinilor înființat în conformitate cu
§ 155a din Legea nr. 326/1999 Coll., privind şederea străinilor pe teritoriul Republicii Cehe, inclusiv
reglementările ulterioare, nu va fi recunoscut ca o îndeplinire a obligaţiei.
CINE CONDUCE CURSUL ŞI ÎN CE LIMBĂ SE DASFĂŞOARĂ? Cursul este condus de un lector calificat
profesional, în limba cehă. Conținutul este apoi interpretat de un interpret calificat în limbă engleză, arabă,
franceză, mongolă, rusă, sârbă, spaniolă, ucraineană sau vietnameză.
CUM SE ÎNREGISTREAZĂ LA CURS? Cursurile de adaptare-integrare sunt împărțite în cursuri destinate
publicului și cursuri, care nu sunt destinate publicului. La cursul conceput pentru public se poate înregistra
oricare străin, care:
1. se va înregistra la site: https://frs.gov.cz
2. va achita suma de 1 500 CZK şi va primi o confirmare a plăţii
3. se înregistrează pentru un anumit curs şi va primi o confirmare de înregistrare prin e-mail
Cursurile, care nu sunt destinate publicului sunt implementate pe baza ofertelor de la entităţi juridice și în
cooperare cu Centrul relevant pentru sprijinirea integrării străinilor. Iarăşi este necesară înregistrarea la
site-ul https://frs.gov.cz – etapele necesare asociate plății, organizării și participării străinilor la curs sunt
apoi furnizate de persoana juridică însăși. Aceste cursuri nu sunt plătite direct statului!
CÂT COSTĂ CURSUL ŞI CUM ESTE REALIZATĂ ACHITAREA? În cazul unui curs de adaptare-integrare
destinat publicului, suma achitării statului pentru participarea unui străin este de 1.500 CZK; în cazul unui
curs nespecificate pentru public, suma acestei achitări este de 800 CZK (străinul niciodată nu achită direct
statului, doar persoană juridică întotdeauna achită statului).
În cazul unui curs destinat publicului, după înregistrarea la site-ul https://frs.gov.cz străinului îi va fi generat
un simbol variabil pentru achitare; suma apoi va fi creditată într-un cont bancar menţinut de minister, fie prin
transfer bancar sau mandat bancar. În caz, dacă la efectuarea achitării nu va fi specificat simbolul
variabil, atunci achitarea nu va fi recunoscută. În cazul unui curs, care nu este destinat publicului,
achitarea pentru toţi participanți se face în total de către entitatea juridică, care a comandat cursul și aceasta
contactează direct participanții.
UNDE SUNT PUBLICATE INFORMAŢIILE PRIVIND REALIZAREA CURSULUI? Informațiile actualizate
despre tipul cursului, data la care are loc, locul de desfășurare, limba în care va fi acesta interpretat vor fi la
dispoziția străinilor după achitarea taxei cuvenite, în cazul cursurilor destinate publicului sau direct de către
o persoană juridică, în cazul unui curs care nu este destinat publicului.
CÂT TIMP DUREAZĂ CURSUL ? Cursul de adaptare-integrare durează patru ore.
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CARE SUNT CONDIŢIILE LICENŢIERII CURSULUI ? În ziua realizării cursului, străinul trebuie să se
prezinte la locul de desfășurare, să prezinte un permis de ședere (ePKP) și să-și confirme participarea prin
semnarea listei de participare. Străinul trebuie să participe la acest curs pentru întreaga durată. Cursul nu
se încheie cu niciun examen sau test.
CARE ESTE CERTIFICAREA CURSULUI? Pentru participarea la curs, străinul va primi un certificat de
finalizare a cursului .
CARE ESTE PERICOLUL ÎN CAZ, DACĂ NU URMEZ OBLIGAŢIA DE PARTICIPARE LA CURS?
Nerespectarea obligației de a finaliza un curs de adaptare-integrare în termen de un an de la data primirii
permisului de ședere este o infracțiune, pentru care străinul poate fi amendat până la 10.000 CZK.
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