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Bun venit ! 

V-aţi decis să vă mutaţi în Elveţ ia şi pregătir i le sunt în toi sau locuiţ i deja de 

mai multă vreme aici  şi doriţ i  să af laţ i lucruri noi despre viaţa comunităţ i i ,  aşa că noi,  

echipa de redactare a ghidului,  vă  întâmpinăm cu mare bucurie şi cu câteva sfaturi 

de bun venit !  

În primul rând, încercaț i să priviţ i  această mutare ca pe o exper ienţă unică, o 

oportunitate de a vă îmbogăți viața cu o nouă cultură, mai mulţ i pr ieteni și  

descoperir i  inedite.  

Există multe opini i referitoare la şocul cultural,  dar concluzia este aceeaşi:   

nu compara ţ i ţăr i le, pentru că asta ne poate trage înapoi. Este evident că lucrur i le nu 

sunt la fel ș i nu vor f i nic iodată ca în România, dar această stare nu reprezintă ceva  

rău ,  ci doar ceva diferit .  Aşadar, acceptaț i la nivel mental faptul că noua 

dumneavoastră  țară funcționează diferi t  și adaptaţ i -vă r itmul personal la f luxul 

general.  

Dincolo de clișee, a f i pol it icos, discret ,  punctual ș i precis reprezintă câteva 

atuuri în procesul de adaptare şi vă pot scuti de unele neplăceri,  chiar ş i f inanciare. 

Spre exemplu, veţ i  primi înşt i inţarea de a  plăt i consultaţ ia la un medic, chiar dacă nu 

aţ i efectuat -o, dacă nu aţ i  anulat-o cu 24 de ore înainte. De asemenea, rezi l ierea 

unor contracte de servic i i sau de închir iere de locuinţă se poate face numai la 

anumite termene, cu  respectarea perioadelor de notif icare, al tminteri se vor percepe 

f ie taxe, f ie va f i reţ inută garanţia care reprezintă, de cele mai multe ori,  o sumă 

substanţ ială.  

Respectaţ i cultura şi tradiţ i i le. Localnic i i vor aprecia faptul că vă alocaţi din 

t imp pent ru a învăța despre ei și vă vor ajuta, dacă faceţ i ceva greșit .  În plus, veţ i 

descoperi şi multe simil itudini cu obiceiuri le din ţară, ceea ce va reduce gradul de 

anxietate, inerent traiului între străini.  

În comunele mici ,  se obişnuieşte ca trecători i să se salute,  chiar dacă  nu se 

cunosc între ei.  La intrarea în magazine, vânzător i i vă întâmpină cu un zâmbitor  

bună ziua şi se aşteaptă la răspuns din partea dumneavoastră. La fel ş i la plecare.  

Un alt  obicei,  pe care chiar ş i cei mai mici copi i  sunt învăţaţ i încă din şcoală ,  

este să-şi privească interlocutor i i în ochi ş i ,  deşi uneori poate părea stânjenitor, 

acesta transmite un anumit grad de încredere. De asemenea, să nu f iţ i  surprinşi 

dacă vizi tator i i elveţ ieni se descalţă de încălţăminte, pe holul de la intrare şi ,  la 

rândul lor,  se aşteaptă să faceţi acelaşi lucru când î i v izitaţ i.    

Respectul pentru locuri şi bunuri le publ ice fac parte din educaţ ia lor, iar 

reacţi i le faţă de cei care comit abuzuri denotă un acut simţ civic. Pe de altă parte,  se 
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păstrează o anumită distanţă la nivelul relaţ i i lor cu cei lalţ i ,  apelându-se la 

intervenţia autor ităţ i lor chiar ş i pentru diferende minore, între vecini.   

Alege ţ i  cu atenţ ie sistemul de educaţ ie al copii lor dumneavoastră, în funcţ ie de 

vârstă, prior ităţ i le şcolare, l imbi le vorbite, costuri şi durata preconizată de şedere. 

Dat f i ind faptul că există multe diferenţe faţă de sistemul românesc, adaptarea 

copii lor presupune multă răbdare şi multă empatie. Comunicaţi cât mai mult cu ei ş i  

ajutaţ i- i  să depăşească temerile legate de viaţa pr intre străini şi absenţa prietenilor,  

impl icându- i ,  în măsura posibil i tăţ i lor,  în pregătir i le pentru mutare şi instalare, 

respect iv în act ivităţ i le de integrare.  

Învățaţ i l imba - este foarte important  să f iţ i  capabi l i  să comunicaţi în l imba 

locului,  indiferent de cât de elementare vă  sunt competenţele l ingvist ice. E o nouă 

exper iență pozit ivă, benef ică psihicului dumneavoastră.  Localnic i i vor aprecia foarte 

mult faptul că vă străduiţ i ş i vă vor trata cu mai multă atenţie, pentru a se asigura că 

î i  înțelegeți.  Sigur,  pentru început, e mai comod să apelaţ i la servic i i le unui 

conaţ ional,  f ie el dentist,  cosmetic ian, şofer, garaj ist  etc, dar, în t imp, căutaţ i şi alte 

persoane care vorbesc l imba locală. Veț i  observa ,  în curând, că sunteț i în stare să 

conversați  cu localnici i  şi asta vă va mări încrederea în dumneavoastră.  

Socializaţ i cât mai mult posibi l şi construiţ i -vă propr ia rețea  de cunoştinţe care 

să nu f ie compusă doar din conaţ ionali,  c i ş i din localnic i .  Asta vă ajută să vă 

integraţ i s i să găsiţ i un spri j in rapid în caz de nevoie.  

Căutaţ i şi înscrieţ i -vă în clubur ile unde se pract ică sportul dumneavoastră 

preferat sau unde întâlniţ i oameni cu aceleaşi pasiuni.  Nu negli jaţ i asociaţ i i le de 

români sau expatr iaţ i şi part icipaţi la act ivităţ i le pe care le organizează. Veţi  

descoperi noi prieteni ş i multe idei pentru propr ii le afacer i.  

 Stabi l i ţ i  mici obiect ive în f iecare zi  ş i la f inalul unei săptămâni uitaţ i -vă înapoi.  

Veţi observa progresul făcut şi asta vă va încuraja să mergeţi mai departe, pentru că 

provocăr i le sunt la orice pas.  

Exper ienţele dumneavoastră  sunt foarte valoroase ,  pentru că ele pot f i foarte 

uti le următori lor nou  veniţ i,  aşa că vă invităm să part icipaţi la evenimentele 

organizate de asociaţ i i le ş i c luburi lor comunităţ i lor de români ş i,  în măsura 

posibil i tăţ i lor ş i dor inţei de implicare, să deveniţ i,  la rândul vostru, membri ai  

acestora.  
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FORMALITĂŢI 

Relocarea 
- Bunuri casnice şi articole 

personale 
- Vehicule 
- Animale de companie 
- Plante 
Permise de muncă şi rezidenţă 
- Permis L 
- Permis B 
- Permis C 
- Permis pentru stagiari 
- Permis pentru Au-Pair 
- Permis pentru persoanele care 

desfăşoară o activitate 
independentă 

MUNCA  

Consideraţii generale despre 
dreptul muncii 
- Conţinutul dosarului de 

candidatură 
- Contractele de muncă 
- Convenţiile colective de muncă 

CTC/ GAV 
- Contracte-tip de muncă (CTT/ 

NAV) 
- Salariul minim obligatoriu 
- Timpul de lucru 
- Siguranţa muncii şi protecţia 

sănătăţii 
- Minori 
- Concediul 
- Boala 
- Maternitatea 
Rezilierea contractului de muncă  

- Şomaj 
Crearea unei întreprinderi 
- Societatea cu răspundere limitată 
- Societatea anonimă 
- Societatea în nume colectiv 

- Activitate economică 
independentă 

STUDII 

- Anul şcolar şi vacanţele şcolare 
- Tipuri de şcoli 
Învăţământul obligatoriu 
- Note 
- Absenţe 
- Vacanţe 
Învăţământul post-obligatoriu 

- Şcoala specializată de cultură 
generală 

- Liceu 
- Bacalaureatul federal  
Universităţi şi şcoli superioare 
Burse de studiu şi ajutoare pentru 
educaţie 
Recunoaşterea diplomelor străine 

TRANSPORT 

Transportul public 
- abonamentul semi-tarif 
- abonament general 
- Cartele zilnice 
Tren şi automobil combinate 
- Park & Ride 
- Mobility carsharing 
- Transportul maşinilor cu trenul 
Autovehiculul personal  
- Parcarea 
- Permisul de conducere 

CAZARE 

Locuinţe închiriate 
- Căutarea unui apartament 
- Documentele necesare pentru 

dosarul de aplicaţie şi cum faci 
rost de ele: 

- Mutarea într-un apartament 
- Ghidul chiriaşului 
- Părăsirea unui apartament 

închiriat 
- Inspecţia de predare a 

apartamentului 

MEDICALE 

Sistemul medical  
- Urgenţele 
- Ambulanţa 
- Spitale 
Ajutorul şi îngrijirile la domiciliu 
Stomatologie 
Farmacii 

FINANŢE 

Sistemul bancar 
- Deschiderea unui cont 
- Plăţi on-line 
Economii şi bugetul familial 
Investiţii 
Impozite 
- Impozitele reţinute la sursă 
- Impozitele indirecte 

Sistemul de pensii 
- Pilonul 1 
- Pilonul 2 
- Pilonul 3 
În caz de plecare din Elveţia 

ASIGURĂRI 

Asigurarea de sănătate 
- Asigurarea obligatorie 

(LAMAL/KVG) 
- Asigurarea complementară 

(LCA/VVG) 
Asigurări auto 
Asigurarea de bunuri 

CUMPĂRĂTURI 

Sfaturi practice 
Turismul pt cumpărături  
- Proceduri vamale pentru 

returnarea taxelor 
Produse româneşti 

TIMP LIBER 

Organizaţii, asociaţii şi cluburi 
româneşti  
- Calendarul evenimentelor 

comunităţii româneşti 

Parohii ortodoxe şi biserici 
evanghelice 

Festivaluri şi evenimente elveţiene 

Sporturi 

Arte 

Cursuri de Limbi străine
UTILE 

Date generale despre Elveţia 

Utilităţi, telefonie, TV, internet 
- Recepţia programelor TV prin 

satelit 

Despre sistemul de reciclare 

Adrese utile 
- Avocaţi 
- Consilieri financiari 
- Curierat 
- Transport şi relocare 
- Servicii diverse.  
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URGENŢE 

- Ambulanţa    114 
- Poliţia     117 

- Pompieri     118 
- Helicopterul de salvare 1414 
- Informaţii   1818 
- Ambasada +41 (0)76 387 50 05  

- Obiecte pierdute        easyfind 

Pentru toate problemele medicale, apelul la 144 vă orientează către serviciile adecvate.  

Vă recomandăm să aveţi asupra dumneavoastră:  
- un document de identitate, cu fotografie (paşaport, carte de identitate, permis de rezidenţă, 

permis auto) 
- o foaie de hârtie cu numele, prenumele, grupa sanguină, lista substanţelor care vă provoacă 

alergie, bolile cronice sau handicapul (diabet etc), medicamentele pe care le luaţi în mod regulat, 
în una din limbile cantonului în care locuiţi 

- numerele de telefon ale rudelor apropiate care pot fi contactate în caz de urgenţă sau accident 
- o sumă de bani, minim 5 franci 
 
  

https://www.easyfind.com/ch/web/


 

 

 

 

 FORMALITĂŢI 

Primii paşi 

Intrarea în Elveţia.  

În conformitate cu Acordul de liberă circulaţie UE – Elveţia, cetăţenii români nu au nevoie de 
viză. Intrarea în Elveţia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate valabile.  

Dacă sejurul dumneavoastră durează mai mult de 3 luni trebuie să faceţi demersurile pentru 
obţinerea permisului de şedere, depunând la oficiul cantonal pentru populaţie, personal sau prin 
poştă, următoarele documente: 

- Un formular individual, completat şi semnat 
- 2 fotografii tip paşaport, pe verso notaţi numele, prenumele şi data naşterii 
- O copie a actului de identitate. 

Pentru solicitanţii de rezidenţă care vor desfăşura o activitate independentă se cere şi o 
scrisoare de motivare, care să descrie proiectul de activitate, copii după CV, planul de afaceri, 
diplome, etc. 

În cazul instalării fără a se avea în vedere o activitate lucrativă trebuie să depuneţi o atestare a 
resurselor dumneavoastră financiare şi copia contractului cu o casă de asigurări de sănătate. 

Studenţii trebuie să adauge atestarea înscrierii la unitatea de învăţământ şi o dovadă a surselor 
de întreţinere financiară. 

Mai multe detalii despre permisele de muncă şi rezidenţă aici 

*    *   * 

Asigurări de sănătate 

Încheierea unei asigurări de sănătate este obligatorie. Exceptaţi de la această regulă sunt 
funcţionarii internaţionali, diplomaţii şi membrii familiilor lor. Asigurarea medicală obligatorie acoperă, 
în proporţie de 90%, serviciile medicale de bază şi cheltuielile de spitalizare. Costurile intervenţiilor 
stomatologice nu sunt rambursate. Asigurarea complementară se referă la servicii private sau semi-
private.  

De asemenea, este obligatorie încheierea unei asigurări de accident, la aceeaşi companie de 
asigurări. În situaţia în care sunteţi angajat, aceasta este plătită de către angajatorul dumneavoastră.  

Mai multe detalii despre asigurarile medicale aici 

*    *   * 

Înscrieţi copiii la şcoală 

Toţi copiii, inclusiv cei fără statut legal, au acces la sistemul de învăţământ gratuit, care constă 
în trei cicluri: primar – de la 4 la 12 ani (obligatoriu); secundar inferior (de orientare) - de la 12 la 15 
ani (obligatoriu); secundar superior – de la 15 la 19 ani (facultativ). 

 
Familiile-persoanele cu copii de la 4 la 12 ani, trebuie, pe cât posibil, ca în primele trei zile de la 

sosire, să se adreseze birourilor de primire pentru învăţământul primar, care există fie la nivel 
cantonal, fie în cadrul primăriilor comunale. Fiţi însoţiţi de copii şi prezentaţi documentele de 
identitate, atestarea de asigurări medicale, precum şi alte documente care atestă studiile anterioare). 
Pentru copiii cu handicap fizic sau mintal, contactaţi birourile medico-pedagogice. 

Mai multe detalii despre sistemul de educaţie în Elveţia aici 

*    *   * 
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Închiriaţi o locuinţă 

Pentru că este dificil să găsiţi o locuinţă de închiriat, în special în marile oraşe, vă recomandăm 
să contactaţi USPI (Uniunea elveţiană a profesioniştilor imobiliari), să consultaţi anunţurile de mică 

publicitate din presa locală şi de pe internet.  
Să ţineţi cont şi de faptul că, în anumite cantoane, cum ar fi Geneva, bucătăria este socotită o 

cameră.  
Pentru a închiria o locuinţă trebuie să pregătiţi un dosar care cuprinde: atestatul de rezidenţă, o 

certificare a faptului că nu sunteţi în evidenţa biroului datornicilor şi fişa cu salariul pe ultimele trei 
luni.  

Este obligatorie încheierea unei asigurări de răspundere civilă şi recomandată o asigurare de 
menaj (foc, inundaţii, furt, etc). 

Mai multe detalii despre cazare aici 

*    *   * 

Căutaţi un loc de muncă 

Aflaţi oferta locurilor de muncă prin consultarea anunţurilor publicate în presa cotidiană şi în 
diferite site-uri specializate, prin înscrierea în baza de date a agenţiilor de recrutare şi prin socializare.  

Mai multe detalii despre dreptul muncii aici 

*    *   * 

Deschideţi un cont bancar 

Pentru încheierea unei asigurări, plata chiriei, primirea salariului sau viramentelor este necesar 
un cont poştal sau bancar. Condiţiile de acordare fiind diferite de la o instituţie la alta, vă 
recomandăm să vă informaţi despre acestea direct la Poştă sau banca pe care o alegeţi.  

Mai multe detalii despre sistemul bancar aici 

*    *   * 

Anunţaţi mutarea la comună 

Comunele sunt autorităţile politice cele mai apropiate de populaţie. Ele au competenţe în 
numeroase domenii: copii preşcolari, cultură, sport, spaţii publice, servicii sau abonamente, etc. 
Autorităţile comunale sunt în măsură să vă informeze şi să vă răspundă diverselor dumneavoastră 
întrebări referitoare la rezidenţă, respectiv să elibereze anumite documente care ţin de competenţele 
lor. 

 

  

http://uspi.ch/
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Relocarea 

La mutarea în Elveţia este permisă aducerea de bunuri casnice şi articole personale, incluzând 
echipament şi bunuri necesare pentru angajare. Acestea sunt scutite de taxe vamale, fiind 
considerate bunuri de relocare. 

Condiţia este ca aceste bunuri să fi fost deţinute pe o perioadă mai lungă de 6 luni şi să fie în 
continuare utilizate în Elveţia. Toate bunurile trebuie declarate la vamă. 

Este recomandat ca toată documentaţia privitoare la relocare să fie cerută Departamentului 
vamal elveţian, Ambasadei sau Consulatului Elveţiei. 

Bunuri casnice şi articole personale 

Pentru vamă sunt necesare următoarele documente: 

- Inventarul tuturor articolelor, listate individual, fiindu-le precizate valoarea şi greutatea. 
- Permisul de şedere (pentru cetăţenii EU/AELS) 
- Permisul de rezidenţă (pentru cetăţenii de altă naţionalitate) 
- Contracte de vânzare sau închiriere (pentru cetăţenii statelor care nu sunt membre ale 

Uniunii Europene sau AELS) 

Atenţie! Procedurile vamale se pot derula doar în timpul orelor de lucru la oficiul vamal pentru 
comerţ. 

Vehicule 

O maşină, o barcă sau un avion care vor fi folosite în Elveţia pentru mai mult de 6 luni pot fi 
introduse în ţară fără taxe vamale. 

Pentru vamă sunt necesare următoarele documente: 

- Cartea de identitate a autovehiculului 
- Contractul de cumpărare/factura 
- Kraftfahrzeugbrief (Germania) 
- Foglio complementare (Italia) 

Atenţie! După ce vehiculul a fost introdus în ţară, trebuie să îl anunţaţi la Oficiul pentru controlul 
vehiculelor din localitatea dumneavoastră. Pentru aceasta vă este necesar un raport de verificare a 
vehiculului de la vamă. 

Dacă vehiculul rămâne pentru mai mult de un an, aveţi obligaţia de a-l înmatricula în cantonul 
de reşedinţă.  

Mai multe detalii despre import şi înmatriculare- aici 

Animale de companie 

Toate animalele de companie (căţei, pisici, iepuri, porcuşori de guinea, hamsteri, păsări etc) pot 
fi, în principiu, importate în Elveţia ca bunuri de relocare. 

Atenţie! Pentru anumite animale, precum câinii şi pisicile, este necesar un document/card de 
vaccinare. Câinii trebuie să fie marcaţi la ureche. 

Animalele aparţinând speciilor protejate nu pot fi importate. 

Plante 

În general plantele de apartament sau de grădină sunt considerate bunuri de relocare. Există 
însă anumite specii a căror introducere în Elveţia este interzisă. Consultaţi indicaţiile vamale 
referitoare la aceasta înainte de relocare. 

 

  

https://en.comparis.ch/umzug-schweiz/info/glossar/einfuhr-zulassung-fahrzeug.aspx
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Permise de muncă şi rezidenţă 

Elveţia este o ţară cu un profil aparte, atractivă nu numai din punct de vedere turistic ci şi pentru 
faptul că reuşeşte să menţină un bun echilibru între modernitate şi tradiţional, respectiv pentru 
echidistanţa pe care o respectă în relaţiile internaţionale, aşa numita neutralitate.  

În faţa numărului relativ mare de străini care au ales să-şi stabilească rezidenţa în Elveţia, 
administraţia federală a dezvoltat un amplu pachet legislativ în domeniul integrării imigranţilor şi a 
semnat mai multe acorduri în acest sens cu Uniunea Europeană, între acestea fiind prevăzute şi 
texte specifice pentru cetăţenii români. 

În principiu, oricare străin care rămâne în Elveţia o perioadă mai lungă de 3 luni trebuie să 
posede un permis de şedere. Cei care lucrează au nevoie de permis, chiar şi dacă perioada de lucru 
este mai scurtă de 3 luni.  

Românii pot imigra în Elveția fie în urma obţinerii unui contract de muncă (şi apoi a permisului 
de muncă) la o companie din Elveţia, fie pentru reîntregirea familiei. În plus, există și posibilitatea de 
a veni în Elveția pentru studii sau formare profesională. În oricare din aceste situații, imigrația este 
reglementată de Legea federală privind străinii.  

Cetățenii români nu au nevoie de viză pentru a veni în Elveţia. Ei pot intra pe teritoriul elveţian 
prezentând un act de identitate (paşaport sau CI). În schimb, dreptul de ședere este strict 
reglementat, resortisanții români fiind supuși unor reglementari distincte, limitative: cota anuală, 

prioritate la angajare acordată lucrătorilor autohtoni, controlul veniturilor şi condiţiilor de lucru. Aceste 
restricţii vor fi ridicate la 31 mai 2016, însă Consiliul federal poate fixa din nou plafoane de limitare, în 
baza clauzei de salvgardare, până la 31 mai 2019, dacă imigraţia depăşeşte cu 10% media ultimilor 3 
ani.  

Competenţa de a emite permisele de muncă şi de rezidenţă revine autorităţilor cantonale. 
Pentru detalii referitoare la proceduri şi actele necesare – click aici. 

Există mai multe tipuri de permise, în funcţie, în primul rând, de perioada de rezidenţă acordată: 

Tip L  

- permis de scurtă şedere: eliberat pe baza unui contract de muncă pe durată determinată de 
până la 1 an, sau pentru perioade de pregătire profesională de până la 1 an; valabil pe o 
durată egală cu durata contractului de muncă sau a perioadei de pregătire profesională de 
până la un an. 

Tip B  

- permis de şedere: eliberat pe baza unui contract de muncă pe durată nedeterminată sau pe 
durată determinată mai mare de 1 an; valabil 5 ani; pentru studii sau pregătire profesională 
permisul este valabil 1 an şi se reînnoieşte anual până la terminarea programului de 
educaţie. 

Tip C  

- rezidenţă: eliberat în urma unei şederi pe teritoriul elveţian de cel puţin 10 ani, dintre care 
ultimii 5 ani neîntrerupţi, în acelaşi canton (permisele pentru pregătire profesională nu se iau 
în considerare); Permisul tip C reprezintă rezidenţa permanentă în Confederaţia Elveţiană şi 
nu mai e condiţionat de existenţa unui contract de muncă. Permisul C poate fi obținut, în 
anumite condiții, înaintea celor 10 ani precizați mai sus. 

Tip G  

- permis pentru activităţi transfrontaliere: este eliberat pentru lucrătorii transfrontalieri şi este 
valabil pe o durată de până la 1 an. 

Faţă de cele mai sus prezentare, există şi alte posibilităţi de obţinere a permisiunii de muncă şi 
rezidenţă 

 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/eu-efta_buerger_schweiz.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kantone_und.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_l_eu_efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_b_eu_efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_c_eu_efta.html
https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/aufenthalt/eu_efta/ausweis_g_eu_efta.html
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Permisele pentru stagiari 

Se acordă stagiarilor care vin în Elveţia; în baza Acordului privind schimbul de stagiari cu 
România, nu li se aplică principiul priorităţii naţionale prevăzut de Acordul privind libera circulaţie. 
Stagiarii pot fi persoane între 18 şi 35 de ani, care au absolvit cel puţin 2 ani de pregătire 
profesională. În loc ca aceştia să solicite autorităţilor emiterea unui permis de şedere de scurtă sau 
lungă durată, este mai avantajos să se adreseze autorităţilor competente din România (Ministerul 
Muncii şi Protecţiei Sociale) pentru a primi o autorizare de a lucra în Confederaţia Elveţiană ca 
stagiari. Aceştia vor desfăşura o activitate lucrativă, asociată eventual perfecţionării limbii străine şi 
vor putea primi un permis special de scurtă şedere cu o durată, de regulă, de un an, care se va putea 
prelungi cu maxim 6 luni şi pentru care există contingente (150 pe an). Acest tip de permis nu acordă 
mobilitatea lucrativă, deci o schimbare a locului de muncă va fi posibilă doar pentru motive speciale şi 
doar cu acordul Oficiului Federal pentru Migraţie. Reuniunea familială este posibilă. Asigurările de 
sănătate şi accident sunt obligatorii. 

La finalizarea acestui tip de permis de şedere, stagiarii vor putea obţine un permis de şedere 
normal de scurtă sau de lungă durată doar cu respectarea condiţiilor prevăzute de Acordul privind 
libera circulaţie: prioritatea naţională, controlul condiţiilor de muncă şi contingentele aferente. 

Permisele pentru Au-pair 

Statutul de Au-pair este o îmbinare între statutul de angajat şi cel de student şi de aceea se 
bucură de obţinerea permiselor de şedere în condiţii mai avantajoase şi nu trebuie respectat 
principiul priorităţii naţionale. Se pot acorda permise de scurtă durată, de 1 an, care vor putea fi 
prelungite doar o singură dată încă un an. Permisele se deduc din contingentele pentru L. Aceste 
permise se acordă persoanelor între 17 şi 30 de ani, care lucrează în cadrul familiilor, în scopul 
perfecţionării cunoştinţelor lingvistice şi care vor urma în paralel şi un curs de limbă străină. Permisul 
obţinut ca Au-pair permite mobilitatea geografică, dar nu şi mobilitatea profesională. La finalizarea 
duratei de angajare ca Au-pair se poate obţine un nou permis de şedere pentru o altă activitate 
lucrativă, doar cu respectarea principiului priorităţii naţionale. 

Permise pentru desfăşurarea activităţilor independente 

1. Îndeplinirea condiţiei generale privind deţinerea mijloacelor financiare: 
Principala condiţie a acceptării cetăţenilor români să desfăşoare activităţi lucrative 

independente pe teritoriul Elveţiei presupune acoperirea activităţii economice din resurse proprii şi pe 
riscul acestora. 

2. Obţinerea permisului de şedere: 
Întreprinzătorii pot solicita şi obţine de la Oficiul de Migraţie al cantonului în care vor locui un 

permis de şedere, valabil 5 ani, în măsura în care vor putea demonstra că sunt capabili să 
desfăşoare respectiva activitate independentă în Elveţia. Pentru aceasta sunt necesare următoarele: 
planul de afaceri, înfiinţarea unei firme, obţinerea certificatului de înregistrare, obţinerea recunoaşterii 
sau autorizării activităţii independente de către autorităţi, înregistrarea pentru plata asigurărilor 
sociale, înregistrarea pentru plata impozitelor, găsirea unor clienţi sau parteneri de afaceri. 

3. Situaţii care pot sa intervină în desfăşurarea activităţilor independente: 
Lucrătorii independenţi au dreptul să-şi schimbe domiciliul cu obligaţia de a anunţa autorităţile 

locale (primăriile) din localităţile din care şi în care se mută. 
Lucrătorii independenţi care se decid să renunţe la activitatea independentă beneficiază de 

dreptul de a ocupa un loc de muncă doar cu respectarea principiului priorităţii naţionale. 
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 MUNCA 

Consideraţii generale despre dreptul muncii 

În temeiul acordului privind libera circulaţie a persoanelor, cetăţenii Uniunii Europene şi ţărilor 
din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS) au acces pe piaţa elveţiană a muncii fără mari 
obstacole. Astfel, ei  au dreptul de a rămâne în Elveţia timp de un an pentru a căuta un loc de muncă. 
Pe parcursul primelor trei luni nu este necesară o autorizaţie specială, dar, dacă şederea se 
prelungeşte mai mult de 90 de zile, există obligaţia de a cere o autorizaţie de şedere şi de muncă la 
Oficiul pentru Migraţie al cantonului în care locuiţi, pentru încă 90 de zile. Acest permis poate fi 
prelungit până la un an, dacă se face dovada că s-a căutat un loc de muncă şi că sunt şanse reale să 
se găsească unul. În toată perioada cât o persoană îşi caută un loc de muncă, ea beneficiază de 
consultanţă din partea Oficiului Federal pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la fel ca şi cetăţenii 
elveţieni.  

Mai multe informaţii aici. 

Nu vor fi acceptaţi în Elveţia solicitanţii de ajutoare de şomaj sau de ajutoare sociale. 
Cetăţenii străini care exercită o activitate lucrativă în Elveţia beneficiază de aceleaşi dispoziţii 

ale legislaţiei muncii precum colegii lor elveţieni. 

Conţinutul dosarului de candidatură 

Pentru a aplica pentru un loc de muncă în Elveţia, se obişnuieşte să se depună un dosar de 
candidatură care să conţină: 

- Informaţiile personale uzuale: numele, prenumele, vârsta, adresa, naţionalitatea, starea 
civilă, permisul de rezidenţă, numărul de telefon inclusiv cel mobil, fax sau adresa de e-mail. 

- Excepţia cazului în care vi se solicită în mod expres, adăugaţi o fotografie. Dacă nu, nu este 
neapărat necesară. 

- Scrisoare de intenţie (de asemenea, numită scrisoare de motivaţie), care explică motivul 
pentru care aţi contactat această companie. Să acordaţi o mare atenţie conţinutului pentru a 
vă "vinde" cât mai profitabil, explicând ce din carieră şi ce abilităţi vă fac candidatul potrivit 
şi prin urmare viitorului angajat. 

- Descrierea de ansamblu a carierei (CV), cu indicarea poziţiilor deţinute. Nu uitaţi să 
menţionaţi competenţele lingvistice şi de utilizare a calculatorului, chiar dacă acestea sunt 
dobândite în afara unei şcoli. 

- Copii ale certificatelor de muncă; 
- Copii ale certificatelor de studii sau de ucenicie; 
- Copii ale diplomelor sau certificatelor cursurilor de perfecţionare. 

Contractele de muncă 

În principiu, un contract de muncă transmis pe cale orală este valabil. Se recomandă totuşi să 
se încheie un contract scris. Ceea ce nu este fixat într-un contract este adesea reglementat de alte 
legi sau reglementări, cum ar fi Codul elveţian de obligaţii (CO/OR), contractele colective de muncă 
(CCM/ GAV) sau de contractele-tip de muncă (CTT/ NAV). 

Chiar dacă aţi fost angajat pe cuvânt (de onoare), angajatorul este obligat să confirme în scris, 
în termen de o lună, următoarele date: 

- numele angajatorului şi numele angajatului 
- data de începere a contractului 
- funcţia dumneavoastră, salariul și suplimentele salariale (bonusuri, prime, etc). 
- timpul de lucru săptămânal  
Atenţie! Orice modificare a acestor elemente trebuie consemnată în scris. 

  

http://www.treffpunkt-arbeit.ch/
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Convenţiile colective de muncă CTC/ GAV 

Multe ramuri şi unele companii mari funcţionează pe baza CTC/ GAV care reglementează 
drepturile şi obligaţiile lucrătorilor în întreaga sucursală sau întreaga companie. 

Aceste convenţii sunt negociate între asociaţiile de branşă sau de companii, pe de o parte şi, 
de cealaltă parte, de sindicate. 

În principiu, acestea sunt valabile doar pentru membrii de sindicat semnatari şi pentru 
companiile organizate în asociaţia respectivă. 

Recomandare - Informaţi-vă dacă întreprinderea dumneavoastră, profesia sau ramura 
funcţionează pe baza unei convenţii colective de muncă şi verificaţi respectarea termenilor în 
contractul dumneavoastră.  

Confederaţia şi cantoanele pot declara o convenţie colectivă obligatorie. Din acel moment, ea 
este valabilă pentru toţi actorii din circuitul economic în cauză. 

Contracte-tip de muncă (CTT/ NAV) 

Pentru anumite grupuri ocupaţionale, autorităţile pot adopta CTT/ NAV- în prezent fiind cazul 
muncilor agricole şi angajaţilor casnici. 

Anumite activităţi în domeniul sănătăţii, educaţiei, asistenţei sociale, comerţului en-gros sau cu 
amănuntul sunt, de asemenea, reglementate prin CTT/ NAV. Cele mai multe CTT/ NAV sunt stabilite 
la nivel cantonal. 

Recomandare - Informaţi-vă dacă profesia sau ramura dumneavoastră funcţionează pe baza 
unui CTT/ NAV şi verificaţi respectarea termenilor în contract.   

Salariul minim obligatoriu 

În cazul unor subcotări salariale repetate, autorităţile competente pot promulga salarii minime 
obligatorii în sectoarele care nu sunt reglementate printr-o convenţie colectivă de muncă CCT/ NAV. 

Această măsură acoperă apoi toate întreprinderile din acest sector. 

Recomandare generală - Verificaţi cu sindicatul competent pentru branşa sau profesia 
dumneavoastră dacă salariul corespunde cerinţelor şi normelor practicate. 

Timpul de lucru 

În medie, elveţienii lucrează între 41 şi 45 de ore pe săptămână. Numărul de ore depinde de 
angajator, de sarcini şi de industrie. Timpul de lucru este fixat în contract. 

Durata maximă de lucru săptămânală 

Timpul de lucru săptămânal este limitat la 45 de ore pentru întreprinderile industriale, precum şi 
pentru personalul de birou, personalul tehnic şi alţi angajaţi, inclusiv pentru personalul de vânzări al 
marilor întreprinderi din comerţul cu amănuntul. Pentru toţi ceilalţi lucrători (de exemplu sectorul 
spitalicesc, hoteluri şi restaurante, agricultură) este setat la 50 de ore pe săptămână. 

Recomandare - Pentru cunoaşterea duratei maxime de lucru săptămânale în cazul 
dumneavoastră, informaţi-vă la sindicat sau la oficiul de muncă din zona dumneavoastră. 

Orele suplimentare şi munca suplimentară 

Lucrătorii pot efectua, dacă este cazul, ore suplimentare. Acestea nu trebuie să depăşească 
durata maximă de ore de lucru săptămânale. 

Exemplu: 
Să presupunem că în contractul dumneavoastră de muncă este prevăzută săptămâna de lucru 

de 42 de ore. Dacă pentru dumneavoastră legea stabileşte durata maximă la 45 de ore pe 
săptămână, angajatorul vă poate cere să efectuaţi până la 3 ore suplimentare. Dacă, în cazul 
dumneavoastră, legea stabileşte durata maximă de 50 de ore, vi s-ar putea cere până la 8 ore 
suplimentare. 

Angajatorii sunt obligaţi să compenseze orele suplimentare, fie în bani fie în timpul liber. În 
general, o compensaţie pentru orele suplimentare este o majorare de 25%. 
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Atenţie! Timpul maxim de lucru săptămânal nu poate fi depăşit decât în cazuri excepţionale şi 
pentru o perioadă limitată de timp. 

Conform legii, munca suplimentară declarată trebuie întotdeauna să fie compensată cu o 
creştere de 25%. 

Pentru a solicita orele dumneavoastră suplimentare, trebuie să fiţi în măsură să le justificaţi, de 
aceea vă recomandăm să anunţaţi orele suplimentare, în mod regulat, superiorului dumneavoastră şi 
să aşteptaţi aprobarea acestuia. 

Siguranţa muncii şi protecţia sănătăţii 

Prin legea muncii, în Elveţia, angajatorul este obligat să ia toate măsurile necesare pentru a 
asigura şi a îmbunătăţi protecţia sănătăţii, garantând sănătatea fizică şi psihică a lucrătorilor. 

Acest lucru înseamnă, printre altele, că: 
- Procesele de lucru şi fluxul de lucru sau de producţie sunt organizate în aşa fel încât 

acestea să nu genereze niciun stres 
- Angajatorul trebuie să pună în aplicare un sistem de prevenire a oricăror zvonuri, aluzii, 

intimidări, umiliri, discreditări sau a hărţuirii sexuale. 
- Incintele şi locurile de muncă trebuie să fie construite/organizate în aşa fel încât să nu 

producă nicio deteriorare fizică. 
- În cazul muncilor periculoase (căldură, frig, radiaţii, otravă, încărcături grele, etc), 

angajatorul trebuie să ia măsuri adecvate pentru a-şi proteja lucrătorii. 
- Dacă este necesar, trebuie să le pună la dispoziţie echipament individual de protecţie. 
- El trebuie să instruiască angajaţii şi să asigure respectarea reglementărilor de siguranţă. 
- Angajatorul are sarcina de a proteja nefumătorii împotriva fumului fumătorilor. 

Minori 

Oricare persoană sub 18 ani este considerată minoră de către legislaţia elveţiană. 
Este interzis să se angajeze băieţi şi fete sub 15 ani. 
Copii peste vârsta de 13 ani pot efectua comisioane sau munci uşoare. Acest gen de lucru este 

permis pentru maxim 9 ore pe săptămână. Părinţii trebuie să se asigure că activitatea copiilor la 
şcoală nu are de suferit. 

Concediul 

Angajaţii au dreptul la patru săptămâni plătite de concediu pe an. Cei cu vârsta de sub 20 de 
ani au dreptul la cinci săptămâni de vacanţă. 

Concediile sunt acordate pentru a permite odihna şi relaxarea şi nu pot fi înlocuite prin 
compensaţii financiare. 

Cu toate acestea, când contractul este pentru o perioadă scurtă de timp sau dacă munca este 
neregulată, este posibil să se renunţe la a lua de fapt o vacanţă, în schimbul unei compensaţii 
echivalente cu salariul aferent, la sfârşitul fiecărei luni. În acest caz, această situaţie trebuie să fie 
convenită prin contract, iar suma compensatorie pentru vacanţă să fie în mod expres desemnată ca 
atare pe statul de plată şi în mod clar separată de remuneraţia normală. 

Boala 

În caz de boală sau de accident, angajatorul este obligat să continue plata salariului pentru o 
perioadă limitată de timp, mai ales în situaţia contractelor cu o durată mai mică de trei luni. 

Atenţie! Trebuie să dovediţi boala sau accidentul printr-un certificat medical. 

Durata plăţii salariale în caz de boală 

Sub rezerva termenelor mai lungi fixate prin acord, în primul an de serviciu angajatorul plăteşte 
salariul pentru trei săptămâni şi ulterior salariul pentru o perioadă mai lungă. 

Această perioadă depinde de cantonul în care munca este efectuată. 
Există trei scale stabilite de către instanţele de judecată: din Basel, din Berna şi din Zürich. 
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Atenţie! Este permisă înlocuirea reglementării juridice printr-un acord în contractul de muncă. 
Dar acest acord trebuie să fie cel puţin echivalent cu reglementările legale. 

Asigurarea diurnă în caz de incapacitate 

Angajatorii contractează adeseori o asigurare pentru incapacitate zilnică, întrucât oferă beneficii 
superioare reglementărilor legale. 

Primele de asigurare pot fi împărţite în mod egal între angajator şi angajat. 
Standardul este stabilit la 80% din salariu pentru 720 de zile, acoperind perioada de aşteptare 

pentru compensarea incapacităţii de muncă de către asigurarea de invaliditate. 

Maternitatea 

În Elveţia, măsurile de protecţie a maternităţii femeilor care lucrează devin tot mai importante. 
Refuzul angajării unei femei pentru faptul că este gravidă sau pentru că ar putea deveni, constituie o 
discriminare. 

Măsuri pentru protecţia maternităţii în companii 

Când o mamă este angajată într-o întreprindere pe un loc de muncă care implică munci 
periculoase sau grele (încărcături grele, posturi incomode, căldură, frig, zgomot, substanţe toxice, 
radiaţii), întreprinderea este obligată să efectueze o analiză a riscurilor înaintea începerii lucrului. 

 
Trebuie să se ţină cont de: 
- pericolele pe care le poate întâmpina viitoarea mamă 
- modul în care riscurile pot fi evitate 
- muncile care sunt interzise în timpul sarcinii și alăptării 
Această analiză de risc trebuie să fie efectuată de către un specialist. 

Recomandare - Angajatorul are obligaţia de a informa femeile în cauză despre rezultatele 
analizei de risc. Dacă aveţi dubii, informaţi-vă. 

Sarcina 

De la debutul sarcinii: 
- timpul de lucru zilnic este de maxim 9 ore 
- concedierea este interzisă până la 16 săptămâni după naştere 
- atunci când gravida este limitată în capacitatea sa de a lucra din motive de sănătate sau în 

legătură cu starea sa, salariul este menţinut (pe baza prezentării unui certificat medical) 
- dacă lucrătoarea desfăşoară muncă de noapte, ea are dreptul la o muncă echivalentă între 

orele 06:00 şi 20:00. În situaţia în care nicio muncă echivalentă nu îi poate fi propusă, 
atunci aceasta are dreptul la 80% din salariu. 

Din luna a 4-a a sarcinii până la naştere: 
- pentru activităţile desfăşurate în picioare, sunt cerute de lege 12 ore de repaus zilnic şi 10 

de minute de pauză în plus la fiecare 2 ore muncite. 
Din luna a 6-a sarcinii până la naştere: 
- pentru activităţi efectuate în principal în picioare, durata zilnică a timpului de lucru este 

limitată la 4 ore. 
Din luna a 8-a de sarcina până la naştere: 
- este interzis lucrul între orele 20:00 şi 06:00 

Naşterea 

- În primele 8 săptămâni după naştere, femeile au interdicţie de a lucra. 
- Până la 14 săptămâni după naştere, mama primeşte de obicei 80% din salariul său (EOG). 
- Aceasta are dreptul de a nu reveni la muncă până la 16 săptămâni după naştere. 
- Aceste ultime două săptămâni sunt în sarcina sa. 
- De la a noua la a şaisprezecea săptămână după naştere, mama poate decide să efectueze 

munca între orele 20:00 şi 06:00, dar nu poate fi forţată. Dacă ea nu este de acord, 
angajatorul este obligat să furnizeze o muncă echivalentă între orele 06:00 şi 20:00. Atunci 
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când nicio muncă echivalentă nu i se poate propune, lucrătoarea are dreptul la 80% din 
salariul său. 
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Alăptarea 

- Dacă angajata doreşte să îşi alăpteze copilul, angajatorul trebuie să îi asigure timpul 
necesar pentru primul an. 

- Alăptarea la locul de muncă este considerată ca timp de lucru. 
- Dacă angajata părăseşte locul de muncă pentru alăptare, jumătate din timpul de absenţă 

este considerată timp de lucru. 
- Femeile care alăptează nu au dreptul de a efectua anumite munci periculoase şi le este 

interzis să lucreze ore suplimentare. 

Atenţie – Nu puteţi trece graniţa cu un copil pentru care aveţi doar certificatul de naştere. 
Copilul trebuie trecut pe paşaportul mamei. În cazul în care nu dispuneţi de timpul necesar 
eliberării paşaportului prin ambasadă, proces care poate dura câteva luni, întrucât întocmirea 
acestui act se face doar în ţară, serviciul consular vă poate elibera fie un paşaport temporar 
care vă poate permite trecerea frontierei. Atenţie şi la faptul că, în cazul în care copilul 
călătoreşte doar cu unul dintre părinţi, este nevoie de o adeverinţă parentală, care specifică 
faptul că celalalt părinte este de acord cu ieşirea din ţară. Adeverinţa se eliberează fie la 
comună, fie la serviciul consular. Acest act, semnat de ambii părinţi, este solicitat de serviciile 
vamale şi în cazul în care adolescenţii, până la 18 ani, călătoresc fără părinţi (tabere, excursii 
şcolare în străinătate, etc). În cazul în care călătoresc singuri, companiile aeriene asigură 
servicii de însoţire, iar copiii vor fi preluaţi şi predaţi conform unui protocol dinainte stabilit cu 
părinţii. 

Rezilierea contractului de muncă 

Legea elveţiană privind concedierile este deosebit de liberală. Protecţia împotriva concedierii 
este foarte modestă. Doar în caz de boală, accident sau sarcină, angajaţii beneficiază de protecţie. 
Angajaţii şi angajatorii au, în general, libertatea de a rezilia un contract de muncă, într-un interval de 
reziliere prevăzut în contract. 

Termene 

Perioada de preaviz este prevăzută de contract, contractul de tip al profesiei sau de convenţia 
colectivă. 

În absenţa unui acord sau contract, se aplică regulile definite de Codul de obligaţii: 
- în timpul perioadei de testare: şapte zile 
- în primul an de serviciu: o lună, până la sfârşitul unei luni 
- de la doi până la nouă ani de serviciu: două luni, până la sfârşitul unei luni 
- de la 10-lea an de serviciu: trei luni, până la sfârşitul lunii. 
Perioada de preaviz începe să decurgă de la primirea anunţului de reziliere de către cealaltă 

parte. 

Protecţia împotriva concedierii 

Angajatorul nu poate concedia un colaborator: 
- în caz de boală sau de accident 
- în caz de maternitate 
- în timpul serviciului militar, al serviciului civil sau al serviciului de protecţie civilă. 

Durata de protecţie 

În caz de boală sau de accident, durata de protecție împotriva concedierii depinde de vechime: 
- Primul an de serviciu: 1 lună 
- De la doi la cinci ani de serviciu: 3 luni 
- Începând cu cel de-al șaselea an: 6 luni 
La sfârşitul perioadei de protecţie, angajatorul poate concedia angajatul, chiar dacă aceasta 

continuă să fie bolnav. 

Recomandare - În caz de dubiu, informaţi-vă imediat angajatorul, prin scrisoare recomandată, 
că doriţi să continuaţi să lucraţi. 
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Concedierea abuzivă 

În Elveţia, o concediere rămâne valabilă chiar dacă aceasta este motivată: 
- de răzbunare 
- de activităţi sindicale 
- de unele opinii politice 
- de trăsăturile de personalitate. 

Atenţie! Astfel de concedieri sunt considerate abuzuri şi dau dreptul la o compensaţie de la 
angajatorul care a rupt contractul de muncă.. 

Încetarea raporturilor de muncă şi şomajul 

Dacă vă daţi demisia din proprie iniţiativă, fără să aveţi un nou loc de muncă sau dacă sunteţi 
concediat din vina dumneavoastră, dreptul la indemnizaţii de şomaj poate fi suspendat pentru o 
perioadă temporară. 

Şomaj 

Dacă sunteţi disponibilizat: 
- verificaţi imediat dacă rezilierea dumneavoastră este legală şi dacă perioadele de preaviz 

au fost respectate; 
- anunţaţi-vă fără întârziere la biroul forţei de muncă din localitatea de reşedinţă sau la oficiul 

regional de plasament ORP/ RAV; 
- începeţi, cât mai curând posibil, căutarea unui nou loc de muncă; păstraţi dovezi 

(documente) care atestă munca dumneavoastră de căutare. Pentru a beneficia de 
indemnizaţia de şomaj trebuie să dovediţi faptul că sunteţi activ în căutarea unui nou loc de 
muncă. 

Atenţie! Dacă vă acordaţi singur concediu, fără a avea un nou loc de muncă sau sunteţi 
concediat(ă) din vina dumneavoastră, dreptul la indemnizaţii poate fi suspendat pentru o perioadă 
temporară. 

Înregistrarea la şomaj 

Trebuie să vă anunţaţi personal (intrarea în şomaj) la comuna de domiciliu sau la oficiul 
regional de plasament (ORP). Tot aici vă alegeţi casa de şomaj. 

Luaţi cu dumneavoastră cardul AVS/ AHV (privind pensia) şi permisul de şedere sau de 
reşedinţă. 

Atenţie! Pentru ca indemnizaţiile de şomaj să vă fie plătite fără întrerupere, trebuie să vă 
înregistraţi din prima zi de şomaj.  

 

 
  



WWW.GHIDUL-ROMANILOR.CH 

 

 

CREEAREA UNEI ÎNTREPRINDERI 

În conformitate cu acordurile bilaterale între Elveţia şi Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii 
Europene şi AELS pot, în principiu, să exercite o activitate economică în Elveţia. Autorităţile 
cantonale de muncă şi de migraţie sunt responsabile pentru toate aspectele legate de autorizarea 
unei activităţi economice. 

Principalele forme juridice sub care poate funcţiona o întreprindere sunt: societatea anonimă şi 
societatea cu răspundere limitată care sunt societăţi de capital, precum şi societatea în nume colectiv 
care este o societate de persoane, respectiv, persoană independentă. Alegerea uneia dintre aceste 
forme juridice depinde de mai mulţi factori precum numărul de persoane participante, capitalul de 
bază necesar, riscul comercial sau responsabilitatea dorită (avere privată sau unic profesională) şi 
altele.  

  Independent 

Societate 

cu 

răspundere 

limitată 

Societate 

anonimă 

Societate în 

nume 

colectiv 

Responsabilitatea acţionarilor ✓ x x ✓ 

Capitalul minim X ✓ ✓ x 

Capital plătit în bani X ✓ ✓ ✓ 

Constituire de aport în natură X ✓ ✓ x 

Creare de un singur fondator ✓ ✓ ✓ x 

Număr limitat de asociaţi X ✓ ✓ ✓ 

Obligativitatea de a se înscrie în 

registrul comerţului 
I ✓ ✓ i 

Necesitatea de a apela la notar X ✓ ✓ x 

Declaraţie fiscală separată X ✓ ✓ x 

Contabilitate în partidă dublă i ✓ ✓ i 

Contabilitate în partidă simplă ✓ x  x ✓  

✓ = Da 

X = Nu 

i = Info 
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Societatea cu răspundere limitată  

este societatea creată de una sau mai multe persoane şi care dispune de personalitate juridică. 

Fiecare asociat este responsabil proporţional cu valoarea părţii sociale cu care s-a înscris.  

 Principalul uz Convine întreprinderilor mici şi mijlocii, fiind forma juridică cea mai răspândită 

în Elveţia 

Cerinţe financiare 
Capital minim de 20'000 CHF 

Număr de 

persoane 

Cel puţin un asociat şi un girant, putând fi aceeaşi persoană  

Cel puţin unul dintre giranți cu drept de semnătură trebuie să aibă domiciliul în 

Elveţia 

Avantaje: 
Capital minim nu foarte ridicat (20'000 CHF) 

În situaţia insolvabilităţii, datoriile sunt recuperate doar din averea societăţii  

Dezavantaje Obligaţia de a publica repartiţia părţilor sociale  

 

Societatea anonimă  

este o societate care dispune de personalitate juridică, în cadrul căreia răspunderea pentru datorii 

este limitată la averea societăţii.    

Principalul uz Convine întreprinderilor orientate spre beneficiu 

Cerinţe 

financiare 
Capital minim de 100'000 CHF, din care 50'000 CHF trebuie să fie circulanţi 

Număr de 

persoane 

Cel puţin un asociat şi un reprezentant al societăţii, putând fi aceeaşi persoană  

Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie cu drept de semnătură 

trebuie să aibă domiciliul în Elveţia  

Avantaje 
Anonimatul acţionariatului şi al investitorilor 

Responsabilitatea exclusivă a activului social. Transfer facil al acţiunilor 

Dezavantaje Costuri ridicate și capital minim relativ mare 
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Activitatea economică independentă  

este una din formele juridice adoptate pentru crearea unei mici întreprinderi, datorită facilităţilor 
pe care le oferă.  

Principalul uz Convine întreprinderilor compuse dintr-un singur angajat (coafor, pictor, 

instalator, etc)  

Cerinţe financiare 
  

Număr de 

persoane: 
O singură persoană poate fi proprietar 

Proprietarul trebuie să fie domiciliat în Elveţia 

Avantaje 

Convenabil pentru activităţile simple. Aproape nicio regulă de drept social nu 

este necesară. 

Nu e nevoie de un capital minim. 

Dezavantaje 

Responsabilitatea proprietarului este fără limite, ea aplicându-se şi asupra 

averii sale private. 

Participarea la întreprindere este limitată la proprietar. 

Nu se acordă nici un ajutor pentru şomaj  

 

Societatea în nume colectiv  

este societatea cu personalitate juridică, constituită din două sau mai multe persoane fizice 

care urmăresc acelaşi obiectiv economic.   

Principalul uz 
Convine micilor întreprinderi care au mai mult de un asociat (cabinet de 

consultaţă de afaceri, IT, etc) 

Cerinţe financiare 
 

Număr de 

persoane: 

Minim două persoane fizice 

Societatea trebuie să aibă domiciliul în Elveţia 

Avantaje 
Capital minim mic   

Raport flexibil de relaţii (distribuirea de beneficii, de activităţi, etc.) 
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Dezavantaje 
Responsabilitea subsidiară, nelimitată şi solidară a asociaţilor 

Nu se acordă ajutor pentru şomaj 

  

Costurile  

pentru crearea unei întreprinderi variază după forma juridică, astfel:  

- Societate anonimă (aport în bani): 1.750 – 3.000 CHF 
- Societate cu răspundere limitată (aport în bani): 1.230 – 200 CHF 
- Activitate economică independentă: 500-900 CHF 
- Societate în nume colectiv: 300-900 CHF 

 

Check-list  

 

Înainte de creare 

- Concepeţi planul de afaceri - http://www.businessplan.ch/index.cfm 

- Alegeţi forma juridică adecvată  
- Decideţi capitalul social 
- Alegeţi sediul social al întreprinderii 
- Estimaţi nevoile de capital  
- Alegeţi componenţa echipei de conducere 

- Rezervaţi numele domeniului pe internet  

 

Creare 

- Crearea întreprinderii 
 

  După creare 

- Realizarea unui logo si a unui antet pentru corespondenţă 
- Apelaţi la un contabil/un agent fiduciar şi/sau achiziţionaţi un soft de contabilitate 
- Anunţaţi la AVS 
- Înscrieţi-vă pentru TVA 
- Încheiaţi asigurările necesare  
- Decideţi organizarea concretă a activităţilor 
- Deschideţi conturi bancare 
- Installaţi conexiuni Internet şi telefonice 
- Concepeţi un site Internet 
- Dezvoltaţi un concept publicitar 
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STUDII 

Generalităţi 

În Elveţia, educaţia este în sarcina statului, începând de la grădiniţă până la şcolile profesionale 
şi la universităţi. 

Responsabilitatea pentru educaţie aparţine celor 26 de de cantoane. Prin urmare, sistemele şi 
programele şcolare variază de la un canton la altul. Diferenţele cele mai pronunţate se observă în 
studiul limbilor străine. Grădiniţa și învăţământul obligatoriu sunt finanţate şi organizate de cantoane, 
în colaborare cu comunităţile locale. 

Atenţie! Mutarea într-un alt canton în timpul şcolarizării obligatorii este o povară considerabilă 
pentru mulţi copii. Din această cauză, cantoanele lucrează de mai mulţi ani la armonizarea 
învăţământului de stat obligatoriu (HarmoS). 

Singurele şcoli pentru care confederaţia (administraţia centrală) este direct responsabilă sunt 
cele două universităţi politehnice: Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ) şi École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 

Anul şcolar şi vacanţele şcolare 

Anul şcolar începe, în întreaga Elveţie, între jumătatea lunii august şi jumătatea lunii 
septembrie. Copiii din învăţământul obligatoriu au aproximativ 12 săptămâni de vacanţă pe an. 
Datele vacanţelor şcolare sunt diferite de la canton la canton şi de la o localitate la alta. 

Tipuri de şcoli 

Toate cantoanele oferă gratuit între 1 şi 2 ani de grădiniţă (învăţământ preşcolar), iar în 
cantonul Ticino chiar 3 ani. HarmoS doreşte, printre altele, ca grădiniţa să devină obligatorie pentru 
toţi. 

În prezent, învăţământul obligatoriu începe odată cu împlinirea vârstei de 6 ani şi durează nouă 
ani: 6 ani de şcoală primară (în România, clasele I-IV) şi 3 ani de şcoală secundară de gradul I (în 
România, clasele V-VIII). Învăţământul public este gratuit. 

Majoritatea adolescenţilor din Elveţia absolvă (cu diplomă), la 18-19 ani, o şcoală secundară de 
gradul II (în România, liceu sau şcoală profesională). Această diplomă le permite fie să intre direct în 
viaţa profesională, fie să se înscrie într-o şcoală profesională superioară, sau – dacă au obţinut un 
bacalaureat liceal («Matura») sau profesional («Berufsmatura») – să îşi continue studiile într-

o universitate sau într-o şcoală superioară specializată («Fachhochschule»). 

Pe lângă sistemul de învăţământ de stat, Elveţia dispune, la toate nivelele de studiu, şi de o 
ofertă bogată de şcoli private. 

Libera alegere a educaţiei 

Oricine dispune de calificările necesare poate, în principiu, să urmeze orice fel de studii 
doreşte. În cazul universităţilor şi şcolilor superioare, chiar şi locaţia este la liberă alegere. O anume 
constrângere există în domeniul şcolilor profesionale, datorită ofertei de locuri de ucenicie. 

Recunoaşterea diplomelor pe întreg teritoriul Elveţiei este garantată, şi, odată cu aceasta. este 
asigurată şi mobilitatea naţională şi internaţională a absolvenţilor. 

Care sunt factorii cheie în alegerea unei şcoli? 

- Vârsta şi data naşterii copilului 
- Personalitatea copilului 
- Experienţa şcolară anterioară 
- Limbile străine vorbite 
- Perioada pe care o preconizaţi că veţi locui în Elveţia şi care va fi următoarea 

dumneavoastră destinaţie 
- Care este interesul copilului pentru viitoarele studii 
- Posibilităţile financiare 

https://www.ethz.ch/de.html
https://www.epfl.ch/
https://www.epfl.ch/
https://en.wikipedia.org/wiki/Matura#In_Switzerland
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01379/01570/index.html?lang=de
http://www.fachhochschulen.net/


WWW.GHIDUL-ROMANILOR.CH 

 

 

  



WWW.GHIDUL-ROMANILOR.CH 

 

 

Comparaţie între şcoala publică şi şcoala privată 

 Avantaje Atenţie la aceste aspecte 

Şcoala publică  Sistem gratuit 

 Uşurează integrarea într-o 

comunitate 

 Facilităţi şcolare excelente 

 Proximitatea faţă de casă 

sau acces la transportul 

public 

 Admiterea garantată în 

sistemul şcolar pentru elevii 

de vârstă şcolară 

 Asistenţă suplimentară 

pentru învăţarea limbii 

acordată elevilor străini, în 

perioada de tranziţie (până la 

aproximativ un an)  

 Potenţialul copilului de a învăţa 

într-o limbă străină 

 Vârsta copilului şi personalitatea 

acestuia. Adaptabilitatea, 

independenţa şi automotivarea 

sunt importante pentru succes  

 Programul şcolar discontinuu, cu 

pauze la amiază şi 

supravegherea after-school sunt 

opţiuni care diferă de la o 

regiune la alta 

 Opţiunile viitoare pentru educaţie 

şi carieră sunt orientate spre 

sistemul elveţian, în care 

calificarea pentru liceu şi apoi 

pentru învăţământul superior 

este limitată la doar 20-30% din 

numărul de elevi 

Şcoala privată  Alegerea limbii de instruire: 

engleză, germană, franceză 

etc. sau bilingual 

 Program complet la şcoală, 

care include servirea mesei 

de prânz. 

 Program after-school opţional 

(contra cost) 

 Cadru internaţional care are 

un fundament multi-cultural 

 Programa şcolară este 

orientată spre o educaţie 

continuă superioară, cu 

certificări pentru programele 

IB - International 

Baccalaureate (acceptate în 

UE şi majoritatea statelor 

lumii) sau AP - Advance 

Placement (SUA)  

 Taxele de studii sunt ridicate şi 

variază de la o şcoală la alta şi în 

funcţie de anul şcolar, între 

15.000 şi 30.000CHF/an/elev 

 La inscriere se plăteşte o taxă de 

250 – 500CHF  

 Transportul cu autobuzele şcolii 

este disponibil contra cost 

 Admiterea în aceste şcoli 

depinde de locurile disponibile 

 Se recomandă depunerea 

timpurie a cererii de înscriere 

 Unele şcoli cer o taxă 

nerambursabilă, "capital 

investment fee", care poate 

ajunge până la 5.000CHF, deci 

interesaţi-vă despre toate aceste 

aspecte, înainte de înscriere 
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Învăţământul obligatoriu 

Copiii încep şcoala obligatorie la vârsta de 6 până la 7 ani; aceasta durează 9 ani. În toate 
cantoanele, învăţământul obligatoriu este compus din şcoala primară şi din şcoala secundară de 
gradul I. Toţi copiii domiciliaţi în Elveţia (fie ei elveţieni sau străini) sunt obligaţi să urmeze cei 9 ani 
gratuiţi de învăţământ obligatoriu. Autorităţile locale garantează că fiecare copil poate urma şcoala 
publică din localitatea în care domiciliază. 

Atenţie! Chiar şi copiii imigranţilor fără forme legale (fără permis de şedere) au dreptul să 
meargă la şcoală. De regulă, şcolile nu comunică autorităţilor de migraţie informaţiile pe care le deţin. 

Note  

Performanţele şcolare ale elevilor sunt evaluate cu ajutorul notelor, al calificativelor sau al 
rapoartelor de asimilare. Scala notelor merge de la 1 la 6 (unde 6 = cea mai bună notă, 4 = 
satisfăcător, sub 4 = nesatisfăcător). Scala calificativelor cuprinde "foarte bine", "bine", "suficient" şi 
"insuficient". Atitudinea faţă de muncă şi faţă de învăţătură şi comportamentul social al elevului pot fi 
evaluate de asemenea. 

Cel mai adesea, elevii primesc un carnet de note sau un raport de asimilare la sfârşitul fiecărui 
semestru, adică de două ori pe an. 

Evaluarea performanţelor şcolare ale elevului este folosită drept criteriu de bază pentru 
trecerea în clasa următoare (promovare) şi pentru avansarea la gradul superior. Convenţia şcolară 
romandă adoptată în 2007 de către Conferinţa Regională Romandă (CIIP) prevede ca toate 
cantoanele membre ale CIIP să organizeze examene comune. 

Absenţe 

Absenţele trebuie justificate şi scuzate în scris de către părinţi. Cel mai bine este să folosiţi 
formularele corespunzătoare acestui caz, furnizate de şcoala copilului. Motive autorizate pentru 
absenţă sunt, de exemplu, boala, accidentul, decesul în familie, vizita la medic sau la dentist, 
şedinţele de terapie medicală. 

Pentru absenţele previzibile, părinţii trebuie să anunţe în mod anticipat şi în scris şcoala. 
Pentru absenţele neaşteptate, părinţii trebuie să informeze şcoala cât mai repede posibil - şi din 

motive de siguranţă. 
În cazul bolilor mai lungi, va fi necesară prezentarea unui certificat medical. 

Atenţie! Absenţele repetate nejustificate sau al căror motiv nu este acceptabil pot avea drept 
consecinţe pedepsirea elevului şi aplicarea unei amenzi părinţilor. 

În unele cantoane, elevii au posibilitatea de a lipsi de la şcoala nejustificat până la 5 jumătăţi de 
zi, cu condiţia ca şcoala să fie informată anticipat. Pentru a afla daca beneficiaţi de această opţiune, 
contactaţi şcoala pe care copilul dumneavoastră o frecventează. 

Vacanţe 

Şcolile elveţiene beneficiază în total de 12 până la 13 săptămâni de vacanţă pe an, împărţite 
între vacanţa mare de vară, vacanţele de toamnă şi de primăvară, precum şi vacanţa de Crăciun. 
Datele exacte ale acestor vacanţe diferă de la un canton la altul şi de la o localitate la alta. 

Atenţie! Părinţii trebuie să respecte cu stricteţe datele, atunci când îşi planifică vacanţele. 
Autorităţile şcolare nu permit prelungirea sau începerea anticipată a vacanţelor decât în situaţii 
excepţionale şi bine justificate. 

Învăţământul post-obligatoriu 

După absolvirea şcolii obligatorii, adolescentele/adolescenţii din Elveţia au posibilitatea, pe 
lângă o ucenicie, de a-şi continua formarea în cadrul unei şcoli secundare. Ele/ei pot urma un liceu şi 
de acolo pot obţine un bacalaureat, care le va permite apoi accesul la o universitate. Ele/ei au şi 
posibilitatea de a urma o şcoală specializată de cultură generală, de unde pot obţine fie o diplomă, fie 
un bacalaureat specializat. 
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Şcoala specializată de cultură generală 

Şcolile specializate de cultură generală transmit cunoştinţe aprofundate de cultură generală 
(limbi, matematică, ştiinţele naturii, discipline sociale, discipline artistice, sport) şi pregătesc, în 
diferitele domenii profesionale, pentru continuarea unei formări corespunzătoare la nivel terţiar non-
universitar.  

Şcoala specializată de cultură generală durează 3 ani. 

Conceptul de formare cu două nivele 

După trei ani de studiu, elevele şi elevii obţin certificatul şcolii specializate de cultură generală, 
care le oferă accesul la o formare într-o şcoală profesională superioară, în special în domeniile 
sănătate, asistenţă socială şi turism. 

Cei care doresc să obţină bacalaureatul specializat, trebuie să absolvească un modul de 
formare suplimentar, axat cel mai adesea către practică şi să scrie o lucrare de bacalaureat 
specializat.  

Bacalaureatul specializat deschide accesul către şcolile superioare specializate. 

LICEU 

Scopul liceului (cunoscut şi sub denumirile de colegiu sau gimnaziu, în funcţie de canton) este 
de a le transmite elevelor şi elevilor cunoştinţele de cultură generală necesare pentru continuarea 
studiilor la orice facultate a unei universităţi. 

Formarea liceală 

În funcţie de canton, învăţământul liceal urmează imediat după şcoala secundară obligatorie 
sau cuprinde deja ultima parte a anilor de şcoală obligatorie; în mod corespunzător, liceul are o 
durată diferită de la canton la canton, cu un minim de trei ani. Acest tip de formare este disponibil în 
fiecare canton. 

Educaţia începând cu primul an de şcoală primară şi până la bacalaureat cuprinde totuşi în 
toate cantoanele cel puţin doisprezece ani şcolari. În toate cantoanele, se foloseşte un sistem cu 
materii de bază, materii cheie şi materii suplimentare. 

Bacalaureatul federal (sau a doua cale către bacalaureat) 

Pentru persoanele care urmează şcoli de pregătire pentru bacalaureat, care nu sunt 
recunoscute de Confederaţie sau de Conferinţa Elveţiană a Directorilor Cantonali din Învăţământ, se 
administrează la nivel federal examene de bacalaureat elveţian. Comisia Elveţiană de Bacalaureat 
oferă aceste examene. Examenele sunt organizate de Secretariatul de Stat pentru Educaţie, 
Cercetare şi Inovaţie (SBFI). 

Diploma de bacalaureat federal are aceeaşi valoare ca şi diploma liceală. În afara 
elevelor/elevilor de la şcoli private, această diplomă este destinată şi adulţilor care au absolvit alte 
tipuri de învăţământ şi doresc să urmeze un studiu pentru care se cere o diplomă de bacalaureat. 
Pregătirea pentru examen este solicitantă şi se poate face la cursuri serale, la cursuri private sau pe 
cont propriu. 

UNIVERSITĂŢI ŞI ŞCOLI SUPERIOARE 

În Elveţia, studiile superioare sunt efectuate la universităţi şi la şcoli superioare specializate. În 
2014, urmau studii superioare 180'000 de persoane, dintre care ceva mai bine de două treimi în 
universităţi şi aproape o treime în şcoli superioare specializate. 

Universităţi 

Cinci din cele zece universităţi cantonale se află în Elveţia germanofonă: Universităţile Basel, 
Berna, Lucerna, St. Gallen şi Zürich. Universitatea Fribourg se situează în cantonul bilingv (franceză şi 

germană) cu acelaşi nume. În Elveţia de vest, francofonă, se află Universităţile Geneva, Lausanne şi 

Neuchâtel, iar în cantonul italofon, Ticino, se află Universitatea Elveţiei Italiene. 

https://www.unibas.ch/en.html
http://www.unibe.ch/index_eng.html
https://www.unilu.ch/en/
http://www.unisg.ch/en
http://www.uzh.ch/en.html
http://www3.unifr.ch/home/en/
http://www.unige.ch/international/index_en.html
http://www.unil.ch/central/en/home.html
http://www2.unine.ch/
http://www.usi.ch/en
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Acestora li se adaugă cele două Universităţi Politehnice Federale (ETH) din Lausanne şi 
Zürich, precum şi cele patru institute de cercetări: Institutul Paul Scherrer (PSI), Institutul Federal de 
Cercetare a Pădurilor, Zăpezilor şi Peisajului (WSL), Institutul Federal de Cercetare şi Verificare a 
Materialelor (EMPA) şi Institutul Federal de Cercetare pentru Distribuţia, Epurarea şi Protecţia Apelor 
(EAWAG). 

Universităţile cantonale oferă cursuri în ştiinţe umane şi sociale, teologie, drept, economie, 
matematică, ştiinţe naturale, medicină şi farmacie. Universităţile politehnice federale din Zürich şi 
Lausanne au profil tehnico-ştiinţific şi formează ingineri, arhitecţi, chimişti, farmacologi etc. 

Şcoli superioare specializate 

Şcolile superioare specializate publice sunt coordonate la nivel cantonal. O parte din aceste 
şcoli sunt organizate la nivel trans-cantonal. În plus, confederaţia a recunoscut şi o şcoală superioară 
specializată privată. 

Acestea sunt instituţii de nivel universitar cu orientare practică, strâns legată de o anumită 
profesie sau activitate. În numeroase domenii de studii (tehnologie, economie, design, arte aplicate, 
asistenţă socială, sănătate) ele pregătesc absolvenţii pentru a intra direct in viaţa activă. 

Şcolile superioare specializate oferă diplome de licenţă şi de masterat. Oferă, de asemenea, şi 
formare continuă: (studii post-absolvire, respectiv master de studii avansate, cursuri post-absolvire). 

Spre deosebire de universităţi, şcolile superioare specializate practică o cercetare şi o 
dezvoltare axate pe aplicaţii. În plus, în domeniile lor de specialitate, ele efectuează servicii în 
favoarea unor terţe părţi şi colaborează cu şcoli şi institute de cercetare din străinătate. 

Condiţii de admitere 

Pentru admiterea la studii în domeniile tehnică, economie şi design este nevoie fie de un 
bacalaureat profesional, fie de un bacalaureat gimnazial, plus experienţă de cel puţin un an la locul 
de muncă. Absolventele/absolvenţii şcolilor profesionale trebuie să dovedească că au efectuat un an 
de muncă şi să promoveze un test de admitere. 

Pentru studentele/studenţii în domeniul design, şcoala poate să facă o evaluare a aptitudinilor 
artistice şi creative, înainte de începerea primului semestru. 

Pentru studii în domeniile sănătate, asistenţă socială, arte vizuale, muzică, teatru, lingvistică 
aplicată, şi psihologie aplicată pot fi admişi şi posesoarele/posesorii unui bacalaureat specializat 
corespunzător domeniului dorit. Şi în aceste domenii sunt administrate teste de aptitudini. 

În domeniile artistice pot fi acceptaţi în mod excepţional şi candidate/candidaţi care nu au 
absolvit o şcoală secundară de gradul II (de ex. bacalaureat), în cazul în care aceştia fac dovada unui 
talent artistic extraordinar. 

Intrarea în Elveţia pentru studii 

Studentele/studenţii şi elevele/elevii din ţările membre UE şi AELS obţin fără probleme un 
permis de şedere în Elveţia, dacă fac dovada că posedă mijloace financiare suficiente şi că sunt 
asiguraţi pentru sănătate şi accidente. Cei care sosesc în Elveţia pentru studii nu au dreptul la ajutor 
social. 

Atenţie! Cetăţenii români şi bulgari sunt supuşi unor reglementări distincte. 

După înmatriculare sau înscriere la studii, trebuie să vă prezentaţi la autorităţile pentru migraţie 
din cantonul sau din localitatea unde locuiţi. Acolo trebuie să prezentaţi următoarele: 

- paşaportul, 
- o fotografie, 
- legitimaţia de student valabilă, 
- dovada mijloacelor financiare şi a asigurărilor de sănătate şi de accidente. 
Permisele de şedere pentru studente/studenţi sunt valabile maxim un an. Dacă intenţionaţi să 

staţi mai mult, trebuie să faceţi din timp o cerere scrisă pentru prelungirea permisului. Ataşaţi 
neapărat acestei cereri de prelungire un certificat de studiu curent. 

https://www.psi.ch/
http://www.slf.ch/english_EN
http://www.slf.ch/english_EN
https://www.empa.ch/web/empa
https://www.empa.ch/web/empa
http://www.eawag.ch/en/
http://www.eawag.ch/en/
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Atenţie! Orice schimbare a domeniului de studiu, a filierei de studiu sau a şcolii trebuie 
comunicată autorităţilor de migraţie. 
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BURSE DE STUDIU ŞI AJUTOARE PENTRU EDUCAŢIE 

Sistemul burselor de studii este reglementat cantonal. Prin urmare, condiţiile de acordare a 
burselor sunt diferite de la canton la canton. Ajutoarele pentru educaţie pot fi acordate sub formă de 
bursă (nerambursabilă) sau de împrumut (rambursabil). 

Cine are dreptul la ajutor? 

Au dreptul la aceste ajutoare persoanele care, după absolvirea şcolii obligatorii, urmează studii 
ce conduc la o diplomă recunoscută de stat. Astfel de studii sunt, de exemplu, ucenicia, liceul, şcoala 
profesională specializată, şcoala profesională superioară, şcoală superioară specializată, universitate 
etc). 

Atenţie! Bursele şi împrumuturile nu sunt justificate decât atunci când mijloacele financiare ale 
persoanei care le solicită, ale părinţilor săi şi ale altor persoane responsabile prin lege nu sunt 
suficiente. Părinţii trebuie să contribuie financiar la educaţia copiilor lor, în funcţie de posibilităţi. 

Cererile de ajutoare pentru educaţie trebuie depuse la biroul de burse al cantonului competent. 
Acesta este fie cantonul în care locuiesc părinţii, fie cantonul în care adultul solicitant a fost salariat 
timp de cel puţin doi ani după o formare iniţială. Administrarea propriei gospodării familiale este 
asimilată unei activităţi salariate. Birourile de burse oferă informaţiile suplimentare, necesare pentru 
continuarea procedurii. 

Burse pentru studii universitare 

În general, direcţiile de învăţământ cantonale sunt cele care acordă bursele. Vă puteţi informa 
în legătură cu alte posibilităţi de a obţine ajutor financiar (diverse ajutoare, fonduri pentru cercetare) 
direct la universităţi. 

Studenţii străini se pot informa, în această privinţă, la reprezentanţa elveţiană din ţara lor de 
origine sau la Secretariatul de Stat pentru Învăţământ şi Cercetare (SBF). 
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RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR STRĂINE 

Diplomele profesionale din Statele UE 

Elveţia şi statele UE recunosc reciproc diplomele de absolvire pentru acele profesii care sunt 
recunoscute de stat în fiecare stat membru. Oficiul naţional de contact din cadrul Biroului Federal 
pentru Educaţie Profesională şi Tehnologie oferă informaţii cu privire la procedura şi la autorităţile 
competente în acest domeniu. 

Competenţe 

Competent pentru diplomele profesionale şi şcolile superioare din domeniile: industrie, afaceri, 
comerţ, agricultură, silvicultură, asistenţă socială este: 

Secretariatul de Stat pentru Educaţie, Cercetare şi Inovaţie (SBFI) Învăţământ profesional 
Effingerstrasse 27, 3003 Bern, Tel. 031 322 21 29, www.sbfi.admin.ch 

Bacalaureat şi diplome universitare 

Diplomele de bacalureat nu sunt recunoscute la nivel federal. Pentru a obţine accesul la un 
studiu unversitar vă puteţi adresa direct universităţilor. Recunoaşterea diplomelor universitare străine 
în Elveţia se face la: 

Conferinţa Rectorilor Universităţilor Elveţiene (CRUS), Biroul de Informaţii pentru 
Recunoaşterea Diplomelor, Swiss ENIC 
Sennweg 2, 3012 Bern, Tel. 031 306 60 41, http://www.swissuniversities.ch/en/ 
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Sănătate 

Pentru recunoaşterea diplomelor din domeniile asistenţă medicală, fizioterapie, nutriţie etc, vă 
puteţi adresa la: 

Crucea Roşie Elveţiană (SRK) 
Departamentul Învăţământ Profesional/Recunoaşterea Diplomelor 
Werkstrasse 18, 3084 Wabern, Tel. 031 960 75 75 https://www.redcross.ch/de 

Pentru recunoaşterea diplomelor universitare medicale, precum cele de medici, veterinari, 
stomatologi etc, – numai pentru cetăţenii UE şi pentru elveţienii cu diplome universitare străine – vă 
puteţi adresa la:  

Oficiul Federal pentru Sănătate (BAG), Secţiunea pentru Examene Medicale 
3003 Bern, Tel. 031 322 61 00, http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=de 

Educaţie şi Servicii Sociale 

Recunoaşterea diplomelor profesionale şi a diplomelor de studii profesionale superioare din 
domeniul educaţiei şi al serviciilor sociale se efectuează la: 

Conferinţa Elveţiană a Directorilor cantonali din Educaţie (EDK): 
EDK - Zähringerstrasse 25, 3001 Bern, Tel. 031 309 51 11 
http://www.edk.ch/dyn/11910.php 

  

http://www.bag.admin.ch/index.html?lang=de
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TRANSPORT 

TRANSPORTUL PUBLIC 

Elveţia are o reţea de transport public deosebit de extinsă şi avantajoasă financiar. Puteţi 
călători combinat cu trenul, maşina şi bicicleta. 

Căile Ferate Federale Elveţiene (SBB/ CFF) circulă după un program precis, care este corelat 
cu alte mijloace de transport în comun local: autobuzele, tramvaiele, trenurile regionale, metroul, 
maşina poştei. 

Tichetele de călătorie cu autobuzul pot fi cumpărate de la distribuitoarele automate, amplasate 
în staţii. Pe anumite trasee există distribuitoare şi pe autobuze. Acestea nu eliberează şi restul, în 
cazul în care aţi introdus o sumă mai mare. Păstraţi biletul şi solicitaţi diferenţele la centrele de 
dispecerat. Pentru persoanele cu handicap locomotoriu, consultaţi tabelul orar şi mijloacele prevăzute 
cu rampe de acces sunt marcate cu litera h.  

Cei care circulă regulat cu mijloacele de transport în comun beneficiază de numeroase 
reduceri. Unul dintre cele mai răspândite sisteme este abonamentul semi-tarif, care costă 150 CHF pe 

an şi care oferă posibilitatea de a călători cu toate trenurile şi majoritatea mijloacelor de transport în 
comun orăşeneşti, la jumătate de preţ. 

Copiii sub 6 ani călătoresc gratis însoţiţi de părinţi. Cei cu vârsta cuprinsă între 6 şi 16 ani pot 
circula având doar un bilet Junior, valabil tot anul, contra sumei de 20 CHF, însoţiţi de părinţi. Cu un 
bilet pentru nepoţi, valabil de asemenea tot anul, în valoare de 60 CHF, aceştia pot circula gratis 
însoţiţi de bunici. 

 Cu un abonament general puteţi călători un an întreg fără a mai achita alte costuri pe toate 

trenurile, autobuzele poştale şi celelalte mijloace de transport urban şi din împrejurimi.  
Abonamentul general oferă tinerilor până la 25 ani şi celor care studiază până la 30 ani, 

copiilor, seniorilor şi handicapaţilor reduceri atractive.  
Cuplurile căsătorite şi familiile pot, de asemenea, obţine reduceri substanţiale.  

Recomandare - Dacă aveţi perioade de cel puţin 7 zile sau mai mult în care nu folosiţi 
abonamentul general îl puteţi depune şi durata lui se va prelungi conform acestei perioade. 

Cartele zilnice - Numeroase comune sau regiuni oferă cartele pentru o zi, care vă oferă 

posibilitatea de a călători pe diverse vehicule în Elveţia la preţ redus. Acestea trebuie comandate în 
avans pe internet şi pot fi obţinute de la administraţia comunală. 

Atenţie! Călătoria fără bilet se pedepseşte cu amenzi mari în toate mijloacele de transport în 
comun. 

Cu bicicleta 

Regulile de circulaţie se aplică în aceeaşi măsură şi cicliştilor. De obicei nu este necesar vreun 
examen. Înainte de a atinge vârsta de şcoală, copiii nu au dreptul de a merge cu bicicleta pe 
carosabil. 

Echiparea bicicletei 
Bicicleta trebuie să fie echipată cu frâne puternice, reflectorizante şi sistem anti-furt. Asemenea 

mountainbike-urilor şi bicicletele normale trebuie să dispună de semnalizare fixă: lumină albă în faţă 
şi roşie în spate. Este recomandată, însă nu şi obligatorie, purtarea căştii de protecţie. 

Cea mai mare siguranţă pentru copiii aflaţi în căruciorul auxiliar al bicicletei! 
Cea mai bună soluţie pentru transportul copiilor cu bicicleta este în căruciorul auxiliar dedicat 

lor. În comparaţie cu scaunul pentru copii, acesta este mai sigur: nu influenţează într-atât stabilitatea 
bicicletei, se răstoarnă mai rar şi protejează mai bine copilul în cazul impactului cu un alt 
vehicul. Pediatrii recomandă evitarea transportului copiilor mai mici de un an pe bicicletă, chiar şi în 
căruciorul special. Este obligatorie purtarea căştii de protecţie pentru copii. 

Mountainbike-urile - Numeroşi oameni apeciază plimbările în natură cu bicicletele de off-road. 
Pentru a evita conflictele cu alţi drumeţi sau impactul nociv asupra agriculturii, practicanţii mountain-

http://www.sbb.ch/abos-billette/abonnemente/halbtax.html
http://www.sbb.ch/abos-billette/abonnemente/ga.html
http://www.sbb.ch/abos-billette/abonnemente.html
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bikingului trebuie să ţină cont de câteva reguli de conduită. În acelaşi timp, bicicleta trebuie să fie 
conformă normelor legale.  
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Piste şi drumuri pentru biciclete 
Organizaţia "Veloland"/ "La Suisse à vélo" oferă informaţii detaliate despre traseele de biciclete 

pentru drumeţii din întreaga Elveţie. Oficiul Federal pentru Drumuri (ASTRA/ OFROU) a adoptat 
directive legate de acest subiect. 

- de unde cumperi - Velobörse.  
- Bicicletele de închiriat.  
- Merită să îţi aduci bicicleta din România? anumite companii aeriene au inclus gratis in bilet 

transportul de echipament sportiv (Swiss - de verificat dacă asta include bicicleta) 
- Poţi lua bicicleta in tren, cu bilet separat 

TREN ŞI AUTOMOBIL COMBINATE 

În Elveţia se călătoreşte frecvent combinând trenul şi automobilul, fie pentru deplasări cotidiene 
fie în excursii de agrement. 

Park & Ride 

Gările sunt prevăzute cu spaţii speciale de staţionare pentru a parca maşina personală şi a lua 
trenul mai departe. Cu un abonament general, regional sau de parcurs combinat, puteţi cumpăra 
permise pentru staţionarea zilnică, lunară sau anuală a automobilelor.  

Mobility Carsharing 

Sistemul de transport «Mobility» pune la dispoziţia călătorilor, în peste 1100 de localităţi din 

Elveţia, diverse vehicule. Cumpărând un abonament «Mobility» puteţi rezerva o maşină într-o 
anumită localitate, luaţi trenul, iar maşina rezervată vă va aştepta în locul unde aţi rezervat-o pentru a 
vă duce la destinaţie rapid și simplu.  

Transportul maşinilor cu trenul 

Căile ferate elveţiene pun la dispoziţia călătorilor posibilitatea de a traversa, pe parcursul 
călătoriei, anumite zone montane, încărcând maşina proprie pe vagoane speciale de tren. 

Acest sistem de transport oferă, de exemplu, posibilitatea evitării blocajelor rutiere din zona 
Gottard folosind tunelul Lötschberg între Kandersteg şi Goppenstein.  

 Cu maşina în tren 

Trenurile pentru automobile oferă posibilitatea de a călători în vacanţă comod şi sigur cu 
maşina proprie. Preţul diferă în funcţie de numărul de călători şi vehicul (automobil sau motocicletă). 
Posibilitatea de a încărca automobilul pe un vagon de tren există de asemenea în Lörrach şi Lindau 
(Germania), în Feldkirch (Austria) şi în Geneva. 

AUTOVEHICULUL PERSONAL  

Elveţia dispune de o reţea deosebit de bună de străzi şi autostrăzi.  
De asemenea, drepturile automobiliştilor sunt reprezentate şi apărate de mai multe asociaţii, 

dintre care cele mai cunoscute sunt 
- TCS - Touring Club Schweiz 

- Asociaţia pentru Transport şi Mediu (VCS) 

- Automobil Club Elveţia 

- Oficiul Federal pentru Transport 
- Oficiul Federal pentru Străzi 

Câteva recomandări referitoare la circulaţia rutieră și regulile de parching: 

- Accesul pe autostrăzi se face în baza unei vignete, care se procură contra cost (40 CHF) de 
la punctele de trecere a frontierei, oficiile poştale, garaje, etc. Vigneta se lipeşte în mod 
obligatoriu pe parbrizul maşinii.  

- Centura de siguranţă este obligatorie pentru toţi pasagerii.  
- Nivelul maxim de alcoolemie admis este de 0.5 g/l. 

http://www.sbb.ch/en/station-services/car-bike/parking/parking-at-the-station.marketingurl_$$$en$$$parking.html
http://www.tcs.ch/main/de/home.html
http://www.vcs-ate.ch/
http://www.acs.ch/ch-fr/
http://www.bav.admin.ch/
http://www.astra.admin.ch/
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o Conducătorii surprinşi cu un nivel de alcoolemie între 0,5 şi 0,79 g/l vor fi 
amendaţi  

o Dacă nivelul alcoolemiei este mai mare de 0,8 g/l, suplimentar amenzii, 
conducătorii sunt arestaţi iar permisul este suspendat pentru cel puţin 3 luni.  

o Dacă pasagerul unui conducător auto băut are permis de conducere, acesta 
este de asemenea responsabil. 

- Există obiceiul ca, pe durata opririi la semafor sau în cazul ambuteiajelor, şoferii elveţieni să 
oprească motorul, pentru a reduce poluarea 

- În unele intersecţii, pe durata nopţii sau când traficul este redus, este uzuală folosirea 
semnalizării galben intermitent, ceea ce semnifică faptul că trebuie să circulaţi cu atenţie.  

- Folosirea telefoanelor mobile este permisă numai cu dispozitive hands-free 
- Detectoarele radar sunt ilegale 
- Transportul copiilor este permis numai in scaune speciale, omologate ISOFIX.  
- Căştile de protecţie sunt obligatorii pentru conducătorii de scutere, motociclete, quadbikes şi 

tricicluri.  
- Însemnul CH este obligatoriu pentru călătoriile în străinătate (Austria si Italia dau amenzi 

consistente – până la 430 euro) 
- Atenţie la viteze, pentru că amenzile sunt foarte mari iar pedepsele pronunţate foarte aspre, 

mergând până la confiscarea autovehiculului şi închisoare. Limitele admise sunt: 
o Autostrăzi: 120 km/h 
o În afara localităţilor: 80 km/h 
o În localităţi: 50 sau 60 km/h 
o Cartiere: 30 km/h 

- Atenție la stilul de conducere şi la manevrele imprudente. Sunt sancţionate, pe baza 
mărturiilor, depăşirile pe partea dreaptă, nepăstrarea unei distanţe adecvate faţă de 
vehiculul din faţă, conducerea agresivă şi flash-urile insistente, folosirea benzii rezervate 
transportului în comun, etc. 

Parcarea 

 Parcarea este permisă pe străzi, în zonele marcate, astfel:  

- Zonele albastre permit parcarea pentru 90 de minute. Trebuie să aveţi un disc orar, pe 
care să marcaţi ora la care a început staţionarea şi pe care să-l dispuneţi pe bord, într-o 
poziţie care să fie uşor lizibilă. Aceste discuri le puteţi obţine de la poliţie, garaje sau 
cumpăra de la magazine. 

- Zonele marcate cu vopsea albă sunt deseori numerotate şi prevăzute cu un parcometru. 
Dacă nu există alte indicatoare sau marcaje care să arate alte restricţii, permit parcarea 
fără limitări. 

- Parcometrele – perioada de parcare poate fi limitată, între o jumătate de oră şi două 
ore. Sistemele diferă, în sensul că unele parcometre eliberează mici tichete care trebuie 
lăsate pe bordul autovehiculului, sub parbriz, pentru a putea fi citite de personalul 
parcării, în vreme ce altele indică, pentru fiecare loc marcat/numerotat, timpul de 
staţionare. Pentru parcometre se folosesc monede şi restul nu se returnează. 

- Zonele galbene sunt private sau rezervate companiilor şi pot fi folosite doar de către 
clienţii sau oaspeţii lor. 

- Zonele marcate cu dungi galbene, încrucişate, nu permit parcarea, iar cele cu simple 
dungi galbene, nu permit staţionarea pe acea parte a drumului.  

- În parcările amenajate şi în cele subterane, la intrare, se distribuie un tichet pe care, la 
plecare, trebuie să-l validaţi/plătiţi, înainte de a ridica maşina.  

- Permisele speciale de parcare permit parcarea în aria codului dumneavoastră poştal, 
pentru o perioadă nelimitată.  

- P+R – reprezintă o bună opţiune pentru cei care doresc să folosească transportul urban, 
scăpând de stresul traficului şi parcării. Costă mai puţin decât parcarea în oraş. 
Permisele pot fi achiziţionate din staţiile de tren.  

http://www.sbb.ch/en/station-services/car-bike/parking/parking-at-the-station.marketingurl_$$$en$$$parking.html
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Informaţii detaliate despre parcare găsiţi aici 

Reţineţi. Costul permiselor de parcare poate fi dedus la calculul anual al taxelor şi 
impozitului. 

- Parcarea este interzisă: 
o În locurile unde există aceste semne şi indicatoare 
o Pe liniile galbene, marcate în diagonală 
o Pe drumurile principale, din ariile construite, unde nu rămâne loc suficient pentru 

trecerea a două vehicule 
o Pe pistele ciclabile, de pe drumurile adiacente 
o Pe poduri 
o În faţa intrărilor proprietăţilor private sau clădirilor, etc. 

Permisul de conducere 

Permisele de conducere nu intra sub incidența Acordului privind libera circulaţie a persoanelor, 
însă statul elveţian recunoaşte şi echivalează permisele de conducere obţinute în statele membre 
UE. Transcrierea permisului de conducere obţinut în Romania poate avea loc în Elveția, în decurs de 
un an de la data intrării. 

Acte necesare preschimbării: 
- Cerere tip  
- Permisul de conducere original 
- Fisa de control a acuităţii vizuale, efectuata la un optician agreat de autorităţi, valabilă 24 de 

luni 
- O fotografie tip paşaport 
- Permisul de rezidenţă 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Disc_parking
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CAZARE 

În Elveţia, majoritatea oamenilor trăieşte în apartamente închiriate. Condiţiile de închiriere sunt 
prevăzute de lege şi de contractul de închiriere. Cumpărarea unui apartament sau a unei case este 
costisitoare, iar condiţiile de acordare a unei ipotecii pot fi foarte stricte. Asiguraţi-vă că sunteţi bine 
informaţi cu privire la finanţare şi credite ipotecare înainte de a cumpăra. 

Pentru chiriaşi veţi găsi informaţii utile şi sfaturi, precum şi adrese esenţiale în aceste pagini: 

Asociaţia Locatarilor din Elveţia (ASLOCA) oferă chiriaşilor sfaturi, ajutor şi sprijin. Puteţi 

contacta filiala dumneavoastră regională. 

Proprietarii sunt reprezentaţi de două asociaţii (Hausverein/HabitatDurable; HEV 

(Hauseigentümerverband/Fédération immobilière). 

Căutarea unui apartament 

Piaţa imobiliară este din ce in ce mai mult concentrată pe Internet. Aici puteţi să vă abonaţi la 
un serviciu de căutare personalizat pe site-urile de locuinţe. Agenţiile imobiliare vă vor trimite prin 
email ofertele care corespund dorinţelor dumneavoastră. Ziarele publică, de asemenea, anunţuri cu 
apartamente de închiriat la nivel regional. 

Cele mai cunoscute site-uri, cu acoperire naţională sunt: 

http://www.homegate.ch 

http://www.immoscout24.ch/ 

http://www.local.ch/real-estate 

https://en.comparis.ch/immobilien/default.aspx 

http://www.ums.ch/ 

Până la obţinerea unui permis de reședinţă (pe care îl puteți obţine când aveți o adresă stabilă), mai 
ales pentru studenți, este mai uşor să găsească o cameră într-un apartament comun (se numeste WG). 
După inregistrare la Oficiul Cantonal pentru Populaţie şi obţinerea permisului de reședinţă, şansele de a 
găsi un apartament sunt mai mari. 

Pentru studenţii interesaţi să găsească cazare în Zurich, pe woko.ch trebuie făcută cerere cu cel 
puţin 2 luni înainte de sosire. 

Alte site-uri pentru studenti: 

https://wohnen.ethz.ch/index.php?act=wg (details here: http://www.wohnen.ethz.ch/) 

http://www.woko.ch/de/default.asp , 

http://www.wgzimmer.ch/en/wgzimmer.html?wc_language=en 

http://www.students.ch/wohnen# 

http://www.marktplatz.uzh.ch/wohnungen/ (recomandat şi pentru mobilier) 

Sfaturi pentru găsirea unui apartament pe internet: 

- Alegeţi opţiunile de selecţie (regiune, preţ, suprafaţa utilă, echipamente casnice, spaţii de 
depozitare, loc de parcare, apropierea de mijloacele de transport în comun, de grădiniţe sau 
de şcoli, evitarea surselor de poluare sonoră, etc), cât mai cuprinzătoare posibil. 

- Verificaţi atât site-urile specializate cât şi paginile publicitate imobiliară ale ziarele regionale, 
precum şi pe cele naţionale. 

- Consultaţi şi site-urile şi revistele agenţiilor imobiliare. 
  

http://www.asloca.ch/
http://www.hausverein.ch/de/home
http://www.hev-schweiz.ch/
http://www.homegate.ch/
http://www.immoscout24.ch/
http://www.local.ch/real-estate
http://www.ums.ch/
http://www.woko.ch/en/default.asp
https://wohnen.ethz.ch/index.php?act=wg
http://www.wohnen.ethz.ch/
http://www.woko.ch/de/default.asp
http://www.wgzimmer.ch/en/wgzimmer.html?wc_language=en
http://www.students.ch/wohnen
http://www.marktplatz.uzh.ch/wohnungen/
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O vizită într-un apartament 

Atunci când găsiţi un anunţ care vă interesează, trebuie să programaţi vizita apartamentului cât 
mai repede posibil. La vizită, aveţi in vedere în mod sistematic următoarele întrebări: 

- Cum se ajunge la locul de muncă? Am nevoie de o maşină? 
- Se află în zonă o şcoală, o grădiniţă, un after school? 
- Cât de departe sunt magazinele? 
- Există zgomot pe timp de noapte? 
- Se pot juca copiii afară în condiţii de siguranţă? 
- Altele. 

Înscrierea pentru un apartament 

Dacă sunteţi interesat de un apartament, agentul imobiliar vă va cere să completaţi un 
chestionar de înscriere. 

Aici trebuie să furnizaţi, de exemplu, următoarele informaţii: numele de familie, prenumele, data 
naşterii, starea civilă, ocupaţia, locul de muncă, veniturile, numărul şi vârsta copiilor, numărul poliţei 
de asigurare de uz casnic şi al asigurării de răspundere civilă. 

Pentru a face dovada ca puteţi achita chiria, trebuie să dovediţi, în general, că nu există nici 
o procedură de colectare a datoriilor deschisă împotriva dumneavoastră. Puteţi solicita o astfel de 
dovadă de la Autoritatea de colectare a datoriilor din localitatea unde domiciliaţi.  

Documentele necesare pentru dosarul de aplicaţie şi cum faceţi rost de ele: 

- Betreibungsauszug - atestate de la Biroul de urmăriri financiare şi falimente, că nu aveţi 

datorii; documentul se obţine de la Betriebungsamt, se eliberează pe loc. Acesta se poate 
obţine şi online aici. Veţi plăti apoi o taxa de 18 CHF, prin online banking. Din momentul 
aplicării pentru acesta durează aproximativ 2 zile lucrătoare. 

- Referinţe de la proprietarul anterior şi/sau vecini sau de la agenţia imobiliară care a avut în 
responsabilitate locuinţa. In general numele si numărul de telefon al acestora. 

- Copie după contractul de muncă - din care sa reiasă că salariul brut este mai mare de cel 
puţin 3 ori decât chiria. E foarte probabil ca evaluatorii dosarului să sune la serviciu pentru a 
confirma informaţiile din contract, aşa că de regulă un număr de contact e cerut în 
formularul de aplicare. Una din întrebările pe care cei de la agenţia imobiliară o vor pune, 
este dacă vă mai aflaţi încă în perioada de probă. Şansele de a obţine un apartament sunt 
mai mici când sunteţi in perioada de probă. 

- Dacă ai contract de muncă deja de o perioadă mai lungă, e util să adaugi la dosar o 
adeverinţă de la serviciu că eşti în continuare angajat la ei. Cei de la HR ştiu formatul 
adeverinţei şi o pot elibera pe loc. 

- Scrisoare “de motivaţie” 

Semnarea contractului.  

În principiu, proprietarul şi chiriaşul semnează un contract de locaţie (închiriere). Prin 
semnăturile lor, aceştia se angajează să respecte termenii contractului care conţine, de obicei, 
condiţiile generale de închiriere şi regulamentele imobilului de locuit. Este important să citiţi cu atenţie 
fiecare punct din contract. Dacă aveţi îndoieli, verificaţi cu proprietarul înainte de a semna. 

Depozitul (Mietkaution) - se creează un cont special în bancă pe numele chiriaşului şi al 
proprietarului, din care, la final, banii vor putea fi retraşi doar cu acordul ambelor părţi. De regulă, 
garanţia reprezintă 3 luni de chirie în avans. Acest depozit va trebui plătit înainte de data predării 
cheii chiriaşului. Puteţi să încercaţi o negociere cu agenţia imobiliară 50/50, dar depinde foarte mult şi 
de companie. Dacă nu aveţi banii pentru a-l plăti, puteţi apela la servicii de Mietkaution, este ca un 
credit pentru depozitul de chirie. În loc să blocaţi o sumă în bancă (de ordinul miilor de franci) veţi 
plăti o taxă anuală (câteva sute de franci). Detalii aici  

https://www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/navigation/Betreibung/99_index_html_fr/
https://www.e-service.admin.ch/eschkg/cms/navigation/Betreibung/99_index_html_fr/
https://www.stadt-zuerich.ch/content/portal/de/index/politik_u_recht/stadtammann-_undbetreibungsaemter/zustaendiges_amt.html
https://www.swisscaution.ch/en
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Vă rugăm să reţineţi! Fiecare canton are reguli specifice, în special la durata minimă a 
contractului şi la condiţiile de reziliere înainte de termen. În principiu, notificarea trebuie semnată şi 
trimisă formal (cu confirmare de primire), prin poştă, cu minim 15-30 de zile înainte de terminarea 
contractului. De asemenea, în cazul în care chiriașul dorește să plece înainte de termenele oficiale 
indicate în contract, se cere prezentarea sau recomandarea unui alt chiriaş (sau mai mulţi) care să 
accepte preluarea contractului de închiriere, în aceleaşi condiţii. 

Dacă vă mutaţi într-un apartament în care costul este prea ridicat, în anumite cantoane este 
posibil să contestaţi chiria. În cantoanele Uri, Nidwalden, Zug, Fribourg, Neuchatel, Geneva şi Vaud, 
proprietarul trebuie să ataşeze la chirie un formular prin care să informeze noii chiriaşi cu privire la 
modul in care se pot apăra împotriva unei chirii iniţiale excesive. 

De asemenea, atenţie la respectarea cauzei de sub-închiriere.  

Mutarea într-un apartament 

Chiriaşii au dreptul să se mute în locuinţe curate şi în stare bună. 

Înainte ca un nou chiriaş să se mute, proprietarul şi chiriaşul verifică starea apartamentului şi 
înregistrează orice defecte (chiar dacă acestea par neglijabile) într-un raport de inspecţie. Acest 
raport serveşte ca bază de inspecţie la finalul contractului, atunci când chiriaşul părăseşte 
apartamentul. 

Un model de scrisoare de semnalare a defectelor găsiţi aici. 

Vă rugăm să reţineţi! Dacă observaţi un defect sau orice daune la o dată ulterioară inspecţiei, 
aveţi 10 zile la dispoziţie, de la intrarea în apartament, ca să le comunicaţi proprietarului, printr-o 
scrisoare recomandată. 

Dacă aţi pus sau preluat mobile sau mochete de la chiriaşul anterior, este posibil ca la 
părăsirea apartamentului să fiţi obligaţi să le scoateţi pe cheltuiala dumneavoastră. 

Îngrijirea unui apartament 

Apartamentele închiriate suferă o uzură normală de-a lungul anilor. Durata de viaţă preconizată 
a diferitelor obiecte din apartament este definită cu precizie în documentele oficiale. 

De aceea, este important să aveţi grijă de apartamentul dumneavoastră şi de zonele comune şi 
publice. Dacă aveţi orice întrebări legate de spălătorie, ventilaţie, încălzire sau alte facilităţi, întrebaţi 
proprietarul, agentul imobiliar sau administratorul. 

Dacă doriţi să faceţi îmbunătăţiri (de exemplu zugrăvirea pereţilor, punerea sau înlocuirea 
mochetelor, instalarea unei maşini de spălat), trebuie să obţineţi permisiunea scrisă de la proprietar. 

În cazul în care în apartamentul dumneavoastră se produce o daună importantă, trebuie să 
informaţi proprietarul sau administratorul imediat. Dacă nu primiţi răspuns rapid, cel mai bine este să-l 
informaţi în scris, prin scrisoare recomandată. 

Vă rugăm să reţineţi! Reparaţiile curente (până la valoarea de 150 CHF) sunt responsabilitatea 
chiriaşului. Acestea pot fi de exemplu înlocuirea filtrului hotei, a furtunului de duş sau a plitei electrice. 

Orice reparaţii mai mari, care nu sunt din vina chiriaşului, sunt responsabilitatea proprietarului. 
Dacă sunteţi în imposibilitatea de a utiliza o parte din locuinţă în timpul reparaţiilor şi lucrărilor de 
întreţinere, puteţi solicita o reducere a chiriei. 

În cazul în care, în calitate de chiriaş, sunteţi responsabil pentru o deteriorare, trebuie să plătiţi 
costurile de reparaţie, în întregime sau parţial. Informaţi-vă imediat asigurarea pentru răspundere 
civilă de uz casnic în această privinţă. 

Reţineţi că aveţi obligaţia de a informa proprietarul, în cazul în care se modifică situaţia 
dumneavoastră personală, de exemplu v-aţi căsătorit sau aţi divorţat. Trebuie să informaţi de 
asemenea proprietarul dacă doriţi să subînchiriaţi sau sa primiţi o altă persoană în apartament. 

https://www.mieterverband.ch/mv/mietrecht-beratung/ratgeber-mietrecht/top-themen/maengel-schaeden.html
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Ghidul chiriaşului 

Pentru asigurarea unor relaţii bune cu vecinii, este important ca locatarii unei case sau ai unui 
bloc să se respecte reciproc şi să urmeze anumite reguli. Atenţie la altercaţii, sunt motiv de 
expulzare.  

Iată câteva reguli de bază:  

- Liniştea pe timp de noapte - Între orele 10 seara şi 7 dimineaţa trebuie menţinută liniştea. 
Fiţi atenţi la diminuarea volumului la televizor, la muzică, spălat rufe precum şi alte la 
activităţi care ar putea produce zgomot. În zilele de duminică, de sărbători legale şi la prânz, 
trebuie să evitaţi de asemenea activităţile zgomotoase. Este recomandabil să vă informaţi 
vecinii înainte de organiza o petrecere. 

- Zonele comune şi spaţiile publice - intrările, lifturile, scările, spălătoriile, subsolurile şi 
mansardele, etc sunt la dispoziţia tuturor chiriaşilor. Este important să nu blocaţi aceste 
locuri şi să le menţineţi curate. 

- Spălătoria - În multe clădiri, există un program pentru spălarea rufelor. Fiecărui locatar îi 
este alocată o dată pe săptămână în care acesta poate utiliza spălătoria. 

- Animalele de companie - În unele clădiri, animalele de companie, cum ar fi câinii sau 
pisicile, nu sunt permise. Contractul de închiriere oferă indicaţii cu privire la acestea. 

- Fumatul - În multe clădiri, fumatul este interzis în casa scării, în lift sau în spaţiile comune. 
Unele apartamente sunt repartizate numai nefumătorilor. 

Recomandare - Multe dintre aceste norme sunt menţionate în regulamentele clădirii sau în 
contractul dumneavoastră de închiriere. Trebuie să citiţi cu atenţie aceste documente. 

În cazul în care vecinii nu sunt în măsură să îşi soluţioneze propriile diferende între ei (de 
exemplu disputele despre zgomot sau despre dezordine), pot contacta administratorul sau 
proprietarul. 

Părăsirea unui apartament închiriat 

Când părăsiţi un apartament, trebuie să-l lăsaţi aşa cum l-aţi găsit. Trebuie să-l curăţaţi bine şi 
să-l eliberaţi în totalitate (inclusiv pivniţa şi podul). Dacă este necesar, covoarele sau mochetele vor 
trebui să fie curăţate de către o firmă specializată. 

Locatarul trebuie să repare orice defect de uzură normală înainte de a pleca. Dacă nu sunteţi 
sigur ce trebuie să reparaţi, contactaţi din timp proprietarul sau îngrijitorul. 

Recomandare - Dacă aveţi îndoieli cu privire la ceea ce trebuie să reparaţi sau să înlocuiţi, 
consultaţi şi lista oficială publicată de autorităţile elveţiene cu privire la durata de existenţă rezonabilă 
a obiectelor din apartament, care arată când ar trebui să fie înlocuite. Pentru detalii adresaţi-vă 
asociaţiilor locatarilor din Elveţia, mai sus amintite. 

Alte transformări 

Apartamentul închiriat trebuie să fie returnat aşa cum a fost găsit. Dacă aţi efectuat renovări 
sau transformări (covoare, zugrăvit, revopsire, etc), puteţi preda apartamentul cu aceste transformări, 
numai cu acordul scris fie de la proprietar, fie de la noul chiriaş. 

Inspecţia de predare a apartamentului 

Pentru a inspecta apartamentul înainte de a-l părăsi este recomandabil să stabiliţi o întâlnire cu 
proprietarul cel puţin o lună înainte de a vă muta în altă locuinţă. 

La această inspecţie, proprietarul şi locatarul examinează împreună starea apartamentului şi 
înregistrează orice defecte sau daune într-un raport (chiar şi cele care sunt neglijabile). Ei trebuie să 
decidă de comun acord cine este responsabil pentru eventualele costuri. 
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Este important ca locatarul să înţeleagă tot ceea ce se decide şi să citească cu atenţie raportul 
de inspecţie înainte de a-l semna. Dacă locatarul semnează înseamnă că este de acord să achite 
eventualele costuri menţionate în raport. 

Vă rugăm să reţineţi! 

În stresul mutării se poate întâmpla să vă grăbiţi să semnaţi prea repede raportul de inspecţie. 
Riscaţi să vă obligaţi la achitarea unor reparaţii care nu sunt responsabilitatea dumneavoastră. Evitaţi 
astfel de pericole şi posibilele litigii dacă comparaţi raportul de inspecţie final cu cel care a fost 
semnat atunci când aţi preluat apartamentul şi dacă programaţi inspecţia finală înainte de ziua în 
care trebuie să vă mutaţi. Compararea atentă a celor două rapoarte, precum şi luarea în considerare 
a uzurii sau defectării, arată cine este responsabil. Nu semnaţi raportul în cazul în care nu sunteţi de 
acord. 

Recomandare - Dacă vă simţiţi nesigur, puteţi solicita ca un reprezentant al Asociaţiei 
Locatarilor din Elveţia să fie cu dumneavoastră la inspecţia finală a apartamentului. 

Nu uitați:  

- să vă adresaţi (personal, în scris sau prin internet) la secţia de control al locuitorilor de la 
primăria unde aţi locuit, pentru a vă şterge de pe lista locuitorilor. 

- să aveţi un extras din facturile de electricitate, gaz şi apă pentru a le fi achitat la timp. 
- să vă îngrijiţi din timp pentru a face cunoscut tuturor celor cu care sunteţi în contact faptul 

ca v-aţi schimbat adresa. Faceţi-vă o listă în acest sens.  
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MEDICALE 

Sistemul medical  

Sistemul medical în Elveţia este foarte bine dezvoltat şi performant, dar, în aceeaşi măsură, 
extrem de costisitor. De aceea, este instituit un model de decontare bazat pe reţeaua de asigurări de 
sănătate, care e compus din două mari componente: o componentă obligatorie, prin care se asigură 
serviciile medicale de bază şi o componentă facultativă, complementară. Toate detaliile vă sunt 
prezentate în capitolul asigurări, însă e important să cunoaşteţi faptul că trebuie să respectaţi 
procedurile instituite, pentru a evita cheltuieli nedorite. 

În principiu, persoana bolnavă se adresează în primul rând medicului de familie, care are 
datoria de a-i oferi îngrijirile de bază. Dacă medicul de familie consideră necesar, vă trimite la 
specialist sau spital. Chiar dacă este posibil, ca prin asigurare, să aveţi dreptul de a vă adresa direct 
unui medic specialist, este recomandat să vă adresaţi înainte medicului de familie, pentru un 
diagnostic prealabil. 

În caz de accident, dacă nu sunteţi trimis imediat în spital, este de asemenea recomandat să vă 
adresaţi medicului dumneavoastră de familie. Acesta vă poate oferi primele îngrijiri şi dacă este cazul 
vă poate trimite la specialist sau spital. 

Este de preferat să vă căutaţi un doctor de familie înainte de a fi bolnav. Cel mai bine este să 
vă programaţi pentru un control general ca nou pacient.  

Un medic de familie care îşi cunoaşte pacienţii poate să evalueze mai bine problemele acestora 
de sănătate. De aceea se recomandă pe cât posibil să vă adresaţi mereu aceluiaşi doctor de familie. 

Medicii de familie sunt de obicei specializaţi în medicină generală sau în medicină internă. 

Alegerea medicului este la latitudinea dumneavoastră.  

Consultaţi Anuarul doctorilor din Elveţia– aici. 

Urgenţele 

În majoritatea spitalelor din Elveţia există, în permanenţă, un serviciu de urgenţă. Acesta este 
prevăzut însă numai pentru cazurile grave. De aceea este recomandat ca, în caz de urgenţă, să vă 
adresaţi mai întâi medicului de familie. Dacă nu îl puteţi contacta, veţi primi în mod automat pe 
telefon informaţii cu privire la doctorul care poate fi contactat în locul lui. 

În Elveţia nu există un serviciu cu telefon unic pentru urgenţe medicale. Daca aveţi nevoie, 
consultaţi presa locală sau adresaţi-vă informaţiilor telefonice la numărul 1818. 

Ambulanţa - În cazul în care aveţi nevoie de o ambulanţă formaţi numărul 144. 

Atenţie! Pacienţii trebuie să acopere o parte din costurile ambulanţei din propriul buzunar. 

În cazul în care sunteţi nevoiţi să faceţi un apel de urgenţă, trebuie să fiţi pregătit dinainte ca să 
daţi următoarele informaţii: cum vă numiţi, unde vă găsiţi exact, ce s-a întâmplat, ce măsuri aţi luat 
deja. 

Spitale 

Internările în spital se fac de obicei în urma unei trimiteri de la medicul de familie sau de la 
medicul specialist. 

Asigurarea de bază acoperă un tratament într-un spital recunoscut de aceasta din cantonul în 
care locuiţi, secţia generală de internări. Pacienţii din secţia generală sunt îngrijiţi de doctorii secţiei, 
iar dacă este cazul, de medici specialişti. În spital, pacienţii nu pot să-şi aleagă medicii. 

Există posibilitatea încheierii unor asigurări suplimentare pentru tratamente private sau 
semiprivate în spital. În aceste cazuri, pacienţii au dreptul la o cameră privată, respectiv la o cameră 
cu două paturi în cazul asigurării semiprivate. Persoanele asigurate privat şi semiprivat îşi pot alege 

http://www.doctorfmh.ch/
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liber spitalul în întreaga Elveţie şi pot decide care medici îi pot trimite în spital. În spital, aceştia pot 
alege liber medicii care să îi trateze. 

Persoanele cele mai importante pentru pacienţii din spital sunt şi rămân asistenţii şi îngrijitorii. 
Acest personal medical de îngrijire se află în permanentă legătură cu medicii. Personalul de îngrijire 
în Elveţia este deseori compus din persoane provenite din afara Elveţiei. Acest lucru poate favoriza 
uneori comunicarea între pacienţii străini şi personalul de îngrijire. 

Ajutorul şi îngrijirile la domiciliu 

Pe lângă îngrijirile medicale din spitale, există diverse posibilităţi de îngrijire a pacienţilor. În 
astfel de cazuri, doctorul de familie răspunde de tratamentul medical şi organizează un serviciu la 
domiciliu care se ocupă de îngrijirea pacientului.  

În diverse localităţi din Elveţia există diverse servicii de ajutor la domiciliu., între care Spitex - 

cea mai mare organizaţie, care are 650 de localuri, cu 27.000 de angajaţi, dintre care 90% lucrează 
direct ca asistenţi medicali, infirmieri şi îngrijitori. 

Spitex asigură îngrijirea la domiciliu în următoarele cazuri: 

- după ce un pacient se întoarce acasă de la spital în urma unui accident, a unei maladii sau 
operaţii şi mai are nevoie de îngrijire medicală; 

- persoane în vârstă care au nevoie de ajutor, dar nu vor sau nu pot să meargă într-un centru 
pentru vârstnici; 

- persoane care din cauza unei maladii nu pot să-şi efectueze singuri munca în gospodărie; 
- femei care trebuie să se menajeze în timpul sarcinii sau au nevoie de ajutor după naştere; 
- părinţi care sunt nevoiţi să muncească şi nu îşi pot îngriji copiii bolnavi. 

Angajaţii Spitex oferă următoarele servicii: 

- prestează îngrijiri medicale ca şi în spital 
- ajută la gospodărie 
- aduc mâncare pacientului. 

Cine achită costurile? Serviciile Spitex sunt achitate de casele de asigurare, în anumite limite. 
Conform legii, sunt achitate îngrijirile prescrise de doctor şi prevăzute într-o analiză de specialitate. 
Ajutorul în gospodărie nu este acoperit de asigurare. Acesta este plătit de persoana în cauză. 
Anumite costuri pot fi preluate de asigurarea suplimentară. De asemenea, în anumite circumstanţe, 
costurile neacoperite de asigurare, pot fi rambursate prin includerea lor în categorii specifice de 
prestaţii suplimentare. 

Stomatologie 

Tratamentele şi controalele dentare sunt, în principiu, achitate de fiecare persoană din 
buzunarul propriu. 

Casele de asigurări preiau aceste costuri numai dacă problemele dentale sau de maxilar au 
fost provocate de o maladie gravă sau de un accident.  

Recomandăm asigurarea dentară pentru copii, pentru a putea amortiza cât mai bine 
eventualele șocuri financiare cauzate de lucrările de îndreptare a dinților. 

Casele de asigurări oferă posibilitatea de a încheia asigurări suplimentare care acoperă o parte 
din costurile tratamentelor stomatologice. Acestea sunt însă foarte scumpe.  

De aceea în Elveţia a apărut un tip de turism în ţările din Europa de Est care include tratamente 
dentare la preţuri mai convenabile. 

Lista medicilor stomatologi - aici 

  

http://www.spitex.ch/
https://www.sso.ch/home.html
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Farmaciile 

Farmaciile reprezintă deseori primul loc în care se adresează persoanele cu anumite simptome 
de boală. Farmaciştii dispun de cunoştinţe profesionale temeinice şi pot oferi clienţilor un ajutor 
competent. În cazuri neclare, ei trimit pacienţii la doctor. 

În Elveţia, 60% din medicamente sunt disponibile numai cu reţetă. Regulile în acest domeniu 
sunt foarte stricte. 

Cine plăteşte medicamentele? Casele de asigurare medicală sau accident achită aproximativ 
80% din medicamentele autorizate în Elveţia. Acestea se găsesc publicate pe o așa numită “listă de 
specialităţi”. 

Atenţie! Costul medicamentelor este preluat de asigurarea de boală sau accident, numai dacă 
sunt prescrise de doctor. Toate remediile pe care le cumpăraţi din proprie iniţiativă trebuie să le 
achitaţi personal. 

La farmacie puteţi: 

- fie să achitaţi dumneavoastră, medicamentele şi să cereţi să vi le ramburseze asigurarea pe 
baza bonului, 

- fie să depuneţi la farmacie datele asigurării dumneavoastră pentru a fi direct achitate de 
asigurare (aceste date sunt valabile 3 luni). Anumite asigurări dau clienţilor cărţi electronice 
cu aceste date. 

Reţineţi - Dacă există un medicament generic mai convenabil, asigurarea cere clientului să 
achite 10% din preţ. Altminteri, dacă cumpăraţi alt medicament din aceeaşi categorie, cu un preţ mai 
ridicat, asigurarea va pretinde să achitaţi 20% din preţ, exceptând situaţiile în care medicul confirmă 
că medicamentul mai scump este absolut necesar din punct de vedere medical. 

Vă recomandăm să vă adresaţi mereu la aceeaşi farmacie, pentru a avea un control mai bun 
asupra medicamentelor prescrise şi simplificând munca administrativă pentru dumneavoastră, 
asigurare şi farmacie. 

Lista farmaciilor de serviciu - aici 

Dependenţa 

Există dependenţe de anumite substanţe cum ar fi tabacul, alcoolul, droguri de diverse 
intensităţi sau medicamente. Au apărut în ultimul timp şi alte tipuri de dependenţe cum ar fi jocul de 
noroc, cumpărăturile sau internetul. 

Indiferent de formă, dependenţele au în comun anumite aspecte: 

- persoanele în cauză îşi pierd autocontrolul; 
- în ciuda consecinţelor sociale şi psihice negative, nu sunt capabile să renunţe sau să-şi 

modifice comportamentul; 
- când încetează să mai consume au simptome negative de lipsă; 
- datorită obişnuinţei create, deseori persoanele au nevoie de cantităţi crescute de substanţa 

care creează dependenţa. 

Orice consum de droguri este mai mult sau mai puţin riscant în funcţie de ce, cum şi cât se 
consumă precum şi de consecinţele create de consum. 

În Elveţia există diverse tipuri de ajutoare pentru persoanele cu dependenţe şi celor apropiaţi 
lor. 

Cea mai importantă însă este prevenţia toxicomaniei şi a celorlalte dependenţe.  

Şcolile, asociaţiile de tineri, părinţii sau cei care angajează la locul de muncă joacă în această 
privinţă un rol important. 

Lista centrelor de consiliere si terapie - aici  

http://www.sos-apotheke.ch/
http://www.infodrog.ch/index.php/suchtindex.html


WWW.GHIDUL-ROMANILOR.CH 

 

 

  FINANŢE 

Banii sunt o temă importantă, întrucât Elveţia este scumpă şi tot ceea ce este legat de bani 
pare, la primă impresie, complicat. Finanţele sunt transmise în Elveţia prin bănci, poşte şi instituţii 
financiare specifice. 

Banca sau Poşta? 

Este o întrebare firească pentru că Poşta elveţiană, chiar dacă nu este o bancă, oferă în toate 

locațiile sale o serie de produse și servicii financiare, iar anumite taxe, cum ar fi comisioanele pentru 
administrarea unui cont, sunt mai mici aici.  

Având la dispoziţie numeroase bănci, poşta şi alte instituţii financiare este important să alegeţi 
în cunoştinţă de cauză şi în funcţie de nevoile personale. 

Reţineţi: La POS-urile din incinta sediilor Poştei sunt acceptate doar cardurile PostFinance. 

Contul bancar sau poştal 

Contul bancar sau poştal este indispensabil în viaţa curentă în Elveţia. Salariile sunt de obicei 
virate în cont. Prin intermediul contului pot fi plătite facturi, iar la orice oră pot fi scoşi bani de la 
bancomate.  

Deschiderea unui cont 

La orice bancă sau oficiu poştal puteţi deschide un cont privat. Pentru aceasta trebuie să 
mergeţi la ghişeu, să prezentaţi actele şi să dovediţi provenienţa finanţelor. 

Aduceţi, aşadar, la deschiderea contului paşaportul sau cartea de identitate, permisul de 
şedere.  

Cardurile de debit 

Odată cu deschiderea unui cont, primiţi un card de debit şi oferte pentru carduri de credit 
asociate contului, cu ajutorul căruia puteţi extrage numerar, fără costuri suplimentare, de la 
bancomatele băncii la care sunteţi înscris, sau, dacă este cazul, de la bancomatele poştei. 

Dacă aveţi un card Maestro sau PostFinance, puteţi extrage numerar de la orice bancomat, 
introducând codul PIN. Pentru acest card trebuie plătită o taxă anuală. 

La Poştă, unele taxe sunt reduse, ca de exemplu deschiderea contului şi plata pentru cardul 
PostFinance. Comparaţi taxele băncilor în funcţie de nevoile dumneavoastră. 

Plăţi online 

De asemenea puteţi primi accesul online la banca dumneavoastră sau la PostFinance. În acest 
fel puteţi avea control asupra contului dumneavoastră, prin verificarea balanței curente, a tranzacţiilor 
şi multe altele. 

Avantajul este că, organizându-vă tranzacţiile bancare sau poştale online, economisiţi timp şi 
bani, iar banca nu mai trebuie să vă trimită scris, prin poştă, extrase de cont sau facturi cu taxele 
aferente tranzacţiilor.  

E foarte utilă și posibilitatea de a primi facturi online, prin PayNet. În principiu fiecare serviciu de 
online banking oferă accesul la PayNet. 

Conturi speciale 

Există de asemenea conturi ce dispun de condiţii preferenţiale. Tinerii, cei care încă studiază, 
nepoţii sau seniorii beneficiază de conturi cu dobândă mai mare şi taxe mai mici.  

În unele cantoane nu se impozitează dobânda obținută de un cont de economii deschis pe 
numele unui copil. 

https://www.postfinance.ch/en/biz/offer/bank.html
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Comparaţi ofertele aici. 

Economii şi bugetul financiar familial 

Salariile din Elveţia sunt, în medie, mai mari decât în România, chiar şi decât în alte state UE. 
Dar, în acelaşi timp, şi viaţa este mai scumpă. Costurile fixe pentru locuinţă, asigurări, case de 
sănătate şi impozite sunt ridicate. 

De aceea, persoanelor nou venite în Elveţia le este recomandată stabilirea unui buget detaliat, 
pentru a avea imaginea costurilor cotidiene. Dacă vă gestionaţi bine veniturile, aveţi posibilitatea de a 
pune bani deoparte pentru dumneavoastră şi copiii dumneavoastră. Pentru a economisi bani, aveţi 
nevoie să stabiliţi un buget de familie şi un plan de economii specific. 

Exemple de buget, în funcţie de venituri si numărul membrilor de familie găsiţi aici. 

În întreaga Elveţie există puncte pentru consiliere gratuită în privinţa bugetului. Se recomandă 
să aduceţi formularul “Buget” completat, atunci când mergeţi la o astfel de consiliere. 

În ceea ce priveşte economiile personale şi investiţiile, dat fiind faptul că oferta este foarte 
generoasă, vă recomandăm să apelaţi la un consilier financiar. 

Investiţii 

Pe scurt, înainte de a investi bani, întrebaţi-vă cât de mult vă puteţi lipsi de aceste lichidităţi. 
Stabiliţi exact ceea ce aveţi nevoie dumneavoastră sau copiii dumneavoastră în lunile sau anii 
următori. Este prevăzută o perioadă de şcolarizare? Se întrevăd achiziţii majore? 

Atenţie! 
Rezervaţi o anumită sumă uşor accesibilă. În caz de urgenţă, banii investiţi pe termen lung nu 

vă servesc la nimic. 
Fiţi atent dacă vă sunt propuse investiţii care promit randamente peste medie! 

Deschideţi un cont de economii. Acesta vă permite să economisiţi fără riscuri, banii rămânând 
mereu disponibili. Comparaţi atent condiţiile preferenţiale oferite de bănci. 

Economii pentru bătrâneţe 

Aveţi posibilitatea de a completa al treilea pilon al pensiei de bătrâneţe. Acest lucru vă permite 
şi să reduceţi impozitele pe venit. Un comparator găsiţi aici. 

IMPOZITE 

Fiecare dintre cele 26 de cantoane au legile lor fiscale proprii, cu diferite sisteme de impozitare. 
Municipalităţile pot determina cuantumul taxelor lor în conformitate cu legile cantonale. Impozitul 
federal este calculat procentual faţă de impozitul cantonal. Aşadar, în Elveţia, impozitarea diferă de la 
canton la canton şi de la o comună la alta. 

În Elveţia străinii plătesc impozit, 

- în cazul în care lucrează mai mult de 30 de zile în Elveţia 
- dacă stau în Elveţia mai mult de 90 de zile, fără a lucra. 

 Atenţie! Pentru a evita dubla impozitare a rezidenţilor cetăţeni străini, Elveţia a semnat mai 
multe acorduri fiscale bilaterale. Printre acestea: toate ţările europene, Australia, Canada, China, 
Noua Zeelandă, Africa de Sud, SUA, Rusia. O listă completă este disponibilă pe pagina de internet a 
Administraţiei Fiscale Federale Elveţiene. 

Impozitarea persoanelor fizice 

Valoarea impozitării este determinată de o declaraţie de impozit anual sau lunar, în funcție de 
impozitare. Aceasta se bazează pe dovada de salariu pe care fiecare angajator o prezintă angajaţilor 
lui. Impozitele sunt percepute persoanelor fizice la domiciliu şi, prin urmare, diferă în funcţie de 

https://en.comparis.ch/sparzinsen/default.aspx
http://www.budgetberatung.ch/Budgetbeispiele.19+M52087573ab0.0.html
http://www.budgetberatung.ch/Budgetbeispiele.19+M52087573ab0.0.html
https://en.comparis.ch/saeule-3a/default.aspx
https://www.estv.admin.ch/estv/en/home.html
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acesta. Declaraţiile fiscale trebuie depuse la autorităţile fiscale cantonale. Acestea stabilesc impozitul 
global (de evaluare). 

Recomandare 
Legile fiscale permit mai multe deduceri. Atunci când completaţi declaraţia fiscală pentru prima dată, 
apelaţi la un consilier fiscal. 

Străinii cu un permis de ședere C și refugiații își plătesc impozitele la fel ca și cetățenii elvețieni: 
în fiecare an, în mai multe rate. 

Pentru ceilalţi străini plata impozitului se face în formă de impozit reţinut la sursă, dedus din 
salariu de către angajator şi transmis ulterior statului. 

Atenţie! Veniturile persoanelor căsătorite sunt calculate la comun şi, din moment ce veniturile 
mai mari sunt impozitate proporţional mai mult decât veniturile mai mici, cupluri căsătorite plătesc de 
multe ori impozite mai mari decât cuplurile necăsătorite. Există însă şi deduceri care pot compensa 
aceste diferenţe. De aceea vă recomandăm să apelaţi la serviciile consilierilor financiari.  

O listă a consilierilor financiari găsiţi - aici 

Impozitele reţinute la sursă 

Calcularea impozitului reţinut la sursă se face în funcţie de salariul brut lunar, inclusiv toate 
beneficiile. Beneficiile pentru transport, alimente şi copii, indemnizaţiile şi gratuităţile în caz de 
accident şi fondurile de boală, bacşişurile sunt de asemenea, impozabile. 

Starea civilă (singur, căsătorit, văduv, divorţat) determină rata impozitului reţinut la sursă lunar. 

Reţineţi! Schimbarea stării civile prin căsătorie, divorţ sau deces, trebuie anunţată imediat 
autorităţii responsabile de impozitul local. 

Un calculator al taxelor găsiţi - aici 

Impozitele indirecte 

În Elveţia sunt, de asemenea, percepute numeroase impozite şi taxe indirect (TVA, timbru 
federal, tutun, băuturi, automobile, etc.) de către confederaţie, cantoane şi municipalităţi. Informaţi-vă 
despre taxele şi impozitele care sunt percepute în comunitatea sau cantonul dumneavoastră. 

SISTEMUL DE PENSII 

Pensiile trebuie să permită în Elveţia persoanelor în vârstă retragerea din viaţa profesională 
având o anumită siguranţă materială. În acest scop, din 1972 funcţionează un sistem cu trei 
componente (piloane). 

Pilonul I 

Primul pilon de pensie (pentru bătrâneţe şi supravieţuitor) reprezintă cea mai importantă 
componentă din sistemul de asistenţă socială în Elveţia, întrucât asigură un venit minim pentru 
persoanele pensionate, văduvi şi orfani. Dreptul de a primi pensia de bătrâneţe începe la vârsta de 
65 ani pentru bărbaţi şi 64 ani pentru femei. 

Cine contribuie? 

- Toate persoanele care muncesc în Elveţia contribuie începând cu data de 1 ianuarie după 
împlinirea a 17 ani. 

http://steuerportal.ch/berater
http://steuerportal.ch/berater
https://en.comparis.ch/steuern/quellensteuerrechner/default.aspx
https://en.comparis.ch/steuern/quellensteuerrechner/default.aspx
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- Persoanele care locuiesc în Elveţia, dar nu îndeplinesc activităţi lucrative (elevi, studenţi, 
şomeri, etc) contribuie de la 1 ianuarie după împlinirea a 20 ani. Cotizaţiile lor variază între 
370 şi 8400 Franci. Contribuţia se încheie la împlinirea vârstei de pensionare.  

- Migranţii sunt de asemenea obligaţi să contribuie. 
 
Atenţie! Dacă lipsesc ani întregi de contribuţie pilonul întâi de pensie va fi redus. Un an de lipsă 
a cotizaţiei corespunde în general cu o reducere a pensiei de 2,3%. 

Soţiile casnice intră în categoria celor fără activităţi lucrative. Întreruperi în achitarea 
contribuţiilor în special pentru casnice în vârstă pot conduce la grave probleme financiare. 

Certificatul de asigurare 

Fiecare persoană asigurată primeşte un certificat personal de asigurare. Asiguraţii trebuie să-şi 
păstreze certificatul şi să-l prezinte la fiecare nou loc de muncă la care se angajează sau la instituţia 
competentă. 

Cât este contribuţia? 

Angajaţii achită 4,2% din salariu, sumă cotizată la rându-i şi de unitatea care îi angajează. Cei 
care lucrează pe cont propriu achită între 4,2 şi 7,8%. Suma este definită de Fondul Federal de 
Compensaţii, în funcţie de evaluarea impozitelor federale. 

Cine primeşte primul pilon de pensie? 

Bărbaţii de la 65 ani şi femeile de la 64 de ani care, cel puţin un an întreg, au achitat contribuţia 
sau au locuit în Elveţia cu soţul sau soţia, care a achitat minimum sau dublul contribuţiei sau care pot 
dovedi că au crescut sau îngrijit pe cineva. 

Pilonul II 

Asigurarea profesională pentru bătrâneţe (al doilea pilon) conform legii federale completează 
asigurarea de bătrâneţe şi supravieţuitori (primul pilon) şi cea de invaliditate, care prevăd prestaţii 
organizate de stat pentru un minimum de subzistenţă. Cea mai mare parte din asigurările 
profesionale alimentează fondurile din casele de pensii. 

Cine este asigurat? 

Asigurarea profesională pentru bătrâneţe este obligatorie pentru toate persoanele angajate 
care câştigă cel puţin 19.891 Franci pe an, sau 1.658 Franci pe lună. Persoanele care câştigă mai 
puţin nu trebuie asigurate de cei care le angajează. Obligaţia de a asigura angajaţii începe de la 
vârsta acestora de 17 ani împliniţi. În primii 7 ani de angajare (până la vârsta de 24 ani) contribuţiile 
nu acoperă decât riscul de deces sau invaliditate. De la 25 ani în sus asiguraţii cotizează, de 
asemenea, şi pentru pensia de bătrâneţe. 

Atenţie! Anumite grupe de persoane nu se supun regimului de asigurare obligatorie , de 
exemplu: salariaţii cu contract de muncă de maximum 3 luni, persoanele care muncesc pe cont 
propriu, membrii de familie ai producătorilor agricoli pe cont propriu, persoane care au o incapacitate 
de câştig de cel puţin 70%. 

Cuantumul asigurării profesionale 

Vârsta % din salariul asigurat 

de la 25 la 34 7 % 

de la 35 la 44 10% 
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de la 45 la 54 15% 

De la 55 la pensie 18% 

 

Obligatorii pentru a fi asigurate sunt salariile cuprinse între 19.891 şi 79.560 Franci pe an. 
Câştiguri peste şi sub aceste limite nu trebuie luate în considerare de cei care angajează. Ele pot fi 
asigurate voluntar de persoanele în cauză în funcţie de regulamentul casei de asigurare. 

Pentru a coordona prestaţiile şi suprapunerile dintre pensia profesională de bătrâneţe (al doilea 
pilon) şi cea de bătrâneţe şi de supravieţuitor (primul pilon) şi cea de invaliditate se deduce din 
salariu o sumă de coordonare de 23.205 Franci. De exemplu: dacă cineva câştigă un salariu brut de 
60.000 Franci pe an, salariul asigurat este de 36.795. De la această sumă se porneşte pentru 
calculul primelor. 

Persoanele care câştigă între 19.890 şi 23.205 Franci sunt asigurate pe baza unui venit minim 
anual de 3.315 Franci. 

Cine plăteşte primele ? 

Asigurările profesionale, de tipul caselor de pensii de bătrâneţe, au la bază finanţarea colectivă: 
pe de o parte, unitatea care angajează achită minimum jumătate din contribuţie, pe de alta deduce 
partea de contribuţie din salariul persoanei şi virează cele două părţi la casa de pensii a unităţii. 
Obligaţia de a vira această sumă revine celui care angajează. Unitatea care angajează e liberă să 
decidă dacă doreşte să achite mai mult la casa de pensii.  

Vârsta pensionării 

Pentru bărbaţi vârsta pensionării este 65 ani, iar pentru femei 54. O pensionare anticipată este 
posibilă în condiţii legal în care regulamentul instituţiei asiguratoare o permite. Vârsta minimă este 58 
ani. 

Atenţie! În cazul unei pensionări anticipate, pensia este redusă. De aceea este recomandabil ca 
înainte de a decide asupra unei astfel de pensionări să obţineţi un calcul detaliat al pensiei şi orice 
alte informaţii necesare de la casa asigurătoare.  

Cuantumul pensiilor 

Sistemul de pensie de bătrâneţe profesională se bazează pe economia individuală. Cine 
contribuie mai mult va primi mai mult la pensie şi viceversa. În prezent bărbaţii primesc 7,05% din 
capitalul acumulat ca pensie anuală iar femeile 7,1%. Până în 2014 acest procent se va reduce la 
6,8. 

De exemplu, dacă aţi economisit în timpul vieţii profesionale 100.000 franci, veţi primi o pensie 
de 7.000 franci pe an sau 580 franci pe lună. 

Prestaţia în capital 

Asiguraţii pot să ceară ca un sfert din capitalul lor de pensie acumulat să le fie returnat ca atare. 
De asemenea, instituţia asiguratoare poate aloca o prestaţie în capital în loc de pensie, dacă aceasta 
este mai mică de 10% din pensia minimă de bătrâneţe. 

Atenţie! Asiguratul care doreşte o prestaţie în capital este obligat să respecte termenele 
instituţiei asigurătoare. Este recomandabil să vă consultaţi cu un specialist independent înainte de a 
decide să cereţi prestaţia în capital a pensiei de bătrâneţe. În cel mai bun caz prima şi a doua parte 
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de pensie trebuie să acopere 60% din ultimul salariu. Decisiv este numărul de ani de contribuţie de 
aceea este în interesul viitorilor pensionari ca aceste contribuţii să nu lipsească. 
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Pilonul III 

Asigurările, băncile sau Postfinance oferă servicii de depunere a economiilor pentru al treilea 
pilon din pensia de bătrâneţe. 

Persoanele care contribuie la o casă de pensii pot economisi până la 6.682 franci pe an (în 
2015) şi pot deduce această sumă din venitul impozabil. 

Persoanele care nu sunt afiliate la o casă de pensii, cum ar fi cei care muncesc pe cont propriu, 
pot depune 33.408 franci pe an, neimpozabili, pentru al treilea pilon. 

Restituirea celui de al treilea pilon 

Fondurile din pilonul 3 pot fi returnate persoanei asigurate de la vârsta de 60 ani pentru bărbaţi 
şi 59 pentru femei şi cel mai târziu până la vârsta de 65 ani pentru bărbaţi şi 64 pentru femei. 
Restituirea sumei celui de al treilea pilon se poate face anticipat în următoarele situaţii: dacă 
persoana începe să muncească pe cont propriu, îşi cumpără locuinţă, părăseşte definitiv Elveţia. 

A treia parte a sistemului de pensii este facultativă şi depinde de iniţiativa privată a persoanei.  

Spre deosebire de alte forme de economii băneşti sumele depuse privat pentru a treia parte de 
pensie se bucură de avantaje fiscale.  

În caz de plecare din Elveţia 

În cazul în care, după ce ieşiţi la pensie, doriţi să trăiţi din nou în România sau în altă țară, 
trebuie să vă pregătiţi cu grijă întoarcerea. Pentru aceasta primiţi informaţii de la serviciile pentru 
străini, asociaţiile de emigranţi sau de la consulatul ţării unde doriți să vă retrageți. 

Este bine să vă clarificaţi toate aspectele financiare legate de întoarcere. Luaţi în considerare 
faptul că, dacă părăsiţi Elveţia, chiar şi după ce aţi locuit aici o lungă perioadă, pierdeţi permisul de 
şedere. Acest aspect este important mai ales pentru persoanele care provin din ţări care nu sunt 
membre UE sau AELS. 

 Asigurările sociale 

În principiu, aveţi dreptul să primiţi înapoi toate contribuţiile dumneavoastră la pensia de 
bătrâneţe şi urmaşi, la pilonul al doilea de pensie şi la pensia de invaliditate, în momentul în care vă 
întoarceţi în ţara de origine. Formularul pentru restituirea pensiei de bătrâneţe şi urmaşi se găseşte 
pe pagina web a casei de pensii. Pentru restituirea pilonului al doilea de la casa de asigurări trebuie 
să vă adresaţi la ultimul dumneavoastră loc de muncă. Pentru cetăţenii din ţările UE şi AELS, 
restituirea acestor sume se face conform acordurilor de liberă circulaţie a persoanelor. Pentru detalii 
consultaţi secţiunea “Securitate socială Elveţia-UE”.  

Dacă ţara de origine a încheiat un acord privind securitatea socială cu Elveţia atunci vă puteţi 
primi pensia în ţara de origine. Aceste ţări sunt: Chile, Israel, Canada, Croaţia Macedonia, Filipine, 
San Marino, Slovacia, Slovenia, Cehia, Turcia, Ungaria, SUA, Cipru. Dacă ţara de origine nu a 
încheiat un acord privind securitatea socială cu Elveţia atunci nu vă puteţi primi pensia în ţara de 
origine. Puteţi însă recupera suma totală pe care aţi cotizat-o, fără dobânzi. 

Atenţie! Cererea pentru recuperarea sumei trebuie făcută cel târziu după 5 ani de la 
pensionare. Sumele de pensii care au fost eventual deja achitate în Elveţia vor fi scăzute din suma 
totală. 

În cazul sumelor cotizate pentru al doilea pilon de pensie la casele de pensii acordul dintre ţări 
nu contează. Acestea se rambursează conform regulamentului fiecărei case de pensii. Informaţi-vă la 
locul de muncă şi citiţi cu atenţie regulamentul. 
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În ceea ce priveşte recuperarea sumei din al treilea pilon de pensie, asigurarea individuală, 
condiţiile acesteia sunt prevăzute în contractul pe care l-aţi încheiat. Pentru aceasta trebuie să vă 
adresaţi instituţiei (asigurare sau bancă) cu care aţi încheiat contractul pentru al treilea pilon. 

Regulile depind de convenţiile încheiate între Elveţia şi statele de origine în domeniul 
asigurărilor sociale. Astfel, cetăţenii unei ţări cu care Elveţia a încheiat Convenţia primesc, la 
momentul părăsirii Elveţiei, sumele depuse şi un termen legal la o pensie parţială. Durata minimă de 
achitare a contribuţiei este de 1 an. Cetăţenilor dintr-o ţară cu care Elveţia nu a încheiat Convenţia li 
se poate returna, la cerere, contribuţia făcută, fără dobândă, când părăsesc definitiv Elveţia. Durata 
minimă de contribuţie este de 1 an. Transferul sumei la asigurarea statului de provenienţă nu este 
posibilă. 

Elveţia are convenţii privind asigurările sociale cu: 

- ţările membre UE (în afara României şi Bulgariei) 
- ţările membre AELS (1) 
- SUA, Canada/Quebec, Serbia, Muntenegru, Turcia, Bulgaria, Croaţia, Macedonia, San 

Marino, Israel, Filipine, Australia, Chile. 

Atenţie! Prestaţiile speciale care nu sunt legate de cotizaţiile pentru acest tip de pensii nu sunt 
exportate în străinătate. Este cazul prestaţiilor complementare sau al alocaţiilor pentru 
incapacitate. Aceste prestaţii sunt plătite doar celor îndreptăţiţi la pensie care locuiesc în 
Elveţia. 
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ASIGURĂRI 

Asigurarea de sănătate 

Asigurarea medicală de bază (LAMAL/KVG) este obligatorie pentru rezidenţi.  

Aceasta poate fi completată de un contract de asigurare medicală complementară. În tabelul de 
mai jos, puteţi compara cele două tipuri de asigurări 

Asigurarea obligatorie (LAMAL/KVG) Asigurarea complementară (LCA/VVG) 

Toate persoanele care locuiesc în Elveția 
trebuie să o aibă 

Nici o obligație de a se asigura 

Prestațiile sunt stabilite prin lege Prestațiile diferă de la o firmă de asigurare la alta 

Nu trebuie completat un chestionar de 
sănătate 

Trebuie completat un chestionar de sănătate 

Firmele de asigurare sunt obligate să accepte 
orice client doritor 

Firmele de asigurare pot refuza un nou client 

Franciza între 300 și 2.500 CHF / an (adult), 0 
- 600 / an (copil) 

Fără franciză 

Cota-parte de 10% din costurile medicale 
(max. 700 CHF) 

Nu există cotă-parte 

 

Cum să optimizăm asigurarea de bază? 

Potenţialul de economisire ce poate fi realizat pentru asigurarea de bază este de multe ori 
subestimat.  

Diferenţele de prime între diverse firme de asigurare pot fi chiar de câteva mii de franci pe an 
pentru o singură persoană, ceea ce implică necesitatea unei comparaţii. Primele de asigurare și 
informaţiile oficiale ale Confederaţiei pot fi accesate pe www.priminfo.ch. 

Schimbarea firmei de asigurare reprezintă, aşadar, o posibilitate de realizare de economii, 
ţinând seama de faptul că orice firmă de asigurare este obligată să vă accepte şi, de asemenea, că 
este posibilă încheierea asigurării obligatorii şi a celor complementare în cadrul a două firme diferite. 

O altă variantă de economisire, care poate ajunge, în medie, la 20% din primă, poate fi 
realizată prin alegerea unui model de asigurare alternativ, spre exemplu: medic de familie, HMO sau 
TelMed. În acest caz, înainte de a alege un tratament sau de a consulta medicul specialist, trebuie 
trecut pe la medicul de familie sau sunat la medicul firmei de asigurare, care vă vor recomanda paşii 
de urmat. 

Un alt aspect, deseori neglijat în ceea ce priveşte economiile, este asigurarea în caz de 
accident. Dacă lucraţi mai mult de 8 ore pe săptămână, sunteţi asiguraţi în caz de accident de către 
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angajator. Verificaţi ca asigurarea de bază (LAMAL/KVG) să nu includă, din greşeală, această 
opţiune. 

Ce franciză să alegem? 

Franciza reprezintă suma care trebuie suportată de asigurat. Ea este de minim 300 de franci pe 
an pentru un adult şi 0 franci pentru copii. 

Asiguratul adult are de ales între următoarele francize: 300, 500, 1.000, 1.500, 2.000 sau 2.500 
de franci. În cazul unui copil, francizele sunt: 0, 100, 200, 300, 400, 500 sau 600 de franci pe an. 

Cu cât franciza este mai ridicată, cu atât prima de asigurare plătită este mai redusă. 

În general, nu este recomandată alegerea unei francize de nivel intermediar. O franciză de 
1.500 de franci nu aduce decât o relativ slabă economie în cazul primelor, în timp ce asiguratul este 
responsabil de o parte considerabilă din costuri. Statistic vorbind, este franciza cea mai profitabilă 
pentru firmele de asigurări. 

Franciza maximă convine doar persoanelor care au o stare de sănătate bună. Prin alegerea 
francizei de 2.500 de franci, asiguratul trebuie, în cazul unor probleme medicale (care vor genera 
costuri de peste 2.500 de franci), să fie capabil să plătească din propriul buzunar valoarea francizei 
(2.500), la care se adaugă cota-parte de 10% din ceea ce depăşeşte valoarea francizei, până la un 
maxim de 700 de franci. 

În funcţie de regiune, zona de rentabilitate pentru pacient se poate situa între 1.500 şi 2.000 
franci pe an. Cu alte cuvinte, daca totalul anual de costuri medicale (spitalizare, analize, tratamente, 
medicamente) depăşeşte această valoare, asiguratul iese câştigător cu o franciza minimă (300). În 
caz contrar, el realizează economii alegând franciza maximă (2.500). 

 
Franciza = 300 Franciza = 1.500 Franciza = 2.500 

 
Prima lunară 291,4 239,1 195,5 

 
Prima anuală 3.496,8 2.869,2 2.346 

Costuri = 500 

Prime 3.496,8 2.869,2 2.346 

Franciza 300 500 500 

Participare (10%) 20 0 0 

TOTAL 3.816,8 3.369,2 2.846 

Costuri = 3.000 

Prime 3.496,8 2.869,2 2.346 

Franciza 300 1.500 2.500 

Participare (10%) 270 150 50 
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TOTAL 4.066,8 4.519,2 4.896 

În cazul copiilor, nu există o franciză minimă impusă legal (aceasta este 0). Asta înseamnă că 
părinţii trebuie să îşi asume doar cotă-parte din costurile medicale efective, care este limitată la 350 
de franci pe an. Părinţii au, bineînţeles, posibilitatea să aleagă o franciză mai ridicată pentru copii şi 
să reducă astfel primele de asigurare. 

Francizele pot fi adaptate în fiecare an. Schimbarea trebuie anunţată până la sfârşitul lunii 
noiembrie. 

 
Care sunt alternativele modelului clasic de asigurare obligatorie ? 

Prin alegerea unui pachet adaptat nevoilor unei persoane / familii, asiguraţii pot beneficia de 
soluţii optimale. Există mai multe variante din care putem alege. Între acestea, modelul HMO, în care 
asiguratul se angajează ca, în caz de probleme medicale, să consulte în prealabil un medic care 
profesează în centrele HMO. În acest fel, economiile pot ajunge până la 25%. 

O altă variantă este aceea a medicului de familie, în cadrul căruia asiguratul trebuie să consulte 
în prealabil medicul său de familie. În acest caz, el poate economisi până la 20% din valoarea 
primelor de asigurare. 

O a treia variantă este modelul Telmed. Acesta cere asiguratului să apeleze telefonic la o linie 
de consiliere medicală înainte de a alege un specialist. În acest fel, el primeşte pentru început 
informaţii şi recomandări medicale gratuite sau este redirecţionat spre un medic sau un spital. Astfel, 
se pot face economii de până la 20% pentru primele de asigurare. 

La ce să fim atenţi atunci când este vorba de asigurările complementare ? 

Asigurările complementare reprezintă şi ele un potenţial de economie. Determinaţi cu precizie 
care sunt prestaţiile de care aveţi nevoie: există case de asigurare de sănătate mai generoase cu 
medicina alternativă, altele cu participarea la costurile abonamentelor de fitness, altele cu asigurările 
pentru călătorii. În alte cazuri, mai rar, ele vă pot garanta pe viaţă tariful pe care l-aţi avut la afiliere. 

Trebuie ţinut cont de faptul că asigurările complementare sunt asigurări private, iar casele de 
asigurare nu sunt obligate să accepte un nou asigurat. În funcţie de antecedentele medicale, o 
schimbare a firmei de asigurare în cazul asigurărilor complementare poate fi delicată. În majoritatea 
cazurilor, există un termen de reziliere de 3 sau 6 luni. 

 
În acelaşi timp, trebuie prevăzut suficient timp pentru nouă casă de asigurare, pentru eventuale 

investigaţii pe care le pot solicita. Foarte important: nu reziliaţi contractul de asigurare complementară 
înainte de a avea confirmarea că sunteţi acceptat de noua firmă de asigurare! 
 
Exemption: Pentru angajaţii pe perioada temporară, care au asigurare de sănătate în România (sau 
în altă ţară), e posibil ca această asigurare să fie echivalată cu cea elveţiană şi reprezintă o opţiune 
mai ieftină. 

- Opţiuni pentru angajaţii temporari / studenţi / PhD / cercetători - Swisscare 
- Restricţii: Odată ce ai avut asigurare, nu mai poţi beneficia de exemption - asta depinde de 

canton (de exemplu Zurich) 
- Studenţii pot folosi şi cardul european de sănătate eliberat de Casa Naţionala de Asigurări 

de Sănătate 
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Asigurări auto 

Asigurarea de răspundere civilă auto este obligatorie. Ea poate fi completată de o asigurare 
casco completă sau parţială. Maşinile cumpărate în leasing trebuie asigurate şi în casco complet.  

Un comparator al costurilor de asigurare - aici 

Asigurarea de răspundere personală  

Deşi nu este obligatorie prin lege, această asigurare este recomandabilă. În plus, prin 
contractul de închiriere a locuinţei, puteţi fi obligaţi să o aveţi. Ea va garantează răspunderea 
personală pentru bunurile sau integritatea altor persoane (de exemplu un geam spart în apartamentul 
închiriat sau costurile medicale ale unei persoane pe care aţi accidentat-o la ski). Suma de asigurare 
este de ordinul milioanelor de franci, iar, în funcţie de societatea de asigurare, o franciză poate fi 
aplicată.  

Asigurarea de bunuri 

Bunurile personale pot fi asigurate contra incendiului, problemelor de apă, evenimente naturale 
sau furt. Suma asigurată depinde de numărul de persoane care locuiesc împreună şi de numărul de 
camere. Fiecare firmă de asigurare are o recomandare de sumă în raport cu aceste criterii. Aceasta 
este suma care trebuie aleasă, chiar dacă nu reprezintă valoarea reală a inventarului propriu. În caz 
de solicitare de rambursare, firma de asigurare poate refuza indemnizarea completă şi poate aplica o 
cotă-parte egală cu raportul suma asigurată / suma recomandată.  

https://en.comparis.ch/autoversicherung/default.aspx
https://en.comparis.ch/autoversicherung/default.aspx
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CUMPĂRĂTURI 

Ofertele şi reţeaua de magazine este foarte variată, aşa că nu vom insista asupra descrierii lor, 
mai ales că publicitatea pe care şi-o fac mulţi comercianţi poate deveni uneori agasantă.  

În schimb, vă semnalăm câteva particularităţi şi, într-o oarecare măsură, unele mici artificii. 

În general, preţurile sunt mai mari, dar şi calitatea pare a fi mai bună. Pentru unele produse, 
îndeosebi îmbrăcăminte şi încălţăminte, există reduceri substanţiale în perioadele de schimbare a 
stocurilor şi după sărbători. De asemenea, în baza programelor de fidelizare, apar multe produse de 
calitate, la preţuri atractive. Aşadar, urmăriţi promoţiile şi anunţurile din cataloage. Nu în ultimul rând, 
chiar şi pentru produsele cu termen îndelungat de folosire, gen mobilă, electrocasnice, automobile, 
mai ales în cazul unor comenzi substanţiale, există o marjă de negociere şi se pot obţine unele 
servicii care în mod normal sunt contra cost (transport, instalare, service – gratuit). 

O foarte bună resursă de sfaturi practice pentru economisire găsiti aici 

Programul magazinelor este diferit de la canton la canton şi, în marea majoritate, închise 
duminica. Să nu vă surprindă, aşadar faptul că, spre exemplu, în Geneva, supermarket-urile închid la 
ora 18 sau, în Lucerna, sâmbăta, programul magazinelor din zona centrală, se termină la ora 16. 
Pentru cei care au programul de lucru până la ora 17:30, acest fapt poate deveni o problemă. În 
marile centre urbane, sunt totuşi câteva magazine deschise şi după această oră. De obicei, sunt cele 
amplasate în apropierea gărilor şi în incinta aeroporturilor. De asemenea, mai funcţionează şi câteva 
mici magazine în regim 24 din 24, dar gama de produse este limitată şi preţurile sunt substanţial mai 
mari. Ca o remarcă, reţineţi şi faptul că, în zilele în care programul este prelungit (joia, în Geneva, 
vinerea în Vaud, etc) şi traficul de seara este mai intens, aşa încât e bine să luaţi în calcul unele 
întârzieri. 

Un alt lucru comun, în special în cantoanele din apropierea graniţelor, este turismul pentru 
cumpărături, determinat de preţurile ridicate şi, în ultima perioadă, de întărirea francului elveţian, în 
raport cu moneda europeană. La revenirea în Elveţia, vameşii vă vor întreba despre cumpărături şi, 
uneori vă vor controla, pentru că există limitări în ceea ce priveşte carnea, băuturile, dar şi alte 
produse. Amenzile sunt foarte mari. Spre exemplu, la carne se permite un kilogram de persoană, 
depăşirea fiind taxată cu 220 franci şi câte 17 franci pentru fiecare kg în plus.  

Mai multe detalii despre procedurile vamale găsiţi - aici. 

Atenţie la aceste reguli, pentru că se aplică şi în cazul comerţului electronic, produselor 
comandate în străinătate. De aceea, înainte de a comanda ceva pe internet, consultaţi cu atenţie 
dacă ofertantul are sau nu filială în Elveţia, altminteri puteţi avea surpriza ca, la livrare, să primiţi şi 
formularul vamal în care vi se cere plata taxelor de import, care pot fi substanțiale. 

Pe de altă parte, pentru că Elveţia nu este stat membru UE, puteţi cere rambursarea taxelor 
plătite în statul de unde aţi făcut cumpărăturile. Pentru aceasta, cereţi magazinelor să vă elibereze 
formularul vamal şi, la trecerea punctelor de frontieră, declaraţi bunurile respective la birourile fiscale. 
Există o sumă limită pentru care nu se percep taxe vamale, dar, chiar şi în cazul în care veţi plăti aşa 
ceva, diferenţa dintre taxele percepute în Elveţia, faţă de cele din statele vecine, este în favoarea 
dumneavoastră. 

Produsele româneşti  

nu sunt uşor de găsit, dar există altele asemănătoare care pot fi folosite cu succes în 
prepararea deliciilor din România. În reţelele Coop şi Migros, respectiv discounter-ele Lidl şi Aldi, se 
vând brâzeturi gen Feta sau la saramură, varză murată pentru sarmale, leuştean şi cevapcici (un gen 
de mici). Unele magazine cu produse specifice din Balcani vând o gamă mai extinsă de produse 
similare zacuscăi (Ljutenica şi Ajvar), murături, pastramă şi cevapcici.  

http://www.schulden.ch/dynasite.cfm?dsmid=75376
http://www.schulden.ch/dynasite.cfm?dsmid=75376
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/?lang=en
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/?lang=en
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În Geneva există o măcelarie care prepară mici savuroşi, după o reţetă originală românească – 
L’Artisan des Saveurs, Fontaine SA Avenue des Communes-Réunies 6, 1212 Grand-Lancy, telefon: 

022 794 32 38 

Cele mai multe produse alimentare şi vinuri româneşti, le puteţi afla în reţeaua de magazine 
Mix Markt, însă aceste supermaket-uri se află în Germania, aşa că atenţie la reglementările vamale.  

http://www.les-boucheries.ch/1200/5/1804987/grand_lancy/l_artisan_des_saveurs_fontaine_sa/detail.htm
http://www.mixmarkt.eu/en/
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TIMP LIBER 

Organizaţii, asociaţii şi cluburi ale comunităţii de români 

În Elveţia s-au înfiinţat mai multe organizaţii, asociaţii şi cluburi ale comunităţii de români, în 
principalele centre urbane:  

Localitate  Denumire şi link internet Pagina Facebook Siglă 

Geneva Communauté Roumaine de 
Suisse 

pag.FB 

 

Neuchâtel Centre Culturel Roumain pag. FB 

 

Baden Rumaenischer Verein pag. FB 

 

Lucerna Clubul Helveto-Român pag. FB 

 

Basel AREI - Asociaţia Româno-
Elveţiană pentru Integrare 

pag. FB 

 

Basel  Români în Basel (grup FB) 

 

Elveţia centrală AREI - Asociaţia Româno-
Elveţiană pentru Integrare  

pag.FB 

 

Berna RO-Chance   

Fribourg Association Culturelle 
Roumanie-Suisse 

ACRO-Suisse (pag. FB) 

 

Jura AccRO-CH - Asociatia de 
cooperare culturala româno-
elvetiana 

 

 

Lausanne ARCH-Interculturel (Agenda 
lunară) 

 

 

St Gallen  Comunitatea românilor din St 
Gallen   

  Românii din Elvetia 
Romanche-Suisse Romande  

  Communauté moldave en 
Suisse 

 

  

http://casa-romanilor.ch/organizatii-si-cluburi-romanesti-elvetia-27
http://casa-romanilor.ch/organizatii-si-cluburi-romanesti-elvetia-27
http://comrom.ch/
http://comrom.ch/
https://www.facebook.com/Comunitatea-Romanilor-din-Elvetia-444167985629786/?ref=ts&fref=ts
http://www.ccrn.ch/index.php/fr/
https://www.facebook.com/Centre-Culturel-Roumain-de-Neuch%C3%A2tel-CCRN-169651919825730/?fref=ts
http://www.casa-romanilor.ch/crb
https://www.facebook.com/ClubulRomanBaden/?fref=ts
http://www.casa-romanilor.ch/chrl
https://www.facebook.com/Clubul-Helveto-Rom%C3%A2n-din-Lucerna-1475875359389657/
https://www.facebook.com/arei.basel/
https://www.facebook.com/RomaniInBasel/
http://www.casa-romanilor.ch/areiec
http://www.casa-romanilor.ch/areiec
https://www.facebook.com/AREI-Elve%C8%9Bia-Central%C4%83-RSI-Integrationsverein-Zentralschweiz-516736031798105/?fref=ts
http://www.casa-romanilor.ch/RO-CHance/index.htm
http://www.acro-suisse.ch/
http://www.acro-suisse.ch/
https://www.facebook.com/ACRO.Suisse/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/AssociationCulturelleAccroCh/timeline
https://www.facebook.com/AssociationCulturelleAccroCh/timeline
https://www.facebook.com/AssociationCulturelleAccroCh/timeline
http://www.casa-romanilor.ch/lansarea_arch_i
http://www.ovr-suisse.ch/sites/default/files/arch-i_programme_02-16_issue_1.pdf
http://www.ovr-suisse.ch/sites/default/files/arch-i_programme_02-16_issue_1.pdf
https://www.facebook.com/ROSG.CH/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/ROSG.CH/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/Rom%C3%A2nii-din-Elvetia-Romanche-Suisse-Romande-549759818459872/
https://www.facebook.com/Rom%C3%A2nii-din-Elvetia-Romanche-Suisse-Romande-549759818459872/
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=45135546546
http://www.facebook.com/group.php?v=wall&viewas=0&gid=45135546546
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Asociaţii studenţeşti 

 Asociaţia universitară „Eminescu” din Geneva (AUEG) amre-suisse.com 

 Asociaţia studenţilor de la Institutul Politehnic din Lausanne (EPFL) (pagina Facebook) 

 Asociaţia Studenţilor din Zurich (ASZ)  

 Liga Studenţilor Români, filiala din Elveţia 

Parohii ortodoxe şi biserici evanghelice 

De asemenea, fiinţează mai multe parohii ortodoxe şi biserici evanghelice, care acoperă 
principalele arii locuite de românii din Elveţia.  

Parohiile subordonate canonic Patriarhiei Ortodoxe Române: 

 Parohia ortodoxă română "Adormirea Maicii Domnului" din Winterthur 

 Parohia ortodoxă română ”Sfântul Antonie cel Mare” din Sankt Gallen 

 Parohia ortodoxă română "Naşterea Maicii Domnului" din Lucerna  

 Parohia ortodoxă română „Sfântul Nicolae“ din Zürich 

 Parohia ortodoxă română „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ din Berna   

 Parohia ortodoxă română „Sfântul Apostol Andrei“ din Basel  

 Parohia ortodoxă română „Sfânta Parascheva“ din Chur 

 Biserica românilor liberi / Parohia ortodoxă Naşterea Maicii Domnului din Baden 

 Parohia ortodoxă română „Sfântul Ioan Botezătorul“ din Geneva 

 Parohia ortodoxă română „Învierea Domnului“ din Geneva 

 Parohia ortodoxă română „Tuturor Sfinţii români“ din Lausanne 

 Parohia ortodoxă română „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“ din Lugano 

 Parohia ortodoxă română „Sfanta Treime și Sfantul Nectarie de Eghina” din Neuchâtel 

 Alături de acestea, mai funcţionează : 

 Biserica de lemn din Chêne-Bourg, Geneva, Subordonată canonic - Patriarhiei din 
Constantinopol 

 Patriarhia Ecumenică din Constantinopol/Parohia Ortodoxă Zürich, de limbă română 
Sf. Dimitrie Izvoritorul de Mir 

 Biserica evanghelică română din Geneva 

 Biserica evanghelică română Bethel - Zürich 

 Biserica evanghelică română Salem din Zürich 

 

Asociaţii elveţiene înfrăţite cu comune din România 

Un profil aparte îl are reţeaua de asociaţii elveţiene, constituite în ultimii ani ai regimului 

comunist, în cadrul operaţiunii Salvaţi satele române (Operation Villages Roumaines).  

http://www.casa-romanilor.ch/amre-suisse.com
http://aro.epfl.ch/
https://www.facebook.com/aroepfl
http://berna.mae.ro/node/804
http://berna.mae.ro/node/804
http://www.casa-romanilor.ch/Biserica-Ortodox%C4%83-Rom%C3%A2n%C4%83-Adormirea-Maicii-Domnului-din-Winterthur-2012
http://www.casa-romanilor.ch/Biserica+Saint+Gallen
http://www.biserica-luzern.ch/
http://www.bor-zh.ch/
http://www.biserica-berna-fribourg.ch/
http://www.biserica-basel.ch/
http://biserica-romana-gr.ch/
http://www.bisericaortodoxabaden.ch/
http://www.biserica.ch/
http://www.biserica-geneva.ch/
http://www.biserica.ch/
http://www.fulga.net/corsi/
http://egliseorthodoxe-neuchatel.ch/
http://comunitatearomanadinelvetia.ch/Biserica-de-lemn.php
http://www.bisericaortodoxazurich.ch/
http://www.bisericaortodoxazurich.ch/
http://www.arcaluinoe.com/
http://www.ro-bethel.com/
http://www.bisericaromanazurich.ch/
http://www.ovr-suisse.ch/
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Multe din asociaţiile constituite în urma cu mai multe decenii continuă să existe şi, prin 
legăturile directe create în această perioadă, conduc acţiuni şi proiecte diverse în domeniile 
educaţiei, modernizării şi dezvoltării infrastructurii locale, ajutorarea persoanelor nevoiaşe, etc. În 
Elveţia, pentru a strânge fondurile necesare susţinerii acestor programe, sunt organizate numeroase 
evenimente socio-culturale şi colecte de materiale pentru a fi, la rândul lor, donate comunelor 
românești înfrăţite. Vă recomandăm să vă interesaţi despre existenţa acestor asociaţii şi, în măsura 
în care doriţi să vă implicaţi, veţi intra în contact cu spiritul care animă caritativitatea elveţianului. 

Nu în ultimul rând, pe Facebook există numeroase grupuri şi pagini ale comunităţilor de români 
din diferite oraşe şi cantoane. La o simplă căutare sumară, am descoperit 82 de asemenea grupuri, 
aşa că vă lăsăm plăcerea de a le afla şi consulta.  

Toate acestea organizează întâlniri periodice, seminare pe diferite teme, concerte şi spectacole 
cu interpreţi şi actori din România, excursii, galerii de susţinere pentru competiţiile unde participa 
echipe sau sportivi români, acţiuni caritabile pentru ajutorarea aşezămintelor sociale din ţară şi multe 
alte genuri de activităţi, la care vă invităm să participaţi şi, în măsura în care doriţi să vă implicaţi, vă 
recomandăm să vă înscrieţi ca membri. 

Un calendar care integrează toate aceste evenimente găsiţi pe prima pagină a portalului Casa 

românilor din Elveţia. 

 

Festivaluri şi evenimente tradiţionale elveţiene 

Pe toată durata unui an, Elveţia are numeroase festivaluri tradiţionale, dintre care vă 
recomandăm: 

- Ianuarie: Vogel Gryff, în Basel (de Revelion şi în 13 ianuarie) şi Săptămâna 
Internaţională a baloanelor umflate cu aer cald din Chateux d'Oeux. 

- Februarie: celebrele carnavaluri Fasnacht din Luzern, Basel şi multe alte oraşe şi sate. 
Între mijlocul lui februarie şi începutul lui martie în Valea Lötschen se poartă măştile 
înspăimântătoare ale Joii Verzi şi ale Bunului Soldat al Domnului (sărbătoarea Joii 
Verzi). 

- Martie - Aprilie: pe 1 martie, Chalandra Marz în Graubünden, cu clopoţeii săi; în prima 
luni de după 21 martie, în Zürich are loc Sechsläuten (Festivalul Primăverii). 

- Mai: 1 Mai sărbătorită în multe locuri;  
- Iunie: la începutul lunii, în multe sate se sărbătoreşte ducerea vitelor în munţi; la mijlocul 

lunii se desfăşoară Turul Elveţiei - cursă ciclistă iar pe 22 iunie are loc Celebrarea 
Bătăliei de la Murten / Morat, cu parade de flori. 

- Iulie: la începutul lunii se desfăşoara turneul de tenis Swiss Open în Gstaad; în prima 
vineri din iulieFestivalul de tineret din Aarau iar la jumătatea lunii Festivalul Medieval din 
St. Ursanne, Jura. 

- August: pe 1 august se sărbătoreşte Ziua Naţională a Elveţiei cu artificii, parade, etc; la 
începutul lunii Street Parade în Zürich - muzică şi dans tehno; Fêtes de 
Genève (Sărbătorile Genevei); Marché-Concurs - festivalul cailor din Saignelégier, Jura; 
Festivalul Internaţional de Folclor de la Fribourg, cu strigătele şi evenimentele sportive 
alpine obişnuite. 

- Septembrie: la începutul lunii are loc Festivalul din Berna; la jumătatea lunii, în 
Zürich,Knabenschiessen, cu parc de distracţii; Cursele internaţionale de cai din Luzern; 
mai există festivaluri ale viţei de vie în Fribourg, Neuchâtel, Lugano, Lutry, Morges şi 
alte sate, pe toată durata acestei luni. 

- Octombrie: la începutul lunii, în multe sate se sărbătoreşte întoarcerea vitelor din munţi; 
la sfârşitul lunii are loc Târgul de toamnă din Basel - târg de alimente. 

- Noiembrie: la începutul lunii are loc Piaţa Sf. Martin în Vevey şi Porrentruy, un festival 
gastronomic; în a patra zi a lunii Zwebel Märit - târgul cepei din Berna. 

http://www.casa-romanilor.ch/
http://casa-romanilor.ch/evenimente/2004/fasnacht_luzern.htm
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- Decembrie: pe 6 decembrie - Claus Hunt în Küssnacht, în Rigi şi Arth; în jurul datei de 
11 decembrie - Escalada din Geneva; Lichterschwimmen în Zürich. 

Calendarul complet al sărbătorilor si evenimentelor elveţiene, în 2016 - aici 

Sporturi 

Relieful specific permite practicare a numeroase sporturi, în funcţie de anotimp. Echipamentele 
sportive pot fi cumpărate sau închiriate, existând o reţea de magazine specializate, bine pusă la 
punct. 

La sfârşitul fiecărui sezon, oferta devine foarte atractivă, atât pentru materialele aflate în stoc, 
cât şi pentru cele second hand. 

Pe durata verii se pot practica drumeţii şi căţărări montane. Aflați aici numeroase informaţii utile 

referitoare la organizarea de grupuri, echipamente necesare sau sugerate şi starea vremii. 

Sporturile de iarnă sunt una dintre principalele atracţii elveţiene. Infrastructura este deosebit de 

bine dezvoltată, însă şi preţurile sunt ridicate. De aceea, vă recomandăm achiziţionarea de 
abonamente care să vă permită accesul pe perioade mai lungi, în aria pe care doriţi să practicaţi, 
ţinând cont şi de experienţa pe care o aveţi.  

Consultaţi, în prealabil, starea pârtiilor, grosimea stratului de zăpadă, riscul de avalanşe, etc. 
Un ghid, foarte util pentru schiori, găsiţi aici 

Pentru ciclism şi mountain bike există numeroase rute marcate (peste 9000 km pentru ciclism şi 

4500 km pentru traseele montane). 

Bicicletele pot fi transportate în aproape orice tren. Trenurile care interzic aceasta sunt marcate 
cu un simbol pe tablourile indicatoare. Locurile unde pot fi încărcate bicicletele sunt marcate cu 
simboluri albastre, pe platformele de îmbarcare. În vagoane, exista pictograme care arată locul în 
care pot fi depozitate bicicletele. Pentru fiecare bicicletă se plăteşte un tichet ½. 

Numeroasele lacuri şi râuri invită amatorii la pescuit. Pentru că regulile de acordare a licenţelor 
diferă de la un loc la altul, solicitaţi informaţii de la oficiile de turism sau administraţia locală. 

Atletismul se bucură, la rândul său, de mare atenţie, rata de participare la competiţii fiind foarte 
ridicată. De mare popularitate se bucură concursurile de ştafetă, la care participă multe echipe 
organizate de cluburi, asociaţii şi chiar companii care mobilizează proprii angajaţi să concureze.  

 Maraton Zurich - 24 aprilie 2016 

 Memorial Run Walter Hiemeyer - 21 mai 2016 

 Triatlon 

Sporturile nautice sunt de asemenea bine reprezentate. Ambarcaţiunile pot fi aduse în Elveţia 
fără alte formalităţi vamale speciale, dacă se face dovada înregistrării lor în ţara de origine şi sunt 
retrase în maxim o lună. Permisul de navigaţie este emis de autorităţile cantonale şi este valabil până 
la sfârşitul lunii următoare, în toate apele navigabile. 

Celor interesaţi doar de plimbări, le recomandăm să consulte ofertele celor 16 companii de 
navigaţie, care deservesc principalele lacuri elveţiene. 

Multe alte sporturi, precum tenis de câmp, tenis de masă, badminton, squash, paraşutism, etc. 
pot fi practicate. Vă recomandăm înscrierea în cluburi. 

Arte 

Pasionaţilor de arte, le recomandăm consultare portalului Swissart, iar profesioniştilor să se 
înscrie în asociaţiile de profil. 

http://www.fcal.ch/index.php?hl=en&geo=3056
http://www.fcal.ch/index.php?hl=en&geo=3056
http://www.myswitzerland.com/en-ch/suggestions/summervacations/hiking1.html
http://www.myswitzerland.com/en-ch/interests/adventure-sports-winter.html
http://www.helloswitzerland.ch/-/the-complete-guide-to-skiing-in-switzerland
http://www.helloswitzerland.ch/-/the-complete-guide-to-skiing-in-switzerland
http://www.myswitzerland.com/en-ch/interests/cycling.html
http://www.zurichmarathon.ch/
http://portal.sola.asvz.ethz.ch/Seiten/default.aspx
http://www.swisstriathlon.ch/desktopdefault.aspx
http://www.schweizer-schifffahrt.ch/fr/
http://www.schweizer-schifffahrt.ch/fr/
http://www.swissart.net/de/index.php
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Pentru fotografi, există Asociaţia profesioniştilor din Elveţia care organizează expoziţii, 

concursuri, ateliere şi nu în ultimul rând, poate pune la dispoziţie, prin închiriere, spaţii, echipamente 
şi personal auxiliar. 

 

  

http://www.photosuisse.ch/presentation.html
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Cursuri 

Limbi străine 

Învăţarea limbii vorbite de locuitorii cantonului este o prioritate, dacă nu o cunoaşteţi în 
prealabil. Un nivel acceptabil de comunicare în această limbă este cerut şi pentru obţinerea 
permisului de rezidenţă tip C sau în cazul solicitării cetăţeniei elveţiene. 

Reţeaua de şcoli şi institute lingvistice este foarte dezvoltată şi alegerea depinde de nivelul la 
care doriţi să ajungeţi şi de bugetul alocat. Înainte de a începe cursul, aveţi dreptul să participaţi la o 
oră, gratuit şi în felul acesta, puteţi compara metodele utilizate. 

În afara cursurilor organizate în sistem clasic, există şi un sistem inovativ Flying Teacher, care 

constă în echipe mobile de profesori, care se deplasează la cei care studiază (persoane private sau 
companii), organizând scheme de învăţare potrivit unor obiective bine definite. Spre exemplu, pentru 
personalul medical, vor fi pregătite module extinse, cu terminologia specifică. 

O altă metodă este folosirea resurselor on-line, cele mai răspândite aplicaţii fiind Duo Lingo şi 

Babbel. De asemenea, pot fi organizate lecţii one to one, prin Skype sau alta aplicaţie de video chat, 

însă acestea limitează interacţiunea directă cu profesorul, respectiv alţi cursanţi. 

  

https://www.flyingteachers.ch/
https://www.duolingo.com/
https://www.babbel.com/
http://www.skype.com/en/
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INFORMAŢII UTILE 

Date generale despre Elveţia 

Suprafaţa - 41,285 Km2. Principalele regiuni geografice sunt masivul Jura, platoul central şi 
Alpii. Platoul central este principala zonă de producţie. Suprafaţa totală a acestei zone, fără a lua în 
considerare lacurile, râurile, ariile acoperite de vegetaţia neproductivă şi fără vegetaţie este de 
30,753 km patrati. 

Elveţia măsoară 220 km de la nord la sud şi 350 km de la est la vest. 

Populaţia - Datele centralizate la sfârşitul celui de-al doilea trimestru, al anului 2015, arată că 
populaţia Elveţiei este de 8.279.700 locuitori, din care 2.025.600 străini, ceea ce reprezintă 24,4%. 
Numărul românilor cu reşedintă permanentă şi nepermanentă în Elveţia este de 13.923 (30 
sept.2015).  

Densitatea medie este de 200 locuitori pe Km2.  

Tendinţele demografice sunt influenţate de multilingvism, vârsta medie în creştere şi proporţia 
mare de străini care trăiesc în ţară. 

Distribuţia lingvistică 

- Limba germană (63,5%) este vorbită în 19 din cele 26 de cantoane. 
- Limba franceză (22,5%) este vorbită în partea de vest a ţării, denumită şi "Suisse 

Romande" Patru cantoane sunt vorbitori de limbă franceză: Geneva, Jura, Neuchâtel şi 
Vaud, iar trei cantoane sunt bilingve: Berna, Fribourg şi Valais. 

- Limba italiană (8,1%) este vorbită în Ticino şi patru văi de sud ale cantonului 
Graubünden. 

- Reto-Rumanș (0.5%) este vorbită numai în cantonul trilingv Graubünden. Celelalte două 
limbi vorbite sunt germană şi italiană. Rumanș este un limbaj cu rădăcini latine.  

- Alte limbi (6,6%) - Mulţi străini rezidenţi în Elveţia au adus cu ei propria lor limbă, care 
luaţi în ansamblu sunt mai numeroși decât atât rumanș cât şi italiana.  

 

 

Pentru pasionaţii de statistică recomandăm consultarea portalului oficiului federal de 
statistică 

 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html
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Lista publicaţiilor online din Elveţia - aici  

http://www.onlinenewspapers.com/switzerl.htm
http://www.onlinenewspapers.com/switzerl.htm
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Utilităţi, telefonie, televiziune şi internet 

 În principiu, casele şi apartamentele sunt conectate la furnizorii de utilităţi şi servicii de 
comunicare, TV, internet, însă acestea trebuie activate prin încheierea de contracte, cu fiecare dintre 
acestia. La contractarea locuinţei, este posibil ca una dintre taxe să se refere şi la aceasta conectare.  

Atenţie, în Elveţia, se plăteşte o taxă anuală pentru licenţa radio-TV (aproximativ 450 CHF pe 
an), denumită Billag. Neplata se sancţionează cu amenzi consistente (5.000 CHF). Detalii aici. 

Utilităţile energetice sunt furnizate pe o piaţa privatizată, existând numeroşi producători. Multe 
companii acoperă toate cele trei servicii – electricitate, apă şi gaz. De regulă, când închiriaţi o 
locuinţă, aceste servicii nu sunt incluse în chiria lunară. Cu toate acestea, deseori, încălzirea şi apa 
caldă sunt incluse în chirii. Energia electrică standard este furnizată la 220-240V/50Hz. Prizele şi 
ştecherele au trei pini şi pentru a putea folosi echipamentele româneşti, aveţi nevoie de adaptoare 
care se pot achiziţiona de la raioanele specializate ale super-marketurilor Migros, Coop, Jumbo, etc. 

Gazul nu este foarte mult utilizat în Elveţia, datorită costurilor şi politicilor de mediu.  

Principalii furnizori sunt: 

 Swiss Electric 

 Atel 

 Axpo 

 
Telefonie şi internet 

Operatorul naţional de telefonie este Swisscom, acesta oferind pachete de servicii complete: 

telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune prin cablu şi internet. 

Alături de Swisscom, pe o piaţă concurenţială, activează şi alţi furnizori: SALT (fost Orange), 

Sunrise, UPC Cablecom, T-Mobile, inclusiv Migros şi Coop, alături de mulţi alţi operatori locali, a căror 

ofertă nu va întârzia să apară în cutiile dumneavoastră poştale. 

Consultaţi ofertele fiecăruia dintre aceşti provideri şi alegeţi abonamentul care vă avantajează.  

Pentru telefonia mobilă, există şi sistemul cartelelor pre-plătite, pe care le puteţi achiziţiona şi 
din reţelele de supermarket Coop, Migros, Aldi. 

Un bun evaluator este comparis 

Atenţie, rezilierea abonamentelor se poate face numai pe baza unei notificări prealabile, a cărei 
perioadă diferă de la un operator la altul. De asemenea, echipamentul electronic trebuie returnat la 
încetarea contractului. 

  

  

https://www.billag.ch/menages/redevances/
https://www.billag.ch/menages/redevances/
http://www.swisselectric.com/
http://www.alpiq.ch/en/index.jsp
http://www.axpo.ch/axpo/en/home.html
https://www.swisscom.ch/en/residential.html
https://www.salt.ch/en/
http://www1.sunrise.ch/Private-customers-cbqOfAqFI.eMwAAAEk3RFQzDCf-Sunrise-Residential-Site-WFS-en_CH-CHF.html
http://www.upc-cablecom.ch/en/
http://www.telekom.com/startseite
https://shop.m-budget.migros.ch/fr/offres-combinees
http://www.coopmobile.ch/en/abo/swiss-flat/
http://www.coopmobile.ch/en/prepaid/tariff/
https://shop.m-budget.migros.ch/fr/mobile-prepaid
https://www.aldi-mobile.ch/
https://en.comparis.ch/telecom/mobile.aspx


WWW.GHIDUL-ROMANILOR.CH 

 

 

Cum puteţi recepţiona canalele TV în limba română prin satelit 

Pentru a recepţiona canalele TV româneşti prin satelit aveţi nevoie de: 

1. antenă parabolică (80 cm)+ LNB; 
2. un receiver (receptor satelit) + cartelă 
3. un abonament (semnat în România de un rezident român, posesor de buletin de identitate) 

Antena se instalează în balcon (sub nivelul balustradei pentru a nu fi vizibilă din stradă) pe o 
bară verticală sau direct pe zid iar orientarea favorabilă este sudul (acolo unde ajunge soarele la ora 
12:00). 

În faţa antenei trebuie să aveţi un spaţiu liber echivalent cu cel puțin înălţimea la care se află 
antena faţă de sol (unghi de 45° cu orizonatala). 

Instrucţiuni complete referitoare la instalare puteţi găsi aici. 

 

Colectarea gunoiului şi reciclarea în Elveţia 

Gestiunea deşeurilor este implementată în mod diferit, de la canton la canton, de la oraş la 
oraş. Informaţii despre programul de colectare, despre punctele de reciclare sau alte particularităţi 
sunt puse la dispoziţia localnicilor prin intermediul site-urilor oficiale (in majoritatea cazurilor, de 
forma: www.[nume oraş].ch) 

În principiu, colectarea se face în funcţie de categoria materialelor, sortarea şi uneori 
ambalarea fiecăruia dintre produse fiind impuse locuitorilor.  

Lista generală a produselor ce pot fi reciclate cuprinde: 

Hârtie şi carton - hârtia este ridicată periodic, din faţa casei, în zile predeterminate 
("Holsystem", cum ar fi în oraşele mari ca Zürich, Berna, Lucerna etc) sau prin intermediul centrelor 
de colectare ("Bringsystem"). Este indicat să fie bine legată, pentru a fi mai uşor de manevrat. În 
această categorie sunt incluse ziarele, revistele, broşurile, prospectele, cărţile, cărţile de telefon, 
colile de scris etc. Nu sunt acceptate plicurile, hârtia ruptă în fâşii, murdară sau acoperită cu folie de 
aluminiu, precum nici pungile de hârtie, care pot afecta potenţialul de reciclare, datorită imprimeurilor. 

Cartonul este reciclat în majoritatea localităţilor separat de hârtie, însă sunt valabile aceleaşi 
condiţii. Există însă şi posibilitatea returnării cutiilor mari, la magazinele unde au fost cumpărate 
produsele. 

Reziduurile biologice (Compost) - pot fi colectate la solicitare (Basel) sau în date prestabilite, 
din faţa casei (Lucerna, Zürich). În această categorie intră resturile de la fructe şi legume (negătite), 
zaţul de la cafea, ierburile de ceai, flori, plante, brazii de Crăciun, gunoiul din grădină, crengi, rădăcini 
etc. Nu sunt acceptate cenuşa, resturile de mâncare sau gunoiul provenit de la animale, iar crengile 
trebuie să fie legate (max. 150 cm lungime, max. 25 kg greutate). Compostul poate fi depus în 
containerele verzi sau în sacii speciali, care pot fi achiziţionaţi de la casele de încasat din 
supermarket-uri sau oficiile poştale. Nu toate comunele oferă acest serviciu, pentru informaţii este 
necesară consultarea autorităţilor. 

PET-urile şi tetra-pak-urile - trebuie returnate la magazin, prevăzut de obicei cu containere 
speciale fie în exterior, fie în interior, lângă raionul de băuturi. 

Sticla - există containere speciale situate lângă supermarketuri sau de obicei central în fiecare 
cartier. Sticla se colectează separat în funcţie de culoare. Geamul (de exemplu cel provenit de la 
ferestre) este considerat deşeu special şi există locuri de colectare corespunzătoare în fiecare 
localitate. 

Aluminiu - containerele se află lângă cele pentru sticlă şi pot fi folosite pentru conserve, doze, 
tuburi (de la maioneză, muştar sau ketchup), precum şi alte produse marcate cu simbolul "alu". 
Produsele care sunt doar laminate aparţin gunoiului menajer. 

http://www.telesatelit.ro/instalare_antena.html
http://www.telesatelit.ro/instalare_antena.html
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 Fierul vechi - este colectat de câteva ori pe an, din faţa casei, la date prestabilite. Aici intră 
obiectele din fier, cupru, oţel, sau aluminiu (de exemplu vasele de gătit sau accesoriile pentru 
bucătărie, bicicletele etc.) Nu sunt acceptate electronicele, electrocasnicele, conservele sau dozele. 

Bateriile - pot fi returnate la punctele de vânzare sau depuse în containerele aflate în punctele 
de colectare (în Lucerna sunt plasate alături de cele pentru sticlă şi aluminiu). Bateriile de la maşini 
sunt reciclate prin intermediul garajelor auto sau a punctelor de vânzare. 

Medicamentele vechi sau chimicalele - nu este permisă aruncarea lor în gunoiul menajer sau în 
sistemul de canalizare, Ele pot fi returnate în farmacii, pentru o gestiune corespunzătoare. Cantităţile 
de chimicale mai mari de 10 kg trebuie transportate la punctele cantonale de colectare (mai multe 
informaţii despre adrese sau program pot fi găsite pe site-urile oficiale).  

Plastic - există un deficit pe plan naţional în ce priveşte reciclarea acestuia. În Zug se 
desfăşoară un proiect pilot, de colectare a diferitelor tipuri de plastic în saci speciali. În Berna acest 
serviciu este oferit din 2005 şi există deja 8 centre de colectare. În unele localităţi, orice produs din 
plastic marcat cu semnul de reciclare (de exemplu flacoanele de şampon, sau bidoanele de 
detergenţi) poate fi transportat la magazinele Ikea. Tot aici se pot aduce şi produsele din polistiren. 

 Obiectele voluminoase - vor fi colectate de către serviciile locale numai dacă sunt prevăzute cu 
suficiente timbre speciale (Marken), câte unul la fiecare 5 kg. În această categorie sunt incluse cutii 
de lemn, piese de mobilier, saltele, covoare. Este recomandată îndepărtarea preventivă a părţilor 
metalice şi depunerea obiectelor astfel încât să nu împiedice trecătorii sau vehiculele. În Lucerna, în 
anumite situaţii, cum ar fi la schimbarea locuinţei sau colectarea unor bunuri mult mai voluminoase, 
se pot programa telefonic colectări speciale (detalii şi numere de telefon pe site-urile oficiale). În 
Basel acest serviciu este oferit în mod gratuit în 2010, ca un proiect pilot. În Zürich există tramvaie 
speciale (cargo-tram), cu staţii prestabilite în fiecare cartier, puse la dispoziţia populaţiei pentru 
obiectele voluminoase. Aici pot fi aduse numai obiectele mai mici de 4.5 m şi care nu cântăresc mai 
mult de 40 kg. 

 Aparatele electrice şi electronice sau tuburile fluorescente - reciclarea acestora intră în atribuţia 
magazinelor specializate, care sunt obligate prin lege sa le primească înapoi, fără a impune nici o 
limitare posesorului. Este interzisă includerea acestora în gunoiul menajer sau în categoriile metal 
vechi sau obiecte voluminoase. 

 Textilele - sunt reciclate prin intermediul colectărilor periodice sau ocazionale, sau în punctele 
de colectare. Sunt acceptate îmbrăcămintea şi încălţămintea curată, în stare bună, haine de piele sau 
blană, curele, genţi, perne şi plăpumi. Nu sunt admise materialele non-textile, îmbrăcămintea şi 
încălţămintea murdară sau deteriorată, saltele, covoare, patine, clăpari schi, cizme de cauciuc. 

 Materialele de construcţie (sol, pietre, ceramică, porţelan etc) - pot fi aduse la centrele de 
colectare, în cantităţi mai mici de 25 kg. Cantităţile ce depăşesc această limită trebuie să fie duse la 
groapa de gunoi. 

Deci ce mai rămâne pentru coşul de gunoi, când atât de mult este reciclat? Foarte puţin, şi 
tocmai asta e ideea. Hârtia murdară, resturile de mâncare, amestecurile de hârtie şi plastic, sau 
hârtie şi aluminiu reprezintă în final o cantitate de gunoi destul de mică, care ajunge în sacii speciali 
cumpăraţi din supermarket. Aceştia urmează a fi ridicaţi în tururile săptămânale, stabilite şi făcute 
publice de către autorităţile locale pe site-urile oficiale. În unele comune, pot fi folosiţi saci negri 
obişnuiţi însoţiţi în mod obligatoriu de timbre speciale, distribuite tot prin intermediul supermarket-
urilor, în locul sacilor speciali. Depunerea necorespunzătoare a gunoiului menajer în locurile publice 
sau nesortarea produselor reciclabile reprezintă o contravenţie şi va fi amendată corespunzător de 
către poliţie. Autorităţile elveţiene îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a cerceta gunoiul pentru a 
cărui colectare nu s-a plătit (adică sacii fără timbre sau sacii necorespunzători). Sunt căutate 
evidenţe, precum chitanţe vechi, prin care se poate identifica persoana responsabilă. Amenzile pot 
ajunge până la 10.000 CHF în anumite localităţi. 
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Servicii diverse 

Pentru căutarea de servicii diverse, echivalentele Paginilor Aurii sunt portalul Local.ch şi 

Search.ch. Local.ch are si o funcţie inversă, în sensul ca puteţi afla cine vă apelează, dacă numărul se 

afişează.  

În cazul în care doriţi să căutaţi o profesie anume, există şi anuare specializate, datele fiind 
ordonate în funţie de mai multe criterii, aşa că vă recomandăm să accesaţi setările de căutare 
avansată. 

Lista avocaţilor vorbitori de limba română - aici sau aici 

Consiliere financiară 

Există numeroase pagini internet în care vă sunt prezentate produsele financiare şi se face o 
comparare a serviciilor, cel mai cunoscut portal fiind comparis, însă cum situaţiile întâlnite pot fi mult 
mai diverse, vă recomandăm să consultaţi această pagina de consultanţă on-line, unde puteţi găsi şi 
alte informaţii utile din acest domeniu. 

Protecţia consumatorilor  

În Elveția protecția consumatorilor este, în general, un subiect delicat și intens dezbătut. O 
bună informare prealabilă vă poate feri de multe neplăceri. De aceea vă recomandăm să consultaţi 
publicaţiile asociaţiilor de protecţie a consumatorilor din aria germanofonă Ktipp, Stiftung für 
Konsumentenschutz şi Konsum, Fédération romande des consommateurs, revista Bon a Savoir, 
respectiv din zona italiană Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana 

Traduceri autorizate şi translaţii 

 Anca Domenig 

 Silviana (Petcu) Long 

 Veronica Banaru-Bohanţov 

 Lavinia-Valentina Olariu 
 

Căutare clinici medicale 

 http://www.whatclinic.com/ 

Beauty & Wellness 

 Epilare - Alina Weiss. Telefon +41(0)787121246 (Alina) http://www.haarentfernung-
zentralschweiz.ch, info@timelessbeautypraxis.com 

 Manichiură şi pedichiură - Raluca Chibedi. Telefon +41762989314, Bändlistrasse 54, 
Zürich 8064.  

 Cosmetică – Carmen Balaş.  Telefon 041 250 74 00 şi mobil 079 302 30 76.  
Cabinetul cosmetic se află în Reussbühl Luzern 

Curierat 

 Colete România şi Moldova 

 Vito Reisen 

Service auto 

 Stan Automobile, Littau (Lucerna) 

 Garaj Vulpe, Satigny (Geneva) 

 Garage Dejeu, Thonex (Geneva) 

Magazine  

https://www.local.ch/fr
http://www.search.ch/
https://tel.local.ch/fr/recherche-numero
http://www.anwaltvergleich.ch/anwalt.php?geschlecht=0&name=&ort=&kanton=0&sprache=ro&kategorie=&suche_advanced_search=1
http://www.anwaltvergleich.ch/anwalt.php?geschlecht=0&name=&ort=&kanton=0&sprache=ro&kategorie=&suche_advanced_search=1
http://www.oav.ch/choisir-son-avocat.html
http://www.budgetberatung.ch/Budget-Conseils.2+M52087573ab0.0.html
https://www.ktipp.ch/
http://www.konsumentenschutz.ch/
http://www.konsumentenschutz.ch/
http://www.konsum.ch/
http://www.frc.ch/
http://www.bonasavoir.ch/
http://www.acsi.ch/index.cfm?sezid=357
https://www.linkedin.com/in/anca-domenig-b1a34921
https://www.linkedin.com/in/silviana-long-82595a
https://www.linkedin.com/in/veronica-banaru-bohan%C8%9Bov-bb53451b
https://www.linkedin.com/in/lavinia-valentina-olariu-a7356335
http://www.whatclinic.com/
http://www.haarentfernung-zentralschweiz.ch/
http://www.haarentfernung-zentralschweiz.ch/
mailto:info@timelessbeautypraxis.com
https://www.facebook.com/Colete-Moldova-Elve%C8%9Bia-Rom%C3%A2nia-1483400588623802/?fref=ts
http://www.vito-reisen.ro/
http://stanautomobile.ch/
https://yellow.local.ch/en/d/Satigny/1242/Garage-Vulpe-Tepes-Zvi2oYk4JQ1j0Vpy7uWeYg
http://yellow.local.ch/en/d/Thonex/1226/Garage/Garage-Dejeu-Succeseur-OHdBax1ntKM0gm5PrWC9lQ
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 Concept Store Espace Vivendi, Geneva 

 Julia’s Brocki, Kloten 

Restaurante şi producători de mâncăruri româneşti 

 La bonne fourchette, Crans Montana 

 Florina Costin-Busuioc, Gland (VD) 

Creatori de bijuterii 

 Elena Moeri, Geneva 

Servicii şi reparaţii la instalaţiile casnice 

  

Curăţenie la domiciliu  

  

Cumpărături on-line 

 http://www.toppreise.ch/index.php - un excelent site care integrează ofertele 

magazinelor şi distribuitorilor, prezentând, în acelaşi timp şi gradul de satisfacţie al 
cumpărătorilor 

Produse şi servicii, oferite la preţuri reduse, în număr şi pentru perioade limitate 

 http://www.deindeal.ch/de -  

 https://www.groupon.ch/#  

 https://www.my-store.ch/en/  

 http://www.buyclub.ch/geneva/  

Mici anunţuri gratuite 

 http://www.anibis.ch/fr/default.aspx  

 https://www.ricardo.ch/ - similar e-bay 

 http://www.leboncoin.fr/ - pentru cei din apropierea Franţei 

 http://www.home24.ch/ - mobilă şi accesorii pentru casă 

 
 

  

http://www.cstore.ch/
http://www.julias-brocki.ch/
https://www.facebook.com/labonne.fourchette.9/?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008861534979&fref=ts
http://www.elenamoericreations.ch/
http://www.toppreise.ch/index.php
http://www.deindeal.ch/de
https://www.groupon.ch/
https://www.my-store.ch/en/
http://www.buyclub.ch/geneva/
http://www.anibis.ch/fr/default.aspx
https://www.ricardo.ch/
http://www.leboncoin.fr/
http://www.home24.ch/
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Disclaimer: Orice parte a acestui 
Ghid poate fi reprodusă sau 
transmisă, în orice formă şi prin 
orice mijloace, electronic sau 
mecanic, inclusiv fotocopiere, 
înregistrare sau orice mijloc de 
stocare a informaţiei, doar cu 
permisiunea scrisă a realizatorilor 

Notă: Informaţiile cuprinse 
in acest ghid sunt valabile 
la data publicării. 
Modificările ulterioare vor 
fi incluse la momentul 
următoarei publicări 

Această publicaţie are singura 
intenţie de a deveni un ghid 
informativ pentru cei ce doresc 
să afle mai multe despre viaţa si 
munca in Elveţia.  
Autorii îşi declină orice 
responsabilitate în legătură cu 
utilizarea ghidului pentru propria 
publicitate.  

Orice articole sau informaţii 
nesolicitate nu pot fi returnate. 

 
Referinţe 
La realizarea acestui ghid au fost folosite referinţe guvernamentale ale Confederaţiei elveţiene, articole postate pe portalul şi forumul 

Casei românilor din Elveţia, pagina în limba română a Migraweb, paginile Facebook ale grupurilor şi comunităţilor de români, blog-ul Vivre et 
Travailler en Suisse şi publicaţia Hello Switzerland. 

 
 
 

http://casa-romanilor.ch/
http://migraweb.ch/ro/themen/
http://www.travailler-en-suisse.ch/
http://www.travailler-en-suisse.ch/
http://www.helloswitzerland.ch/
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