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Ce este acordul de integrare
Acordul este un instrument pentru a facilita integrarea cetățeanului străin.
Cu stipularea acordului, străinul se angajează să atingă obiectivele
specifice de integrare ce vor fi obținute în perioada de valabilitate a
permisului de ședere:





dobândirea unui nivel adecvat de cunoaștere a limbii italiene;
dobândirea unor cunoștințe suficiente de cultură civică;
garantarea îndeplinirii obligației de școlarizare a fiilor minori.

Statul se angajează să sprijine procesul de integrare al străinului.

Suspendarea sau prorogarea la cerere a acordului
Acordul poate fi suspendat sau prorogat la cererea străinului,
prezentând o documentație corespunzătoare, pentru:








motive grave de sănătate sau de familie;
motive de lucru;
frecventarea de cursuri sau stagii de formare, perfecționare sau
orientare profesională;
frecventarea unui stagiu de formare;
frecventarea perfecționării sau orientării profesionale;
studii în străinătate.

Cine subscrie acordul
Verificarea acordului

Străinul care:





intră pentru prima dată pe teritoriul italian;
prezintă o cerere de eliberare a permisului de ședere pentru o durată
de cel puțin un an;
are o vârstă de peste 16 ani. Pentru minorii de vârstă cuprinsă între 16
și 18 anni, acordul este subscris de părinți sau de cine exercită
autoritatea parentală.

Cine nu are obligația de a subscrie acordul
Străinii care:






suferă de patologii sau dezabilități care le limitează grav autosuficiența
sau capacitatea de învățare lingvistică și culturală;
minorii neînsoțiți;
victimele traficului de persoane, ale violenței sau ale exploatării grave;
minorii sub 16 anni.

Cu o lună înainte de scadența acordului, Ghișeul Unic verifică gradul de
integrare obținut, invitând străinul să prezinte documentația pentru a
avea recunoașterea unor credite ulterioare. Străinilor ce locuiesc în
provincia Bolzano li se recunosc credite și pentru testele susținute în limba
germană. În cazul în care nu deține o documentație adecvată, străinul
poate să ceară să participe la un test pentru a demonstra gradul de
conoaștere al limbii italiene, al culturii civice și al vieții civile în Italia
necesar pentru îndeplinirea acordului.
Rezultatul verificării este:





Unde se subscrie
Acordul se subscrie la prefectură – Ghișeul Unic pentru Imigrație de către
străinii care intră în Italia pentru motive de lucru sau pentru reîntregirea
familiei sau la Chestură, în caz de intrare pentru alte motive.

Ce se întâmplă după subscriere
La actul subscrierii se atribuie 16 credite.
În termen de trei luni de la semnarea acordului, străinul este convocat
pentru a participa la o sesiune (cursuri) de formare civică și de informare
asupra vieții în Italia.
Lipsa participării la acestea comportă pierderea a 15 credite.

ÎNCETAREA ACORDULUI: străinul a obținut un grad de integrare
adecvat (credite în număr de 30 sau peste 30);
PROROGAREA ACORDULUI CU UN ANNO: străinul nu a obținut credite
suficiente pentru încetarea acordului (credite cuprinse între 1 și 29 );
ÎNTRERUPEREA ACORDULUI: străinul nu a obținut un grad suficient de
integrare; i se revocă permisul de ședere și este expulzat de pe
teritoriul național (credite egale cu 0 sau sub 0).

Consultare on-line a situației acordului
Străinul
poate
consulta
prin
internet,
la
adresa
http://accordointegrazione.dlci.interno.it, în perioada de validitate a
acordului:




creditele acumulate;
datele de convocare pentru susținerea testului.
În acest scop, în momentul subscrierii acordului, străinului i se vor furniza
instrucțiunile de acces la funcțiunile on-line.

