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REGULI PENTRU PARTICIPANTII LA CURSUL DE ITALIANA 

PENTRU STRAINI DE LA AGENTIA DE MUNCA (60 ORE ) 

 
CINE SE POATE INSCRIE  
Cursurile sint pentru persoanele straine fara servici , care cunosc putin limba italiana  
inscrise la Centrul pentru Ocupare din provncia de Trento sau muncitori suspendati de la locul 
de munca ( somaj ca si venit ) de fabrici cu sediul in provincia de Trento . 
Aceste cerinte trebuiesc avute nu numai la inscriere dar si la inceputul cursului . 
CUM SE INSCRIE 
Inscrierea are loc dupa un interviu cu un operator al Centrului de Ocupare 
Va amintim ca in anumite Centri de Ocupare este necesar sa fixati o programare . 
 
ORGANIZAREA CURSURILOR  
Toate persoanele inscrise vor fi chemate la telefon sau cu sms , de catre Institutia de Formare 
si va fixa un interviu pentru a valuta nivelul de cunostinta a limbii italiene pentru constituirea 
grupurilor omogene . Dupa interviu , Institutia de Formare va comunica , la telefon sau cu un 
sms , data inceperii cursului .  
Este deci important sa lasati un numar de telefon corect si activat !  
Cursul are o durata de 60 de ore , impartite in : 40 de ore de limba italiana pentru straini si 20 
de ore de „ cautare activa de locuri de munca „ . Cursul este prevazut de maxim 4 ore pe zi . 
Pentru a fi admisi in clasa in prima zi de curs este necesar sa va prezentati cu un act de 
identitate valabil . 
 
SEMNATURA DE PREZENTA PE REGISTRU  
Prezenta este calculata numarind orele si semnaturile din registru de prezenta , care este actul 
oficial unde cel care vine la curs ,trebuie sa semneze in mod clar de a se putea citi dimineata si 
dupa masa ( in cazul in care sint lectii ). Cine vine gasit ca manipuleaza sau falsifica registrul va 
fi denuntat la autoritatile competente . 
Este obligatoriu sa respectati punctualitatea maxima si aplicarea corecta a semnaturilor ; 
intirzierea sau iesirea inaintea terminarii orei de curs vor fi semnalate in registru si vor reduce 
procentajul de frecventa . 
 
TRANSPORT PUBLIC  
Pentru participantii someri , utilizarea transportului public ( autobus sau trenuri ) din provincia de 
Trento este gratuit pe traseul domiciliul/resedidinta – sediul cursului , exclusiv in zilele de curs . 
Pentru a beneficia de transportul public gratuit este necesar sa compilati cererea de Smart Card 
si auto-certificare de someri la casa de bilete de Trentino Transport , ducind o fotografie tip 
pasaport si un act de identitate o saptamina inainte de inceperea cursurilor . 
Vor fi facute controalele necesare . 
De asemenea semnalam ca eventualele deplasari efectuate mai intii de obtinerea cardului ( ex. 
pentru interviu ) sint pe cheltuiala utilizatorilor . 
 
FRECVENZA ESTE OBLIGATORIE  
In basa conditiilor prevazute in Pactul de Servicii Personalizate in conformitate cu D.Igs. 
150/2015 si in scopul eliberarii certificatului, frecvenza este obligatorie de cel putin 80% 
din orele in clasa prevazute . 
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NERESPECTAREA OBLIGATIEI DE FRECVENTA MINIMA  
Persoanele cu venituri suport cu obligatii nationale de conditionalitate  
In caz de neprezentare sau nu ajungind la minimul de ore de frecventa fara sa fie un motiv ,vor 
fi aplicate sanctiunile prevazute de D.Igs. 150/2015 si inscrise in Pactul de servicii personalizate 
. In mod particular sint prevazute :  

1. Retinerea pe o luna din sprijinul perceput , in caz de lipsa de presenta sau 
retragerea de la curs ; 

2. Descalificarea de performanta perceputa si de la somaj , in caz de a nu se prezenta 
sau retragea de la un al doilea curs . 

Se aminteste , ca urmare a declinului de somaj , nu mai este posibila o noua inscriere 
la somaj mai devreme de doua luni ( art. 21 , coma 9 D.Igs. 150/2015 ). 
Persoanele care primesc si cei care nu primesc ajutor provincial cu conditionalitate  
 

In caz de neprezentare sau nu ajungind la numarul minim de ore de frecvenza fara un motiv 
intemeiat , numele vor fi raportate la institutiile competente pentru masuri de tipul ( ex. 
suspendarea ajutorului ). 
 
Subiectii fara obligatie de conditionalitate  
In caz de neprezentare sau nu ajungind la numarul minim de ore de frecventa fara un motiv 
intemeiat , subiectii nu vor putea beneficia de altre servicii furnizate de Agentia de munca pe o 
perioada de, minim 2 luni la maxim 6 luni . 
 
JUSTIFICARI VALABILE PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIEI DI FRECVENZA 
MINIMA  
Este considerata justificare activitatea de munca documentata . Sint considerate si alte motive 
de justificare cum ar fi :  

• boala personala  
• boala fiului de pina la 3 ani de virsta  
• necesitatea de asistenza permanenta a familiarilor  
• cauze de forta majora  
sa fie certificate cu dispozitive corespunzatoare la Centru de ocupare , in timp de 5 zile de la 
eveniment . 

Cei care fac obiectul unor conditii , justificind cu modalitatile de mai sus lipsa pentru care nu a 
ajuns numarul minim de ore de frecventa , vor fi inscrisi la alt curs pregatitor . 
 
 
AGENTIA DE MUNCA SI INSTITUTIILE DE FORMARE AU POSIBILITATEA DE A DA 
AFARA DIN CURS ACEI CARE NU AU UN COMPORTAMENT ADECVAT IN CONTEXT , 
IMPIEDICIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE FORMARE . 
 

Pentru alte informatii contactati numarul 800 264 760 de 

luni pina vineri de la 8.30 la 13 si joi de la 14.30 la 16 .00 

formazione.dissocupati@agenzialavoro.tn.it 

 


