
Rumensk

NOU 

ÎN NORVEGIA?



Allmennyttige midler fra
 SparebankenVest

Ghidul a fost întocmit de către
(Hvem har utarbeidet veilederen)
 
Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen 
(Serviciul gratuit de asistenţă socială Bergen (BUS), Colegiul Universitar din Bergen).

La finanţarea ghidului au contribuit
(Hvem har finansiert den) 

Bergen kommune (Municipalitatea Bergen), Sparebanken Vest (Banca Sparebanken Vest) 
şi Høgskolen i Bergen (Colegiul Universitar din Bergen).

Calitatea ghidului a fost asigurată de către
(Kvalitetssikring utført av)  

Bergen kommune (Municipalitatea Bergen) – Byrådsavd. for barnehage og skole 
(Departamentele pentru grădiniţă şi şcoală), Helsevernsetaten (Departamentul pentru Protecţia 
Sănătăţii), Hordaland fylkeskommune (reşedinţa comitatului Hordaland) şi Skatteetaten 
(Serviciul norvegian de taxe şi impozite), NAV Hordaland (Serviciul Social Hordaland).

Ghidul a fost întocmit in (Når er den utarbeidet): Iunie 2008



KAM SKIRTAS ŠIS LEIDINYS?  
(HVA ER DENNE VEILEDEREN?)
 
În acest ghid am încercat să cuprindem informaţii utile pentru noii veniţi în oraşul Bergen. 

Acesta este un ghid despre:

 Cazare
	 Grădiniţă/Educaţie
	 Servicii	medicale
	 Asistenţa		Muncii	şi	asistenţa	socială	şi	altele 

Majoritatea paginilor web la care se face referire în această broşură sunt în limba norvegiană. 
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INTERPRET  
(TOLK) 
 
Oricine are dreptul la interpret în faţa instanţelor 
municipale. Instanţa municipală are obligaţia de 
a pune la dispoziţie un interpret. În cazul în care 
cineva îşi angajează singur un interpret trebuie 
să plătească pentru acesta. 

Informaţii de contact pentru serviciul de 
interpretariat: 
Tolketjenesten
Adresa: Bispengsgt. 25 
Tel.: 55 56 79 05 (luni-vineri, 8-14.30)
E-mail: tolketjenesten@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no/moks 
(alegeţi ”serviciul de interpretariat”)   
În cazul în care este nevoie urgentă de un interpret 
în afara programului de lucru: 55 56 75 96/97 
(Bergen kommunes vaktsentral) centrala de garda 
municipala Bergen)) 

CODUL NUMERIC PERSONAL ŞI 
FOLKEREGISTERET 
(REGISTRUL NAŢIONAL) 
(FØDSELSNUMMER OG
FOLKEREGISTERET)

Procurarea unui cod numeric personal, eventual un 
număr D, este importantă în vederea înregistrării 
în Folkeregisteret (Registrul Naţional) şi pentru a 
beneficia de sistemul norvegian de protecţie socială. 

-Numărul D 

În calitate de muncitor imigrant care rămâne în 
Norvegia mai puţin de 6 luni primiţi un număr D. 
Numărul D este un număr temporar folosit pentru 
cardul pentru impozit. Acest număr poate fi de 
asemenea folosit in vederea deschiderii unui cont 
bancar. În cazul în care nu munciţi şi doriţi să vă 
deschideţi un cont la o bancă, banca este cea care 
vă va procura un număr D. 

-Codul numeric personal 
(numărul personal norvegian) 

Veţi primi un cod numeric personal în cazul în care 
aveţi în vedere să staţi în Norvegia mai mult de 6 
luni. Cetăţenii străini, inclusiv imigranţii din ţările 
Uniunii Europene trebuie mai întâi să primească 
permis de şedere pentru mai mult de 6 luni pentru 
a primi un cod numeric personal. Acest proces  se 
desfăşoară la poliţie. 

Cei care au primit permis de şedere pentru mai mult 
de 6 luni trebuie să se prezinte la biroul local pentru 
plătirea taxelor în vederea depunerii unei cereri 
pentru numărul personal norvegian (codul numeric 
personal). 
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IMPORTANT DE ŞTIUT CU PRIVIRE LA 
ÎNCHIRIEREA UNEI LOCUINŢE
(VIKTIG VED LEIE AV BOLIG) 

 • Contractul de închiriere al locuinţei: Oficiul  
 consumatorului a conceput un contract de  
 închiriere a imobilelor care garantează 
 desfăşurarea procesului de închiriere în   
 conformitate cu legile de închiriere a imobilelor.  
 Acest principiu se aplică atât în privinţa   
 proprietarului cât şi a chiriaşului. 
 
 Contractul de închiriere al locuinţei poate fi  
 descărcat de la următorul link:
 www.forbrukerportalen.no/Publikasjoner/  
 kontrakt_skjema/husleiekontrakt  

 • Garanţia: În cazul în care proprietarul doreşte  
 să primească o garanţie trebuie deschis un  
 cont bancar distinct şi de asemenea trebuie plătit  
 onorariul practicat de bancă. Nici proprietarul  
 nici chiriaşul nu au dreptul să folosească acel  
 cont fără acordul celeilalte părţi. 

LEIEBOERFORENINGEN (ASOCIAŢIA 
CHIRIAŞILOR)  
(LEIEBOERFORENINGEN)

Aici puteţi deveni membru şi puteţi primi asistenţă 
în probleme legate de închirierea unui imobil.

Adresa: Hollendergt. 3, casa Robin Hood
Tel.: 55 31 65 00
E-mail: post@leiepoerportalen.no
Web:  www.leieboerportalen.no  

MUNICIPIUL BERGEN – REPARTIZAREA 
IMOBILELOR 
(BERGEN KOMMUNE –
BOLIGAVDELINGEN) 

Serviciile oferite de serviciul de repartizare a 
imobilelor: 
-Finanţarea imobilelor

-Asistenţă în vederea închirierii (Bostøtte)
Asistenţă financiară în vederea acoperirii costurilor 
de  închiriere pentru persoanele în vârstă, pentru 
persoanele asigurate şi pentru familiile cu copii şi 
cu o situaţie financiară precară.

-Locuinţe în vederea închirierii: Locuinţe spre 
închiriere pentru persoanele cu dificultăţi care nu 
au resursele financiare necesare pentru a cumpăra o 
locuinţă şi care intră sub incidenţa pieţei private. 
Adresa: Domkirkegaten 6 a, 5017 Bergen. 
Punctul de primire pentru clienţi: etajul 2.
Adresa de corespondenţă: Boligetaten, C.P. 7700, 
5020 Bergen
Program de lucru: 08.30-14.30 (15.00 vara) 
Tel: 55 56 65 76 / 0556 (08.00-15.00)
E-mail: postmottak.bmbt@bergen.kommune.no 
Web: www.bergen.kommune.no/boligavdelingen  

SFATURI 
(TIPS)

-Anunţurile imobiliare din ziarele din Bergen 
Bergens Tidende (BT) şi Bergensavisen (BA) 
reprezintă o modalitate eficientă de găsire a unei 
locuinţe. De asemenea pe internet se găsesc 
numeroase anunţuri. Cele mai folosite pagini 
web sunt: 
www.finn.no  
www.zett.no  
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Căutarea locurilor în grădiniţă în municipiul Bergen 
se face electronic. Pe internet aveţi de asemenea 
posibilitatea să găsiţi grădiniţele din regiunea 
dumneavoastră.

CODUL NUMERIC PERSONAL
(FØDSELSNUMMER) 

În cazul în care nu aveţi un cod numeric personal 
norvegian valid puteţi să vă prezentaţi personal 
la sediul grădiniţei pentru a vă înregistra cererea. 
Trebuie să aveţi la dumneavoastră o legitimaţie 
validă. Pentru a depune o cerere electronică trebuie 
ca atât dumneavoastră, cel care depune cererea, cât 
şi copilul, să aveţi cod numeric personal norvegian 
valid (11 cifre). 

PREŢ
(PRIS)

În 2008 preţul maxim pentru un loc la grădiniţă 
a fost 2330 coroane norvegiene, însă suma 
pe care trebuie să o plătiţi depinde de venitul 
dumneavoastră şi de timpul pe care îl va petrece 
copilul la grădiniţă. 

TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA 
CERERII 
(SØKNADFRIST) 

In 2008 termenul limita pentru depunerea cererii a 
fost 1 martie. În cazul în care se eliberează locuri 
pe parcursul anului au loc înregistrări suplimentare. 
Pentru înregistrările suplimentare nu există termen 
limită pentru depunerea cererii. Astfel aveţi 
posibilitatea să depuneţi cererea atunci când doriţi. 

LISTA DE AŞTEPTARE 
(VENTELISTE) 

Copilului dumneavoastră i se va oferi un loc 
în funcţie de lista de aşteptare şi prioritate. 
Dumneavoastră va trebui să contactaţi grădiniţele 
la care aţi depus cereri pentru a afla ce număr aţi 
primit pe lista de aşteptare. Aveţi responsabilitatea 
să urmăriţi cererea pe care aţi depus-o pentru a vă 
asigura că, în orice moment, aceasta corespunde cu 

dorinţele dumneavoastră. 
Aici puteţi aplica şi găsi loc la grădiniţă: 
www.bergen.kommune.no/barnehage  

SEDIUL GRĂDINIŢEI 
(SEKSJON BARNEHAGE) 

Adresa: Landåsveien 31A
Adresa de corespondenţă: C.P. 7700, 5020 Bergen
Tel.: 05556 (biroul central al municipiului Bergen) 
E-mail: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no 

ŞCOALA PRIMARĂ 
(GRUNNSKOLE) 

Şcoala primara este gratuită în Norvegia. Toţi 
copiii care rămân mai mult de 3 luni în Norvegia 
au dreptul şi obligaţia de a merge la şcoala primară 
norvegiană. De obicei copiii încep să meargă la 
şcoală în anul calendaristic în care împlinesc 6 ani. 
Procesul de educaţie se desfăşoară pe parcursul 
a 10 ani de şcoală. Dacă aveţi copii care au 
împlinit vârsta pentru a merge la şcoală trebuie să 
contactaţi cea mai apropiată şcoală primară sau 
municipalitatea oraşului Bergen, pentru a-i înscrie 
la şcoală. 

Începând cu al 8-lea an de şcoală elevii primesc 
note. Al 10-lea an de şcoală se încheie cu un 
examen. Ulterior elevii au dreptul să urmeze 
cursurile unui liceu, însă acest lucru nu este 
obligatoriu. 

Şcoala se bazează pe colaborare din partea 
părinţilor şi se aşteaptă ca aceştia să vină la întâlniri 
cu părinţii şi de asemenea să participe la discuţiile 
cu părinţii ţinute la şcoală. Părinţii vor primi 
invitaţii la şedinţele ce au loc la şcoală. 

Oferta de studiu pe care o va primi copilul 
dumneavoastră în Bergen este să urmeze primii ani 
de studii la şcoala Nygård. Şcoala se concentrează 
pe studiul limbii norvegiene iar elevii au şi 
posibilitatea să studieze bilingv în majoritatea 
limbilor native. După un an elevii sunt transferaţi în 
vederea continuării studiilor acasă. 
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LIMBA NATIVĂ 
(MORSMÅL) 

Elevii vorbitori de altă limbă nativă au dreptul sa 
studieze norvegiana separat, până în momentul în 
care competenţa lor în privinţa limbii norvegiene 
este suficient de bună pentru a urma cursurile 
obişnuite. În cazul în care este necesar elevii au 
dreptul la educaţie în limba nativă, educaţie bilingvă 
sau ambele. 
În Norvegia există 2 limbi scrise oficiale: nynorsk şi 
bokmål. Părinţii trebuie să aleagă limba principală 
de studiu a copilului. În ultimii 2 ani de şcoală 
elevii vor învăţa să folosească ambele  forme ale 
limbii. Însă cei care au dreptul la studiul separat al 
limbii norvegiene au posibilitatea sa nu studieze şi 
limba secundară. 

CURSURI DE ŞCOALA PRIMARĂ  
PENTRU ADULŢI  
(GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE) 

Toţi adulţii care au nevoie de educaţia primară au 
dreptul la educaţie gratuită, aşa numitul drept al 
adulţilor. Acest drept se aplică la toate persoanele 
peste 16 ani şi se referă atât la persoanele minoritare 
cât şi la cele norvegiene. În cazul în care aţi studiat 
deja materiile şcolii primare, puteţi beneficia de 
o perioadă mai scurtă de şcolarizare. Candidaţii 
minoritari trebuie să deţină permis de şedere valid 
(şi de asemenea trebuie să fi încheiat stadiul de 
studii pentru începători în norvegiană). 

În Bergen aceste studii sunt oferite de şcoala 
Nygård. 

SEDIUL ŞCOLII  
(SEKSJON SKOLE):

Adresa: Landåsveien 31A
Adresa de corespondenţă: C.P. 7700, 5020 Bergen
Tel.: 05556 (biroul central al municipiului Bergen)
E-mail: seksjon.skole@bergen.kommune.no

Nygård skole (Şcoala Nygård)
Adresa: Nina Griegs gate 2 / Lars Hilles gate 16A
Tel.: 55 56 80 60
E-mail: Nygard.Skole@bergen.kommune.no 
Web 1: www.nygardskole.no    
Web 2: www.bergensskolen.no/nygard/  

PROGRAM DE ÎNGRIJIRE ÎN AFARA  
ORELOR DE ŞCOALĂ 
(SKOLEFRITIDSORDNINGEN - SFO) 

Majoritatea şcolilor din cadrul municipiului oferă 
de obicei  supraveghere şi îngrijiri pentru copii 
până în clasa a 4-a, înainte şi după orele de şcoală. 
Este vorba despre aşa numitul program de îngrijire 
în afara orelor de şcoală (SFO). Acest serviciu se 
plăteşte. 
Formularul pentru înscriere la şcoală oferă 
posibilitatea de a alege opţiunea conform căreia 
confirmaţi că doriţi ca elevul să fie înscris în 
programul SFO. Puteţi de asemenea să vă procuraţi 
cererea pentru înscriere dacă vă prezentaţi la 
şcoala respectivă. De asemenea puteţi aplica prin 
intermediul internetului. 

LICEUL   
(VIDEREGÅENDE SKOLE)

De obicei, după încheierea ciclului primar copiii 
îşi continuă educaţia prin intermediul cursurilor 
liceale. Tinerii au dreptul sa meargă la liceu, însă 
acest lucru nu este obligatoriu. 

Majoritatea liceelor sunt publice şi gratuite. Există 
puţine licee private şi pentru acestea elevii trebuie 
să plătească. În cadrul liceelor elevii au posibilitatea 
să aleagă între diferite programe care, fie oferă 
educaţie în perspectiva unor meserii de meşteşugar, 
în domeniul industrial sau al sănătăţii, fie oferă 
educaţie în vederea urmării unor studii superioare 
şi universitare. În cazul în care se alege programul 
de educaţie în vederea unei meserii, puteţi alege să 
parcurgeţi un an suplimentar pe parcursul căruia 
veţi beneficia de studii generale. Dacă alegeţi acest 
an suplimentar veţi avea posibilitatea să urmaţi mai 
departe cursuri superioare/universitare. 
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Elevilor care încep studiile liceale în altă limbă 
maternă li se oferă posibilitatea de a alege anumite 
materii opţionale şi de asemenea să aleagă un ciclu 
de studiu mai lung. Contactaţi  Inntakskontoret  
pentru mai multe informaţii. 

CUM SA APLICAŢI? 
(HVORDAN SØKE?) 

În cazul în care copilul dumneavoastră este elev 
la şcoala primară va primi informaţii şi asistenţă 
cu privire la modalitatea prin care să aplice la 
liceu în cadrul acesteia. În cazul în care copilul 
dumneavoastră nu este elev în cadrul şcolii primare 
şi are între 16 şi 20 de ani trebuie să contactaţi 
Inntakskontoret (Biroul de înscrieri)  (informaţiile 
de contact sunt disponibile mai jos). Pentru a aplica 
la un liceu particular trebuie să contactaţi direct 
şcoala respectivă. 
În 2008 termenul limită pentru depunerea cererii 
de înscriere a fost 1 martie. Imigranţii care ajung în 
Norvegia după această dată trebuie să contacteze 
Biroul de înscrieri cât mai repede posibil în cazul în 
care au copii între 16 şi 20 de ani.

FINANŢAREA 
(FINANSIERING)

Statens Lånekasse (Fondul norvegian pentru 
împrumuturi publice pentru educaţie) oferă burse 
şi împrumuturi de studiu pentru studiile liceale. 
Acestea se oferă de obicei în cazul în care tinerii nu 
mai locuiesc acasă sau, spre exemplu,  în situaţia în 
care, familia are o singur sursă de venituri. 
De obicei cererea de înscriere este distribuita in 
cadrul scolii insa puteţi de asemenea contacta 
Biroul de înscrieri sau Fondul norvegian pentru 
împrumuturi publice pentru educaţie pentru a vi se 
trimite aceasta cerere. 

BIROUL DE ÎNSCRIERI
(INNTAKSKONTORET) 

Adresa: Agnes Mowinckelsgt. 5, Bergen
Tel.: 55 23 94 60 (kl. 08.00 - 15.30)
E-mail: postmottak.inntak@post.hfk.no

Cererea se trimite la următoarea adresă: 

Hordaland fylkeskommune,
Inntakskontoret
Postboks 7900 
5020 Bergen

Cerea poate fi trimisă de asemenea şi prin 
intermediul internetului:
www.vigo.no  

Statens Lånekasse (Fondul norvegian de 
împrumuturi publice pentru educaţie):
www.lanekassen.no    

COLEGII UNIVERSIATRE/ 
UNIVERSITATE/ALTELE  
(HØGSKOLE/UNIVERSITET/ANNET)

După terminarea liceului aveţi posibilitatea să 
mergeţi la colegiul universitar şi/sau universitate. 

CUM SA APLICAŢI? 
(HVORDAN SØKE?)

Cererea de înscriere la universitate/colegiu se 
trimite prin Samordna opptak (Serviciul Norvegian 
de Admitere la Universităţi şi Colegii), serviciul 
prin intermediul căruia se fac înscrierile la colegii 
şi universităţi şi care oferă în acelaşi timp asistenţă 
în acest sens. Termenul limită este de obicei 15 
aprilie. Începând cu 2008 toate înscrierile se fac pe 
internet la:
www.samordnaopptak.no    

COMPETENŢELE REALE – EVALUAREA 
EXPERIENŢEI ANTERIOARE 
(REALKOMPETANSE)

În cazul în care sunteţi născut în 1978 şi nu aţi 
finalizat studiile liceale aveţi dreptul prin lege la 
evaluarea competenţelor reale şi la training, aşa 
numitul drept al adulţilor. Prin aceasta reşedinţa 
comitatului Hordaland oferă training pentru adulţi
care se bazează pe cunoştinţele şi pe experienţa 
(profesională) acumulate anterior. 
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Puteţi primi o confirmare a competenţelor în 
concordanţă cu evaluarea competenţelor reale, 
aceasta vă documentează cunoştinţele şi poate fi 
folosită ca documentaţie când vă căutaţi un loc de 
muncă sau doriţi să urmaţi alte studii, spre exemplu 
în cadrul universităţii.

DATE DE CONTACT CU PRIVIRE LA 
STUDIUL ÎN CADRUL REŞEDINŢEI 
COMITATULUI HORDALAND 
(KONTAKTINFO FOR OPPLÆRING -
HORDALAND FYLKESKOMMUNE)

Adresa: Agnes Mowinckelsgate 5, etajul 9.
Tel.: 55 23 92 30
E-mail: Postmottak.opplaering@post.hfk.no
www.hordaland.no/templates/page.aspx?id=7178      

FINANŢAREA STUDIILOR 
(STUDIEFINANSIERING)

Pentru studiile superioare se plăteşte o taxă 
semestrială relativ mică. Cărţile pot fi împrumutate 
de la bibliotecă sau pot fi cumpărate.

Pentru finanţarea studiilor există burse sau 
împrumuturi care pot fi obţinute prin intermediul 
Fondul norvegian pentru împrumuturi publice 
pentru educaţie unde, printre altele, plata 
împrumutului de studiu va fi îngheţată pe parcursul 
studiilor. Formularul de înscriere poate fi procurat 
de la locul în care se desfăşoară studiile sau de pe 
internet:
www.lanekassen.no    

STUDIUL LIMBII  
(SPRÅKOPPLÆRING)

Pentru persoanele din ţările membre UE/CEE şi 
EFTA costurile legate de studiul limbii norvegiene 
nu sunt acoperite de stat. 

Unii angajatori aleg să acopere costurile legate 
de studiul limbii norvegiene pentru angajaţii lor. 
Discutaţi cu angajatorul despre aceasta. În Bergen 
există diferite şcoli care oferă studii de norvegiană:

Şcoala Nygård  
(Nygård skole)
Această şcoală oferă studii de limba norvegiană şi 
ştiinţe sociale la toate nivelurile, tuturor adulţilor 
peste 16 ani, de la persoanele care au studiat 
insuficient la persoanele care au beneficiat de studii 
liceale sau universitare în ţara natala. Şcoala oferă 
program pentru 3 tipuri diferite de cereri: dimineaţa, 
după-masa şi seara.

Adresa: Nina Griegs gate 2 / Lars Hilles gate 16A
Tel: 55 56 80 60
E-mail: Nygard.Skole@bergen.kommune.no 
www.nygardskole.no/en_betalingskurs.php    

Folkeuniversitetet:
Adresa: Jonas Reins gt. 4
Tel.: 55 55 36 10
E-mail: fib@fu.no
www.fuhordaland.no  

AOF
Adresa: Teatergt. 34
Tel.: 55 30 90 50
E-mail: hordaland@aof.no
www.hordaland.aof.no  
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Toţi cei care deţin asigurarea naţională obligatorie 
au dreptul la servicii medicale în Norvegia (a se 
vedea NAV p.19). 

În cazul în care sunteţi un muncitor trimis din 
altă ţară a Comunităţii Europene Economice aveţi 
dreptul la servicii medicale plătite de ţara natală 
iar acest fapt trebuie documentat cu formularul E 
101. Contactaţi NAV în plan local pentru mai multe 
informaţii (a se vedea NAV p. 22). 

REGULAMENTUL CU PRIVIRE  
LA MEDICUL PERMANENT 
(FASTLEGEORDNINGEN) 
 
După ce v-aţi înregistrat în registrul naţional al 
populaţiei veţi primi o scrisoare de la NAV prin care 
sunteţi informat de posibilitatea de a vă alege un 
medic în apropierea zonei în care locuiţi. 

Regulamentul cu privire la medicul permanent oferă 
tuturor celor care locuiesc în Norvegia posibilitatea 
de a avea un medic generalist permanent. Aveţi 
chiar posibilitatea de a alege, în funcţie de dorinţă, 
un medic de sex masculin sau feminin. În cazul 
în care aveţi nevoie de informaţii cu privire la 
sistemul de sănătate norvegian puteţi solicita aceste 
informaţii de la medicul permanent. 
Copiii sub16 ani au dreptul să fie înscrişi la 
acelaşi medic permanent ca şi părinţii lor dar au 
şi posibilitatea să aleagă alt medic decât cel al 
părinţilor. 
Medicul are responsabilitatea de a păstra fişa 
medicală a pacientului, de a menţine un istoric al 
bolilor şi medicamentaţiei pacientului.

Trebuie să contactaţi medicul permanent de  
fiecare dată când:
 
 -  Credeţi că aveţi nevoie de o consultaţie sau  
  tratament la un specialist. Medicul va aprecia  
  dacă trebuie să vă prezentaţi la un specialist  
  sau la spital. 

 - Sunteţi însărcinată. Medicul va oferi sfaturile  

  medicale potrivite pentru dumneavoastră şi va  
  monitoriza sarcina dacă doriţi lucrul acesta. 

 - Sunteţi însărcinată şi doriţi să avortaţi.   
  Medicul vă va îndruma la spital. 

 - Aveţi probleme psihice sau treceţi printr-o  
  etapă dificilă a vieţii. 

Prin intermediul NAV găsiţi mai multe despre 
regulamentul cu privire la medicul permanent: 
www.nav.no    

Puteţi să aflaţi care este medicul dumneavoastră 
permanent sau să vă schimbaţi medicul dac sunaţi 
la:
Tel. biroul medicului permanent: 810 59 500 

PROGRAMAREA LA MEDIC 
(TIME HOS LEGE) 

Dacă aveţi nevoie de consultaţie medicală trebuie să 
sunaţi pentru a vă programa. Majoritatea cabinetelor 
medicale sunt deschise intre orele 08.00 si 15.00, de 
luni pana vineri. Dacă sunteţi foarte bolnav puteţi 
fi programat în aceeaşi zi. Dacă aveţi programare 
la medic dar nu vă prezentaţi va trebui să plătiţi 
oricum programarea.

TAXA PACIENTULUI  
(EGENANDEL)

Trebuie să plătiţi taxa pacientului când efectuaţi o 
vizită medicală. Taxa nu trebuie plătită integral în 
cazul în care costurile care depăşesc limita taxei 
pacientului. În acest caz statul plăteşte restul (a se 
vedea secţiunea ”cardul gratuit”). Copiii sub 12 ani 
şi femeile însărcinate nu plătesc taxa pacientului. 
Deşi în principiu statul plăteşte o mare parte din 
serviciile medicale taxa pacientului a fost introdusă 
printre altele pentru a mări pragul de folosire al 
serviciilor medicale primare. 
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CARDUL GRATUIT  
(FRIKORT)

În cazul în care aţi plătit o taxă a pacientului care 
ajunge la o anumită sumă puteţi primi cardul 
gratuit. În acest caz nu mai e nevoie să plătiţi taxa 
pacientului pentru tot restul anului calendaristic. 
Suma este stabilita de Parlamentul Norvegiei in 
fiecare an.  

Contactaţi NAV pentru mai multe informaţii despre 
cardul gratuit. 

Cum să aplicaţi pentru cardul gratuit?

În cazul în care taxele pacientului pe care le-aţi 
plătit ating suma limită puteţi aplica la NAV pe plan 
local pentru cardul gratuit. Trimiteţi sau furnizaţi 
chitanţele împreună cu cardul pentru chitanţe şi 
formularul cu cererea dumneavoastră la biroul NAV 
local. 

Folosirea cardului pentru taxa pacientului la 
prima vizita medicală

Cardul pentru taxa pacientului este un card pe bază 
de chitanţe în care se menţionează cât aţi plătit 
pentru taxa pacientului. În cazul în care nu aveţi card 
pentru taxa pacientului trebuie să păstraţi cu grijă 
fiecare chitanţă în parte. 

Care sunt taxele luate in calcul? 

Doar anumite taxe cunoscute sunt luate in calcul. 
Anumite costuri nu sunt acoperite de reglementarea 
cu privire la cardul gratuit, cum ar fi preţul 
pansamentului. Acestea se plătesc de către pacient. 
Trebuie să plătiţi aceste costuri chiar dacă aveţi card 
gratuit sau sunteţi scutit de plata taxei pacientului. 
Aceste costuri pe care le plătiţi ca pacient nu sunt 
introduse în cardul pentru taxa pacientului.  

SERVICIUL MEDICAL 
(HELSEVERNETATEN)

Serviciul de sănătate norvegian are obligaţia să ofere 
un prim control medical pentru imigranţii transferaţi, 
pentru familiile reunite şi pentru elevii claselor 
primare ale şcolii Nygård . Acest control medical 
este gratuit. 

Controlul tuberculozei este obligatoriu pentru 
persoanele din Estonia, Letonia şi Lituania care 
rămân în Norvegia mai mult de 3 luni. Controlul 
şi vaccinul împotriva tuberculozei (BCG) se fac la 
smittevernkontoret (biroul de protecţie împotriva 
infecţiilor).

Adresa: Bontelabo 8
Tel.: 55 56 52 00
Web: www.bergen.kommune.no/helsevernetaten  

SECŢIILE MEDICALE  
(HELSESTASJONER)

Secţiile medicale oferă asistenţă în caz de boală, de 
suferinţă fizică sau psihică ridicată, pentru femeile 
însărcinate, familiilor care au copii între 0-5 ani 
şi copiilor de vârstă şcolară. Angajaţii secţiilor 
medicale sunt asistenţi medicali cu pregătire 
suplimentară, spre exemplu moaşe sau surori 
medicale. Medici şi psihologi sunt de asemenea 
disponibili în cadrul secţiilor medicale. 
Există şi secţii medicale speciale pentru tineri şi 
studenţi. 

Secţiile medicale sunt disponibile în toate districtele 
oraşului Bergen. Toate serviciile oferite în cadrul 
secţiilor medicale sunt gratuite. Deseori acestea nu 
necesita programare. Trebuie doar să contactaţi secţia 
medicală din districtul în care locuiţi. 

O listă a secţiilor medicale din Bergen care include 
adrese şi numere de telefon poate fi găsită aici:  
www3.bergen.kommune.no/info_/ekstern/h_og_h/
jordmortjenesten.html   

		S
er
vi
ci
i	m

ed
ic
al
e

15



ASISTENTA MEDICALA IN CADRUL  
SCOLII PRIMARE  
(SKOLEHELSETJENESTE I 
GRUNNSKOLEN)

Serviciile medicale sunt disponibile la toate şcolile 
primare. Elevilor li se oferă consultaţii medicale 
si posibilitatea de a fi vaccinaţi. Acesta este un 
serviciu obişnuit si gratuit in Norvegia si are un 
rol foarte important in prevenirea unor boli grave. 
Copiii şi părinţii/tutorii pot ei înşişi să contacteze 
serviciul medical al şcolii respective. 

CLINICA DE GARDĂ ŞI SPITALUL 
(LEGEVAKT OG SYKEHUS) 

În Norvegia persoanele care se îmbolnăvesc nu 
merg singure la spital. Trebuie mai întâi contactat 
medicul permanent în timpul programului de lucru. 
În cazul în care starea este grava şi aveţi nevoie de 
medic în afara programului de lucru al medicului 
permanent trebuie să contactaţi clinica de gardă. 
Nu aveţi nevoie de programare in acest caz. Veţi fi 
trimis la spital dacă este nevoie. Spitalizarea este 
gratuită dacă aveţi asigurarea naţională obligatorie. 

In Bergen exista 4 clinici de gardă:

• Clinica de gardă Bergen  
 (Bergen Legevakt) 
 (aici găsiţi şi Tannlegevakt  
 (Clinica Stomatologică de Gardă),   
 Voldtektsmottak şi Livskrisehjelpen)
- Adresa: Vestre Strømkaien 19
- Deschisa non-stop
- Tel.: 55 56 87 00

• Fana Legevakt 
- Adresa: Wollert Konows plass 2
- Program de lucru: Luni-Vineri 16-22, 
 Sâmbăta - Duminica 12-18
- Tel.: 55 56 13 00

• Loddefjord Legevakt
- Adresa: Vestkanten
- Program de lucru: Luni-Vineri 16-22, 
 Sâmbăta - Duminica 12-18
- Tel.: 55 51 33 70

• Åsane Legevakt
- Adresa: Åsane Senter 38
- Program de lucru: Luni-Vineri 16-22, 
 Sâmbăta - Duminica 12-18
- Tel.: 55 56 70 00

SĂNĂTAEA PSIHICĂ 
(PSYKISK HELSE)
 
Aproximativ 1/3 din populaţia Norvegiei prezintă  
o suferinţă psihică pe parcursul vieţii. 

În cazul în care acuzaţi senzaţii puternice de 
disconfort sau dacă acestea se manifestă pe o 
perioadă îndelungată nu trebuie să ezitaţi să cereţi 
ajutor. Medicul permanent vă poate prescrie 
tratament pentru tulburări psihice uşoare şi 
moderate şi vă poate îndruma la un specialist. 
Medicul permanent vă poate ajuta să luaţi legătura 
cu un medic psiholog sau cu specialişti din cadrul 
unui centru de psihiatrie, din clinici sau spitale de 
psihiatrie. 
Dacă în cazul unor probleme acute nu puteţi lua 
legătura cu medicul permanent contactaţi Bergen 
Legevakt (Clinica de Gardă Bergen). Există de 
asemenea şi Livskrisehjelpen care oferă asistenţă 
în cazul crizelor psihice şi Clinica de Gardă de 
Psihiatrie ce oferă consultaţii la medici psihiatrii. 
 
SERVICII LA DOMICILIU 
(HJEMMEBASERTE TJENESTER)  

Persoanele cu dizabilităţi, persoanele în vârstă şi 
alte categorii care au nevoie de aceasta, pot primi 
asistenţă la domiciliu: 
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ASISTENŢA PRACTICĂ 
(PRAKTISK BISTAND) 
 
Termenul de asistenţă practică reprezintă un 
concept comun care cuprinde asistenţă la domiciliu 
şi alte servicii oferite celor care nu mai pot să 
îşi îndeplinească munca zilnică în casă. Scopul 
principal este acela de a oferi ajutor şi eventual 
îndrumare în privinţa muncilor casnice zilnice, cum 
ar fi curăţenia, gătitul, efectuarea cumpărăturilor şi 
altele. Serviciul poate oferi si asistenta sociala si 
asistenta medicala personala. 

ASISTENŢA  DOMESTICĂ 
(AVLASTNING) 

Iniţiativa cu privire la asistenţa domestică este un 
concept ce desemnează diferite măsuri care pot fi 
puse în funcţiune cu scopul de a oferi individului 
timpul liber necesar şi pentru a preveni extenuarea. 
Acest ajutor poate fi oferit, spre exemplu, familiilor 
care au copii cu dizabilităţi sau poate fi oferit în 
cazul azilelor de bătrâni. 

ASIGURAREA ASISTENŢEI 
(STØTTEKONTAKT)  

Serviciul de asigurarea a asistenţei reprezintă o 
metodă de prevenire a izolării sociale şi ajută 
individul să dea un sens timpului liber. Acest 
serviciu poate reprezenta o iniţiativă importantă în 
cazul în care este oferit copiilor, tinerilor şi adulţilor 
cu probleme psihice, persoanelor dependente de 
alcool, tinerilor şi vârstnicilor cu dizabilităţi şi 
imigranţilor care nu sunt familiarizaţi cu societatea 
norvegiană. 

ASISTENŢA MEDICALĂ LA DOMICILIU 
(HJEMMESYKEPLEIE) 
 
Asistenta medicala la domiciliu reprezintă un 
serviciu important pentru persoanele bolnave si 
cele care au nevoie de ajutor si sunt imobilizate in 
casa. Asistenţă medicală la domiciliu oferă servicii 
medicale precum administrarea medicamentelor, 
îngrijirea rănilor, prelevarea probelor medicale 
şi investigaţii medicale. Asistenţa medicală la 
domiciliu poate de asemenea să intermedieze 
contactul cu medicul sau alte instituţii. 
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Reforma NAV este una dintre cele mai mari reforme 
administrative din Norvegia din ultimul timp. 
Vechile departamente de administrare a muncii şi 
de asigurare acum formează un singur departament, 
NAV. Pana in 2010 acesta îşi va deschide câte 
un birou NAV în fiecare municipiu iar serviciile 
sociale ale municipiului respectiv vor fi integrate 
în cadrul acestui birou. Astfel biroul NAV va putea 
oferi servicii care anterior erau oferite de serviciul 
naţional de asigurare, casa de asigurări şi biroul 
social. În municipiile/zonele oraşelor în care nu 
există deja un birou NAV doar serviciul muncii şi 
social se regăsesc la aceeaşi adresă. 
Aveţi posibilitatea să vă înregistraţi pentru căutarea 
unui job pe www.nav.no şi puteţi de asemenea să vă 
modificaţi/actualizaţi CV-ul. 
Pe site-ul www.nav.no găsiţi cea mai mare baza de 
date de posturi vacante. Aici puteţi să vă căutaţi un 
job sau să vă abonaţi pentru a primi notificări despre 
posturile vacante actuale. Exista de asemenea multe 
informaţii relevante cu privire la situaţia actuală în 
ce priveşte piaţa de muncă şi la diferite modalităţi 
de educaţie/training. Dacă aveţi nevoie de mai 
multe informaţii cu privire la locul de muncă sau 
educaţie puteţi contacta biroul NAV local din zona 
dumneavoastră.   
www.nav.no  

NAV va furnizează informaţii şi cu privire la 
drepturile dumneavoastră financiare în diferite 
situaţii. 

Calitatea de membru este poarta de intrare pentru 
asigurarea drepturilor  în cadrul serviciului naţional 
de asigurare obligatorie. 

Cine poate beneficia de serviciului naţional de 
asigurare (Folketrygden)?
(Hvem er medlem i folketrygden?)

În cazul în care locuiţi în Norvegia beneficiaţi în 
mod automat de serviciul naţional de asigurare. 
Pentru a fi considerat cetăţean domiciliat în 
Norvegia trebuie să staţi în Norvegia cel puţin 12 

luni. Cei care vin in Norvegia pentru a sta aici cel 
puţin 12 luni devin membrii ai serviciului naţional 
de asigurare în prima zi de sosire. Şederea trebuie 
sa fie legala.  

În cazul în care munciţi în Norvegia beneficiaţi 
de serviciul naţional de asigurare. Toţi cei care 
muncesc in Norvegia beneficiază în mod automat 
de serviciul naţional de asigurare din prima zi 
de muncă. Beneficiaţi de acoperirea costurilor 
medicale în Norvegia şi aveţi dreptul la serviciul 
de pensii conform reglementărilor din cadrul 
serviciului naţional de asigurare

DIN ŢĂRILE COMUNITĂŢII ECONOMICE 
EUROPENE 
(FRA EØS-LAND) 

Atunci când veniţi dintr-o ţară a Comunităţii 
Economice Europene pentru a lucra în Norvegia 
beneficiaţi în mod automat de serviciul naţional de 
asigurare din prima zi, mai puţin în cazul în care 
sunteţi muncitor trimis de ţara natală. 

BANI PENTRU SERVICII MEDICALE 
PENTRU MUNCITORI 
(SYKEPENGER TIL ARBEIDSTAKERE) 

Banii pentru servicii medicale reprezintă o forma 
de compensaţie pentru pierderea venitului în cazul 
muncitorilor inapţi pentru munca datorită bolii sau 
rănirii.

CINE POATE PRIMI BANI PENTRU 
SERVICII MEDICALE? 
(HVEM KAN FÅ SYKEPENGER?)  

- Trebuie să fiţi inapt pentru muncă pe motiv 
 de boală sau rănire 
- Trebuie să fi avut acest loc de muncă de cel 
 puţin 4 săptămâni 
- Inabilitatea pentru muncă trebuie documentată  
 printr-o declaraţie de boală pe care angajatul o dă  
 angajatorului sau prin adeverinţă medicală. 
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DESPRE DECLARAŢIA DE BOALĂ PE CARE 
ANGAJATUL O DĂ ANGAJATORULUI 
(EGENMELDING)

Prin intermediul declaraţiei de boală pe care 
angajatul o dă angajatorului angajatul comunică 
faptul că nu se poate prezenta la muncă pe motiv 
de boală sau rănire fără a prezenta o adeverinţă 
medicală/declaraţia de boală. Există anumite 
reglementări cu privire la numărul de zile oferite în 
cazul declaraţiei personale de boală şi la numărul 
de declaraţii personale de boală de care un angajat 
poate beneficia în cursul unui an calendaristic. În 
cazul în care aveţi copii aveţi dreptul la mai multe 
zile libere. Contactaţi angajatorul pentru a primi 
lămuriri în această privinţă. 

Formularul pentru declaraţia personala de boală 
trebuie completat şi furnizat angajatorului în 
prima zi în care vă întoarceţi la muncă. Veţi primi 
adeverinţa medicală după ce efectuaţi vizita la 
medic/clinica de gardă. 

ALOCAŢIA COPILULUI  
(BARNETRYGD)

Alocaţia pentru copii contribuie la acoperirea 
costurilor legate de existenta copilului. 

Cine poate primi alocaţie pentru copii? 

Puteţi primi alocaţie pentru copil în cazul în 
care aveţi un copil sub 18 ani. Copilul trebuie să 
locuiască permanent la dumneavoastră

Copilul trebuie sa locuiască în mod obligatoriu 
în Norvegia. De regulă se consideră că acesta 
este locuitor al Norvegiei, în cazul în care copilul 
rămâne mai mult de 12 luni în Norvegia.  

Alocaţia pentru copil se acordă şi în cazul în 
care copilul este stabilit în altă ţară a Comunităţii 

Economice Europene dacă unul din părinţi: 
lucrează in Norvegia pe platforma continentala sau 
pe vas norvegian 
beneficiază de asigurarea naţională obligatorie 
dar lucrează în altă ţară a Comunităţii Economice 
Europene sau primeşte pensie de la statul Norvegian 
în baza muncii desfăşurate anterior.  

Cum să aplicaţi? 

Alocaţia pentru copil este distribuita in mod 
automat copiilor care se nasc în Norvegia. 
Trebuie să prezentaţi o cerere în cazul în care: 

- mama nu este înregistrată ca stabilită în Norvegia

- copilul are mai mult de 6 luni în momentul în  
 care începe să beneficieze de dreptul la alocaţie 

- puteţi beneficia de alocaţie extinsă 
 (in calitate de unic părinte)

- alocaţia trebuie evaluată în funcţie de   
 regulile Comunităţii Economice Europene sau  
 alte reglementări cu privire la asigurarea socială.

Aplicaţia se trimite biroului NAV local.
 
BENEFICII PENTRU COPII ŞI ALTE RUDE 
APROPIATE CARE SUFERĂ DE BOALĂ/
DIZABILITĂŢI  
(YTELSER VED BARNS OG ANDRE NÆRE
PÅRØRENDES SYKDOM/
FUNSKJONSNEDSETTELSE)

NAV oferă beneficii sub formă de bani pentru 
îngrijirea copiilor, bani pentru întreţinerea copilului 
şi bani pentru educaţie. Scopul acestei asistenţe este 
de a oferi beneficii sub formă de bani în vederea 
îngrijirii şi asigurării studiilor copiilor. Scopul 
acestei asistente este de a oferi o compensaţie 
pentru pierderea venitului în cazul muncitorilor 
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activi care sunt nevoiţi să îngrijească copilul în caz 
de boală sau dizabilităţi sau în cazul în care trebuie 
să îngrijească o rudă apropiată în fază terminală de 
boală. 
Familiile care au copii grav bolnavi sau care suferă 
de dizabilităţi  au nevoie de o serie de servicii, nu 
doar de beneficii concrete. NAV poate furniza în 
acest sens informaţii cu privire la diferite organizaţii 
ce pot fi de ajutor în viaţa de zi cu zi, cum ar fi spre 
exemplu mijloacele de ajutorare IKT sau mijloacele 
de ajutorare pentru copii. Familiile care au copii 
cu dizabilităţi grave pot beneficia de o persoană 
permanentă de contact în cadrul NAV în plan local 
şi în cadrul centrului de asistenţă tehnică pentru 
persoanele cu dizabilităţi. 

SERVICIUL SOCIAL – NAV 
(SOSIALTJENESTEN – NAV)

Serviciul social este prezent in toate municipiile 
Norvegiei. Serviciul social trebuie să ofere 
informaţii, sfaturi şi îndrumare pentru a rezolva sau 
preveni problemele sociale ale tuturor locuitorilor 
municipiului. Acest serviciu este gratuit. 
În cazul în care serviciul social nu poate rezolva o 
anumită problemă acesta va oferi îndrumare către 
instanţa în măsură să rezolve problema. Astfel 
serviciul social ajută la intermedierea contactului şi 
la încheierea înţelegerilor cu alte instanţe. Ajutorul 
social financiar poate fi oferit celor care nu îşi pot 
asigura singuri existenţa sau în special celor care au 
nevoie de ajutor pentru a înfrunta sau depăşi o etapă 
dificilă a vieţii. 
 
 AJUTORUL SOCIAL FINANCIAR 
(ØKONOMISK SOSIALHJELP)

Acest beneficiu este temporar şi are menirea de a-l 
determina pe cel care îl primeşte să se ajute pe sine 
din punct de vedere financiar. Aceasta înseamnă că 
înainte ca ajutorul financiar să fie acordat trebuie să 
fie folosite şi evaluate toate celelalte posibilităţi de 
a te întreţine singur. Acestea pot fi venituri salariale, 
drepturi de asigurat, demersuri în vederea angajării, 
burse de studiu, folosirea capitalului sau reducerea 
costurilor. 
Legea cu privire la serviciul social 

(Sosialtjenesteloven) se aplica tuturor persoanelor 
care locuiesc in tara in mod legal. Persoanele care 
nu se pot întreţine prin intermediul muncii sau
prin intermediul altor drepturi au nevoie de asistenţă 
financiară. Oricine are dreptul sa depună o cerere 
pentru a-i fi evaluat situaţia. 
Soţii au responsabilitatea de a avea grijă unul de 
celălalt. Soţii au responsabilitatea să folosească 
veniturile şi să îşi acorde îngrijire reciprocă în 
cadrul familiei înainte să acorde sprijin altor 
persoane. 

Serviciul social oferă asistenţă şi pentru: 
Informaţii, sfaturi şi îndrumare cu privire la:
o Dificultăţi ce ţin de viaţa de familie sau cuplu 
o Probleme create de dependenta de alcool 
o Probleme psihice
o Munca. Asigurare şi educaţie 
o Sfaturi financiare 
- Şomaj temporar 
- Alte servicii 
- Asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi 
- Servicii de asistenta la domiciliu 

Serviciile si beneficiile care momentan sunt 
asigurate de biroul de asistenta sociala vor fi ulterior 
asigurate de biroul NAV, acestea vor fi in continuare 
asigurate la nivelul municipiului. Începând din 
prezent si pana in anul 2010 vor fi înfiinţate birouri 
NAV în toate districtele municipiului Bergen. In 
aceasta perioada organizarea sociala va fi diferita de 
la district la district. 

Informaţii de contact NAV Bergen kommune: 

Toate birourile NAV pot fi contactate printr-un 
număr de telefon comun: 815 810 00

NAV Arna:
- Øyrane torg, etajul 3
 tel.: 53 04 33 00

NAV i Bergenhus bydel 
(NAV in districtul Bergenhus):
- NAV  Bergenhus muncă şi asigurare, 
 Olav Kyrresgate 22
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- Biroul Social Sandviken, 
 Ladegårdsgt. 67, tel.: 55 56 72 50
- Biroul Social Central, Håkonsgt. 1, 
 tel.: 55 56 95 00

NAV i Fana bydel (NAV in districtul Fana):
- NAV Fana muncă şi asigurare, Øvre Nesttunvei 8
- Biroul Social Fana, Wollert Konows plass 2, 
 tel.: 55 56 13 21

NAV Fyllingsdalen:
- Spelhaugen 18
 tel.: 815 81 000

NAV in Laksevåg: 
- NAV Laksevåg muncă şi asigurare 
 Vestkanten, etajul 5.
- Biroul Social Laksevåg, Kommunehuset, 
 etajul 2, tel.: 55 56 98 44
- Biroul Social Loddefjord, Vestkanten, 
 tel.: 55 51 99 00

NAV i Ytrebygda bydel 
(NAV in districtul Ytrebygda):
- NAV Ytrebygda, Fanatorget, 
 Aurdalslia 10, Sandsli. 
- Serviciul Social Ytrebygda, Fanatorget,   
 Aurdalslia 12, Sandsli. tel.: 55 56 17 00

NAV Årstad:
- Solheimsgaten 13, intrarea F, de pe strada  
 Michael Krohnsgt., tel.: 53 04 33 00

NAV i Åsane bydel (NAV in districtul Åsane):
- NAV Åsane muncă şi asigurare, Centrul Åsane 
- Serviciul Social Åsane, Centrul Åsane 38, 
 tel.: 55 56 70 50

SERVICIUL NORVEGIAN DE TAXE ŞI 
IMPOZITE 
(SKATTEETATEN)
TAXELE ŞI CARDUL PENTRU TAXE 
(SKATT OG SKATTEKORT)

Atunci când munciţi trebuie să cereţi cardul 
pentru taxe de la biroul pentru plătirea taxelor din 

municipiul în care locuiţi. Cardul pentru taxe indică 
taxele deduse din salariul dumneavoastră. 

Trebuie să furnizaţi cardul pentru taxe şi datele 
contului bancar angajatorului. Angajatorul deduce 
taxele din salariu înainte de a efectua plata salariului 
Veţi primi un nou card pentru taxe în fiecare an 
şi puteţi să vă schimbaţi cardul pentru taxe pe 
parcursul anului în cazul în care este necesar.

CE TREBUIE SA AVEŢI CU 
DUMNEAVOASTRĂ LA BIROUL PENTRU 
TAXE ŞI IMPOZITE?  
(HVA MÅ MAN HA MED PÅ
SKATTEKONTORET?)

Persoanele care se înscriu fie pentru numărul D 
pentru a primi cardul pentru taxe, fie pentru codul 
norvegian personal (codul numeric personal) trebuie 
să deţină paşaport valid. De asemenea persoanele 
care doresc să primească un cod numeric personal 
trebuie să deţină permis legal de şedere eliberat 
de poliţie. Este bine să aveţi la dumneavoastră şi 
contractul de muncă şi contractul de închiriere al 
imobilului în care locuiţi. 

BIROUL PENTRU PLĂTIREA TAXELOR  
ÎN BERGEN 
(SKATT-VEST, Bergen) 

Adresa: Nonnesetergaten 4,  
5015 Bergen  
Pb8103, 4068 Stavanger
Program de lucru: Luni-Vineri, orele 08.30-15.30, 
15.mai-14.septembrie: orele 08.30-15.00. 
Tel: 800 80 000 (09.00-15.00) 
Orarul biroului: orele 09.00-15.00

DECLARAŢIA PERSONALĂ DE VENIT 
(SELVANGIVELSE)

Declaraţia personală de venit reprezintă rezumatul 
global al situaţiei dumneavoastră financiare. 
Evidenţa taxelor indică venitul dumneavoastră 
anual precum şi alte circumstanţe financiare 
relevante. 
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Trebuie să furnizaţi declaraţia personală de venit în 
cazul în care vi s-a furnizat salariul/aţi avut sursa 
de venit în Norvegia. Declaraţia de venit are la bază 
salariul raportat sau sursa de venit. Declaraţia se 
furnizează în luna aprilie a anului următor. Aceasta 
trebuie verificată şi corectată de către contribuabil.

Declaraţia poate fi trimisă prin e-mail sau la biroul 
pentru plata taxelor de care aparţineţi. 

Informaţii cu privire la declaraţia de venit găsiţi la: 
www.skatteetaten.no    
 
UNDE AJUNG TAXELE? 
(HVA GÅR SKATTEN TIL?)

Fiecare trebuie să plătească o parte din salariu şi 
capitalul personal sub forma taxelor statului şi 
municipiului de care aparţine. În Norvegia, printre 
altele, spitalizarea este gratuită deoarece banii 
încasaţi din taxe sunt folosiţi pentru întreţinerea 
spitalelor, precum şi a grădiniţelor, spitalelor, 
azilelor, pentru construirea şoselelor şi pentru alte 
beneficii în folosul comunităţii. Prin plătirea taxelor 
toată lumea contribuie la bunăstarea societăţii. 

SOCIETATEA RELIGIOASĂ 
(TROSSAMFUNN) 

BISERICA CATOLICĂ SFÂNTUL PAUL 
(DEN KATOLSKE KIRKE, ST. PAUL ) 

Biserica oferă slujbe în numeroase limbi. Pe internet 
puteţi găsi un rezumat al orarului de desfăşurare a 
diferitelor slujbe.

Adresa: Biserica Catolica Sfântul Paul,  
Strada  Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen 
Tel.: 55 21 59 50 Tlf: 55 21 59 50 
E-mail: bergen@katolsk.no  
www.bergen.katolsk.no (Tamil)

FIDES

”Fides” este un grup al studenţilor catolici din 
Bergen. Membrii grupului vin din diferite colturi ale 
lumii si nu e nevoie sa fii student pentru a deveni 
membru. 
www.fides.nuk.no

BISERICA ORTODOXĂ RUSĂ 
(DEN RUSSISK-ORTODOKSE KIRKE) 

Temporar biserica ţine slujbe în incinta bisericii 
Maria în Dreggsallmenningen.
E-mail: bergen_menighet@hotmail.com. 
www.ortodoks.no/Bogojavlenie/info.html    

ALTE CONFESIUNI 
(ANDRE MENIGHETER) 

Slujbe luterane 
bergen.kirken.no   

Biserica Baptista din Bergen 
www.baptistkirken.org  

ISLAM

ASOCIAŢIA ISLAMICĂ DIN BERGEN  
(DET ISLAMSKE FORBUNDET I BERGEN)
Adresa: Nøstegaten 43
Tel.: 55 23 37 10

DET ISLAMSKE SAMBAND BERGEN

Adresa: Fjøsangerveien 57

SPORT ŞI TIMPUL LIBER  
(SPORT OG FRITID)

ATLETISM  
(IDRETT)

În cazul în care doriţi să începeţi să practicaţi 
atletismul trebuie să luaţi legătură cu clubul de 
atletism. 
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ASISTENTA PENTRU ATLETISM 
(IDRETTSSERVICE)  

Informaţii cu privire la atletism si petrecerea 
timpului in aer liber in municipiul Bergen. 
Adresa: Landåsveien 31a
Tel.: 55 56 24 80
www.bergen.kommune.no   
(pe marginea stânga: ” atletism şi  
petrecerea timpului în aer liber”)

BAZINUL CENTRAL 
(SENTRALBADET) 

Aici găsiţi un bazin de înot de 25 de metrii cu 
trambulină şi bazin pentru copii.  

Adresa: Teatergaten 37
Tel.: 55 56 95 70 

COMPLEX ACVATIC/ PATINOAR 
(VANNKANTEN/ISKANTEN) 

Complex acvatic cu bazine pentru înot. 
Adresa: Perete in perete cu centrul comercial 
Vestkanten, Loddefjord. 
www.vannkanten.no      

În cadrul aceluiaşi centru se află patinoarul şi 3 piste 
pentru curling. 
www.vannkanten.no/ny/iskanten.php?mapping=89  

CULTURA  
(KULTUR) 

Bergen este un important oraş cultural în Norvegia. 
Oraşul oferă o bogată viaţă culturală din care fac 
parte muzica şi spectacolele de varietăţi consacrate, 
precum şi galeriile şi ateliere de cultură şi multe 
altele. În acelaşi timp există un mare număr de 
organizaţii voluntare care practică diferite activităţi 
culturale. Cu siguranţă veţi găsi ceva care s vi se 
potrivească şi să vă suscite interesul. Contactaţi cel 
mai apropiat birou cultural pentru a afla mai multe 
informaţii cu privire la activităţile ce se desfăşoară 

în zona în care locuiţi. 
Kulturkontoret (Birouri culturale): 
www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/bkni/
avdelinger  
 
CINEMATOGRAFUL BERGEN 
(BERGEN KINO)
 
Adresa: Neumannsgate 3, Bergen
Comandaţi bilete la: 820 00 082/820 50 005
www.filmweb.no/bergenkino/  

SCENA NAŢIONALĂ – TEATRU 
(DEN NASJONALE SCENE – TEATER) 

Adresa: Engen 1, Bergen
Comandaţi bilete la: 55 60 70 80
Web: www.dns.no  
 
CENTRUL CULTURAL INTERNAŢIONAL 
BERGEN – BIKS 
(BERGEN INTERNASJONALE 
KULTURSENTER – BIKS)

Scopul centrului cultural este de a oferi locuitorilor 
cu diferite profile etnice ai oraşului Bergen un loc în 
care activităţile multiculturale se pot dezvolta. 

Pe lângă o cafenea cu cărţi unde găsiţi ziare 
şi publicaţii din diferite colţuri ale lumii sunt 
organizate cursuri de dans, concerte, expoziţii, 
spectacole de teatru şi multe altele. Multe 
organizaţii din cadrul centrului cultural organizează 
săptămâni culturale şi zile naţionale deschise pentru 
toţi cei interesaţi. Cafeneaua cu cărţi are şi o cameră 
dotată cu acces la internet şi calculatoare, deschisă 
publicului. 

Adresa: Kong Oscars gt. 15, 5015 Bergen
Tel.: 55 31 42 65
www.uib.no/People/hdbdv/biks/index.html   
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ORGANIZAŢII VOLUNTARE 
(FRIVILLIGE ORGANISASJONER) 
 
CRUCEA ROŞIE  
(RØDE KORS)  

Crucea Roşie oferă diferite oportunităţi de muncă 
voluntară pentru cei care vor să se implice în 
acestea. Organizaţia oferă printre altele următoarele 
activităţi: 
 
STUDII DE LIMBA NORVEGIANĂ 
(NORSKTRENING)

Crucea Roşie oferă cursuri de limba norvegiană 
pentru imigranţii adulţi. Activitatea este desfăşurată 
prin intermediul a 21 de profesori pensionari. Pe 
lângă oportunitatea de a studia limba norvegiană 
persoanele străine au ocazia să facă schimb de 
experienţă, să întâlnească alţi norvegieni şi să înveţe 
să cunoască mai bine societatea norvegiană. 
Contactaţi Crucea Roşie pentru mai multe 
informaţii. 

MULTIMIX
 
Multimix organizează diferite activităţi şi excursii 
pentru tinerii adulţi pentru a le oferi acestora 
posibilitatea să cunoască persoane ce aparţin de 
culturi diferite.
Contactaţi Crucea Roşie pentru mai multe 
informaţii. 

Adresa Crucea Roşie: Damsgårdsveien 69
www.rodekors.no/Distrikt_hjemmesider/
Hordaland_Rode_Kors/  

MISIONARII BISERICII 
(KIRKENS BYMISJON) 

CAFENEAUA EMPO  
(EMPOKAFEEN) 

Gruparea Empo - Tverrkulturell a început în martie 
2007 o colaborare cu Cafeneaua Magdalena.
La cafeneaua Empo vă puteţi delecta cu mâncare 
tradiţională din Chile, Somalia, Vietnam, Irak şi 
Sudan în fiecare luni şi marţi între orele 15.00 - 
16.30. 
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Adresa: strada Kong Oscars 22
Tel.: 55 33 07 33 - Mobil 990 12 223
Program de lucru: Luni şi joi 17.00 – 20.00, 
marţi 10.00 – 15.00.
E-mail: jannike.grieg@skbb.no

GRĂDINIŢA CU PROGRAM LIBER 
(ÅPEN BARNEHAGE)
 
Acesta este un loc popular de întâlnire în timpul 
după-amiezii pentru părinţii care au copii între 0-6 
ani. Aceasta este o ofertă pentru toţi părinţii care 
stau acasă şi au copii mici. În spaţii prietenoase 
pentru copii, părinţii şi copiii au posibilitatea de 
a se juca şi a mânca masa de prânz împreună. 
Acesta este altfel şi un loc de întâlnire pentru adulţi. 
Grădiniţele cu program liber au un educator şi 
colaboratori voluntari, dar pretind părinţilor să ia 
parte la activităţile desfăşurate în cadrul acestora şi 
să fie responsabili pentru proprii copii. În Bergen 
există 4 grădiniţe cu program liber susţinute de 
Biserica Misionară din oraş (Kirkens Bymisjon). 
Nettside: www.bymisjon.no/templates/
page____14281.aspx  

GRĂDINIŢA CU PROGRAM LIBER 
”BAMSEHIET” 

Aceasta reprezintă un loc de întâlnire pentru părinţi 
şi copii. Spre deosebire de alte grădiniţe cu program 
liber grădiniţa Bamsehiet este deschisă după-masa 
şi seara precum şi în unele weekend-uri. În timpul 
weekend-ului se poate înnopta aici. Grădiniţa 
Bamsehiet se adresează părinţilor care au nevoie 
de un loc care oferă mai mult decât grădiniţele 
deschise doar în timpul zilei. Grădiniţa este condusă 
de un educator ajutat de colaboratori voluntari şi de 
părinţi. Pe lângă faptul că reprezintă un loc sigur şi 
un bun loc de întâlnire grădiniţa Bamsehiet oferă şi 
asistenţă domestică. Aceasta se stabileşte individual 
în urma discuţiilor între părinţi şi educator.
 
Adresa: Damsgårdsveien 106
Program de lucru: Marţi şi miercuri 15.30 – 19.30. 
Tel.: 974 185 14

ADRESE ŞI NUMERE DE TELEFON 
IMPORTANTE 
(VIKTIGE ADRESSER  
OG TELEFONNUMMER) 
 
NUMERE DE URGENŢĂ 
 
Pompieri 110
Politie 112
Ambulanta 113 

Povestiţi ce s-a întâmplat, la ce adresă doriţi să 
primiţi ajutor şi de la ce număr de telefon sunaţi. 
 
CENTRUL DE URGENTA BERGEN 
(BERGEN KRISESENTER) 

Centru de urgenta pentru femeile abuzate

Tel.: 55 31 50 50 
Fax: 55325058  
Căsuţa Poştală: C. P. 728, 5001 Bergen
E-mail: post@bergenkrisesenter.no 
www.bergenkrisesenter.no

POLITIA – DEPARTAMENTUL PENTRU 
PERSOANELE STRĂINE 
(POLITIET – UTLENDINGSSEKSJONEN) 

De la 1 februarie 2008 s-a stabilit ca toate 
întrebările care privesc persoanele străine trebuie 
adresate poliţiei locale, adică departamentului de 
poliţie din districtul de care aparţineţi. 
Prin intermediul numărului de telefon de mai jos 
veţi contacta automat cel mai apropiat district  
al poliţiei.
Tel.: 02800
 
DEPARTAMENTUL PENTRU STRĂINI 
(UDI – UTLENDINGSDIREKTORATET)
 
Pe internet găsiţi diverse informaţii utile. 
www.udi.no    
Informaţii cu privire la EU/EØS/EFTA:
www.udi.no/templates/Tema.aspx?id=7239    
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DET FELLES INNVANDRERRÅD 
HORDALAND

Det Felles Innvandrerråd Hordaland este o 
organizaţie care se ocupă cu politicile de imigrare şi 
care intermediază relaţiile între organizaţiile pentru 
imigranţi şi imigranţii în Hordaland. 
www.dfirh.no 

BAZAR – UN SERVICIU INTERNET  
PENTRU MINORITĂŢILE ETNICE 
(NETTJENESTE FOR SPRÅKLIGE
MINORITETER)
 
Pe această pagină de internet găsiţi informaţii cu 
privire la societatea şi cultura norvegiană, la studiul 
limbii norvegiene, precum şi ziare din 60 de ţări 
şi informaţii despre diferite organizaţii în 14 limbi 
diferite. 
bazar.deichman.no 
      
DIRECŢIA DE INSPECŢIE A MUNCII 
(ARBEIDSTILSYNET) 

Direcţia de inspecţie a muncii este un departament 
de stat. Scopul departamentului este de a se asigura 
că legile cu privire la efectuarea muncii sunt 
respectate de către companii.  
Legea pentru străini atribuie direcţiei de inspecţie 
a muncii responsabilitate şi autoritate în privinţa 
asigurării protecţiei muncii şi respectării regulilor 
salariale pentru muncitorii străini.
Regionkontor Vestlandet  
(Biroul Regional Vestland):
Adresa: Rasmus Meyers allé 5
Căsuţa Poştală: Căsuţa Poştală 44, 5803 Bergen
Tel.: 815 48 222
Fax: 55 59 82 30
E-mail: vestlandet@arbeidstilsynet.no
www.arbeidstilsynet.no      

ORGANIZATIA PERSOANELOR  
CU DIZABILITATI HORDALAND 
(FUNKSJONSHEMMEDES 
FELLESORGANISASJON HORDALAND 
FFO-H) 

Adresa: Vestre Strømkaien 7, 5008 BERGEN
Orarul biroului: Luni - Vineri 08.00 - 15.30 
Telefon serviciu: 55 33 31 20  
Mobil: 47 61 15 16    
E-mail: ffo@fi-senteret.no 
www.ffohordaland.no   

ASISTENŢA PENTRU PERSOANELE  
CU DIZABILITĂŢI 
(RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE) 

Municipalitatea Bergen oferă un centru de asistenţă 
care se pronunţă şi ia iniţiativa în chestiuni ce 
privesc persoanele cu dizabilităţi. 
Tel.: 55 32 56 02
E-mail: liv.skreden@bergen.kommune.no  
Adresa: Bispengsgaten 25 
Căsuţa Poştală: C.P. 7700, 5020 Bergen
 
SERVICIU GRATUIT DE ASISTENŢĂ 
JURIDICĂ 
(JUSSFORMIDLINGEN)

Jussformidlingen este o organizaţie condusă de 
studenţi avansaţi ai facultăţii de Drept din cadrul 
universităţii din Bergen. Scopul principal al 
organizaţiei este de a oferi asistenţă juridică gratuită 
celor care au nevoie de aceasta. 

Tel.: 55 58 96 00
Program de lucru: Luni- Marţi, orele 9-15, Miercuri 
până la ora 19
Adresa: Sydneshaugen 10, 5007 Bergen
E-mail: jussformidlingen@jur.uib.no
www.jussformidlingen.no  
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SERVICIU GRATUIT DE ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ BERGEN 
(BERGEN UAVHENGIGE 
SOSIALRÅDGIVNING - BUS) 
 
Ce este BUS?

- BUS a întocmit acest ghid.  
- BUS este condus de studenţi la Sociologie. 
- BUS reprezintă un serviciu de ajutorare voluntar  
 şi gratuit pentru persoanele de toate vârstele. 

- BUS este un loc unde vă puteţi adresa dacă: 
• Simţiţi nevoia să vorbiţi cu cineva 
 datorită unei perioade dificile din viaţa   
 dumneavoastră. Suntem dispuşi să vă ascultăm 
 şi poate împreună putem găsi soluţii. 

• Sunteţi de părere că aveţi nevoie de asistenţă de  
 la instituţiile oficiale dar nu sunteţi sigur unde 
 şi  cui să vă adresaţi pentru a primi informaţiile  
 de care aveţi nevoie. BUS va încerca să vă ajute  
 în aflarea drepturilor şi găsirea locului unde 
 trebuie să căutaţi asistenţă. 

• În cazul în care sunteţi ezitant în a căuta asistenţă  
 deoarece nu sunteţi sigur unde trebuie să mergeţi  
 puteţi mai întâi să încercaţi să căutaţi asistenţă la  
 noi. 
 
 • Dacă aţi primit un răspuns de care sunteţi  
 nemulţumit din partea autorităţilor şi sunteţi de  
 părere că aveţi în continuare nevoie de ajutor.  
 BUS vă poate ajuta să depuneţi o plângere sau 
 să trimiteţi o nouă cerere în cazul în care nu  
 primiţi ajutorul acesta în altă parte.  
 
Pentru întrebări sau programări:
Tel.: 55 58 78 02 
Orar: Luni – Joi, orele 14 – 18
Adresa: Haugeveien 28, Nordnes
www.hib.no/bus/ 
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