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Fotografie: Graz Tourismus © Harry Schiffer

BINE AŢI VENIT ÎN GRAZ

Mă bucur că ați ales să vă stabiliți aici! Graz 
este un oraş cosmopolit care se remarcă prin 
instituțiile sale de învățământ şi culturale şi în 
care convieţuiesc aproximativ 160 de naţiuni. 
Peste 40.000 de adolescenţi frecventează 
cursuri şcolare în Graz, iar în cele patru univer-
sităţi şi două instituţii politehnice beneficiază 
de studii academice peste 55.000 de studenţi. 
Cultura, cu toate faţetele acesteia, joacă un 
rol important în viața oraşului. Practic, întregul 
centru al oraşului, precum şi castelul Eggenberg 
au fost recunoscute ca patrimoniu cultural 
mondial al UNESCO. Cadrul arhitectonic 

internațional a contribuit la faptul că oraşul 
Graz a fost desemnat „City of Design” de 
către UNESCO începând cu luna aprilie 2011. 
Inovaţia şi creativitatea constituie caracteristici 
speciale ale oraşului nostru! Pentru noi este 
foarte important să oferim tuturor celor care 
locuiesc în Graz posibilitatea de a valorifica 
experienţele, ideile şi perspectivele proprii, dar 
şi de a se implica în beneficiul tuturor. 
Dorinţa mea, în calitate de primar, este ca Graz 
să rămână oraşul cu cea mai ridicată calitate a 
vieţii din Austria. În acest context este necesară 
în primul rând convieţuirea paşnică a cetăţe-

nilor. Din acest motiv, Graz deţine şi calitatea 
de oraş ONU responsabil pentru promovarea 
drepturilor omului şi susţine în mod special 
dialogul interreligios, de exemplu prin comitetul 
consultativ interreligios, în care sunt reprezen-
tate religiile şi confesiunile recunoscute de stat. 
Căutați de la început să purtați conversații 
cu persoanele din mediul dumneavoastră, 
din zona în care locuiți, precum şi de la locul 
de muncă! Pe scurt: „Discuțiile îi apropie pe 
oameni.” Acest pachet „Pentru prima dată în 
Graz” conţine informaţii importante despre 
oraşul nostru, pentru ca dumneavoastră să 

beneficiaţi de informațiile necesare chiar de 
la început. Vă doresc să vă faceţi noi prieteni 
în oraşul nostru, să „prindeţi rădăcini” aici şi 
ajungeţi în cele din urmă să vă simţiţi acasă 
în Graz!

 
 
 
 
 
 Al dumneavoastră, mag. Siegfried Nagl
 Primar



8 9

DRAGI NOI LOCUITORI AI ORAŞULUI GRAZ!

O gazdă bună îşi introduce oaspeţii în mediul 
nou, neobişnuit pentru aceştia, le asigură indi-
cațiile necesare şi îi ajută să se familiarizeze 
cu regulile casei, dar şi cu atracţiile locale. 
Chiar dacă nu reuşim să îi ajutăm personal pe 
toţi nou-veniţii să se familiarizeze cu noul lor 
mediu locativ, le oferim asistenţă prin punerea la 
dispoziţie a unui cupon valoric pentru un tur al 
oraşului care să le ofere posibilitatea de a face 
cunoştinţă cu oraşul Graz. Şi celelalte elemente 
de conţinut ale pachetului nostru „Pentru prima 
dată în Graz” vă vor oferi asistenţă pentru a vă 
familiariza cu capitala landului Stiria. Veţi avea 
ocazia să constataţi că oraşul Graz dispune 
de o infrastructură ireproşabilă şi că este apre-
ciat în mod justificat pentru calitatea ridicată  
a vieţii. În calitate de reprezentanţi ai adminis-
traţiei locale, dorim să ne aducem contribuţia 

în acest sens şi să ne perfecţionăm în mod 
permanent serviciile. Pentru aceste performanţe 
am obţinut în mod repetat premiul acordat în 
Austria pentru eforturile administrative, la care 
se adaugă şi numeroase distincţii suplimentare. 
Sper că ne vom ridica întotdeauna la nivelul 
cerințelor dumneavoastră şi că şi dumneavoastră 
veţi avea ocazia de a percepe în mod pozitiv 
contactele cu administraţia locală din Graz. 
Pentru început vă doresc să vă simţiţi bine în 
Graz şi să aveţi şi posibilitatea de a descoperi 
numeroasele aspecte atractive ale oraşului 
nostru. Poate că, în acest context, metropola 
de pe Mur nu va deveni doar domiciliul, ci şi 
căminul dumneavoastră.

 Al dumneavoastră, mag. Martin Haidvogl
 Director administrativ 

I

V-ați înregistrat recent domiciliul principal în 
Graz şi aţi primit acest pachet „Pentru prima 
dată în Graz”. Prin intermediul elementelor 
de conţinut şi cu ajutorul informaţiilor puse 
la dispoziţie, dorim să vă simplificăm pe cât 
posibil prima etapă a perioadei de acomodare 
în capitala landului Stiria. 

REGĂSIŢI ÎN DOSARUL  
„PENTRU PRIMA DATĂ ÎN GRAZ”
•  broşura „Pentru prima dată în Graz“ 

cu cele mai importante informaţii pe care 
trebuie să le cunoaşteţi cu privire la viaţa 
în Graz,

•  dosarul cu teme precum „sortarea  
deşeurilor”,

•  un cupon valoric pentru un tur ghidat  
al oraşului Graz,

•  un plan al oraşului,
•   un pix,
•  un stick USB pe care sunt înregistrate două  

filme cu imagini despre Graz, precum şi  
broşura „Pentru prima dată în Graz”. În 
acest mod dispuneţi de posibilitatea  
de a descărca broşura şi pe computerul 
dumneavoastră. 

În broşura „Pentru prima dată în Graz” am 
sintetizat informaţii utile în 14 capitole, struc-
turate de la „Muncă” până la „Locuinţă”. În 
capitolele respective regăsiţi în casete proprii 
de informare datele de contact ale autorită-
ţilor, instituţiilor, asociaţiilor etc. menţionate. 

În parte, aceste date sunt disponibile şi în 
text – mai bine de două ori decât deloc. 
Anumite informaţii pot face parte din două 
sau mai multe capitole, fiind însă abordate în 
detaliu într-un singur capitol – sunteţi atenţionat 
asupra acestui aspect printr-o „Observaţie”. În 
secţiunea „Informaţie” sunt disponibile adrese 
suplimentare utile de internet. Iar în anexă am 
sintetizat toate adresele şi datele de contact, 
prin intermediul unui plan al oraşului. 

Sperăm că pachetul „Pentru prima dată în 
Graz” este util pentru dumneavoastră şi vă 
dorim o viaţă fericită în oraşul nostru de o 
frumuseţe impresionantă! Nu susţinem că 
prezentul document conţine toate informaţiile 
disponibile – vă rugăm să adresaţi solicitările, 
plângerile, propunerile de perfecţionare şi, în 
special, laudele către serviciul de integrare al 
oraşului Graz.

Am depus eforturi pentru a vă oferi informaţii 
actuale. Având în vedere că legile, taxele, 
contactele, programele de lucru etc. se mo-
difică frecvent, vă recomandăm să efectuaţi 
în prealabil verificări pe internet, respectiv să 
luaţi legătura telefonic cu instituţia respectivă.

 + 43 316 872- 7481
 integrationsreferat@stadt.graz.at

Echipa aflată la dispoziţia dumneavoastră din 
cadrul serviciului de integrare

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN GRAZ
DRAGI NOI LOCUITORI AI ORAŞULUI GRAZ!

Fotografie: Graz Tourismus © Harry Schiffer
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INFORMAȚII PE ÎNŢELESUL TUTU-
ROR NOILOR LOCUITORI DIN GRAZ 
Dorim ca persoanele care s-au mutat recent 
în Graz să se poată simți confortabil şi să 
se poată orienta cât mai repede posibil. 
Informații sintetice şi clare despre noul lor 
oraş de domiciliu prezintă utilitate în acest 
context.
În special pentru persoanele care nu vorbesc 
atât de bine limba germană, informațiile con-
crete într-o germană uşor de înțeles reprezintă 
soluţia ideală. Şi, cu caracter general, în 
cadrul administraţiei oraşului Graz, furniza-
rea de informaţii pe cât posibil fără bariere 
pentru toţi locuitorii acestui oraş reprezintă o 
preocupare esenţială. Deoarece satisfacția 
cetățenilor este foarte importantă pentru noi.

INFORMAȚII PE SMARTPHONE
Din acest motiv, această broşură a fost tradusă 
pentru prima dată şi în cooperare cu capito 
Graz într-un limbaj uşor de înțeles. Cu aplicația 
capito, informațiile sunt disponibile şi pe smart-
phone şi cu diferite niveluri lingvistice. Nive-
lurile lingvistice limbă corespund unui limbaj 
foarte uşor de înțeles (A1) şi unui limbaj uşor 
de înțeles (A2).

Cu privire la cuprins, precum şi la capito-
lele individuale sunt evidenţiate coduri QR 
capito. Prin scanarea acestor coduri QR cu 
aplicația capito sunt accesate direct versiunile 
uşor de înțeles. Sunt incluse, de asemenea, 
în aplicație: o traducere în limba engleză şi 
o funcție de citire.

capito Graz

Heinrichstraße 145 
8010 Graz 
 

  office@capito.eu 
capito.eu 

Puteţi consulta informaţii uşor de înţeles la 
adresa:  

  graz.at/neuingraz

Informaţii

Foto: iStockphoto © PeopleImages

CUM DESCARC APLICAŢIA CAPITO 
PE TELEFONUL MEU MOBIL? 
Aplicaţia capito este disponibilă gratuit pe 
App Store şi în Google Play Store.

1.  Accesaţi App Store sau Google Play 
Store 

2. Introduceți în câmpul de căutare: capito 
3.  Selectați „capito – Leicht Lesen”  

(„capito – lectură facilă”) 
4.  Apăsați „Installieren” („Instalare”). 
5.  După ce ați descărcat aplicația, pe 

telefonul dumneavoastră mobil apare 
pictograma pentru aplicaţia capito. 

6. Pentru accesare, selectaţi simbolul.  
 Aplicația capito vă va arăta apoi cum  
 să procedați mai departe. 

I

INFORMAȚII PE COMPUTER
Desigur că informațiile uşor de înțeles nu 
sunt disponibile doar pe smartphone, ci şi 
pe computer.

CAPITO APP
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Fotografie: Joel Kernasenko

Graz este capitala landului Stiria, cel de-
al doilea oraş ca mărime din Austria.  
Cei 286.686 de locuitori (situaţia la data de 
1. 1. 2017, domicilii principale) sunt originari 
din aproximativ 160 de ţări. Primii oameni s-au 
stabilit în urmă cu aproximativ 5.000 de ani 
între râul Mur şi Schloßberg, stânca abruptă 
din centrul oraşului. 
Oraşul Graz a fost atestat documentar pentru 
prima dată în anul 1128. Culorile de pe stema 
oraşului sunt albul şi verdele. Stema este de 
culoare verde şi este reprezentată de o panteră 
argintie, ridicată pe labele din spate. Oraşul 
Graz este administrat de către primar, de către 
consiliul local şi consiliul municipal. Membri 
consiliului local sunt aleşi la interval de cinci 
ani. Membri consiliului local aleg membri 
consiliului municipal, primarul şi viceprimarul. 

Primăria din piaţa centrală reprezintă sediul 
structurii administrative a oraşului. Oraşul este 
reprezentat de către administraţia municipală 
Graz, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea 
aproximativ 3.000 de funcţionari. Holding 
Graz, cu aproximativ 4.000 de angajaţi, 
reprezintă structura responsabilă pentru alimen-
tarea cu energie electrică şi apă a populaţiei, 
pentru evacuarea deşeurilor, canalizare, etc. 
Graz este un centru de cultură, ştiinţă şi tehnică, 
un oraş al mobilităţii depline şi al „distanţelor 
scurte”. 
Centrul istoric şi castelul Eggenberg fac parte 
din patrimoniul cultural mondial UNESCO. 
În 2003, Graz a fost desemnat „Capitală 
culturală europeană”, iar în 2011, „City of 
Design”. De asemenea, începând cu anul 2001, 
este primul oraş de promovare a drepturilor 

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN GRAZ
omului din Europa, „Comunitatea Fair-Trade”, 
„Oraşul ecologic” şi prima „Capitală a deliciilor 
culinare” din Austria. 
Oraşul dispune de patru universităţi, două 
instituţii politehnice şi două facultăţi peda-
gogice; peste 55.000 de studenţi urmează 
cursuri în Graz. 

DATE SUPLIMENTARE
 Populaţie totală:  
 328.276, din care   
 246.121 cu cetăţenie austriacă,   
 45.074 din state UE,  
 37.081 din state non UE 
 (situaţia la data de 1. 1. 2019)
 Suprafaţa oraşului Graz: 
 127,58 kilometri pătraţi 
 (din care 40 de procente spaţii verzi)

 Altitudine: 
 353 de metri peste nivelul mării
Poziţie geografică:
 47,05 de grade latitudine nordică 
 15,22 de grade longitudine estică
Districtele oraşului: 17
Lungimea râului Mur pe suprafaţa oraşului:  
 15,87 km
Lungimea reţelei stradale: aproximativ  
 1.200 km
 Lungimea reţelei de piste de bicicletă:  
 ca. 120 km
 Lungimea reţelei de linii de tramvai:   
 60,15 km (datele din anul 2016)
Firme: aproximativ 10.000 de firme
 Angajaţi: aproximativ 172.000 de  
 persoane (situația din anul 2013)
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Fotografie: Graz Tourismus © Harry Schiffer

În această secţiune este oferită o imagine de 
ansamblu cu privire la cele mai importante 
aspecte pe care trebuie să le soluționați după 
sosirea dumneavoastră în Graz. Veţi afla care 
este autoritatea la care trebuie să apelaţi pentru 
a solicita de exemplu eliberarea unui paşaport 
de călătorie, a unui document de identitate, a 
unui certificat de cetăţenie, etc. Pentru numeroa-
se întrebări şi probleme, vă puteţi adresa, ca 
persoane iniţiale de contact, angajaţilor celor 
şapte centre de service ale oraşului Graz, care 
vă stau la dispoziţie cu plăcere. 

ÎNREGISTRAREA DOMICILIULUI 
DUMNEAVOASTRĂ
Dacă vă mutaţi în Graz, trebuie să vă înregistraţi 
în termen de trei zile. În acest context trebuie 

să declaraţi adresa respectivă ca domiciliu 
principal, în situaţia în care vă veți stabili în 
Graz. Obligaţia legală de înregistrare se apli-
că şi pentru membri familiei dumneavoastră, 
care se mută împreună cu dumneavoastră la 
Graz. Este necesară radierea de la domiciliul 
anterior (în termen de trei zile înainte sau după 
mutarea de la adresa respectivă). Concomitent 
cu procedura de înregistrare la noul domiciliu 
puteţi efectua şi formalităţile de radiere de la 
vechea adresă. Dacă aţi beneficiat până în 
prezent de domiciliul secundar în Graz şi doriţi 
să dispuneţi de domiciliul principal în această 
localitate, trebuie să efectuaţi procedurile de 
modificare a formei de înregistrare în termen 
de o lună. Înregistrarea este efectuată cu titlu 
gratuit. În situaţia în care încălcaţi obligaţia 

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN GRAZ

legală de înregistrare, săvârşiţi o contraven-
ţie. Procedura de înregistrare, radiere sau 
modificare a formei de înregistrare poate fi 
efectuată la centrele de relaţii cu cetăţenii din 
cadrul oraşului Graz. 

CENTRELE DE SERVICE EFECTUEAZĂ, 
PRINTRE ALTELE: 
•  Procedurile de înregistrare, radiere şi 

modificare a formei de înregistrare, 
• Înregistrările de obiecte găsite şi pierdute, 
•  Depunerea cererilor pentru îngrijirea copiilor
•  Permisele speciale de parcare pentru 

„Zona albastră” şi pentru „Zona verde”, 
• Înregistrarea câinilor, 
•  „Lebensbestätigung” Eliberarea diferitelor 

certificate, 
•  Activarea semnăturilor electronice depuse 

cu ajutorul telefonului mobil

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE
Cetăţenii Spaţiului Economic European (toate 
statele UE, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) 
şi elveţienii pot rămâne în Austria fără viză 
pentru o perioadă de trei luni. În situaţia în care 
şederea se prelungeşte, trebuie să depună în 
termen de patru luni de la intrarea în Austria 
o cerere de eliberare a unui „Certificat de 
înregistrare”. Persoanele care locuiesc în Austria 
pentru mai mult de cinci ani pot depune o cerere 
de eliberare a unui „Certificat de atestare a 
şederii permanente”. Structura competentă 
este departamentul 3 al guvernului landului 
Stiria. Structura competentă este departamentul  
3 al guvernului landului Stiria.

OBSERVAŢIE
Informaţii suplimentare pot fi consultate la adresa 
graz.at/servicestellen

Steiermärkische Landesregierung 
Tribunalul landului Stiria
Abteilung 3 – Verfassung und Inneres 
Departamentul 3 – Constituţie şi afaceri 
interne

Paulustorgasse 4, 8010 Graz 
 +43 316 877-2084 

 abteilung3@stmk.gv.at 
 verwaltung.steiermark.at

Servicestellen der Stadt Graz 
Centrele de service
Centrul de service din  
Andritzer Reichsstraße 38
Mo–Fr 7–13 Uhr und Mi 13–18 Uhr

Centrul de service din  
Bahnhofgürtel 85, 1. OG
Mo–Fr 7–13 Uhr und Di 13–18 Uhr

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 104 
(Ostbahnhof)
Mo–Fr 7–13 Uhr und Do 13–18 Uhr

Centrul de service din 
 Kärntner Straße 411
Mo–Fr 7–13 Uhrund Do 13–18 Uhr

Centrul de service din Schmiedgasse 26
Haupteingang: Portier im Amtshaus, Parterre 
Mo–Fr 7–13 Uhr und Mo 13–18 Uhr 

Centrul de service din  
St. Peter-Hauptstraße 85
Mo–Fr 7–13 Uhr und Di 13–18 Uhr

Centrul de service din 
Stiftingtalstraße 3, 1. OG
Mo–Fr 7–13 Uhr und Mi 13–18 Uhr

Expositur Mariatroster Straße 37
Mi 7–13 Uhr

KONTAKT  
 +43 316 872-6666 
 +43 316 872-6689 

 servicestelle@stadt.graz.at  
 graz.at/servicestellen

Informație
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ELIBERAREA UNUI PAŞAPORT DE 
CĂLĂTORIE 
Puteţi obţine un paşaport de călătorie de la 
centrul de service al oraşului Graz în sediul 
central, Schmiedgasse 26, 8011 Graz, tel.: 
+43 316 872-5252. Costurile se ridică la 
75,90 euro, iar paşaportul de călătorie este 
valabil 10 ani. Economisiţi timp de aşteptare 
în cazul în care vă programaţi la adresa  
graz.at/reisepass online. 

Dispuneţi însă de posibilitatea de a solicita 
eliberarea paşaportului dumneavoastră de 
călătorie şi altor autorităţi austriece compe-
tente în domeniul paşapoartelor. Aşa-numitul 
„paşaport de înaltă siguranţă” este tipărit la 
Viena de către Imprimeria de Stat a Republicii 
Austria şi vă este expediat în termen de cinci 
zile lucrătoare. Veţi recepţiona paşaportul 
prin scrisoare RSb (scrisoare cu confirmare 
de primire albă). Această scrisoare poate 
fi înmânată şi persoanelor desemnate de 
dumneavoastră – de exemplu la locul de 
muncă. În situaţia în care nicio persoană nu 
va prelua scrisoarea dumneavoastră, veţi fi 
informat, iar scrisoarea va fi depusă pentru 
dumneavoastră la oficiul poştal. 

Documentele care vă sunt necesare pentru 
a solicita eliberarea unui paşaport vă sunt 
comunicate la centrul de service la numărul de 
telefon: +43 316 872-5252. În situaţia în care, 
pentru cererea dumneavoastră de eliberare a 
unui paşaport, vă este necesar şi un certificat 

de cetăţenie, puteţi solicita şi acest document 
la serviciul pentru stare civilă şi cetăţenie. În 
situaţia în care aveţi nevoie de un paşaport 
nou în regim de urgenţă, sunt disponibile în 
acest scop două posibilităţi:
•  Paşaport expres: transmitere în termen 

de trei zile lucrătoare, costuri 100 euro
•  Paşaport eliberat într-o zi: transmitere 

până la următoarea zi lucrătoare, costuri 
220 euro.

•  Ambele paşapoarte sunt valabile  
zece ani. 

•  Paşaportul de urgenţă: este eliberat  
în incinta aeroportului Graz, fiind valabil 
numai o jumătate de an. Atenţie:  
În anumite ţări nu este permisă intrarea  
cu un paşaport de urgenţă! 

În Austria, copiii trebuie să dețină propriul 
paşaport de călătorie în cazul în care sunt 
cetăţeni austrieci. 

Costurile pentru paşapoartele de călătorie 
ale copiilor care deţin calitatea de cetăţeni 
austrieci:
•  Cererea iniţială pentru copii până la 

împlinirea vârstei de 2 ani: gratuit
•  Până la împlinirea vârstei de 12 ani: 30 

euro (paşaport expres 45 euro, paşaport 
eliberat într-o zi 165 euro)

•  De la împlinirea vârstei de 12 ani: 100 
euro (paşaport expres 100 euro, paşa-
port eliberat într-o zi 220 euro). 

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN GRAZ
ELIBERAREA UNUI 
DOCUMENT DE IDENTITATE
Documentul de identitate în format practic 
de carte de credit vă simplifică procedura de 
legitimare; nu este necesară deţinerea în toate 
situaţiile a paşaportului asupra persoanei. În 
mod suplimentar, documentul de identitate are 
valoare de document de călătorie în 32 de 
state europene. Şi documentul de identitate este 
eliberat de centrul de service al oraşului Graz. 
Costurile se ridică la 61,50 euro, iar eliberarea 
durează până la două săptămâni. La adresa 
graz.at/reisepass puteţi rezerva online o dată 
la alegerea dumneavoastră şi evitaţi în acest 
mod orice timp de aşteptare. 

ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT 
DE CETĂŢENIE
Autoritatea de relaţii cu cetăţenii, serviciul 
de eliberare de paşapoarte şi documente, 
emite certificatul de cetăţenie pentru cetăţenii 
austrieci. Persoanele care doresc eliberarea 
unui certificat de cetăţenie în Graz, trebuie să 
deţină şi domiciliul principal în Graz. 

În funcţie de opţiunea de eliberare a certifica-
tului de cetăţenie pentru dumneavoastră sau 
pentru copilul dumneavoastră şi dacă deţineţi 
cetăţenia prin origine sau acordare, trebuie să 
prezentaţi documente diferite. 

Din acest motiv, apelaţi telefonic autoritatea 
şi informaţi-vă în mod corespunzător – tel.: 
+43 316 872-5185, 5187, 5188. La aceste 
numere de telefon puteţi stabili o programare. 

Costuri: 48,50 euro. La această sumă se pot 
adăuga şi costurile pentru eventuale documente 
suplimentare necesare sau traduceri. Pentru 

un copil, dovada este gratuită în situaţia în 
care cererea este formulată în primii doi ani 
de viaţă, iar copilul este cetăţean austriac (o 
excepţie este reprezentată de certificatul de 
cetăţenie disponibil contra cost, eliberat după 
dobândirea cetăţeniei).
În situaţia în care doriţi să solicitaţi un paşa-
port în baza noului dumneavoastră certificat 
de cetăţenie, dispuneţi de posibilitatea de a 
efectua şi acest demers la autoritatea de relaţii 
cu cetăţenii/servicii de eliberare paşapoarte 
şi documente. 

ELIBERAREA UNUI  
CERTIFICAT DE NAŞTERE 
Pentru fiecare copil născut în Graz se pot 
elibera, contra unei taxe de 9,30 euro, exem-
plare suplimentare ale certificatelor de naştere. 
(Situaţia privind taxele la data de 01.01.2017)

ÎNVĂŢĂMÂNT OBLIGATORIU
Pentru toţi copii care locuiesc minim un se-
mestru în Austria, se aplică obligativitatea 
de frecventare a formelor de învăţământ. 
Această obligaţie este aplicabilă începând 
cu anul în care copilul împlineşte înainte de 1 
septembrie vârsta de şase ani şi este valabilă 

Biroul de relaţii interne pentru 
cetăţeni
Serviciul paşapoarte şi documente
 
Sediul central, 
Schmiedgasse 26, parter 
8011 Graz

 +43 316 872-5252 
 pass-urkundenservice@stadt.graz.at

Informație
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I

pentru o perioadă de nouă ani şcolari. Obli-
gaţia de frecventare a formelor de învăţământ 
este respectată prin participarea la cursurile 
următoarelor şcoli: 

  În primii patru ani şcolari: 
• Şcoala primară (şcoala generală) 
•   În clasele 5–8: şcoala de specialitate, 

şcoala gimnazială şi liceală
•   În clasa a 9–a: şcoala politehnică 

respectiv frecventarea/continuarea 
studiilor în cadrul unei şcoli secundare, 
respectiv superioare (profesionale).

Aproape toate şcolile oferă (contra cost)
un serviciu de îngrijire a copiilor pe timpul zilei.

ASIGURARE DE SĂNĂTATE
Imediat ce începeţi să lucraţi şi să obţineţi 
lunar venituri peste 425,70 (taxă, situaţia 
la data de 01.01.2017) euro, angajatorul 
dumneavoastră trebuie să vă înregistreze la 
asigurările sociale. În acest caz, beneficiaţi 
de o asigurare de sănătate, asigurare în caz 
de accident şi pensie şi puteţi beneficia de 
toate serviciile medicale. Soţia/soţul, precum 
şi copiii dumneavoastră sunt incluşi în asigu-
rare. Puteţi consulta mai multe informaţii cu 
privire la acest subiect în capitolul „Sănătate”.

OBSERVAŢIE
Puteţi consulta mai multe informaţii în capitolele  
„Instruire” şi „Copii şi adolescenţi”. 

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN GRAZ

tuarea acestui demers este permisă circularea 
cu autovehiculul dumneavoastră pe drumurile 
publice (înregistrare la autorităţi). 

După plata taxelor prevăzute veţi primi nu-
merele de înmatriculare acordate de către 
autorităţi (plăcuţele cu numerele de înma-
triculare) şi plăcuţa care atestă efectuarea 
inspecţiei („abţibild”). Agentul dumneavoastră 
de asigurări asigură cu plăcere înmatricularea, 
respectiv reînmatricularea autovehiculului dum-
neavoastră şi vă înmânează ulterior numerele 
de înmatriculare. Dispuneţi de posibilitatea de 
a înregistra şi pe cont propriu autoturismul/
motocicleta dumneavoastră la societatea de 
asigurare sau la un alt oficiu de înmatriculare. 
Informaţiile cu privire la documentele necesare 
vă sunt puse la dispoziţie la faţa locului. Este 
permisă circularea pe autostrăzile din Austria 
numai dacă deţineţi o rovinietă (aceasta va 

fi aplicată într-o zonă vizibilă de pe latura 
interioară a parbrizului autovehiculului dum-
neavoastră; rovinieta este comercializată de 
cluburile de automobilism, de oficiile poştale, 
staţiile de alimentare cu carburant, tutungerii). 
Valabilitate: 10 zile, 2 luni sau 1 an. În Austria 
este aplicabilă obligaţia de purtare a centurii 
de siguranţă – centura de siguranţă trebuie 
cuplată pentru toţi pasagerii de la bordul 
unui autovehicul! Copii care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani şi cu o înălţime mai mică 
de 1,50 metri-, trebuie să fie aşezaţi într-un 
sistem corespunzător de imobilizare pentru 
copii (scaun pentru copii). 

OBSERVAŢIE
Informaţii cu privire la permisul de conducere sunt 
disponibile în capitolul „Transport”. Informaţii 
suplimentare cu privire la temele menţionate mai 
sus sunt disponibile la adresa:  
help.gv.at 

Fotografie: Graz Tourismus © Harry Schiffer

LOCUINŢĂ/MUNCĂ/SĂNĂTATE/
SITUAŢII DE VIAŢĂ ŞI PROBLEME 
SOCIALE
OBSERVAŢIE
Vă rugăm să consultaţi detaliile cu privire la 
aceste teme în capitolele omonime.

CURSURI DE LIMBA GERMANĂ
OBSERVAŢIE
Consultaţi detaliile corespunzătoare în capitolul 
„Integrare şi migrare”.

AUTOVEHICUL/PERMIS DE  
CONDUCERE
În Austria, pentru autovehicule (autoturisme, 
camioane, motocicletă, scuter) se aplică obli-
gaţia de asigurare. Astfel trebuie să încheiaţi 
o asigurare de răspundere civilă obligatorie 
la o societate de asigurare. Numai după efec-

Biroul de relaţii interne pentru 
cetăţeni
Sediul central, Schmiedgasse 26/3,  
8011 Graz

 +43 316 872-5201 
 graz.at/buergerInnenamt

Departamentul pentru instruire  
şi integrare 
Keesgasse 6, 8011 Graz

 +43 316 872-7474 
 abiservice@stadt.graz.at

Informație
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WOIST – centrul de informare
în domeniul locativ al oraşului Graz 
Schillerplatz 4, parter, 8011 Graz

 +43 316 872-5450
 +43 316 872-5459

 wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at 

INFO POINT
Schillerplatz 4, parter, 8011 Graz

Biroul central de primire pentru  
cereri şi documente:  
De luni până vineri, între orele 7 şi 15 
 
Înmânarea cheilor: de luni până vineri,  
între orele 7 şi 13/parter centru de informare  

Înmânarea tichetelor pentru programarea 
vizitelor la administraţia pentru locuinţe: 
marţi şi vineri, între orele 7 şi 9, subsol (max. 
60 tichete/zi) 

 +43 316 872-5402 sau -5403
 +43 316 872-5409

 wohnungswesen@stadt.graz.at

Locuinţe sociale/administrarea locuin-
ţelor 
Schillerplatz 4, etajul 3, 8011 Graz  
 

 +43 316 872-5413 Locuinţe sociale 
 +43 316 872-5444 Locuințe sociale 
 fără bariere 

 +43 316 872-5409 
 wohnungsmanagement@stadt.graz.at 

Managementul clădirilor/administraţia 
imobilului
Schillerplatz 4, etajul 1, 8011 Graz 
 

 +43 316 872-5432 
 +43 316 872-5489 

 gebaeudemanagement@stadt.graz.at 

Biroul de conciliere
Biroul central de primire: de luni până 
vineri, între orele 7 şi 15/parter centru de 
informare, biroul de conciliere/etajul 4: marţi 
şi vineri, între orele 8 şi 12 
 

 +43 316 872-5424 
 +43 316 872-5409 

 schlichtungsstelle@stadt.graz.at 

Oficiul responsabil pentru subvenţiile la 
plata chiriei
Biroul central de primire: de luni până vineri, 
între orele 7 şi 15/Parter centru de informare 
subvenţii la plata chirie/etajul 4: marţi şi 
vineri, între orele 8 şi 12 
 

 +43 316 872-5423
 +43 316 872-5409

 mietzinszuzahlung@stadt.graz.at

II

OBLIGAŢIA DE ÎNREGISTRARE
În situaţia în care vă mutaţi în Austria sau 
dacă vă schimbaţi adresa pe teritoriul Austriei 
trebuie să vă declaraţi adresa de domiciliu 
la autorităţi în termen de trei zile. Consultaţi 
informaţii suplimentare cu privire la obligaţia 
de înregistrare în capitolul „Pentru prima dată 
în Graz”.

GĂSIREA UNEI LOCUINŢE
Puteţi găsi o locuinţă prin intermediul 
•  dezvoltatorilor imobiliari
• agenţilor imobiliari
•   locatorilor/vânzătorilor persoane fizice

Cel mai simplu este să consultaţi anunţurile cu 
privire la locuinţele disponibile pentru închiriere, 
publicate în ziarele cotidiene şi săptămânale. 
Sunt disponibile şi reviste speciale exclusiv 
cu anunţuri cu privire la tranzacţionarea de 
locuinţe. Cu siguranță, găsiţi şi pe internet 
nenumărate oferte de locuinţe. 

Atenţie:
Agenţii imobiliari solicită un comision pentru 
intermedierea unei locuinţe (de regulă două 
chirii lunare, respectiv o anumită cotă pro-
centuală din preţul de cumpărare). Solicitaţi 
verificarea contractelor de închiriere şi de 
vânzare-cumpărare de către o persoană care 
deţine cunoştinţe în domeniul juridic (avocat, 
avocată, asociaţii de locatari, camera de 
muncă, centrul de informare în domeniul lo-
cativ al oraşului Graz). Interesaţi-vă care sunt 

costurile incluse deja în chirie – aşa-numitele 
cheltuieli de exploatare, de exemplu încălzire, 
evacuarea deşeurilor, curăţenia în locuinţă 
determină o creştere enormă a cheltuielilor 
totale pentru o locuinţă. 
Un contract de închiriere trebuie să fie încheiat 
pentru o perioadă de minim trei ani. Locatara/
locatarul poate dispune însă de posibilitatea 
de a rezilia contractul după un an (atenţie: 
termenul de preaviz este de trei luni). Raportul 
de locaţiune poate înceta însă în orice moment 
în baza acordului părţilor. 

LOCUINŢĂ SOCIALĂ
În situaţia în care sunt întrunite anumite condiţii, 
se poate solicita la autoritatea de administrare a 
locuinţelor a oraşului Graz acordarea uneia din-
tre cele aproximativ 11.000 de locuinţe sociale. 
Puteţi consulta aceste condiţii la adresa graz.at
O locuinţă socială poate fi solicitată în formă 
scrisă în baza formularului de cerere sau pe 
internet. La cerere este necesară anexarea mai 
multor documente. 
Ca urmare a numărului redus de locuinţe dis-
ponibile nu este posibilă formularea pe loc a 
unei oferte cu privire la locuinţele disponibile, 
cu excepţia „Locuinţelor sociale fără perioadă 
de aşteptare” menţionate în secţiunea graz.at/ 
wohnen. Durata minimă de aşteptare este în 
prezent, pentru gospodăriile cu 1, 2 şi 3 persoa-
ne, de nouă până la douăsprezece luni, pentru 
gospodăriile cu 4 sau mai multe persoane trebuie  
luată în calcul o perioadă de aşteptare de 18 
până la 24 de luni.

SUBVENŢIE LA PLATA CHIRIEI  
PENTRU LOCUINŢE SOCIALE
Locatarii care beneficiază de locuinţe sociale, 
respectiv locuinţe cooperatiste, pentru care 
oraşul Graz deţine dreptul de acordare, pot 
beneficia, în situaţia în care cheltuielile locative 
depăşesc o treime din venitul net al familiei, de 
o subvenţie la costurile pentru chirie. Informaţii: 
graz.at/wohnen

BIROUL DE INFORMARE ÎN DOMENIUL 
LOCATIV AL ORAŞULUI GRAZ WOIST
WOIST reprezintă o structură independentă de 
contact pentru probleme în domeniul locativ. 
Este oferită consultanţă gratuită în speţe asocia-
te locuinţei, de exemplu legislaţia aplicabilă în 

Informație

Informație

LOCUINŢĂ
domeniul locativ, subvenţii, ajutoare, căutarea 
de locuinţe, energie. Vă rugăm să prezentaţi 
toate documentele importante. 

OBSERVAŢIE
Consultaţi detaliile corespunzătoare în capitolul  
„Integrare şi migrare”.
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LOCUINŢĂ
II

ÎNREGISTRAREA LA FURNIZORII DE 
ENERGIE ELECTRICĂ, TERMICĂ, APĂ
Dispuneţi de posibilitatea de a vă abona 
sau dezabona de la serviciile de furnizare 
a energiei electrice, a gazelor naturale şi a 
energiei termice furnizate centralizat la Energie 
Graz, la centrul de relaţii cu clienţii cu adresa 
în Andreas-Hofer- Platz 15. Reabonarea unui 
consumator la alimentarea cu apă: la Holding 
Graz Wasserwirtschaft. 

ABONAREA LA SERVICIILE DE RA-
DIO ŞI TELEVIZIUNE
În Austria este aplicată obligaţia de plată a 
taxei pentru radio şi televiziune. Vă rugăm 
să înregistraţi echipamentele dumneavoastră 
la centrul de servicii de informare cu privire 
la taxele aplicabile (GIS) din cadrul ORF.  

 

Asociaţii de locatari Stiria 
Feuerbachgasse 1, 8020 Graz 
 
Program de lucru cu publicul: 
De luni până joi între orele 9 şi 12 şi între 
orele 13 şi 16, vineri între orele 9 şi 12 
 

 +43 50 195 43 00 
 steiermark@mietervereinigung.at 

 mietervereinigung.at 
 
Numai pentru membri! Acordarea de  
consultanţă numai cu programare. 

Camera de muncă Stiria
Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz 
 
Consultanţă telefonică: 
De luni până vineri între orele 8 şi 13 
 

 +43 5 77 99 0  
 akstmk.at 

Asociaţia de protecţie a locatarilor 
Austria
Sparbersbachgasse 61/P, 8010 Graz 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 
Luni între orele 14.30 şi 17.00, miercuri între 
orele 14.30 şi 19.00, vineri între orele 9.00 
şi 11.30. Este necesară programarea. 
 

 +43 316 38 48 30 
 office@mieterschutz-steiermark.at 

 mieterschutz-steiermark.at 

Centru de relaţii cu clienţii Energie Graz
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz 
  
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: luni, 
marţi, miercuri şi vineri între orele 7.30 şi 
15.00, joi între orele 7.30 şi 18.00 
 

 +43 316 8057-1857 
 energie-graz.at

Informație

Holding Graz Wasserwirtschaft
Wasserwerkgasse 11, 8045 Graz 

 +43 316 887-7272 
 wasser@holding-graz.at 

 holding-graz.at/wasserwirtschaft

GIS – centrul de informare cu privire la 
taxe din cadrul ORF

 +43 810 00 10 80 (Service Hotline) 
 De luni până vineri, între orele 8 şi 21 
 Sâmbătă între orele 9 şi 17

 kundenservice@gis.at
 gis.at

Formularele de înregistrare sunt disponibile şi 
la centrele de service ale oraşului Graz.

Informație

Puteţi accesa formularul de înregistrare de pe 
internet la adresa gis.at. În anumite condiţii este 
posibilă scutirea de la obligaţia de plată a 
taxelor radio. Montarea unei antene prin satelit 
la nivelul imobilului închiriat trebuie aprobată 
de către administraţia imobilului. 

CONVIEŢUIRE ÎN CONDIŢII BUNE
Cu siguranţă că atunci când vă mutaţi într-un 
oraş nou apar multe modificări în ceea ce 
priveşte stilul de viaţă. Şi în calitate de nou 
locatar sau proprietar de locuinţă este necesar 
să vă adaptați la regulile imobilului respectiv. 
Vă rugăm să aveţi în vedere că, în majorita-
tea imobilelor, este aplicabil un regulament 
de ordine interioară (afişat pe casa scării). 
Vă rugăm să respectaţi acest regulament de 
ordine interioară. Faceți cunoştință cu vecinii 
dumneavoastră în momentul în care vă mutaţi 
la adresă – chiar dacă nu vorbiţi încă prea 
bine limba germană, locatarii din imobil vor 
aprecia acest gest. Este interzisă efectuarea de 
lucrări ce produc zgomot în incinta locuinţei, în 
grădină sau în curte (bătăi de ciocan, tăierea 

cu ferăstrăul, tunderea gazonului, muzică la 
intensitate ridicată) de luni până vineri între 
orele 19 şi 7, sâmbăta şi între orele 12 şi 15, 
iar duminica şi cu ocazia sărbătorilor legale 
sunt interzise pe parcursul întregii zile. Cu 
caracter general, în intervalul orar cuprins între 
orele 22 şi 7 se aplică obligaţia de respectare 
a liniştii în timpul nopţii. Dacă organizaţi o 
petrecere, în locuinţa dumneavoastră sau în 
curte, fiţi amabil şi informaţi-i în prealabil pe 
vecinii dumneavoastră. Evitaţi să faceţi grătar 
pe balcon (se formează fum puternic). Vă 
rugăm să nu blocaţi casa scării cu biciclete, 
cărucioare pentru copii, etc. Utilizaţi pubelele 
şi sortaţi deşeurile dumneavoastră (a se vedea 
informaţiile menţionate în cele ce urmează). 

„Serviciul de vecinătate Graz”
Biroul de soluţionare a conflictelor
Keesgasse 6, parter, 8010 Graz

 +43 316 872-2180

Informație

 Foto: iStockphoto © ah_fotobox 
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LOCUINŢĂ
II

SOLUŢIONAREA CONFLICTELOR ÎN  
ANSAMBLURILE REZIDENŢIALE
Pentru a soluţiona rapid şi amiabil conflictele în 
ansamblurile rezidenţiale, dispuneţi de posibi-
litatea de a vă adresa „biroului de soluţionare 
a conflictelor” cu serviciul său de vecinătate. 
Oferta include clasificarea situaţiei de fapt 
aferentă conflictului de vecinătate, informaţii 
de natură juridică, mediere între locatarii din 
imobil, precum şi intermedierea către structurile 
competente. Patru mediatori sunt la dispoziția 
dumneavoastră pentru a vă oferi consultanță 
şi asistență. 

„Linia de asistenţă telefonică pentru soluţiona-
rea conflictelor” este disponibilă la numărul: 
+43 316 872-2180 de luni până joi între orele 
8 şi 15 şi vineri între orele 8 şi 12.

LISTA DE VERIFICĂRI PENTRU 
SCHIMBAREA LOCUINŢEI
În următoarele două pagini este prezentată 
o listă detaliată cu toate demersurile pe care 
trebuie să le efectuaţi în raport cu autorităţile 
şi detaliile pe care trebuie să le rezolvaţi în 
cazul unei mutări.

REDUCEREA CONSUMULUI  
DE ENERGIE
Reducerea consumului de energie cu raportare 
la curentul electric şi la încălzire protejează 
bugetul dumneavoastră! Utilizarea energi-
ei termice de la centrala de termoficare (în 
parte în funcţie de venitul dumneavoastră) 

şi montarea de instalaţii solare sunt sub-
venţionate de către oraşul Graz. Informaţii 
cu privire la acest subiect pot fi consultate 
pe internet la adresa oekostadt.graz.at. 
Pentru informații cu privire la subiectul „Ener-
giei termice de la centrala de termoficare”, în 
special privind opţiunile de branşare: accesați  
Energie Graz la adresa energie-graz.at  
sau tel.: +43 316 80 57-9090.

DEŞEURI: EVITARE, SORTARE,  
ELIMINARE CORECTĂ!
Gospodărirea deşeurilor este reglementată 
legal în Austria. În acest context, evitarea 
deşeurilor este prioritară. Gestionarea deşe-
urilor conform normelor aplicabile constituie 
o contribuţie esenţială la protecţia mediului şi 
la protejarea resurselor. 
În oraşul Graz sunt amplasate recipiente pentru 
sortarea deşeurilor: 

Reducerea consumului de energie:

Autoritatea urbană de mediu
„Consultanţă în domeniul energetic”

 +43 316 872-4302
 umweltamt@stadt-graz.at

 umwelt.graz.at

Informație

•  Deşeuri reziduale (pubela neagră; pen-
tru veselă, sticlă provenită de la ferestre, 
reziduuri măturate, aşternut pentru pisici, 
oase, hârtie murdară, scutece, jucării, saci 
de aspirator, etc.)

•  Deşeuri biologice (pubela maro; pentru 
deşeuri provenite de la legume şi fructe, 
alimente uscate, resturi alimentare solide, 
flori, plante, iarbă tăiată, frunze, crengi, 
zaţ de cafea şi resturile de ceai cu hârtie 
de filtru, coji de ouă, etc.)

•  Hârtie (pubela roşie; pentru hârtie, car-
toane, ziare, cataloage, cărţi, dosare...)

•  Ambalaje de sticlă (pubela verde; pentru 
sticlă, cu sortare în funcţie de sticlă albă şi 
colorată)

•  Ambalaje uşoare (pubela galbenă; 
pentru toate ambalajele din material 
plastic şi material compozit, material textil, 
ceramică, polistiren, lemn, veselă de unică 
folosinţă) şi

•  Ambalaje metalice (pubela albastră; 
pentru cutii de băuturi, cutii de conserve, 
cutii pentru hrana pentru animale, cutii de 
vopsea şi de lac, folii de capac etc.)

Deşeurile voluminoase, de exemplu saltele, 
mobilier, biciclete, plante tăiate, moloz, apara-
tură electrică veche şi substanţe problematice 
(de exemplu vopsele, ulei vechi, baterii etc.) 
trebuie predate separat la centrul de reciclare 
al Holding Graz. Taxa de acces 4 euro, pentru 
deşeurile voluminoase cu o greutate de până 
la 200 kg nu se achită nicio taxă. 

Substanţele problematice pot fi predate şi la 
centrul expres de colectare a substanţelor to-
xice al holding-ului Graz pentru gospodărirea 
deşeurilor (un centru mobil de colectare a 

substanţelor problematice, pentru termenele şi 
punctele de oprire, sunați la numărul de telefon  
+43 316 872-4388), existând şi posibilitatea 
de predare la brigada de pompieri (brigada 
centrală de pompieri Lendplatz, secţia de 
pompieri Dietrichsteinplatz, de luni până vineri 
între orele 8 şi 17, sâmbătă între orele 8 şi 14). 

Toate informaţiile cu privire la evitarea, sortarea 
şi eliminarea deşeurilor sunt puse la dispoziţie 
de către centrul de consultanţă în domeniul 
deşeurilor şi al mediului din cadrul oraşului 
Graz la adresa umwelt.graz. at. La pagina 
respectivă sunt disponibile şi „Fişe de sortare 
a deşeurilor” în 19 limbi.

Holding Graz Gospodărirea deşeurilor 
centrul de reciclare
Solicitarea/comandarea/modificarea de 
pubele pentru deşeuri biologice şi deşeuri 
reziduale; taxe pentru deşeuri 
 
Sturzgasse 16, 8020 Graz 
 

 +43 316 887-7272 
 +43 316 887-7117 

 holding-graz.at 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL: 
De luni până vineri, între orele 7 şi 17  
sâmbăta, duminica şi cu ocazia sărbătorilor 
legale,  
între orele 8 şi 18

Departamentul de consultanţă în dome-
niul deşeurilor şi al protecţiei mediului 
al oraşului Graz
Schmiedgasse 26, 8011 Graz
 

 +43 316 872-4388
 umwelt.graz.at

Informație
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LISTA DE VERIFICĂRI

ÎNAINTE DE MUTARE
•  Reziliere la termen a vechiului  

contract de închiriere
•  Eventual clarificarea compensaţiilor cu 

locatarul ulterior şi solicitarea confirmării 
în formă scrisă a dotărilor din locuinţă

•  Citirea consumului contoarelor – gaze, 
energie electrică, apă, încălzire (în ve-
chea şi noua locuinţă!)

•    Abonarea/dezabonarea de la alimenta-
rea cu energie termică de la centrala de 
termoficare/gaze şi energie electrică în 
vechea locuinţă

•  Abonarea/dezabonarea de la radio şi  
televiziune/televiziunea prin cablu

•  Abonarea/dezabonarea de la telefon/
internet

•   Înregistrarea la timp la o nouă instituţie 
destinată îngrijirii copiilor/şcoală/creşă

•  Solicitarea redirecţionării expediţiilor 
poştale la noua adresă

•   Informarea angajatorului cu privire la 
valorificarea concediului special

•  Programare pentru predarea şi preluarea 
locuinţei (proces verbal de predare)

•  Restituirea eventualei autorizaţii de parcare
•  În caz de necesitate: planificarea şi coor-

donarea lucrărilor de renovare a locuinţei 
vechi şi/sau noi

•  În caz de necesitate: mandatarea unei fir-
me de mutări care să efectueze relocarea

CARE SUNT ASPECTELE DE CARE TREBUIE SĂ ŢINEŢI CONT  
LA SCHIMBAREA LOCUINŢEI

•  În caz de necesitate: organizarea ajutoa-
relor pentru mutare, asigurarea cutiilor 
de ambalaje şi a vehiculelor de transport, 
precum şi planificarea unei date pentru 
efectuarea mutării

•  Informarea la timp a societăţii la care este 
încheiată asigurarea pentru bunurile din 
locuinţă cu privire la mutarea planificată 
(de regulă se aplică protecţia conferită 
prin asigurare şi pentru mutare)

•  În caz de necesitate: organizarea unei 
zone în care va fi interzisă pe termen scurt 
staţionarea, pentru a putea efectua 
operaţiunile de încărcare şi descărcare a 
vehiculului de mutare

•  Colectarea tuturor documentelor justificati-
ve cu privire la mutare (facturi etc.) pentru 
a asigura deductibilitatea fiscală

•  Consemnarea stării noii locuinţe înainte 
de mutarea în incinta acesteia (de exem-
plu proces verbal de recepţie şi fotografii)

•  Eventual obţinerea de informaţii cu privire 
la posibilităţile de eliminare a deşeurilor 
voluminoase în localitatea dumneavoastră

•  Solicitarea decontării finale  
cu privire la chirie pentru locuinţa veche

•  Rezilierea mandatelor de debitare directă 
cu privire la costurile referitoare la chirie,  
cheltuielile de exploatare şi energie  
pentru vechea locuinţă

DUPĂ MUTARE
•  Restituirea cheii vechii locuinţe
•  Înregistrarea, radierea, modificarea înre-

gistrării domiciliului principal
•  Inscripţionarea cu numele dumneavoastră 

a plăcuţelor de nume
•  Înregistrarea/radierea câinelui dumnea-

voastră
•  Solicitarea unui eventual permis de 

parcare
•  Solicitarea/comandarea/modificarea 

pubelei pentru deşeuri biologice 
şi a recipientului de deşeuri reziduale

•  Radierea autovehiculului şi înmatricularea 
acestuia la noul domiciliu

COMUNICAREA 
MODIFICĂRILOR DE ADRESĂ

• Angajator sau oficiul de ocupare  
 a forţei de muncă
•  Casa de asigurări de sănătate/casa de 

asigurări de pensii
•  Autoritatea de înmatriculare a autovehiculelor 
• Societatea de asigurare a autovehiculului
•  Instituţii financiare/societăţi de asigurare – 

comunicaţi din timp datele noii locuinţe (cel 
târziu la noua înregistrare) către societatea 
la care aţi asigurat bunurile din locuinţă!

• Instituţia de îngrijire a copiilor/şcoala/ 
 creşa/universitatea

• Administraţia financiară
• Cartea funciară
• Structura responsabilă pentru servicii civile
•  Documentul conform legislaţiei aplicabile 

cu privire la regimul armelor (de exemplu 
permis de portarmă) 

•  Asociaţia religioasă (de exemplu structura 
responsabilă pentru plata contribuţiilor 
bisericeşti)

•  Autoritatea militară (numai în caz de 
mutare în străinătate)

• Permis de vânătoare/pescuit
• Procuri
•  Abonamente curente (de exemplu ziare, 

reviste, teatru)
• Medici
• Biblioteci
•  GIS – centrul de informare cu privire la 

taxe din cadrul ORF
•  Asociaţii, cluburi (de exemplu carduri 

de client, club automobilistic, asociaţie 
sportivă, club de lectură)

• Autoritatea de protecţie socială
•  Autoritatea responsabilă pentru acorda-

rea de asistenţă în domeniul studiilor

OBSERVAŢIE
Această listă de verificări reprezintă un îndrumar 
pentru mutarea dumneavoastră şi nu prezintă un 
caracter exhaustiv. Informaţii preluate de la adresa 
help.gv.at. (Versiune: 01. 01. 2017)
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Piaţa muncii din Austria are la bază nume-
roase legi. 

CELE MAI IMPORTANTE REGLEMEN-
TĂRI PENTRU PIAŢA MUNCII

SE ASIGURĂ ACCESUL FĂRĂ RESTRICŢII 
PE PIAŢA MUNCII PENTRU:
•  Toate persoanele care deţin cetăţenia 

austriacă, soţii şi soţiile, precum şi copiii 
acestora, în măsura în care deţin un drept 
de stabilire în sensul NAG (legii privind 
dreptul de stabilire şi de şedere). 

•  Toţi cetăţenii următoarelor state:  
Belgia, Danemarca, Germania, Finlan-
da, Franţa, Grecia, Marea Britanie şi 
Irlanda de Nord, Irlanda, Islanda, Italia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Olanda, 
Norvegia, Portugalia, Suedia, Spania, 
Cipru, Elveţia. 

SUNT EXCEPTATE DE LA PREVEDERILE 
LEGII PRIVIND ANGAJAREA CETĂŢENI-
LOR STRĂINI 
printre altele, refugiaţi recunoscuţi în sensul 
convenţiilor aplicabile, cetăţenii străini în ser-
viciul diplomatic sau consulat şi funcţionarii 
externi ai acestora, precum şi persoanele care 
studiază şi efectuează cercetări la universităţi 
şi instituţii ştiinţifice. 

CARDUL ROŞU-ALB-ROŞU
Există două variante de card roşu-alb-roşu:

•  Cardul RWR: conferă dreptul de stabilire 
şi de incadrare la un anumit angajator.

• Cardul RWR plus: conferă dreptul de 
 stabilire şi

Cardul roşu-alb-roşu este emis pentru 
•  personal cu un nivel deosebit de ridicat 

de calificare
•  specialişti in profesii în care se înregistrea-

ză deficit de personal 
•  alte persoane care ocupă poziţii cheie,
• precum şi 
•  absolvenţii de studii. 

Personalul calificat din state terţe, precum şi 
membri familiei dumneavoastră dispun, în 
baza cardului roşu-alb-roşu, de dreptul de a 
se stabili cu titlu permanent în Austria şi de a 
lucra în această ţară. Autorizarea se realizează 
în baza unui sistem de punctaj.

Cele mai importante criterii pentru obţinerea 
unui card roşu-alb-roşu sunt reprezentate de: 
calificare, experienţă profesională, cunoştinţele 
lingvistice, varsta, o ofertă adecvată pentru un 
loc de muncă şi o remunerare corespunzătoare.

„CARDUL ROŞU-ALB-ROŞU PLUS”
Cardul roşu-alb-roşu plus conferă dreptul de sta-
bilire şi de acces fără restricţii pe piaţa muncii.
O persoană care, pe parcursul unui interval
de 12 luni, a lucrat deja timp de 10 luni in 
baza unui card RWR, poate solicita un card

roşu-alb-roşu plus. Persoanele de specialitate 
şi cele care ocupă poziţii cheie cu cardul 
RWR pot fi însoţite ulterior de către membri 
familiei lor. Aceştia vor recepţiona pe loc un 
card roşu-alb-roşu plus şi acces fără restricţii 
pe piaţa muncii în Austria.
 
„ŞEDERE PERMANENTĂ ÎN UE”
Cine este stabilit deja de cinci ani în Austria, 
poate solicita un titlu de şedere denumit „şedere 
permanentă în UE”. 
Acesta conferă dreptul de stabilire pe peri-
oadă nedeterminată, cu acces fără restricţii 
pe piaţa muncii. Pentru titlurile de şedere sunt 
necesare cunoştinţe avansate de limba ger-
mană (nivelul B1).

CINT-CLUB INTERNATIONAL
În calitate de centru bilingv de competenţă 
şi de servicii pentru specialiştii şi personalul 
din funcţiile cheie de la nivel internaţional, 
precum şi pentru familiile acestora, CLUB IN-
TERNATIONAL susţine societăţile sale membre 
şi contribuie la internaţionalizarea centrului 
economic Stiria.

OBSERVAŢIE
Puteţi obţine informaţii suplimentare la numărul de 
telefon +43 316 601-759, cint.at, precum şi
la pagina de internet a Ministerului pentru Probleme 
Sociale la adresa  
sozialministerium.at şi a Ministerului  
de Interne bmi.gv.at. 

Foto: iStockphoto © lovro77
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SERVICII PENTRU PERSOANE AFLATE 
ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUN-
CĂ, AMS
„Agenţia de ocupare a forţei de muncă” (AMS) 
reprezintă autoritatea administrativă publică 
din domeniul promovării forţei de muncă din 
Austria şi este competentă pentru acordarea 
de consultanţă cu privire la tema prestării 
activităţii, pentru intermedierea de locuri de 
muncă şi pentru serviciile în asociere cu asi-
gurarea de şomaj. 
Centrul de informare profesională al AMS 
oferă informaţii cu privire la oportunităţile 
profesionale şi la posibilităţile de instruire, 
la locurile de muncă existente, punând la 
dispoziţie sfaturi practice şi recomandări cu 
privire la alegerea profesiei. 
În situaţia în care vă aflaţi în căutarea unui loc 
de muncă sau dacă ştiţi că veţi rămâne în scurt 
timp fără loc de muncă, înregistraţi-vă cât mai 
rapid posibil la reprezentanţa regională a AMS 

competentă pentru domiciliul dumneavoastră. 
Puteţi accesa informaţii exacte şi importante 
la pagina de internet ams.at

PROMOVĂRI DE INIŢIATIVE
în majoritatea ziarelor, în special în ediţiile 
săptămânale ale ziarelor cotidiene, puteţi 
consulta numeroase oferte de locuri de mun-
că. Dispuneţi de posibilitatea de a transmite 
documentele de promovare a candidaturii 
dumneavoastră şi din proprie iniţiativă către 
o firmă la care v-ar face plăcere să lucraţi. 
Şi pe internet sunt disponibile anumite plat-
forme de locuri de muncă cu diverse oferte 
de posturi.

CĂUTAREA DE LOCURI DE MUNCĂ LA 
NIVEL EUROPEAN
EURES ajută persoanele aflate în căutarea 
unui loc de muncă să îşi găsească un post în 
Spaţiul Economic European, eures.europa.eu

REPREZENTAREA INTERESELOR  
LUCRĂTORILOR
Camera de muncă: Camera de muncă repre-
zintă, în cooperare cu Confederaţia austriacă 
a sindicatelor, interesele lucrătorilor, precum 
şi ale consumatorilor în Austria.
Sindicat: Confederaţia austriacă a sindicatelor 
(ÖGB) reprezintă o organizaţie tip umbrelă 
în care sunt incluse numeroase sindicate de 
specialitate (de exemplu funcţionari publici, 
construcţii-exploatarea lemnului, angajaţi din 
domeniul privat). Aceasta reprezintă interesele 
persoanelor care deţin calitatea de angajaţi, 
dar şi ale persoanelor aflate în instruire, ale 
şomerilor şi ale pensionarilor. Astfel, ÖGB este 
implicată în negocierea contractelor colective 
generale sau a legilor. Cotizaţia de membru 
este reprezentată lunar de un procent din 
venitul brut. Pentru ucenici, elevi, studenţi, 
şomeri etc. sunt aplicabile acorduri speciale.  
Puteţi consulta informaţii mai detaliate şi la 
adresa oegb.at.
Comitet de întreprindere: În cadrul unei 
întreprinderi în care sunt încadraţi minim 5 
angajaţi cu drept de vot (independent de 
cetăţenia acestora), poate fi ales un comitet 
de întreprindere. Comitetul de întreprindere 
reprezintă interesele lucrătorilor în raport cu 
conducerea întreprinderii. O „cotizaţie pentru 
comitetul de întreprindere” pentru acoperirea 
costurilor este reţinută direct din salariu şi poate 
reprezenta maxim o jumătate de procent din 
venitul brut. 
Reprezentarea personalului: În cadrul unei 
administraţii publice, comitetul de întreprin-
dere este mandatat să asigure reprezentarea 
personalului.

RECUNOAŞTEREA  
CURSURILOR ABSOLVITE 
Pentru personalul din străinătate, recunoaşterea 
calificărilor profesionale poate prezenta un 
rol important pentru intrarea pe piaţa muncii 
din Austria. 

Pentru a oferi asistenţă în cadrul procesului de re-
cunoaştere şi evaluare au fost constituite diferite 
structuri de contact. Aceste structuri de contact 
oferă persoanelor care domiciliază în Austria 
consultaţii gratuite în scop de recunoaştere a 
studiilor, în mai multe limbi. În Graz, asociaţia 
ZEBRA, cu reprezentanţa sa AST, oferă infor-
maţii cu privire la recunoaşterea calificărilor şi 
a profesiilor deprinse în străinătate. 

Alte link-uri utile:
berufsanerkennung.at
aais.at, asbb.at
anlaufstelle-anerkennung.at
bmwf.gv.at/startseite/studierende/acade-
mic_mobility/enic_naric_austria

Centrul de specialitate pentru cetăţeni 
străini AMS
Niesenbergergasse 67-69, 8020 Graz 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
De luni până joi între orele 7.30 şi 15.30 
Vineri între orele 7.30 şi 13.00 
 

 +43 316 70 80-0 
 +43 316 70 80-590 

 afz.steiermark@ams.at 
 ams.at

AMS Graz Vest şi împrejurimi
Niesenbergergasse 67-69, 8020 Graz

 +43 316 70 80-0 
 +43 316 70 80-190

AMS Graz Est
Neutorgasse 46, 8010 Graz
 

 +43 316 70 80-0 
 +43 316 70 80-190

Informație

Camera de muncă Stiria
Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz 
 

 +43 5 77 99-0, akstmk.at

ÖGB regiunea Graz
Karl-Morre-Straße 32, 8020 Graz 
 

 +43 316 70 71 
 steiermark@oegb.at 

 oegb.at

Informație
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INDEPENDENŢA/ÎNREGISTRAREA 
UNEI ACTIVITĂŢI
În cazul în care doriţi să lucraţi pe cont propriu 
în Austria, puteţi solicita în prealabil consultanţă 
din partea camerei de comerţ cu privire la 
reprezentarea intereselor antreprenorilor. Este 
permisă desfăşurarea unei activităţi comerciale 
în Austria numai în situaţia în care este dispo-
nibilă o licenţă comercială. Ca dovadă a exis-
tenței la existenţa unei licenţei comerciale este 
utilizat extrasul de la registrul comerţului. Este 
necesar să se clarifice dacă vă este necesară 
o licenţă comercială sau o autorizaţie pentru 
exploatarea unui echipament operaţional, 
care este forma juridică pentru care optaţi în 
asociere cu întreprinderea dumneavoastră, 
cum intenţionaţi să finanţaţi firma, etc.

Serviciul pentru autorizarea activităţilor co-
merciale din cadrul biroului de relaţii interne 
pentru cetăţenie al oraşului Graz, precum şi 
Biroul de consultanţă pentru antreprenorii care 
înfiinţează societăţi comerciale din cadrul 
Camerei de comerţ Stiria vă vor informa care 
sunt condiţiile pe care trebuie să le respectaţi şi 
care sunt documentele care vă sunt necesare 
(gruenderservice.at).

ADOLESCENŢII ŞI MUNCA
Copiii şi adolescenţii beneficiază de protecţie 
specială în Austria, astfel încât încadrarea în 
muncă a copiilor este interzisă în Austria. Pe 
de altă parte, după absolvirea învăţământului 
obligatoriu cu o durată de nouă ani, adoles-

cenţi pot învăţa o meserie. Adolescenţii care 
au dreptul de a dobândi statutul de azilanţi şi 
care doresc să înveţe o meserie nu necesită o 
aprobare distinctă. În Austria, atât bărbaţii, cât 
şi femeile au dreptul de a învăţa şi a practica 
o profesie. Numeroşi elevi şi studenţi doresc 
să-şi câştige proprii bani chiar în perioada în 
care beneficiază de instruire. Detalii în acest 
sens vă sunt puse la dispoziţie de către AMS 
(datele de contact la pagina 28).

REINTEGRAREA ÎN MUNCĂ A  
PERSOANELOR CARE AU ÎNTRERUPT 
MULTĂ VREME ACTIVITATEA
bbs – Beschäftigungsbetriebe Steiermark – 
reprezintă o reţea de organizaţii non profit din 
întregul land Stiria care depun eforturi pentru 
reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor 
care au întrerupt multă vreme activitatea şi/
sau a celor care doresc să revină în activitate.

CONTRACT DE MUNCĂ/ 
FIŞA POSTULUI
Trebuie să primiţi din partea angajatorului 
dumneavoastră un contract de muncă sau 
o fişă a postului cu titlu de dovadă scrisă 
a raportului dumneavoastră de muncă. În 
această fişă a postului trebuie menţionate de 
exemplu numele şi adresa angajatorului şi a 
angajatului, data la care începe raportul de 
muncă, durata termenului de preaviz, salariul, 
scadenţa salariului, durata programului de 
lucru, durata concediului anual. Şi contractorii 
independenţi au dreptul la o fişă a postului. 

Contractele de instruire trebuie încheiate în 
toate situaţiile în formă scrisă. Contractele de 
muncă pot fi încheiate pe perioadă determinată 
sau nedeterminată.

ASIGURARE
Chiar înainte de începerea raportului dumnea-
voastră de muncă, angajatorul dumneavoastră 
trebuie să vă înregistreze la asigurarea socială 
competentă şi să achite contribuţiile corespun-
zătoare la asigurările sociale. Trebuie să primiţi 
de la angajator o copie a acestei înregistrări. 
În acest mod dețineți asigurarea de sănătate, 
de accident, şomaj şi de pensie şi veţi primi 
un „E-Card” în baza căruia puteţi valorifica 
servicii medicale. 

Contractorii independenţi trebuie să se înre-
gistreze pe cont propriu la asigurările sociale 
(Casa de asigurări sociale pentru sectorul 
comercial). Asigurarea obligatorie a contrac-
torilor independenţi include şi asigurarea de 
pensii, de sănătate şi de accident, precum şi 
asigurarea pentru liber profesionişti. Consultaţi 
în acest sens şi capitolul „Sănătate”.

Informaţii cu privire la recunoaşterea 
cursurilor absolvite: ZEBRA, structura 
de contact AST
Consultanţă numai cu programare! 
Granatengasse 4, etajul 3, 8020 Graz 
 

 + 43 316 83 56 30 
 ast.steiermark@zebra.or.at 

 zebra.or.at

Biroul de relaţii interne pentru cetăţeni, 
procedura în domeniul comercial
Schmiedgasse 26, 8011 Graz,  
sediu central, etajul 3  
  

 +43 316 872-5230 
 buergerinnenamt@stadt.graz.at 

 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
Luni, miercuri, vineri între orele 7.30 şi 13.00, 
marţi şi joi nu se lucrează cu publicul. 
 
Camera de comerţ Stiria
Serviciul pentru antreprenori
Körblergasse 111–113, 8010 Graz

 +43 316 601-600 
 gs@wkstmk.at

 gruenderservice.at

Informație
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PROGRAM DE LUCRU, CONCEDIU
Programul normal de lucru pentru o activitate 
cu normă întreagă în Austria este de 8 ore pe 
zi, 40 de ore săptămânal. Sunt admise şi alte 
forme de exercitare a programului de lucru, de 
exemplu activitate profesională minoră, acti-
vitate cu normă parţială, activitate sezonieră, 
etc. Dreptul la concediu este aplicabil pentru 
o perioadă de minim cinci săptămâni pe par-
cursul anului de lucru, acesta fiind aplicabil şi 
pentru angajaţii cu normă redusă, de exemplu 
angajaţii cu normă parţială.

Nu este reglementat un drept legal la un al 
13-lea şi un al 14-lea salariu lunar, angajatul 
dispune de un astfel de drept numai în măsura 
în care acesta este convenit în mod corespun-
zător contractual. 

IMPOZITE
Persoana cu domiciliul obişnuit în Austria are 
obligaţia de a impozita toate veniturile. Pentru 
a evita o dublă impozitare a veniturilor din 
străinătate, au fost încheiate cu statele vecine, 

respectiv cu statele UE, respectiv SEE acorduri 
de evitare a dublei impuneri. Angajaţii, şi 
pensionarii, achită impozit pe salariu, reţinut 
direct de către angajator şi virat către admi-
nistraţia financiară. În baza unei impozitări a 
personalului este posibilă obţinerea restituirii 
eventualelor impozite achitate nedatorat. Li-
ber profesioniştii achită impozit pe venit şi 
trebuie să depună o declaraţie cu privire la 
impozitul pe venit la administraţia financiară  
(finanzonline.at).

REZILIERE
Prin intermediul unei rezilieri dispuse de către 
angajator, acesta reziliază un raport de muncă 
pe perioadă nedeterminată. Rapoartele de 
muncă pe perioadă determinată pot fi reziliate 
pe parcursul perioadei limitate de valabilitate 
numai în măsura în care acest demers a fost 
convenit expres între angajator şi angajat. Ter-
menele şi intervalele de preaviz pentru reziliere 
sunt menţionate în contractul dumneavoastră 
de muncă sau în contractul colectiv de muncă 
aplicabil pentru dumneavoastră. 

Administraţia financiară a oraşului Graz
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 14–18, 
8010 Graz 
 

 +43 316 881-538 
 bmf.gv.at 

 finanzonline.bmf.gv.at 

bbs – Beschäftigungsbetriebe Steiermark
Keesgasse 3, etaj 2, 8010 Graz 
 

 office@bbsnet.at

Informație
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Fotografie: Joel Kernasenko

Graz este un „oraş al distanţelor scurte”: Pentru 
foarte multe demersuri, în special în centrul 
oraşului, vă puteți deplasa pe jos. În acest 
mod economisiţi bani, protejaţi mediul şi vă 
mențineți în formă! Dacă nu puteţi sau nu 
doriţi să vă deplasaţi pe jos, aveţi la dispoziţie 
următoarele posibilităţi: 

TRANSPORT ÎN COMUN –  
AUTOBUZ ŞI TRAMVAI
Graz dispune de o reţea densă de mijloace de 

TRANSPORT: DEPLASAREA CU AUTO-
TURISMUL, PARCARE, DEPLASAREA 
CU BICICLETA

transport în comun – aceasta este prezentată 
în harta reţelei anexată la această broşură 
„Pentru prima dată în Graz”, precum şi în 
dosarul pentru preţurile de călătorie. „Graz 
Linien” vă transportă cu autobuzul şi tramvaiul 
în orice colţ al oraşului, în intervalul cuprins 
între aproximativ ora 5 dimineaţa şi ora 24. 
Vineri şi sâmbătă, autobuzele „Nightline” vă 
transportă acasă şi după miezul nopţii. În au-
tobuz puteţi achiziţiona de la şofer (cu plata 
în numerar) legitimaţii de călătorie valabile 
pentru 1 oră şi 24 de ore. În tramvai puteţi 
achiziţiona de la automat (cu monede sau 
prin intermediul bancomatului, respectiv al 
cardurilor de credit), legitimaţii de călătorie 
valabile pentru 1 oră, 24 de ore, 1 săptămână, 
1 lună. De la tutungerie puteţi achiziţiona în 
avans legitimaţii de călătorie pentru 1 oră, 
24 de ore, 1 săptămână, precum şi legitimaţii 
de călătorie multiple. Legitimaţii de călătorie 
valabile pentru jumătate de an sau pentru un 
an sunt comercializate numai de către „Cen-
trul de mobilitate şi distribuţie” (a se vedea 
mai jos). Preţul legitimaţiilor de călătorie este 
identic în toate situaţiile, indiferent dacă sunt 
achiziţionate în autobuz/tramvai sau de la 
tutungerie.

Sunt aplicabile reduceri pentru seniori (înce-
pând cu vârsta de 60 de ani; în funcție de 
venit; detalii cu privire la acest aspect sunt 
disponibile în capitolul „Seniori”), precum şi 
pentru elevi şi ucenici.

Studenţii cu domiciliul principal în Graz bene-
ficiază din partea municipalităţii oraşului Graz 
de un „cec de mobilitate” în valoare de 30 
până la 40 de euro pentru fiecare semestru 
de studii. Informaţii cu privire la condiţiile 

care trebuie îndeplinite de către studenţi în 
acest scop, la modul în care poate fi utili-
zat „Cecul de mobilitate” şi la locaţia de la 
care va fi solicitat acesta sunt disponibile la  
adresa graz.at/ mobilitaetsscheck.

DEPLASAREA CU BICICLETA
Graz dispune de o reţea foarte bună de piste 
de biciclişti (aproximativ 120 de kilometri). 
„Cardul de biciclişti Graz” este pus la dispo-
ziţie gratis la „Mobil Zentral”,Jakoministraße
1, la Graz Tourismus, Herrengasse 16, la 
centrul de biciclete din gara centrală şi la 
departamentul pentru planificarea transpor-
turilor, Europaplatz 20, tel.: +43 316 872-
2882, e-mail: verkehrs- planung@stadt.graz.
at. La centrul de biciclete de la gara centrală 
(la sud de intrarea principală) dispuneţi de 
posibilitatea de a parca în condiţii de sigu-
ranţă bicicleta dumneavoastră sau o bicicle-
tă de închiriat (tel.: +43 664 61 73 874).  
graz.at/radstation
 

Mobil central
Jakoministraße 1, 8010 Graz 
 
Program de lucru cu publicul: 
De luni până vineri între orele 8 şi 18 
Sâmbătă între orele 9 şi 13 
 

 +43 316 887-4224 
 holding-graz.at/linien 

 mobilzentral.at

Informație

Departamentul pentru planificarea 
transporturilor
Europaplatz 20, etaj 7, 8020 Graz 
 

 +43 316 872-2881 
 verkehrsplanung@stadt.graz.at 

 graz.at/verkehrsplanung

Direcţia de poliţie a landului Stiria
Biroul de permise de conducere, Parkring 4, 
8010 Graz 
 
RELAȚII CU PUBLICUL: 
De luni până vineri între orele 8 şi 13 
 

 +43 316 059 133 60-6211
 lpd-st-verkehrsamt@polizei.gv.at

Informație
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DEPLASAREA CU AUTOTURISMUL
Permis de conducere: aveţi nevoie de un 
permis de conducere valabil. Limitele de timp 
sau termenele expirate din ţara de origine 
sunt aplicabile şi în Austria. În situaţia în care 
permisul dumneavoastră de conducere a fost 
eliberat într-un stat UE sau SEE, acesta este 
valabil şi în Austria (aveți însă posibilitatea 
de a solicita voluntar transcrierea acestuia). 

În situaţia în care sunteţi originar dintr-un stat 
terţ şi dacă vă înregistraţi domiciliul principal 
in Austria, puteţi conduce un autovehicul 
în primele şase luni şi în baza permisului 
de conducere eliberat în străinătate (este 
suficientă traducerea). 
În situaţia în care aveţi nevoie de acest do-
cument pentru o perioadă mai mare de o 
jumătate de an, permisul trebuie transcris 
cel târziu la momentul respectiv, iar dum-
neavoastră trebuie să absolviţi un examen 
practic. Pentru informaţii, vă rugăm să luaţi 
legătura cu direcţia de poliţie a landului Graz.

OBLIGAŢIA DE PURTARE A CENTU-
RII DE SIGURANŢĂ
În Austria, pe parcursul deplasării cu 
auto vehiculul, atât persoanele de pe 
locurile din faţă, cât şi cele de pe lo-
curile din spate au obligaţia de a uti-
liza centurile de siguranţă. Copii care  
nu au împlinit vârsta de 14 ani şi cu o înălţime 
mai mică de 1,50 metri, trebuie să fie aşezaţi 
întrun sistem corespunzător de imobilizare 
pentru copii (scaun pentru copii). 

PARCARE
În Graz sunt disponibile aproximativ 26.500 de 
locuri de parcare cu plată de-a lungul străzilor 
şi în pieţe, aşa-numite „zone albastre” şi „zone 
verzi”. Pentru a putea parca în zonele albastre, 
aveţi nevoie, de luni până vineri, între orele 9 
şi 20, precum şi sâmbăta între orele 9 şi 13, 
de un tichet de parcare care trebuie ampla-
sat vizibil la bordul autoturismului, în spatele 
parbrizului. În Europaplatz/Bahnhofvorplatz 
trebuie achitată zilnic, în intervalul cuprins 
între orele 8 şi 22, o taxă de parcare. Zonele 
albastre sunt marcate pe întreaga suprafaţă, cu 
semne de circulaţie la nivelul tuturor intrărilor 
şi ieşirilor către zona în cauză, respectiv la 
nivelul sectoarelor stradale.

Durata maximă de parcare este de 3 ore. 
Excepţii: Europaplatz/Bahnhofvorplatz – 
1 oră; Kaiser-Josef-Platz, Schlögelgasse şi 
Lendplatz 90 de minute. Zonele verzi sunt 
marcate de asemenea cu panouri de aten-
ţionare şi sunt aplicabile în zilele lucrătoare, 
de luni până vineri, între orele 9.00 şi 20.00. 
În aceste zone se poate parca fără limită de 
timp, în schimbul achitării unei taxe de parcare. 
Sâmbăta, parcarea în zonele verzi este gratuită.

Taxa de parcare poate fi plătită cu ajutorul 
automatului pentru tichete de parcare sau 
al telefonului mobil (handyparken.graz. at). 
Autovehiculele electrice se parchează gratuit 
în baza unui certificat oficial eliberat în acest 
sens. Pentru locuitori, antreprenori şi angajaţi 
există în anumite condiţii autorizaţii derogatorii. 

Administraţia străzilor – departamentul 
pentru taxe de parcare
Keesgasse 6, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-6565 
 parkgebuehrenreferat@stadt.graz.at 

 graz.at/parken

GPS – Servicii pentru spaţiile de  
parcare din Graz
Jakominigürtel 20, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-7565
 +43 316 872-7561 

 parkraumservice@stadt.graz.at
 parken.graz.at

Informație

Fotografie: Joel Kernasenko

În zonele verzi (doar aici) sunt disponibile şi 
carduri lunare şi anuale.
Pentru informaţii detaliate cu privire la subiectul 
„Parcarea în Graz” consultați adresa parken.
graz.at.

TICHETE ÖFFI: ONLINE & APP
Cum ar fi dacă aţi putea achiziţiona simplu, 
rapid şi comod biletul dumneavoastră de au-
tobuz şi tramvai din magazinul online al liniilor 
din Graz? Nu contează dacă sunteţi acasă, la 
biroul sau pe drum. Cu numai câteva clic-uri 
vă achiziţionaţi legitimaţia de călătorie! De la 
legitimaţia valabilă pentru un interval de 3 zile 
la legitimaţia valabilă mai multe săptămâni şi 
cea lunară, la legitimaţia de călătorie pentru 
studenţi, cea transmisibilă valabilă pentru o ju-
mătate de an, cea anuală şi până la „legitimaţia 
anuală Graz” pentru persoanele cu domiciliul 
principal în Graz. Dar lucrurile nu se opresc 
aici, în magazinul Online puteţi achiziţiona şi 
legitimaţia dumneavoastră de călătorie pentru 
toate zonele deservite de către asociaţia de 
transport din Stiria. Legitimaţia de călătorie 
pe telefonul mobil? Nicio problemă! Prin inter-
mediul aplicaţiilor „Offi-Ticket” al Graz Linien, 
precum şi „BusBahnBim” a societăţii de transport 

aveţi la dispoziţie legitimaţia dumneavoastră 
de călătorie smartphone-ul dumneavoastră 
în orice situație şi oriunde v-ați afla. Ambele 
aplicaţii sunt disponibile atât pe Google Play 
Store (pentru Android), cât şi în App Store 
(pentru IOS). Iar link-urile către descărcarea 
gratuită directă sunt disponibile în magazinul 
online al Graz Linien.
Cu un singur click: ticket.holding-graz.at
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Oraşul Graz îi însoţeşte pe cetăţenii săi în toate 
împrejurările vieţii. 

CĂSĂTORIE
Primul pas către viaţa de cuplu căsătorit este 
reprezentat de „notificarea intenţiei”, repre-
zentând înregistrarea oficială a căsătoriei 
în faţa ofiţerului de stare civilă. Vă rugăm 
să vă programaţi la oficiul de stare civilă al 
biroului de relaţii interne pentru cetăţeni din 
cadrul oraşului Graz la numărul de telefon:  
+43 316 872-5140, 5143 până la 5145 – 
astfel veţi afla şi care sunt documentele pe care 
trebui să le prezentaţi şi care sunt taxele pe care 
trebuie să le achitaţi. Cu ocazia înregistrării 
sunt stabilite locaţia, termenul şi procedura 
cununiei, precum şi viitorul dumneavoastră 
nume dobândit în urma căsătoriei. În calitate 
de cetăţean străin sunt aplicabile pentru dum-
neavoastră reglementările ţării dumneavoastră 
de origine. 

PARTENERIATUL ÎNREGISTRAT
Împreună cu partenerul dumneavoastră de 
acelaşi sex puteţi pune bazele unui „parte-
neriat înregistrat”. Pentru procedura nece-
sară vă puteţi programa la biroul de relaţii 
interne pentru cetăţeni la numărul de telefon:  
+43 316 872-5171. 

SARCINĂ
Imediat ce ştiţi că aşteptaţi un copil, trebuie să 
comunicaţi sarcina dumneavoastră şi data pro-
babilă a naşterii angajatorului dumneavoastră. 

Cu opt săptămâni înainte şi opt săptămâni după 
naştere se aplică pentru angajate o interdicţie 
absolută de desfăşurare a unei activităţi, în  
sensul protecţiei maternităţii. 

Pentru îngrijirea sănătăţii pentru mamă şi bebe-
luş este disponibilă „legitimaţia mama şi copi-
lul”, care reglementează o serie de examene 
medicale în timpul sarcinii şi până când copilul 
împlineşte 5 ani. Legitimaţia mama şi copilul vă 
este eliberată de către entitatea care constată 
sarcina dumneavoastră. Această legitimaţie 
este înmânată tuturor femeilor, independent de 
cetăţenie. Examenele medicale sunt gratuite 
numai în situaţia în care apelaţi în acest sens 
la un medic care a încheiat un contract cu 
casa dumneavoastră de asigurări de sănătate. 

În situaţia în care nu beneficiaţi de asigura-
re de sănătate, înainte de a beneficia de o 
examinare, puteţi solicita eliberarea de către 
casa dumneavoastră teritorială de asigurări 
de sănătate a unui document justificativ care 
să ateste dreptul respectiv. Veţi putea încasa 
indemnizaţia de creştere a copilului numai 
în situaţia în care respectaţi cu stricteţe toate 
examenele!

În cazul unei sarcini nedorite beneficiaţi de 
asistenţă din partea diferitelor structuri de 
consultanţă, de exemplu Centrul de sănătate 
pentru femei. Descoperiţi mai multe informaţii 
în acest sens în capitolul „Situaţii de urgenţă 
şi crize”.

DUPĂ NAŞTERE 
După naştere aveţi de făcut câteva drumuri la 
autorităţi. Oficiul de stare civilă al oraşului Graz 
– Registrul de naşteri vă oferă un serviciu premi-
at: în spitalul landului din Graz şi în sanatoriile 
Ragnitz şi Leonhard – în anumite condiţii – cer-
tificatul de naştere, confirmarea naşterii pentru 
Casa de asigurări de sănătate şi documentul de 
înregistrare a domiciliului vi se livrează direct  
la patul copilului! În situaţia în care domiciliul 
principal al copilului dumneavoastră se află 
în Graz şi dacă aţi născut la spitalul landului 
din Graz, puteţi obţine în acest mod şi certifi-
catul de cetăţenie. Nu sunt generate costuri 
suplimentare în acest mod. 

În situaţia în care aţi născut bebeluşul în alt spi-
tal, trebuie să îndepliniţi următoarele formalităţi:
•  Certificat de naştere: Certificatul de 

naştere vă este eliberat de către oficiul de 
stare civilă local competent. În situaţia în 
care bebeluşul dumneavoastră s-a născut 
în Graz, competenţa revine oficiului de 
stare civilă al oraşului Graz/registrul de 
naşteri. Această autoritate vă comunică şi 
care sunt documentele necesare.  
Tel.: +43 316 872-5161,  
e-mail standesamt@stadt.graz.at,  
graz.at.

•  Înregistrarea domiciliului:  
La centrul de service de la sediul central, 
Schmiedgasse 26, sau la un centru intern 
de service pentru relaţii cu cetăţenii (a 
se vedea capitolul „Pentru prima dată în 
Graz”). Vor fi prezentate: certificatul de 
naştere al copilului, fişa de înregistrare 
completată, documentul de identitate cu 
fotografie al persoanei care efectuează 
înregistrarea. 

•  Certificat de cetăţenie: La serviciul pen-
tru relaţii cu cetăţenii, tel.: +43 316 872-
5185, 5187, 5188. Un copil legitim devi-
ne automat prin naştere cetăţean austriac 
în situaţia în care unul dintre părinţi deţine 
la data respectivă cetăţenia austriacă. 
Copiii din afara căsătoriei dobândesc au-
tomat cetăţenia austriacă în cazul în care 
mama, la data naşterii, deţine cetăţenia 
austriacă. Pentru situațiile în care copilul 
este legitim sau născut în afara căsătoriei 
este necesară prezentarea de documente 
diferite, motiv pentru care vă rugăm să 
apelaţi telefonic în prealabil autoritatea şi 
să formulaţi întrebările necesare!

•  Înregistrarea la casa de asigurări 
sociale: Acest demers se realizează 
automat de către oficiul de stare civilă. În 
situaţia în care ambii părinţi deţin calitatea 
de asiguraţi de sănătate – copilul dum-
neavoastră poate fi co-asigurat la mamă 
şi la tată. Copilul dobândeşte un E-Card 
propriu.

•  Paşaport de călătorie: un paşaport 
propriu de călătorie pentru o deplasare 
în străinătate Puteţi solicita centrului de 
service al oraşului Graz, sediul central, 
Schmiedgasse 26, eliberarea acestui 
document. Vă rugăm să vă informaţi în 
prealabil asupra documentelor care vă 
sunt necesare – tel.:  
+43 316 872-5252. A se vedea şi capito-
lul „Pentru prima dată în Graz”.

NAŞTEREA ANONIMĂ/COŞUL  
PENTRU BEBELUŞI
Mamele care nu au posibilitatea de a păstra 
copilul au la dispoziţie două posibilităţi:
•   Naşterea anonimă în spital. 



42 43

V SITUAŢII DE VIAŢĂ ŞI
PROBLEME SOCIALE

•  Predarea anonimă a copilului într-un loc 
sigur: „Coşul pentru bebeluşi” se află pe 
peretele exterior al clinicii de ginecologie 
din cadrul spitalului landului Graz, Au-
enbruggerplatz 18. Imediat după preda-
re, bebeluşul beneficiază fără întârziere 
de îngrijire medicală şi i se găseşte cât 
mai rapid posibil o familie de plasament.  
Linia de asistență telefonică pentru infor-
mații: +43 800 83 83 83.

INDEMNIZAŢIA DE MATERNITATE,  
INDEMNIZAŢIA DE CREŞTERE A 
COPILULUI
Pe parcursul perioadei de aproximativ patru 
luni de protecţie a maternităţii, mamele be-
neficiază în anumite condiţii de indemnizaţie 
săptămânală pentru substituirea venitului nere-
alizat. Cel mai devreme la data naşterii puteţi 
formula cererea de acordare a indemnizaţiei 
de creştere a copilului. 

Părinţii pot alege între cinci variante de îngri-
jire a copiilor, pentru a beneficia de sprijinul 
achitat pentru un interval de maxim 36 de luni. 
Pentru încasarea indemnizaţiei de creştere a 
copilului este necesară efectuarea examinărilor 
menţionate în legitimaţia Mama şi copilul. 

Vă rugăm să depuneţi cererea de acordare 
a indemnizaţiei de creştere a copilului la so-
cietatea de asigurare de sănătate care v-a 
acordat indemnizaţia săptămânală, respectiv 
la care sunteţi asigurat. 

ALOCAŢIA FAMILIALĂ, DEDUCEREA 
FISCALĂ PENTRU COPII
Independent de activitate sau de venituri, 
părinţii au dreptul de a beneficia pentru copiii 
lor de alocaţia familială. Cuantumul acesteia 
depinde de vârsta şi de numărul de copii. 
Pentru copiii cu dizabilităţi este acordată o 
alocaţie majorată. De la împlinirea vârstei de 
18 ani, alocaţia familială este acordată numai 
în anumite condiţii. 

Trebuie să depuneţi cererea de acordare a 
alocaţiei familiale la administraţia financiară 
competentă pentru dumneavoastră. Împreună 
cu alocaţia familială este achitată şi deduce-
rea fiscală pentru copii (un impozit negativ). 
Aceasta nu trebuie solicitată distinct.

CEC PENTRU SCUTECE
Autoritatea de mediu a oraşului Graz susţine 
utilizarea de scutece din material textil lava-
bile, prin acordarea „cecului pentru scutece” 
(80 euro per bebeluş). Detalii la numărul de 
telefon: +43 316 872-4304.

ÎNGRIJIREA COPIILOR 
O informare detaliată cu privire la asistenţa 
acordată în beneficiul copiilor mici poate fi 
consultată la capitolul „Copii şi adolescenţi”. 
Informaţiile referitoare la instruirea şcolară, 
profesională etc. sunt disponibile în capitolul 
„Instruire”.
ATENŢIE: În Stiria este obligatorie frecven-
tarea unui an de grădiniţă. Astfel, înainte de 

începerea învăţământului obligatoriu, copiii 
TREBUIE să frecventeze o grădiniţă. Acest 
an obligatoriu este gratuit până la o durată 
de 30 de ore per săptămână (6 ore pe zi). 
Informaţii sunt disponibile la numărul de telefon 
+43 316 877-2103.

PERSOANE CU DIZABILITĂŢI
Oraşul Graz şi numeroase instituţii acordă 
o atenţie specială nevoilor persoanelor cu 
dizabilităţi (consultaţi în acest sens şi capito-
lul „Egalitate de tratament şi participare la 
adoptarea deciziilor”). Structura principală 
de contact pentru persoanele cu dizabilităţi 
este autoritatea de protecţie socială din cadrul 
structurii administrative. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Ministerul Federal al Economiei,  
Familiei şi Tineretului 

bmwfj.gv.at
help.gv.at
zweiundmehr.steiermark.at

SERVICIUL PENTRU ACORDAREA DE 
ASISTENŢĂ ÎN BENEFICIUL PERSOA-
NELOR CU DIZABILITĂŢI
Serviciul pentru acordarea de asistenţă în bene-
ficiul persoanelor cu dizabilităţi este responsabil 
pentru punerea în aplicare în Graz a legii cu 
privire la persoanele cu dizabilităţi din Stiria 
(StBHG). Aceste demersuri includ procedura 
de la formularea cererii până la adoptarea 

Foto: iStockphoto © IvanJekic

Serviciul pentru acordarea de asistenţă 
în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi
Schmiedgasse 26, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-6432 
 behindertenhilfe@stadt.graz.at

Responsabilul oraşului Graz pentru 
persoane cu dizabilități
Mag. Wolfgang Palle 
Herrengasse 3, 8010 Graz 
 

 +43 650 66 92 650
 behindertenbeauftragter.graz@gmx.at

Informație
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Foto: iStockphoto © ozgurdonmaz

deciziei, precum şi plata prestaţiilor către struc-
turile responsabile pentru efectuarea plăţilor sau 
direct către persoanele cu dizabilităţi.

 Spectrul de servicii corespunzătoare 
StBHG include: 
•    co-plăţi în asociere cu măsuri terapeutice şi 

echipamente auxiliare
•  preluarea de costuri de cazare sau a chel-

tuielilor asociate instruirii/şcolarizării
•   preluarea costurilor pentru centrele de zi  

sau spaţiile de cazare
•   preluarea costurilor pentru serviciile mobile
•   prestaţii în bani
Sarcina serviciului pentru acordarea de asis-
tenţă în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi 
este aceea de a determina dacă persoanele 
care formulează o cerere de acordare a unei 
(sau a mai multor) prestaţii au un drept în acest 
sens şi care este contravaloarea dreptului în 
cauză. Procedura este finalizată pe bază de 
decizie. În funcţie de prestaţie, această decizie 
conferă dreptul de a solicita o prestaţie de la o 
instituţie competentă, care facturează costurile 
respective în sarcina serviciului. Există însă şi 
posibilitatea de plată a prestaţiilor direct către 
dumneavoastră, de exemplu în cazul acordării 
de subvenţii sau al prestaţiilor în bani.
Broşura „Serviciile pentru persoanele cu dizabi-
lităţi”, care poate fi accesată la adresa graz.at 
are ca obiect întrebări care ne-au fost adresate 
în mod frecvent pe parcursul ultimilor ani. În 
parte sunt vizate şi atribuţii sau prestaţii efec-
tuate, respectiv oferite de către alte autorităţi.

MUNCĂ/ŞOMAJ
Informaţii detaliate pot fi consultate în capitolul 
„Muncă”. În prealabil menţionăm asociaţia ERfA 
(Experienţă pentru TOŢI, a se vedea pagina 
46), care oferă locuri de muncă în special 
persoanelor cu şanse reduse pe piaţa liberă 
a muncii. Prin promovarea concentrată, activi-
tatea cu ora şi locuri de muncă de tranzit sunt 
suplimentate posibilităţile de (re-) integrare în 
procesul de muncă. Centrul de intervenţii sociale 
din cadrul ERfA oferă asistenţă persoanelor 
afectate de excluziunea socială sau economică. 

ASISTENŢĂ ÎN SITUAŢII DIFICILE 
DE VIAȚĂ
Persoanele care nu îşi mai pot susţine din resurse 
proprii cheltuielile de subzistenţă pot adresa 
Autorităţii de protecţie socială o cerere de 
acordare de asistenţă în situaţii speciale de 
viață pentru a beneficia de spaţiu locativ şi 
a-şi acoperi nevoile specifice existenţei curente. 
Pentru un anumit sector de prestaţii – nevoile 
de subzistenţă, locative şi asigurarea de sănă-
tate – se aplică începând cu data de 1 martie 
2011 legea privind asigurarea nivelului minim 
de trai din Stiria (StMSG), aplicabilă paralel cu 
legea privind acordarea de asistenţă socială. 

Suma de asigurare a nivelului minim de sub-
zistenţă, adaptată în funcţie de necesităţi, este 
achitată de douăsprezece ori pe an. La adresa  
graz.at găsiţi calculatorul pentru nevoile minime 
de subzistenţă în baza căruia puteţi constata 
dacă sunteţi îndreptăţit să beneficiaţi de sub-

venţia pentru asigurarea subzistenţei minime. 
Pentru persoanele care nu au dreptul la o 
subvenţie pentru acoperirea nevoilor minime 
de subzistenţă ar putea fi aplicabil un drept 
în sensul legii privind acordarea de ajutoare 
sociale. 
De prestaţiile voluntare menţionate în legea 
privind acordarea de asistenţă socială pot 
beneficia şi femeile şi bărbaţii care obţin o 
subvenţie pentru asigurarea nevoilor minime 
de subzistenţă (de exemplu plata restanţelor 
la energia electrică şi la chirie pentru evitarea 
unei evacuări; asistenţa în beneficiul bolnavilor 
pentru persoanele care nu sunt asigurate în 
sensul subvenţiei pentru asigurarea nevoilor 
minime de subzistenţă). 
Competenţa pentru punerea în aplicare a am-
belor legi revine serviciului pentru acordarea de 
subvenţii pentru asigurarea nevoilor minime de 
subzistenţă şi instituţiei de asistenţă socială din 
cadrul autorităţii de protecţie socială a oraşului 
Graz. Personalul structurilor responsabile vă 
oferă cu plăcere informaţii telefonice de luni 
până vineri între orele 8.00 şi 12.30 la numărul: 
+43 316 872-6313, şi 6368.

ACORDAREA DE CONSULTANŢĂ ÎN 
BENEFICIUL DEBITORILOR
Structura competentă pentru acordarea de 
consultanţă în beneficiul debitorilor din Graz, 
autorizată de stat, oferă asistenţă pentru a-i 
determina pe beneficiari să se ajute singuri 
cu privire la plata datoriilor. Consultanţa este 
acordată cu caracter confidenţial şi gratuit. Vă 
rugăm să vă programaţi în prealabil telefonic 
(a se vedea pagina 45)!

ASISTENŢĂ PENTRU REGIMUL PRO-
BAŢIUNII LA SUSPENDAREA CONDI-
ŢIONATĂ A EXECUTĂRII PEDEPSELOR
Pentru a evita săvârşirea de noi infracţiuni de 
către femei şi bărbaţi sau pentru a le oferi 
asistenţa necesară după o sancţiune privativă 
de libertate în sensul reintegrării lor în societate, 
este disponibilă asistenţa pentru regimul proba-
ţiunii la suspendarea condiţionată a executării 
pedepselor. În Austria, competenţa pentru asigu-
rarea serviciilor de reintegrare revine asociaţiei 
„NEUSTART” („RESTART”) (a se vedea pagina 
45). Consilierii de probaţiune oferă asistenţă la 
căutarea unei locuinţe şi a unui loc de muncă, 
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la contactul cu instituţiile publice şi autorităţile 
şi, în special, la reintegrarea personală în viaţă.
 
ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE CARE 
NU DISPUN DE ASIGURĂRI SOCIALE
Persoanele care nu au încheiat o asigurare de 
sănătate dispun de dreptul legal de a bene-
ficia de asistenţă în cazul unei îmbolnăviri: în 
acest context, instituţia competentă în domeniul 
asigurărilor sociale preia, în cadrul asistenţei 
în beneficiul bolnavilor, costurile medicale. Be-
neficiarii subvenţiei pentru asigurarea nevoilor 
minime de subzistenţă orientate în funcţie de 
necesar sunt asiguraţi prin intermediul casei 
locale de asigurări de sănătate. În Graz, 
Marienambulanz din cadrul Caritas oferă 
fără caracter birocratic şi gratuit asistenţă 
medicală pentru persoanele neasigurate şi 
pentru persoanele asigurate care, din motive 
de natură personală, nu doresc să apeleze 
la sistemul public de sănătate (de exemplu în 
cazul dependenţei de alcool sau de droguri).

ASISTENŢĂ PENTRU  
PERSOANELE FĂRĂ LOCUINŢĂ
Pentru informaţii, consultați capitolul „Situaţii de 
urgenţă şi crize”.

SUBVENŢIE DE COMPENSARE ŞI  
ALOCAŢIE DE ÎNGRIJIRE
Beneficiarii unei pensii reduse dispun, în 
anumite situaţii, de dreptul la o subvenţie de 
compensare pentru asigurarea unui venit mi-
nim. Persoana care beneficiază de îngrijire 

într-o pondere de peste 60 ore lunar dispu-
ne eventual de dreptul la alocaţia de îngrijire.  
Consultaţi detalii în acest sens în capitolul  
„Seniori”.

DECES
În caz de deces într-o locuinţă este necesară 
informarea fără întârziere a unui medic, care 
va efectua examinarea cadavrului şi va elibera 
formularele „Notificarea decesului” (certificat 
de deces) şi „Certificat privind examinarea 
cadavrului”. Până la sosirea medicului nu este 
permisă efectuarea de modificări cu privire la 
defunct (nici schimbarea hainelor acestuia). 
Decesul trebuie declarat la biroul de relaţii in-
terne pentru cetăţeni, serviciul de stare civilă, 
în următoarea zi lucrătoare. De regulă, acest 
demers este efectuat de către firma de pompe 
funebre; aceasta vă oferă şi toate informaţiile 
necesare cu privire la procedurile suplimentare 
aplicabile în raport cu autorităţile. În situaţia în 
care o persoană decedează în spital sau în 
căminul de îngrijire, notificarea este efectuată de 
către instituţia respectivă. Biroul de relaţii interne 
pentru cetăţeni vă emite un certificat de deces 
care vă este necesar pentru toate procedurile 
ulterioare în raport cu autorităţile. Documentele 
care vă sunt necesare vă sunt comunicate de 
către personalul din cadrul oficiului de stare civilă. 
În Graz există mai multe cimitire ale bisericii 
catolice, două cimitire ale bisericii evanghelice 
şi un cimitir al cultului israelit. În cimitirul intercon-
fesional al Holding Graz există locuri de veci 
pentru musulmani.

Asistenţă în caz de şomaj: Asociaţia ERfA
Exerzierplatzstraße 33, 8051 Graz 
 

 +43 660 710 0710 
 office@erfa-graz.at 

 erfa-graz.at

Serviciul pentru acordarea de subvenţii pen-
tru asigurarea nevoilor minime de subzisten-
ţă şi ajutoare sociale din cadrul autorităţii de 
protecţie socială (cereri noi)
Schmiedgasse 26, etajul 2, Zi. 238 până la 
241, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-6313, 6368 
 sozialamt@stadt.graz.at

Centrul de servicii sociale al landului Stiria
Hofgasse12, 8010 Graz 
 

 +43 800 20 10 10

Servicii oferite de ministerul pentru  
probleme sociale reprezentanţa  
landului Stiria
Babenbergerstraße 35, 8020 Graz 
 

 +43 316 70 90 
 bundessozialamt.gv.at

Telefonul pentru relaţii sociale al ministerului 
federal pentru muncă, probleme sociale şi 
protecţia consumatorilor 
 

 +43 800 20 16 11

Consultanţă în beneficiul debitorilor Graz
Annenstraße 47, 8020 Graz 
 

 +43 316 37 25 07 
 office@schuldnerInnenberatung.at 

 schuldenberatung.at

NEUSTART (RESTART) Stiria
Arche Noah 8–10, 8020 Graz 
 

 +43 316 82 02 34 
 office.steiermark@neustart.at 

 neustart.at

Asistenţă pentru persoane care nu dispun 
de asigurare de sănătate: Caritas Marie-
nambulanz
Mariengasse 24/intrare Kleiststraße 73,  
8020 Graz 
 

 +43 316 80 15 351 
 marienambulanz.caritas-steiermark.at

Notificarea unui deces: 
Biroul de relaţii interne pentru cetăţeni, 
serviciul de stare civilă
Joanneumring 6, etajul 3, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-5152 şi 5153 
 standesamt@stadt.graz.at

Holding Graz servicii funerare
Grazbachgasse 44-48, 8010 Graz 
 

 +43 316 887-2800 (între orele 0 şi 24) 
 holding-graz.at/bestattung 

PAX
Vechea Poststraße 371, 8055 Graz 
 

 +43 316 29 65 66 (între orele 0 şi 24) 
 pax.at

Alpha
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 151,  
8010 Graz 
 

 +43 316 81 94 00 (între orele 0 şi 24) 
 alpha-bestattungen.at

Servicii funerare Wolf
Triester Straße 164, 8055 Graz 
 

 +43 316 26 66 66 
 bestattung-wolf.com

Servicii funerare Pius
Petersgasse 49, 8010 Graz 
 

 +43 316 83 50 00 
 bestattung-pius.at

Informație
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DREPTURI ŞI OBLIGAŢII CARE REVIN  
PĂRINŢILOR CĂRORA LE ESTE  
ÎNCREDINŢAT COPILUL MINOR
Încredinţarea reprezintă dreptul şi obligaţia 
tutorilor de îngrijire şi educare a copilului 
minor, de a administra patrimoniul acestuia 
şi de a-l reprezenta legal. Părinţilor căsătoriţi 
le revine prin efectul legii dreptul comun de 
îngrijire. În situaţia în care părinţii nu sunt 
căsătoriţi, dreptul de îngrijire revine exclusiv 
mamei. Părinţii necăsătoriţi dispun însă de 
posibilitatea, indiferent dacă locuiesc sau nu 
împreună, de a reglementa, după naşterea 
copilului, la oficiul de stare civilă exercitarea 
comună a dreptului de îngrijire. Dreptul de 
îngrijire comună se menţine şi după o separare 
în fapt a părinţilor sau în caz de divorţ, însă 
părinţii trebuie să decidă în acest caz cărui 
părinte îi va reveni dreptul principal de îngrijire 
a copilului. O modificare a dreptului de îngrijire 
poate fi solicitată în orice moment instanţei.

În situaţia în care părinţii nu dispun de posi-
bilitatea de exercitare a dreptului de îngrijire 
în interesul copilului, instanţa poate încredinţa 
exercitarea dreptului de îngrijire bunicilor, părin-
ţilor vitregi, unei alte persoane care întruneşte 
condiţiile necesare sau Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

În situaţia în care tatăl şi mama au acelaşi 
domiciliu cu copilul, întreţinerea va fi asigurată 
în principiu prin asistenţă concretă în beneficiul 
copilului. În situaţia în care un părinte locuieşte 

însă separat de copil, trebuie să achite o sumă 
cu titlu de îngrijire de bază. Cuantumul sumei 
de îngrijire depinde de venitul părintelui care 
achită plata şi de vârsta copilului. Părintele 
care nu locuieşte împreună cu copilul dis-
pune în orice caz de un drept de a menţine 
contactul cu copilul, în mod regulat şi de a 
primi informaţii cu privire la copil în legătură 
cu aspecte importante.

Puteţi obţine informaţii suplimentare cu privire 
la aceste teme de la Autoritatea pentru Tine-
ret şi Familie, care preia în anumite domenii, 
de exemplu la solicitările privind acordarea 
întreţinerii, şi reprezentarea legală a mino-
rului. La nr. de telefon: +43 316 872-3199 
puteţi contacta biroul central de informare al 
Autorităţii pentru Tineret şi Familie a oraşului 
Graz. La acest număr vă stă la dispoziţie un 
interlocutor între orele 7.30 şi 15. 

Protecţia copiilor: părinţii care prezintă un peri-
col de a-şi vătăma propriul copil şi persoanele 
care deţin informaţii cu privire la copii aflaţi 
în pericol sau care au întrebări cu privire la 
subiectul reprezentat de protecţia copiilor, vor 
primi consultanţă şi informaţii de la Autoritatea 
pentru Tineret şi Familie.

Serviciul de intervenţie de urgenţă poate fi 
contactat de luni până vineri între orele 7.30 
şi 18 la numărul de telefon +43 316 872-
3043. În afara acestor intervale puteţi contacta 
serviciul de intervenţie de urgenţă la numărul 

de telefon al oraşului Graz: +43 316 872-0 
respectiv, în situaţii urgente, vă rugăm să luaţi 
legătura cu cea mai apropiată secţie de poliţie 
(tel.: +43 316 888-0). Un lucrător social din 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului urmează să vă contacteze 
telefonic cât mai rapid posibil. 

CONSULTANŢĂ ŞI  
ASISTENŢĂ PENTRU FAMILII
Oraşul Graz pune la dispoziţie numeroa-
se oferte pentru a susţine mediul familial,  
oferind familiilor asistenţă şi sprijin la apariţia 
de probleme şi conflicte. Obiectivul este acela 
de a oferi asistenţă şi consultanţă în beneficiul 
copiilor şi al adolescenţilor şi al întregul sistem 
familial, precum şi de a valorifica punctele forte, 
resursele şi posibilităţile existente. 

În centrul acestei activităţi se află voinţa şi 
obiectivele tuturor părţilor implicate. Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Co-
pilului a fost însărcinată, conform legii privind 
asistenţa în beneficiul copiilor şi al adolescen-
ţilor, să ofere sprijin în beneficiul familiilor la 
îndeplinirea sarcinilor care revin acestora şi, în 
situaţia în care copiii sau adolescenţii se află 
în pericol, să adopte măsurile pentru protecţia 
copiilor respectivi.

În caz de separare în fapt sau de divorţ, ambii 
părinţi pot beneficia de consultanţă (juridică) 
şi/sau mediere. Copiii şi adolescenţii care, ca 
urmare a situaţiei familiale, nu mai pot locui îm-
preună cu părinţii, beneficiază de un nou cămin 
în cadrul asociaţiilor locative socio-pedagogice 
sau la părinţii vitregi. Birourile de consultanţă 
în beneficiul părinţilor oferă părinţilor sugari-
lor şi copiilor mici asistenţă detaliată pentru 

toate aspectele privind educaţia, alimentaţia, 
îngrijirea şi sănătatea pentru copiii acestora.

Asistenţa socială în mediul şcolar: În cadrul 
mai multor şcoli din Graz, asistenţii sociali 
specializaţi pentru mediul şcolar din cadrul 
asociaţiei ISOP oferă asistenţă şi consultanţă 
pentru toţi. Copiii şi adolescenţii pot aborda 
în acest context teme foarte serioase 
însă pot beneficia de oferte şi de informaţii cu 
privire la timpul liber şi sport. 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR 
(PROTECŢIA TINERILOR)
Pentru a proteja adolescenţii de pericole, a 
fost adoptată legea privind regimul tinerilor 
din Stiria (StJG). Aceasta reglementează de 
exemplu intervalele în care pot adolescenţii 
pot părăsi instituţia:
•   adolescenţii care nu au împlinit vârsta de 

14 ani pot părăsi instituţia în intervalul 
cuprins între orele 5 şi 21 fără a fi însoţiţi 
de un supraveghetor, 

•   adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 14 
şi 16 ani pot părăsi instituţia nesuprave-
gheaţi între orele 5 şi 23,iar de la vârsta 
de 16 ani nu există o limită legală 
pentru intervalele de a ieşi din instituţie.

OBSERVAŢIE
Pe pagina de internet a departamentului de asistenţă 
în beneficiul familiilor al landului Stiria puteţi consulta 
numeroase informaţii cu privire la subiectul copii şi 
adolescenţi: zweiundmehr.steier-mark.at. În cadrul 
centrului de informare pentru familii şi copii al landu-
lui, Karmeliterhof, Karmeliterplatz 2, beneficiaţi şi de 
consultanţă personală.  
Tel.: +43 316 877-2222.
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În toate situaţiile, tutorii decid în ce măsură 
poate fi valorificată limita de timp impusă legal 
prin intermediul StJG. În mod suplimentar, StJG 
conţine şi limite de vârstă şi interdicţii, respectiv 
restricţii de şedere, precum şi gestionarea as-
pectelor privind fumatul, consumul de alcool, 
aparatele de jocuri electronice, aparatele de 
jocuri de noroc, etc. Suplimentar faţă de drep-
turile şi obligaţiile adolescenţilor, această lege 
reglementează şi răspunderea altor persoane 
cu rol de supraveghere, cu drept de educare 
şi alte competenţe, precum şi a firmelor şi a 
organizatorilor.

Consecinţele aplicabile în cazul adolescenţilor 
care săvârşesc încălcări sunt reprezentate de 
discuţiile de consultanţă, activităţi la nivel de 
grup, cursuri, servicii sociale şi amenzi (până la 
300 de euro). Prin intermediul regulamentului 
de aplicare a StJG, landul Stiria stipulează 

consecinţele aplicabile în asociere cu fiecare 
încălcare. Pentru adulţi este prevăzută aplica-
rea de amenzi în cazul încălcărilor. 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE 
COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR  
(DREPT CIVIL)
CAPACITATE DE EXERCIŢIU: 
Copii care nu au împlinit vârsta de 7 ani pot 
efectua mici cumpărături din banii lor de buzu-
nar, de exemplu pot cumpăra ciocolată. Copiii 
cu vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani deţin în parte 
capacitate de exerciţiu. Aceştia dispun de posi-
bilitatea de a încheia mici operaţiuni specifice 
activităţii cotidiene, de exemplu cumpărarea 
unui bilet de cinematograf şi pot accepta 
cadouri. Alte operațiun trebuie efectuate de 
către un reprezentant legal sau acesta trebuie 
cel puţin să aprobe un asemenea demers. 
Adolescenţii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 
ani pot încheia anumite operaţiuni juridice şi 
fără acordul părinţilor. Aceştia pot dispune de 
bunurile care sunt lăsate la dispoziţia acestora, 
de exemplu pot vinde mai departe un cadou. 
Bunurile care le sunt puse la dispoziţie în scop 
de folosinţă nu le aparţin, de exemplu lampa 
de birou din camera de copii. Adolescenţii 
pot dispune de banii de buzunar, respectiv 
de veniturile proprii, în măsura în care ne-
voile existenţiale nu sunt periclitate în acest 
mod. În mod suplimentar, adolescenţii pot 
încheia pe cont propriu contracte de muncă, 
de exemplu pentru un loc de muncă în vacan-
ţă. Sunt aplicabile reguli proprii cu privire la 

contractele de instruire. Mai multe informaţii 
cu privire la aceste aspecte sau la elemente 
similare de natură juridică, de exemplu „De 
la ce vârstă dispun adolescenţii de posibili-
tatea de a-şi face un tatuaj şi piercing fără 
a necesita acordul reprezentantului legal 
în acest sens?”, pot fi consultate la adresa:  
kinderanwalt.at.

INSTITUŢII DE INSTRUIRE ŞI ÎNGRIJI-
RE ÎN BENEFICIUL COPIILOR
Centrul de service ABI oferă informații gratuite 
cu privire la instituţiile publice şi private care 
oferă servicii de îngrijire şi asistenţă în beneficiul 
copiilor în Graz, precum şi ajutoare. Consultanţa 
este acordată în limba germană şi engleză.

SERVICII DE ÎNGRIJIRE PE PERIOADĂ 
SCURTĂ (ÎNGRIJIREA COPIILOR ÎN 
REGIM FLEXIBIL): 
Pentru acordarea de asistenţă la nivel de oră 
sunt disponibile în mai multe districte din Graz 
diferite oferte, de exemplu asociaţii de baby-
sitteri, servicii de bunici, etc.; pentru informaţii 
suplimentare consultați broşura „Organizarea 
cursurilor de instruire”, disponibilă la adresa 
graz.at

GRUPE DE JOACĂ: 
În mai multe districte Grazer există grupe de 
joacă.

CREŞE (PENTRU COPIII CU VÂRSTA 
CUPRINSĂ ÎNTRE 0 ŞI 3 ANI):
Creşele publice (kinderbetreuung.graz.at) şi 
private oferă servicii de asistenţă şi masă şi 
susţin dezvoltarea socială, emoţională, motrică 
şi cognitivă a copiilor. Există zile distincte de 
informare pentru părinţi şi copii. 

BONE:
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 15 ani, în 
grupe cu număr redus de membri, pot beneficia 
de servicii de îngrijire din partea bonelor. Pentru 
copiii cu nevoi speciale sunt disponibile bone 
cu instruire specială MIKADO. Costurile sunt 
determinate în funcţie de intervalul de îngrijire. 
În funcţie de venit pot fi solicitate subvenţii 
în acest domeniu. Dacă aveţi întrebări, luaţi 
legătura cu serviciul ABI, număr de telefon: 
+43 316 872-7474

CĂMINE DE COPII (PENTRU COPIII CU 
VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 1,5 ŞI 12 ANI): 
În trei cămine de copii din Graz beneficiază 
de servicii de îngrijire copiii mici, copiii de 
grădiniţă şi cei de vârstă şcolară în cadrul unei 
instituţii. Pe lângă încăperile distincte pentru 
fiecare grupă de vârstă sunt posibile şi jocuri 
la care participă reprezentanţi ai mai multor 
categorii de vârstă şi grupe. 

GRĂDINIȚE (PENTRU COPIII CU VÂRSTA 
CUPRINSĂ ÎNTRE 3 ŞI 6 ANI):
Frecventarea unei grădiniţe stimulează copilul 
dumneavoastră în numeroase domenii; este 
obligatorie frecventarea acestei instituţii pen-
tru copiii aflați în ultimul an înaintea începerii 
învăţământului obligatoriu. Acest an obligatoriu 
este gratuit pentru copiii în vârstă de 5 ani până 
la o durată de 30 de ore săptămânal (6 ore 
pe zi). Informaţii sunt disponibile la numărul 
de telefon +43 316 872-7474. În Graz există 
grădiniţe de stat, precum şi 100 de grădiniţe, 
susţinute de către finanţatori privaţi, însă majo-
ritatea practică sistemul tarifar de stat. Costurile 
pentru serviciile de asistenţă depind de venitul 
părinţilor; informaţii cu privire la acest aspect 
sunt disponibile la înregistrare.

Autoritatea pentru Tineret şi Familie
Kaiserfeldgasse 25, 8011 Graz 
 

 +43 316 872-3199 
 familie.graz.at; kinder.graz.at

Asociaţia ISOP – Asistenţa socială în 
mediul şcolar 
Dreihackengasse 2, 8020 Graz 
 

 +43 316 76 46 46 
 isop@isop.at; isop.at

Informație
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COPII CU ÎNTÂRZIERI DE 
DEZVOLTARE:
Pentru copiii cu întârzieri în procesul de dez-
voltare, de exemplu cu privire la motricitate, la 
vorbire, la capacităţile cognitive, cu probleme 
de natură comportamentală şi dizabilităţi, este 
asigurată o asistenţă integrată suplimentară. 
Părinţii beneficiază de consultanţă (educaţi-
onală), iar copiii dispun de sprijin individual 
şi de terapii. 
Asistenţa suplimentară este gratuită, cererea 
va fi depusă la serviciul pentru persoane cu 
dizabilităţi al oraşului Graz. 

Serviciul de psihologie şcolară şi centrul pe-
dagogic special oferă informaţii cu privire la 
posibilităţile şcolare existente. În mod supli-
mentar există grădiniţe de stat cu grupe de 
integrare, precum şi 4 grădiniţe care oferă 
măsuri terapeutice de natură pedagogică. 

CURSURI ŞCOLARE DISPONIBILE PE 
PARCURSUL ÎNTREGII ZILE, SERVICII DE 
ASISTENŢĂ ÎN TIMPUL DUPĂ-AMIEZII 
(PENTRU COPIII CU VÂRSTA CUPRINSĂ 
ÎNTRE 6 PÂNĂ LA 18 ANI): 
În aproximativ 50 de şcoli primare, şcoli noi 
pentru învăţământul mediu, şcoli speciale, 
gimnazii (reale) şi şcoli private din Graz (lista; 
graz.at/Bildung/Departamentul pentru instruire 
şi integrare) sunt oferite servicii de asistenţă pe 
parcursul întregii zile, cu prânz comun, asistenţă 
la efectuarea temelor, repetarea materiei şi 
organizarea creativă a timpului liber.

CAFENELE DIDACTICE (PENTRU COPIII 
CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 6 PÂNĂ 
LA 15 ANI): 
În districtele Lend, Gries şi Eggenberg, Caritas 
oferă gratuit servicii de îngrijire pentru copii 
în timpul după-amiezii. 

AFTERSCHOOL (PENTRU COPIII CU 
VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 6 ŞI 15 ANI): 
În Graz sunt disponibile 28 de afterschool-uri 
publice şi private. În cadrul acestora, copiii şi 
adolescenţii beneficiază de asistenţă la îndepli-
nirea pe cont propriu a obligaţiilor şcolare care 
le revin. În mod suplimentar, afterschool-urile 
îşi asumă şi atribuţii de integrare (interculturali-
tate, respectiv cerinţe educaţionale speciale). 
Taxele pentru afterschool-uri sunt eşalonate în 
funcţie de venit.

UNIVERSITĂŢILE PENTRU COPII
În cooperare cu universitatea din Graz, copiii 
din şcolile primare dispun de posibilitatea de 
a participa la workshop-uri pentru a trăi la 
faţa locului experimente ştiinţifice. Programe 
foarte atractive de vacanţă! kinderunigraz.at

PROMOVAREA SĂNĂTĂŢII
Promovarea sănătăţii de către medicii şi te-
rapeuţii Autorităţii pentru Tineret şi Familie (= 
serviciul medical) oferă pentru părinţi servicii 
de pregătire pentru naştere, iar pentru sugari 
şi copii mici consultanţă medicală şi asistenţă, 
precum şi promovarea timpurie a dezvoltării 
limbajului în 15 birouri municipale de consultanţă 

Fotografie: Lupi Spuma

Autoritatea pentru Tineret şi Familie
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-3199 
 familie.graz.at; kinder.graz.at

Caritas-Cafenele didactice
Districtul Gries: Andräfoyer  
(Dreihackengasse lângă biserica Andrä)  
 
Districtul Lend: Marienpfarre (Mariengasse 24)  
Districtul Eggenberg: Pfarre Schutzengel  
(Hauseggerstraße 72)  

 +43 676 880 15 791

Autoritatea de protecţie socială, serviciul 
pentru acordarea de asistenţă în beneficiul 
persoanelor cu dizabilităţi
Schmiedgasse 26, etajul 2, 8010 Graz 

 +43 316 872-6432 
 graz.at  

 (Viaţa în Graz – Sănătate + Probleme sociale)

Cafenea didactică
Südbahnstraße 100, 8020 Graz

Cafeneaua IBOBB
Informaţie, consultanţă, orientare pentru  
instruire şi profesie 
 

 +43 664 60 872-7445, 7446, 7447 
 ibobb@stadt.graz.at

Servicii ABI centrul de instruire de  
service al departamentului pentru 
instruire şi integrare
Keesgasse 6, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-7474 
 abiservice@stadt.graz.at

 graz.at/bildung-integration

Informație

în beneficiul părinţilor. Oferte pentru copiii la 
vârsta şcolară: Cu ocazia consultului medical 
efectuat la începerea şcolii în cadrul serviciului 
medical este efectuată în prezenţa părinţilor o 
examinare preventivă complexă, cu teste de 

vedere şi auz. Prezenţa condiţiilor de sănătate 
pentru începerea studiilor şcolare este examinată 
la începerea anului pregătitor. Sunt efectuate 
consultaţii curente în cadrul şcolilor de stat. 
În mod suplimentar, consultanţa oferită în 
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domeniul medicinii alimentare, precum şi 
programele sportive şi de stimulare a mişcă-
rii au ca scop susţinerea sănătăţii copiilor. 
Vaccinurile sunt administrate în cadrul di-
recţiei de sănătate. Cabinete stomatologice 
organizate sub formă ambulatorie în cadrul 
şcolilor: angajaţii susţin sănătatea dentară la 
vârsta şcolară, prezintă informaţii, de exemplu 
cu privire la sănătatea dentară, exersează 
spălatul corect pe dinţi şi efectuează exa-
minări şi consultaţii stomatologice. Pentru 
copiii deosebit de anxioşi sunt oferite şedinţe 
motivaţionale. Ofertele sunt gratuite. 
Sexualitate: informaţii şi consultanţe cu privire 
la tema sexualităţii sunt oferite de exemplu 
de către centrul de sănătate pentru femei în 
beneficiul fetelor, precum şi de către centrul de 
consultanţă pentru bărbaţi în beneficiul băieţilor.

ORGANIZAREA TIMPULUI LIBER ŞI A 
VACANŢELOR, CULTURĂ
„Oraşul interactiv”: Graz intenţionea-
ză să promoveze oraşul şi ca spaţiu pen-
tru experienţe speciale pentru copii şi  
adolescenţi. Din acest motiv, în perioada cu-
prinsă între primăvară şi toamnă există în 
parcurile din Graz, în zonele rezidențiale şi 
în locurile publice de joacă oferte precum 
spaţii pentru desene cu graffiti, Streetsoccer, 
ateliere de teatru, precum şi jocuri creative 
în cadrul elementelor mobile de joacă din 
Graz. Intervalele de organizare a aces-
tor evenimente sunt publicate la adresa  
graz.at/spielmobile 

O listă a tuturor locurilor de joacă din Graz 
poate fi consultată la adresa holding-graz.at/
spielplaetze. Pe parcursul tuturor vacanţelor 
şcolare (semestriale, de Paşte, vacanța de vară, 
vacanța de iarnă), studioul pentru copii din 
cadrul Autorităţii pentru Tineret şi Familie, pre-
cum şi autoritatea de coordonare a activităţilor 
sportive pun la dispoziţie o ofertă complexă de 
petrecere a timpului liber pentru copii: graz.
at/ferienhits. La Autoritatea pentru Tineret şi 
Familie puteţi apela la serviciul Activitatea 
opţională prestată de copii şi tineri pentru a 
beneficia de asistenţă pentru taberele de vară. 

În cadrul proiectului destinat schimbului de 
experienţă între generaţii – „points4action”, 
seniorii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 
14 şi 18 ani petrec timp (liber) împreună. 
Adolescenţii participanţi obţin puncte bonus 
care pot fi valorificate de exemplu pentru bi-
lete de cinematograf, etc. Informaţii cu privire 
la acest subiect pot fi consultate la adresa: 
points4action.at 

În muzeul pentru copii sunt organizate expoziţii, 
zone de joacă şi studii, workshop-uri şi piese 
de teatru pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 
trei şi doisprezece ani. Prin intermediul „Next 
Liberty” este disponibil un teatru propriu pentru 
copii şi adolescenţi, iar în ludoteca landului 
sunt disponibile în scop de împrumut jocuri 
de toate tipurile.
Biblioteca municipală dispune de o oferă 
complexă, elaborată special pentru copii şi 
adolescenţi. Toate ofertele şi informaţiile cu pri-
vire la acest subiect pot fi consultate la adresa: 
stadtbibliothek.graz.at

Serviciul medical al Autorităţii  
pentru Tineret şi Familie
Keesgasse 6, etajul 2, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-4622 
 aerztl.jugend@stadt.graz.at

Direcţia de sănătate
Sediul central, Schmiedgasse 26, 8010 
Graz 
 

 +43 316 872-3202 
 gesundheitsamt@stadt.graz.at 

 graz.at/gesundheitsamt

Cabinete stomatologice organizate sub 
formă ambulatorie în cadrul şcolilor, 
coordonate de către departamentul 
pentru instruire şi integrare
Nibelungengasse 18, 8010 Graz 
Brucknerstraße 51, 8010 Graz 
Wielandgasse 9, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-7025, 7035, 7455 
 graz.at/bildung-integration

Centrul de sănătate pentru femei 
Joanneumring 3, 8010 Graz 
 

 +43 316 83 79 98 
 frauen.gesundheit@fgz.co.at 

 fgz.co.at

Centrul de consultanţă pentru bărbaţi 
Graz Asociaţia pentru bărbaţi şi  
teme sexuale
Dietrichsteinplatz 15, etajul 8, 8010 Graz 
 

 +43 316 83 14 14
 beratung@maennerberatung.at 

 maennerberatung.at

Informație
Autoritatea pentru Tineret şi Familie, 
serviciul pentru activitatea opţională 
prestată de copii şi tineri
Kaiserfeldgasse 25, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-3191 
  jugendamt@stadt.graz.at 

jugend.graz.at 

Muzeul pentru copii „FRida & freD”
Friedrichgasse 34, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-7700 
 kontakt@fridaundfred.at  

 fridaundfred.at

Next Liberty –  
Teatrul pentru publicul tânăr
Kaiser-Josef-Platz 10 (lângă operă, la poale-
le statuii „Lichtschwert“), 8010 Graz 
 

 +43 316 8000 
 ticket@ticketzentrum.at 

 nextliberty.com

Ludoteca landului
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 
 

 +43 316 90 370 251 
 office@ludovico.at 

 ludovico.at

Autoritatea de coordonare a activităţilor 
sportive, stadionul Graz-Liebenau
Stadionplatz 1 (parter), 8010 Graz 
 

 +43 316 872-7878 
 sportamt@stadt.graz.at 

 graz.at/sportamt 
 
Program de lucru cu publicul: 
de luni până joi între orele 8 şi  
14, vineri între orele 8 şi 12.

Informație
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ACTIVITATE INTERCULTURALĂ, MO-
BILĂ ŞI AUTONOMĂ PENTRU TINERI
Centrele de tineret pentru adolescenţi cu vârsta 
cuprinsă între 13 şi 19 ani: În Graz există 13 
centre de tineret. O listă de locaţii şi de oferte 
este disponibilă la adresa jugend.graz.at/
Jugendzentren. 

CENTRELE DE TINERET PENTRU  
ADOLESCENŢI CU VÂRSTA CUPRINSĂ 
ÎNTRE 13 ŞI 21 ANI
Streetworker-ii tineri sunt prezenţi în centrul 
oraşului Graz şi stau la dispoziţia tuturor ado-
lescenţilor care sunt stresaţi şi care au nevoie 
de cineva cu care să discute şi care să le 
ofere asistenţă. Structura de contact cu sediul 
în Jakominiplatz 1 este o zonă disponibilă 
în care persoanele prezente nu sunt obliga-
te să consume produse. În această incintă, 
adolescenţii pot servi masa, pot face duş, îşi 
pot spăla rufele etc. şi sunt oferite informaţii şi 
consultanţă, servicii de intermediere şi asistenţă 
(de exemplu cu structurile de consultanţă, în 
raport cu poliţia). 
Contact: Tel.: +43 316 80 15-470

ACTIVITATEA INTERCULTURALĂ ÎN 
BENEFICIUL TINERILOR
Cu privire la întrebările referitoare la relaţiile 
din mediul familial cotidian, la posibilităţile de 
instruire sau la integrarea socială şi culturală, 
persoanele interesate – atât adolescenţii pro-
veniţi din mediul migraţional, cât şi părinţii sau 
profesorii pot lua legătura cu ISOP.

MOBILITATE ŞI TRANSPORT
PIETONI
Învăţaţi-vă copilul încă din primii ani de viaţă 
care sunt regulile de circulaţie. Apreciaţi care 
este momentul de la care copilul dumnea-
voastră poate merge singur la şcoală. În acest 
scop, parcurgeţi împreună drumul către şcoală 
şi discutaţi zonele periculoase.

MICRO-SCOOTER, SCOOTER,  
SKATEBOARD ETC.
Este permisă utilizarea acestora numai în 
spaţiile folosite de către pietoni, de exemplu 
pe trotuar, în zonele pietonale, în zonele de 
locuinţe şi spaţiile de joacă etc.

Inlineskates: Este permisă utilizarea acestora, 
suplimentar faţă de zonele pietonale, şi pe 
pistele de biciclete, benzile pentru biciclete, etc.

Deplasarea cu bicicleta de la vârsta de 10 
ani: începând chiar cu copiii de grădiniţă, 
municipalitatea oferă asistenţă la învăţarea 
utilizării bicicletei. Copiii care nu au împlinit 
vârsta de 10 ani pot circula cu bicicleta în 
spaţiile publice numai sub supravegherea 
persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani. 
În baza legitimaţiei de biciclist se poate circula 
neînsoțit cu bicicleta în transportul rutier înce-
pând cu vârsta de 10 ani, în celelalte situaţii 
acest drept fiind aplicabil numai începând cu 
vârsta de 12 ani. Legitimaţia de biciclist este 
eliberată de către administraţia străzilor a 
oraşului Graz. 

Examenul teoretic este organizat în clasa a 
4-a de către profesorii de şcoală generală. 
Examenul practic pentru biciclişti are loc în 
Grazer Verkehrsgarten, în parcul municipal. 
Mai multe informaţii cu privire la acest aspect 
sunt disponibile în limba germană şi engleză 
la adresa: radfahrtraining.at 

SIDEWALKER (TROTINETĂ)
Cu privire la acest mijloc de transport sunt 
aplicabile aceleaşi reguli ca în cazul biciclete-
lor. Este permisă circularea pe benzile pentru 
biciclete şi pe carosabil, însă nu pe trotuare.
Utilizarea de scutere este permisă de la vârsta 
de 15 ani: în baza unui permis de conduce-
re din clasa AM (până în 2012: permis de 
utilizator de scuter) este admisă conducerea 
unui scuter care atinge o viteză de maxim 
45 km/h de la împlinirea vârstei de 15 ani. 
În acest scop este necesară promovarea unui 
examen teoretic şi practic, cu posibilitatea de 
a iniţa demersurile în acest sens deja cu şase 
luni înainte de împlinirea vârstei de 15 ani. 

DEPLASAREA ÎN CALITATE DE PASAGER 
LA BORDUL UNUI AUTOVEHICUL
Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani cu 
o înălţime mai redusă de 150 cm trebuie să 
deplaseze pe un scaun pentru copii, adaptat 
în funcţie de înălţimea acestora.

DEPLASAREA CU AUTOTURISMUL ÎNCE-
PÂND CU VÂRSTA DE 17 ANI
Încă de la vârsta de 15 1/2 ani şi jumătate 
este permisă începerea cursurilor de bază la o 
şcoală de şoferi. Cursele destinate deprinderii 
abilităţilor practice pentru obţinerea permisului 
de conducere pot fi efectuate în regim privat, 
după împlinirea vârstei de 17 ani, cu un înso-

ţitor autorizat care, printre altele, deţine de 
minim şapte ani un permis de conducere. Este 
permisă participarea la examen numai după 
împlinirea vârstei de 17 ani. 

TRANSPORT PUBLIC 
Formularele de cerere pentru transportul gratuit 
al elevilor sunt puse la dispoziţie de şcoli. În 
mod suplimentar, sunt aplicabile tarife reduse, 
de exemplu pentru ucenici sau persoane care 
locuiesc în internate (a se vedea: verbundlinie. 
at/schuelerlehrlinge/tickets/schuelerinnen-ti- 
cket). În vacanţa de vară, copiii care nu au 
împlinit vârsta de 15 ani pot călători gratuit cu 
Graz Linien, iar pentru toate celelalte linii există 
pentru şcolari şi ucenici un bilet de vacanţă 
disponibil în condiţii foarte avantajoase (a se 
vedea: verbundlinie.at/slf/ferienticket.php). 

Administraţia străzilor
Bauamtsgebäude, Europaplatz 20,  
etajul 4 şi 5, 8020 Graz 
 

 +43 316 872-3601 
  strassenamt@stadt.graz.at 

graz.at (Viața în Graz‒  
Trafic şi parcare)

Emblemă INFORMAŢII. ADOLESCENŢI! 
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 
 

 +43 316 90 370 90 
 info@logo.at 

 logo.at

Informație
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ÎNVĂȚĂMÂNT OBLIGATORIU 
(6–15 ANI, RESPECTIV CLASELE 1–9 )
În Austria, copiii au obligaţia de a frecventa 
cursurile şcolare de la împlinirea vârstei de 6 
ani, timp de nouă ani. Este aplicabilă obligaţia 
de instruire până la împlinirea vârstei de 18 
ani! Anii şcolari încep în toate situaţiile în luna 
septembrie. Părinţii sunt responsabili pentru 
frecventarea cursurilor şcolare de către copiii 
lor şi pot fi sancţionaţi în situaţia în care copiii 
nu merg la şcoală.

ŞCOALA PRIMARĂ 
(6–10 ANI, RESPECTIV CLASELE 1–4 ) 
Copilul trebuie înscris cu nouă luni înainte de 
începerea cursurilor la o şcoală din apropierea 
adresei de domiciliu. În situaţia în care doriţi 
ca acesta să frecventeze o altă şcoală, aveţi 
nevoie în acest scop de un acord din partea 
departamentului pentru instruire şi integrare. 
Părinţii sau reprezentanţii legali obţin toate 
informaţiile prin intermediul unei adrese trans-
mise de către departamentul pentru instruire 
şi integrare. Există peste 50 de şcoli primare 
de stat şi private, respectiv alternative (lista: 
lsr-stmk. gv.at – Schulführer). Copiii pentru 
care se aplică obligativitatea de a urma o 
formă de învăţământ şi care nu întrunesc încă 
cerinţele pentru a frecventa cursurile şcolare 
trebuie să fie prezenţi în primul an la cursurile 
clasei pregătitoare pentru a se adapta în acest 
mod vieţii şcolare. Nivelul învăţământului pre-
gătitor este inclus în învăţământul obligatoriu. 
Cursurile în cadrul învăţământului pregătitor 

sunt oferite în toate şcolile. Dacă aveţi întrebări 
suplimentare, luaţi legătura cu departamentul 
pentru instruire şi integrare. După absolvirea 
şcolii primare, ceea ce înseamnă după clasa 
a 4-a, există diferite opţiuni de instruire.

ŞCOALA DE SPECIALITATE  
(10–14 ANI, RESPECTIV CLASELE 5–8)
În Graz există peste 20 de şcoli de specialitate 
publice şi private (NMS). NMS este utilizată 
pentru instruirea generală de bază, precum 
şi pentru pregătirea pentru viaţa profesională 
(cu continuarea cu şcoala politehnic), respectiv 
pentru transferarea la liceu. 
Pentru elevii cu talente speciale în domeniul 
muzical sau sportiv există NMS Musik Graz-Fer-
dinandeum şi NMS Sport Graz-Brucknerstraße. 
Şcolarii din cadrul NMS beneficiază de sprijin 
individual, fiind aplicabilă în principiu programa 
gimnaziului real. În funcţie de rezultat, după 
clasa a 8-a are loc absolvirea învăţământului 
obligatoriu sau a şcolii superioare de instruire 
generală.

ŞCOALA POLITEHNICĂ (15 ANI,  
RESPECTIV CLASA A 9–A ) 
În şcoala politehnică, Herrgottwiesgasse 160 
c şi în două clase din cadrul NMS Webling, 
este asigurată, după absolvirea clasei a 8-a, 
calificarea pentru transferul către ucenicie şi 
şcoala profesională. Şcoala politehnică du-
rează un an, a 9-a, şi este concepută pentru 
elevii care au absolvit cu succes clasa a 8-a 
în cadrul unui gimnaziu.

ŞCOLILE GIMNAZIALE GENERALE
Cu privire la şcolile gimnaziale de for-
mare profesională şi cele superioare 
 a se vedea pagina 59!

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN LIMBA MATERNĂ
Elevii cu o limbă maternă diferită de germană 
dispun de posibilitatea de a aprofunda, în 
cadrul unui exerciţiu voluntar, pentru care 
se acordă note, cunoştinţele la limba mater-
nă. Participarea este voluntară şi gratuită, 
fiind însă recomandată valorificarea aces-
tei oferte de instruire, deoarece cunoştinţe-
le solide la limba maternă constituie baza 
pentru învăţarea unei alte limbi şi pot pro-
duce efecte pozitive asupra rezultatelor la 
alte materii. Învăţământul în limba maternă 
poate fi organizat în principiu în orice limbă. În 
prezent, în mai multe şcoli primare şi gimnaziale 
din Graz, precum şi la şcoala politehnică este 
oferit învăţământul în una sau mai multe dintre 
următoarele limbi: albaneză, arabă, bosniacă/
croată/sârbă, chineză, franceză, persană, 
poloneză, portugheză, română, rusă, cehă şi 
turcă. Mai multe informaţii cu privire la acest 
aspect sunt disponibile la departamentul pentru 
instruire şi integrare, respectiv la colectivul 
managerial al fiecărei şcoli ale cărei cursuri 
sunt frecventate de către copil. 

La adresa bmukk.gv.at/schulen/unterricht/
muttersprachlicher-unterricht regăsiţi toate 
informaţiile în limba germană, precum şi în 
multe alte limbi. 

COPII CU DIZABILITĂŢI
Pentru copiii cu dizabilităţi şi cerinţe speciale 
de asistenţă pedagogică sunt disponibile – în 
funcţie de solicitarea părinţilor – forme speciale 

de instruire. Suplimentar faţă de înmatricularea 
la o şcoală specială, un copil poate frecventa, 
în cadrul şcolii primare, gimnaziale şi poli-
tehnice, cursurile unei şcoli de integrare. În 
funcţie de necesităţi este pus la dispoziţie un 
serviciu de îngrijire şi asistenţă. Anumite şcoli 
sunt amenajate astfel încât să respecte cerin-
ţele pentru persoanele cu dizabilităţi. Pentru 
elevii cu probleme de vedere şi orbi, respectiv 
cu probleme de auz şi surzi sunt disponibile 
mai multe şcoli. Informaţii cu privire la acest 
aspect sunt puse la dispoziţie în departamentul 
pentru instruire şi integrare, respectiv în centrele 
pedagogice speciale.

ÎNVĂŢĂMÂNT RELIGIOS 
Învăţământul religios din Austria este asigurat 
de către bisercile şi comunităţile religioase re-
cunoscute, pentru elevii care aparţin cultelor re-
spective. Acesta are loc în cadrul învăţământului 
şcolar. Părinţii (respectiv, de la împlinirea vârstei 
de 14 ani, chiar elevii) dispun de posibilitatea de 
a-l retrage pe copil de la învăţământul religios.  

Servicii ABI 
Keesgasse 6, 8011 Graz 
 

 +43 316 872–7474 
  abiservice@stadt.graz.at 

graz.at/bildung-integration

ZIS 
Școală pentru asistenţa în domeniul 
lingvistic
Brockmanngasse 119, 8010 Graz 
 

 +43 316 872–6725 sau  
 +43 664 60 872–6725 

 spz.at

Informație
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DUPĂ ABSOLVIREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
OBLIGATORIU
În Graz sunt disponibile numeroase centre 
de consultanţă care oferă informaţii cu pri-
vire la posibilităţile de instruire profesională 
sau la continuarea studiilor după absolvi-
rea învăţământului obligatoriu Cafeneaua 
IBOBB sau Centrul de informare profesională 
(BIZ). Departamentul de consultanţă şcolară 
în domeniul psihologiei şcolare al landului 
oferă asistenţă elevilor cu o altă limbă ma-
ternă decât germana, precum şi părinţilor 
acestora, profesorilor şi tuturor instituţiilor cu 
privire la problemele şcolare şi la instruire şi 
perfecţionare. Este oferită asistenţă şi în bene-

ficiul persoanelor aflate la începutul carierei  
profesionale şi în procesul de căutare a cur-
surilor de limba germană.

INSTRUIRE PÂNĂ LA VÂRSTA  
DE 18 ANI
Instruirea până la vârsta de 18 ani reprezintă 
o iniţiativă a guvernului federal austriac, având 
ca scop, în beneficiul tuturor tinerilor, dincolo 
de absolvirea învăţământului obligatoriu, asi-
gurarea unei calificări şi prevenirea încetării 
timpurii a studiilor. De la finalul anului şcolar 
2016/2017, obligaţia de instruire este apli-
cabilă cu privire la toţi adolescenţii până la 
împlinirea vârstei de 18 ani, care au absolvit 

învăţământul obligatoriu şi care se află per-
manent în Austria (2017 începând cu prima 
categorie de vârstă).

Instructorul pentru adolescenţi este responsabil 
în special pentru asigurarea respectării obliga-
ţiei de instruire prin informarea adolescenţilor, 
a părinţilor, respectiv a reprezentanţilor legali 
cu privire la acest aspect şi pentru acordarea 
de asistenţă în beneficiul adolescenţilor. 

PROMOVAREA EXAMENULUI DE 
BACALAUREAT
ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ŞI LICEAL 
(AHS) (10–18/19 ANI, RESPECTIV  
CLASELE 5–12/13 ) 
Acesta asigură o instruire generală complexă, 
fiind absolvit cu examenul de bacalaureat  
(maturitate). Diploma de maturitate conferă 
dreptul de a studia la universităţi şi instituţii 
politehnice, precum şi la colegii şi academii. 
Pentru a frecventa cursurile unei şcoli gimna-
ziale şi liceale este necesară o absolvire de 
succes a clasei a 4-a primară cu calificativele 
şcolare „Foarte bine” sau „Bine” la germană, 
citire şi matematică (în caz contrar este necesar 
un examen de admitere). Se diferenţiază între 
gimnaziu (domeniul principal: limbi străine), 
gimnaziul real (cu o specializare în domeniul 
ştiinţelor naturii-tehnic) şi gimnaziul real în 
domeniul economic (lista: ahs-stmk. at/cms/). 
Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să luaţi 
legătura cu inspectoratul şcolar.

LICEUL CU PROFIL REAL  
(14–18/19 ANI, RESPECTIV  
CLASELE 9.–12./13. ) 
Cursurile acestei şcoli pot fi frecventate după 
un gimnaziu (cu absolvire corespunzătoare) 

sau a unui nivel inferior de învăţământ secun-
dar şi au ca domenii principale învăţământul 
instrumental, arte şi meserii, biologie şi ştiinţe 
de mediu, tehnologia informaţiei şi comuni-
caţiilor şi sport. 

Pentru elevii cu talente speciale există posibi-
lităţi speciale de instruire. Informaţii în acest 
sens sunt oferite de către inspectoratul şcolar 
pentru Stiria.

INSTRUIRE PROFESIONALĂ
ŞCOLILE GIMNAZIALE ŞI SUPERIOARE 
DE INSTRUIRE (ÎNCEPÂND CU VÂRSTA 
DE 14 ANI, INSTRUIRE CU O DURATĂ DE 
3 PÂNĂ LA 4 ANI, RESPECTIV DE 5 ANI)
Şcolile gimnaziale (şcoli de specialitate) oferă 
cunoştinţe de specialitate de bază pentru 
exercitarea unei profesii şi se încheie după 
trei, respectiv patru ani cu un examen de 
absolvire. Cursurilor de instruire profesională 
cu o durată de 5 ani organizate de şcolile 
superioare oferă instruire completă cu privire 
la profesiile superioare ale domeniului de 
specialitate şi se încheie în mod suplimentar 
cu un examen de diplomă, care conferă 
dreptul de frecventare a studiilor. În funcţie 
de domeniul de specialitate sunt disponibile: 
şcoli tehnice, comerciale şi de artă, şcoli pentru 
alte profesii industriale, şcoli pentru profesii 
comerciale şi pentru activităţi în domeniul 
prestării de servicii şi al profesiilor sociale, 
instituţii de instruire pentru îngrijitori de grădi-
niţă, profesori şi educatori, precum şi şcolile 
pentru profesii în domeniul agricol şi forestier. 
Sunt disponibile şi şcoli de specialitate cu o 
durată a studiilor de unu până la doi ani. 
Informaţii suplimentare sunt disponibile la 
inspectoratul şcolar la adresa lsr-stmk.gv.at

Centrul de informare profesională (BIZ)
Neutorgasse 46, 8010 Graz 
 

 +43 316 70 82 803 
 ams.at 

Inspectoratul şcolar pentru Stiria
Körblergasse 23, cod poştal 663, 8011 Graz 
 

 +43 50 24 83 45 
 lsr@lsr-stmk.gv.at 

 lsr-stmk.gv.at

Cafeneaua IBOBB – Informaţie, consultan-
ţă, orientare pentru instruire şi profesie 
Keesgasse 6, 8010 Graz 
 

 +43 664 60 872 -7445, -7446, -7447 
 ibobb@stadt.graz.at 

 lsr-stmk.gv.at

Biroul de coordonare Stiria Instruire până 
la vârsta de 18 (inclusiv trecerea de la 
şcoală la profesie)
Team Styria Werkstätten GmbH 
Radetzkystraße 31, apartament 1, parter,  
8010 Graz 
 

 +43 664 80 295-6001 
 kost.steiermark@remove-this.teamstyria

Biblioteca municipală 
Kernstockgasse 2, 8020 Graz
 

 +43 316 872-4970
 +43 316 872-4969 

Linia de asistență telefonică a bibliotecii munici-
pale: +43 316 872-800 

 stadtbibliothek.zanklhof@stadt.graz.at
 stadtbibliotek.graz.at

Informație
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UCENICIE 
O ucenicie (durează trei până la patru ani) 
poate fi iniţiată fără întârziere după absol-
virea învăţământului obligatoriu. La adresa 
berufskompass.at este prezentată o listă cu 
propuneri pentru profesiile de ucenicie. Mai 
multe informaţii cu privire la drepturile şi obli-
gaţiile unui ucenic sunt disponibile la adresa 
menschen. steiermark.at. Ucenicia include 
frecventarea cursurilor şcolii profesionale, 
care sunt finalizate cu examenul de absolvire 
a cursurilor de ucenicie (LAP). După exa-
menul de absolvire a cursurilor de ucenicie 
sunt disponibile diferite posibilităţi de per-
fecţionare: de exemplu în şcolile de maiştri, 
academii de specialitate, prin absolvirea  
examenului de maistru sau a examenului de 
finalizare a profesiei.

„A DOUA MODALITATE DE  
INSTRUIRE”
Există diferite posibilităţi pentru dobândirea 
cunoştinţelor de bază, respectiv de a recupera 
cursurile nefrecventate, de exemplu examenul 
de bacalaureat pe parcursul celei de-a doua 
etape de instruire 

INSTRUIREA DE BAZĂ ŞI ABSOLVIREA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU
Este disponibilă o ofertă extinsă de forme de 
instruire de bază şi de absolvire a învăţămân-
tului obligatoriu.
În situaţia în care nu aţi absolvit învăţământul 
obligatoriu sau cursurile de ucenicie, dispuneţi 
de posibilitatea de a recupera ulterior absolvi-

rea în cauză şi de a frecventa cursurile pentru o 
(altă) profesie. Anumite instituţii de învăţământ 
oferă posibilitatea de a recupera absolvirea 
nefinalizată a învăţământului obligatoriu.
Puteţi obţine informaţii cu privire la ofer-
te de la reţeaua de instruire din Stiria,  
bildungsnetzwerk-stmk.at

ABSOLVIREA UCENICIEI 
Cine nu a absolvit cursurile de ucenicie, dispu-
ne, în anumite condiţii, de posibilitatea de a se 
prezenta la un examen de absolvire a uceniciei. 
Şi persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani 
se pot prezenta la examen, în situaţia în care 
pot dovedi că dețin cunoştinţelor necesare (de 
regulă experienţă profesională de doi ani).

frecventarea cursurilor respective sau a anumi-
tor materii prevăzute. Cererile vor fi adresate 
direcţiunii şcolii în cauză.

EXAMEN DE ABSOLVIRE A STUDIILOR 
PROFESIONALE 
În cazul mai multor instituţii din Graz (şcoli 
la seral, şcoli care organizează examene de 
bacalaureat, ...), după frecventarea şcolii, 
respectiv a cursurilor este posibilă participarea 
la cursurile de absolvire în domeniul profesio-
nal (cel mai devreme de la împlinirea vârstei 
de 17 ani). 
Această formă corespunde examenului de 
bacalaureat şi reprezintă condiţia pentru a 
dobândi dreptul de a frecventa cursurile or-
ganizate de către universităţi, facultăţi, instituţii 
politehnice, academii, precum şi colegii. 

EXAMEN CARE CONFERĂ DREPTUL DE 
A PARTICIPA LA STUDII 
În lipsa unui examen de bacalaureat este 
permisă participarea la cursurile organizate 
de către academii, instituţii politehnice şi uni-
versităţi (cu limitare la studii individuale) în 
baza unui examen care conferă dreptul de a 
participa la studii.

CURSURI DE INSTRUIRE ȘI  
PERFECŢIONARE

ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH
Dreihackengasse 2, 8020 Graz 
 

  +43 316 76 46 46 
 isop@isop.at; isop.at

BFI – Institutul de promovare  
profesională
Mariengasse 24, Paula-Wallisch-Straße 8,  
Eggenberger Allee 15 
 

  +43 057 2270-0 
 bfi-stmk.at

Informație

bit – best in training
Karmeliterplatz 311, 8054 Graz 
 

 +43 316 28 55 50 0 
 office@ludovico.at 

 ludovico.at

Universitatea populară Stiria (VHS)
Hans-Resel-Gasse 6, 8020 Graz 
 

 +43 5 77 99 50 00 
 vhsan1@akstmk.at 

 vhsstmk.at

Urania Stiria
Burggasse 4/I, 8010 Graz 
 

 +43 316 82 56 88 0 
 urania@urania.at 

 urania.at

Reţeaua de instruire Stiria
Niesenbergergasse 59, 8010

  +43 316 82 13 73 
 bildungsnetzwerk@eb-stmk.at 

 bildungsnetzwerk-stmk.at

Informație

Fotografie: Lupi Spuma

EXAMEN PENTRU EXTERNI 
Prin intermediul unui examen pentru externi 
poate fi obţinut un nivel de şcolarizare fără 
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ŞCOLI PENTRU SALARIAŢI 
În cadrul acestor instituţii, salariaţii, respectiv 
persoanele cu studii profesionale absolvite 
dispun de posibilitatea de a obţine instruirea 
necesară şi drepturile asociate pentru anumite 
forme de studii în cadrul învăţământului 
seral. Condiţii: vârsta de minim 17 ani, absol-
virea cu succes a clasei a 8-a, activitate pro-
fesională sau instruire profesională absolvită. 
Numeroase şcoli profesionale gimnaziale şi 
superioare, precum şi colegii îşi desfăşoară 
activitatea sub formă de şcoli la seral.

STUDIU
INSTITUŢII POLITEHNICE (FH) 
Instituţiile politehnice oferă instruire adaptată 
cerinţelor practice în domeniul economiei şi 
al tehnologiei. 

Cele două instituţii politehnice FH din Graz 
– Joanneum (fh-joanneum.at) şi Campus02 
(campus02.at) oferă peste 50 de studii de 
specialitate, sub formă de studii de licenţă 
şi de masterat, precum şi cursuri universitare. 
Informaţii mai detaliate cu privire la procedura 
de admitere şi la condiţiile de studii vă sunt ofe-
rite la liniile de asistenţă telefonică responsabile 
pentru acordarea de consultanţă în domeniul 
studiilor de către instituţiile politehnice. 

UNIVERSITĂŢI 
Există diferite posibilităţi de absolvire: studii 
de licenţă, de masterat şi de doctorat. În Graz 
îşi desfăşoară activitatea patru universităţi: 

•  Universitatea Karl-Franzens cu şase  
facultăți (uni-graz.at) 

•  Universitatea tehnică cu şapte  
facultăți (tugraz.at),

•  Universitatea de medicină (meduni-graz.
at), 

•  Universitatea de muzică şi arte plastice 
(kug.ac.at).

Pentru frecventarea studiilor universitare este 
necesară absolvirea examenului de bacala-
ureat (examenul de maturitate), care trebuie 
completat în anumite cazuri şi prin examene 
suplimentare. În anumite situaţii există restricţii 
de acces şi examene de admitere. Pentru stu-
denţii externi sunt aplicabile cerinţe distincte de 
admitere (informaţii disponibile la oehunigraz.
at şi în cadrul biroului de consultanţă pentru 
studenţi din cadrul AAI Graz şi la birourile 
pentru relaţii internaţionale din cadrul KF-UNI 
Graz), respectiv condiţii cu privire la cunoştinţe 
de limba germană. 

Vă puteţi informa cu privire la condiţiile de 
studii în cadrul universităţii în cauză, respectiv la 
Societatea universitară austriacă (ÖH). Pentru 
toţi cei care vin să studieze în Graz, oraşul 
Graz oferă informaţiile utile la adresa graz.at

FACULTĂŢI PEDAGOGICE 
Acestea pregătesc ucenici în cadrul învăţămân-
tului obligatoriu şi profesional şi perfecţionează 
personal didactic pentru toate tipurile de şcoli. 
În Graz funcţionează facultatea de pedago-

gie Stiria (phst.at) şi facultatea religioasă de 
pedagogie din cadrul diocezei Graz-Seckau  
(kphgraz.at).

RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR OBŢI-
NUTE ÎN STRĂINĂTATE (NOSTRIFICĂRI)
Diplomele şcolare, de studii sau de perfecţiona-
re acordate în străinătate trebuie pentru început 
recunoscute în Austria în baza prezentării 
de numeroase documente (traduse). Există 
posibilitatea de a solicita reluarea anumitor 
elemente de instruire. Detalii cu privire la acest 
aspect sunt prezentate în capitolul „Muncă”.

INSTRUIREA ADULŢILOR
Sunt disponibile numeroase instituţii de in-
struire şi perfecţionare a adulţilor, a căror 
ofertă include de la asigurarea cunoştinţelor 
generale, a cursurilor de limbă sau de gătit 
până la calificările profesionale suplimentare 
complexe. O listă a tuturor instituţiilor de în-
văţământ, precum şi o prezentare generală a 
evenimentelor, seminarelor, cursurilor, instruirilor 
actuale, precum şi consultanţa în domeniul cur-
surilor pentru adulţi poate fi accesată la adresa  
weiterbildung.steiermark.at
ZEBRA, centrul de consultanţă şi terapie in-
terculturală,  asigură pregătirea migranţilor in 
calitate de coordonatori de instruire. Structura 
de contact AST oferă consultanţă în mai multe 
limbi cu privire la recunoaşterea calificărilor 
dobândite in străinătate.
(zebra.or.at).

CURSURI DE LIMBĂ – GERMANĂ 
Cunoştinţele de limba germană sunt obliga-
torii pentru comunicarea în domeniul privat şi 

profesional, precum şi în relaţia cu autorităţile 
(dincolo de faptul că limba vorbită prezintă 
diferenţe semnificative faţă de limba germană 
scrisă). 
Cetăţenii din afara UE, care locuiesc în mod 
permanent în Graz, trebuie să dovedească, 
în cadrul acordului de integrare, deţinerea de 
cunoştinţe de limba germană pentru a dispune 
de dreptul de şedere în Austria (puteţi consulta 
informaţii în acest sens în capitolul „Integrare 
şi migrare”).

BIBLIOTECI 
Numeroasele biblioteci publice şi ştiinţifice 
disponibile în Graz contribuie la procesul 
educațional. 

Biblioteca municipală (stadtbibliothek.graz.at), 
ca parte a autorităţii de cultură din Graz, cu 
biblioteca principală Zanklhof şi mediatecă, 
şase filiale de bibliotecă şi autobuzul cu cărţi 
oferă un număr mare de cărţi, reviste, cărţi 
audio, filme şi CD-uri cu muzică. Biblioteca 
pune la dispoziţie şi numeroase cărţi în limbi 
străine pentru copii, precum şi pentru adulţi, 
programe de învăţare a limbii germane, dar 
şi a altor limbi. 

În mod suplimentar, biblioteca landului Stiria, 
biblioteca din cadrul camerei de muncă şi 
biblioteca universităţii Graz reprezintă adrese 
importante pentru instruire şi perfecţionare. 

MUZEE 
Numeroasele muzee şi expoziţii contribuie de 
asemenea la procesul educațional (consultaţi 
în acest sens şi capitolul „Artă şi cultură”). 
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În Graz este disponibilă o reţea densă de 
medici din toate specializările, farmacii, spitale 
şi terapeuţi. Asistenţa medicală în beneficiul 
populaţiei din Graz este asigurată în orice 
moment al zilei şi respectă cele mai stricte 
criterii de calitate. 

ASIGURARE DE SĂNĂTATE
În Austria se aplică asigurarea obligatorie: 
angajatorul dumneavoastră are obligaţia, 
înainte de începerea unui raport de muncă, de 
a vă înregistra la casa de asigurări sociale (veţi 
primi de la angajator o copie a înregistrării). 
În acest caz, beneficiaţi de o asigurare de 
sănătate, accident şi pensie şi puteţi beneficia 
de toate serviciile medicale.
 
În situaţia în care, în baza raportului dumnea-
voastră de muncă, obţineţi venituri mai reduse 
de 425,70 euro lunar (limita aplicabilă în 
2017), sunteţi încadrat cu normă redusă de 
muncă. În acest caz sunteţi înregistrat numai 
la asigurarea de accident. Dispuneţi însă de 
posibilitatea de a vă asigura în mod voluntar, 
cu plata unei prime reduse, la casa regională 
de asigurări de sănătate, pentru a beneficia de 
asigurarea de sănătate. La înregistrarea în ca-
drul asigurărilor sociale veţi primi un număr de 
asigurat care vă este necesar în toate situaţiile 
(astfel încât cel mai bine ar fi să îl memorați cât 
mai repede). Contribuţia la asigurările sociale 
vi se deduce direct din salariu/remuneraţie. 
Membrii familiei dumneavoastră (soţul, soţia, 
copii) pot deţine calitatea de co-asiguraţi alături 

de dumneavoastră (de regulă gratuit sau în 
baza unui tarif redus). În situaţia în care sunteţi 
sau deveniţi şomer, beneficiaţi de asigurare de 
sănătate prin intermediul AMS (Agenţiei de 
ocupare a forţei de muncă). Casa de asigurări 
de sănătate la care sunteţi asigurat depinde 
de profesia dumneavoastră. Personalul care 
beneficiază de un raport de muncă din Graz, 
adică angajații, deţine de regulă calitatea de 
asigurat la casa regională de asigurări de 
sănătate din Stiria. În Austria, aproximativ 99,5 
din populaţie deţine o asigurare de sănătate. 
În situaţia în care nu deţineţi o asigurare de 
sănătate şi dacă nu aveţi posibilitatea de a 
deveni co-asigurat (soţ, părinţi), puteţi încheia o 
asigurare pe cont propriu. În acest scop trebuie 
doar să formulaţi o cerere la casa regională 
de asigurări de sănătate din Stiria. În cazul 
încheierii asigurării pe cont propriu poate fi 
aplicabil un timp de aşteptare de şase luni. 
Pentru a beneficia de consultanţă cu privire la 
situaţia dumneavoastră specială, luaţi legătura 
cu casa regională de asigurări de sănătate din 
Stiria. Informaţii suplimentare sunt disponibile 
la adresa sozialversicherung.at. 

E-CARD
Casa dumneavoastră de asigurări vă elibe-
rează E-Card (un „dosar de pacient” în for-
matul unui card de bancomat) – trebuie să îl 
prezentaţi la fiecare consult la medic, la casa 
dumneavoastră de asigurări de sănătate sau la 
spital. Dacă nu deţineţi asupra dumneavoastră 
un E-Card când vă prezentaţi la medic, este 

posibil să vi se solicite depunerea unei coplăţi. 
Pe E-Card sunt stocate numai numele dumnea-
voastră şi numărul dumneavoastră de asigurat. 
Solicitanţii de azil vor primi un E-Card după ce 
vor fi incluşi în serviciul federal de asistenţă.

TAXĂ DE ELIBERARE A REŢETELOR
Majoritatea serviciilor medicale din Austria 
sunt gratuite pentru persoanele care dispun de 
asigurare de sănătate. În situaţia în care medicul 
dumneavoastră vă prescrie un medicament (vă 
înmânează o reţetă), trebuie să efectuaţi o plată 
în acest sens la farmacie. Taxa de eliberare a 
reţetelor se cifrează in prezent la 6,10 € (înce-
pând cu data de 01.01.2019). Persoanele şi 
familiile cu venit foarte redus, care necesită frec-
vent numeroase medicamente, pot fi exonerate 
de la obligaţia de plată a taxei de eliberare a 
reţetelor. De asemenea, în cazul în care cheltu-
ielile dumneavoastră pentru taxa de eliberare a 
reţetelor depăşesc pe parcursul unui an o cotă 
de 2 procente din venitul dumneavoastră net 
anual, veţi fi exonerat automat de la obligaţia de 
plată a taxei de eliberare a reţetelor. Informaţii cu 
privire la acest aspect vă sunt puse la dispoziţie 
de către casa regională de asigurări de sănătate 
din Stiria la numărul de telefon +43 316 8035-0.

SERVICIUL MEDICAL DE GARDĂ/ 
SERVICIUL MEDICAL DE URGENŢĂ
Pentru tratamentul medical necesar în afara 
programului curent de lucru este disponibil 
serviciul medical de intervenţie (la domiciliu) 
în regim de urgenţă/serviciul medical de ur-
genţă: de luni până vineri între orele 19 şi 7, 
sâmbăta, duminica şi cu ocazia sărbătorilor 
legale timp de 24 de ore. Marburger Kai 51, 
8010 Graz; număr de apel de urgenţă 141. 

MEDIC DE URGENŢĂ/AMBULANŢĂ
În toate cazurile care constituie o amenin-
ţare acută pentru viaţa persoanei, locuitorii 
din Graz au la dispoziţie echipa medicală a 
sistemului medical de urgenţă/ambulanţa. În 
aceste cazuri, apelaţi numărul de telefon 144 
(ambulanţa, respectiv Crucea Roşie Austriacă)! 
Informaţii cu privire la serviciul medical de 
intervenţie de urgenţă şi o listă a medicilor 
competenţi sunt puse la dispoziţie de către 
Colegiul medicilor din Stiria. 

FARMACII
Farmaciile funcţionează cu un program de luni 
până vineri între orele 8 şi 18, iar sâmbăta până 
la ora 12 sau 13. Noaptea sau la sfârşit de săp-

Fotografie: iStockphoto © sturti
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tămână, precum şi cu ocazia sărbătorilor legale 
există serviciul de urgenţă în cadrul farmaciilor 
(în această situaţie trebuie să achitaţi un supli-
ment). Puteţi afla care sunt farmaciile deschise 
din lista de farmacii, din ziar sau de pe internet, 
de exemplu la adresa apothekenindex.at, 
apothe- ker.or.at. Numărul de apel de urgenţă 
pentru farmacii este: Tel. 1455.

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE A  
ORAŞULUI GRAZ
Direcţia de sănătate administrează vaccinuri 
gratuite copiilor, se implică în acţiunile de 
vaccinare ale landului (encefalita transmisă 
de căpuşe – FSME, gripă) şi pentru adulţi 
(contra cost), oferă cursuri de puericultură şi 
nutriţie, precum şi multe alte servicii. 

MARIENAMBULANZ: PERSOANE 
CARE NU DISPUN DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE
Persoanele care nu au încheiat o asigurare 
de sănătate dispun de dreptul legal de a 
beneficia de asistenţă în cazul unei îmbolnă-
viri. În acest context, instituţia competentă în 
domeniul asigurărilor sociale preia, în cadrul 
asistenţei în beneficiul bolnavilor, costuri-
le medicale. Beneficiarii subvenţiei pentru 
asigurarea nevoilor minime de subzistenţă 
orientate în funcţie de necesar sunt asiguraţi 
prin intermediul casei locale de asigurări 
de sănătate. În Graz, Marienambulanz din 
cadrul Caritas oferă fără caracter birocratic 
şi gratuit asistenţă medicală pentru persoa-

Ambulanţă/Crucea Roşie 
 Număr de apel pentru situaţii  

de urgenţă 144

Medic de urgenţă 
 141

Serviciul medical de urgenţă 
Marburger Kai 51, 8010 Graz  

 141 
 
De luni până vineri între orele 19 şi 7  
Sâmbăta, duminica, cu ocazia sărbătorilor 
legale între orele  
0 şi 24

Număr de apel pentru situaţii de urgen-
ţă în caz de intoxicare

 +43 1 40 64 343

Serviciul medical mobil pentru urgenţe 
pediatrice

 +43 316 69 15 12

Linia de apel pentru situaţii de urgenţă 
pentru bebeluşi spitalul clinic universitar 
al landului Graz 

 +43 316 385-7450

Serviciul pentru urgenţe stomatologice 
din cadrul spitalului clinic universitar al 
landului Graz

 +43 316 385-2248

Marienambulanz
Mariengasse 24 / intrare Kleiststr. 73 
8020 Graz  
 

 +43 316 80 15 351 
 marienambulanz@caritas-steiermark.at 

 marienambulanz.caritas-steiermark.at

Informație

Spitalul clinic universitar 
al landului (LKH) 
Auenbrugger Platz 1, 8036 Graz 
 

 +43 316 385-0

Spitalul clinic al landului  
Graz-West 
Göstinger Straße 22, 8020 Graz 
 

 +43 316 5466-0

Spitalul de urgenţă Graz 
Göstinger Straße 24, 8020 Graz 
 

 +43 316 505-0

Casa regională de asigurări  
de sănătateStiria
Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz 
 

 +43 316 8035-0 
  service@stgkk.at 

stgkk.at

Direcţia de sănătate a oraşului Graz
Sediul central, Schmiedgasse 26, etajul 2,  
8010 Graz 
 

 gesundheitsamt@stadt.graz.at 
 graz.at 

Informaţii generale
 +43 316 872-3202

Informaţii cu privire la vaccinare/biroul cu 
privire la vaccinare 

 +43 316 872-3222 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
De luni până vineri, între orele 8 şi 13

Colegiul medicilor din Stiria
Kaiserfeldgasse 29, 8010 Graz 

 +43 316 8044-0 
 aek@aekstmk.or.at 

 aekstmk.or.at

Informație

Fotografie: iStockphoto © sturti

nele neasigurate, precum şi pentru asiguraţii 
care, din considerente de natură personală, 
nu doresc să apeleze la sistemul public de 
sănătate (de exemplu în cazul dependenţei 
de alcool sau de droguri).

OBSERVAȚIE
În situaţia în care sunteţi bolnav: Vă rugăm să vă 
prezentaţi în toate situaţiile pentru început la medicul 
generalist (medicul practician) şi nu direct la secţiile 
ambulatorii ale spitalelor!
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Pentru persoanele care nu sunt cetăţeni aus-
trieci, dar care doresc să rămână mai multă 
vreme în Austria, există numeroase prevederi 
care reglementează această şedere.

CETĂŢENII DIN SEE 
ŞI DIN ELVEŢIA
(SEE — Spaţiul Economic European: sta-
tele Uniunii Europene, la care se adaugă 
Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) 
Cetăţenii Spaţiului Economic European şi ai 
Elveţiei dispun de un drept de şedere cu o 
durată de peste trei luni în situaţia în care
•     lucrează sau sunt liber profesionişti în 

Austria sau
•  pentru dumneavoastră şi membri familiei 

dumneavoastră sunt disponibile suficiente 
elemente patrimoniale, precum şi o asigu-
rare de sănătate suficientă.

În situaţia în care cetăţenii Spaţiului Economic 
European şi ai Elveţiei se află pentru o peri-
oadă de peste trei luni în Austria, trebuie să 
se înregistreze în termen de patru luni de la 
intrarea în ţară la autoritatea competentă pentru 
dreptul de şedere, în acest caz la departamen-
tul 3 al guvernului landului Stiria (a se vedea 
caseta informativă de la pagina 69) (cerere 
de eliberare a unui „certificat de înregistrare”). 
După cinci ani de şedere fără întrerupere şi 
legală în Austria, cetăţenii SEE şi cei elveţieni 
dobândesc dreptul de şedere permanentă în 
Austria (cerere de eliberare a unui „Certificat 
de atestare a şederii permanente” depusă la 

departamentul 3). Cetăţenii SEE şi cei elveţieni, 
aparţinătorii cetăţenilor cu drept de şedere în 
Austria sau ai cetăţenilor elveţieni pot rămâne 
de asemenea mai mult de trei luni în Austria, în 
măsura în care întrunesc anumite condiţii (de 
exemplu căsătorie sau parteneriat înregistrat, 
grad direct de rudenie). Informaţii mai detaliate 
vă sunt comunicate de către departamentul 3 
al landului Stiria.

CETĂȚENII  
DIN STATE TERȚE 
Cetăţenii unui stat terţ (statele care nu fac 
parte din Uniunea Europeană sau din Spaţiul 
Economic European) şi care intenţionează 
să rămână mai mult de şase luni în Austria 
necesită un titlu de şedere. În cazul unei şederi 
cu o durată de până la şase luni se aplică 
prevederile din legea privind poliţia pentru 
străini, iar ulterior legea privind rezidenţa şi 
şederea (NAG). 

TITLU DE ŞEDERE 
Există diferite titluri de şedere, care conferă 
dreptul la o şedere pe perioadă determinată 
sau nedeterminată. 

 TITLU DE ŞEDERE PENTRU 
ŞEDEREA PE PERIOADĂ DETERMINATĂ
• Permis de şedere temporară   
drept de şedere temporară
•  Card roşu-alb-roşu: şedere pe perioadă 

determinată, pentru 12 luni acces limitat 
la piaţa muncii

•  Card roşu-alb-roşu plus: şedere pe  
perioadă determinată, acces nelimitat  
la piaţa muncii

•  Card albastru UE: şedere pe perioadă 
determinată, pentru 12 luni acces limitat 
la piaţa muncii

•  Permis de stabilire: şedere pe perioadă  
determinată, acces limitat la piaţa muncii

•  Permis de stabilire – cu excepţia activităţii 
remunerate: şedere pe perioadă determi-
nată fără acces la piaţa muncii

•  Permis de stabilire – aparţinător: şedere 
pe perioadă determinată, fără acces la 
piaţa muncii

•  Membru de familie: şedere pe perioadă 
determinată, acces nelimitat la piaţa 
muncii

 TITLU DE ŞEDERE PENTRU  
STABILIREA PERMANENTĂ
•  Şedere permanentă – UE: şedere pe  

perioadă nedeterminată cu acces  
nelimitat pe piaţa muncii

CEREREA INIŢIALĂ
Cererea iniţială de acordare a unui titlu de 
şedere trebuie formulată deja în străinătate, la 
consulatul Austriei sau la ambasada Austriei. 
Pentru a obţine un titlu de şedere, trebuie să 
întruniţi anumite condiţii (de exemplu asigurarea 
mijloacelor de trai, asigurare, spaţiu locativ). 
Solicitanţii supuşi obligaţiei de a beneficia 
de viză vor primi o viză de intrare, pot intra 
în baza acesteia în Austria şi pot ridica titlul 
de şedere. Titlurile de şedere pe perioadă 
determinată sunt acordate de regulă pentru 
o perioadă de douăsprezece luni, începând 
cu data eliberării. Anumite grupe de persoane 
pot formula cererea iniţială de acordare a 

permisului de şedere şi în Austria, de exem-
plu membri de familie ai cetăţenilor austrieci 
sau persoanele care nu necesită o viză, pe 
parcursul perioadei de şedere în care nu este 
prevăzută obligaţia de solicitare a unei vize.

PRELUNGIREA  
TITLULUI DE ŞEDERE
În situaţia în care doriţi să prelungiţi titlul dum-
neavoastră de şedere, trebuie să depuneţi la 
timp o cerere, înainte de expirarea perioadei de 
valabilitate, la autoritatea competentă. Pentru 
domiciliul în Graz este vorba în acest sens 
despre reprezentanţa guvernului landului Stiria, 
departamentul 3.

Atenţie! În situaţia în care formulaţi cererea 
de prelungire prea târziu, aceasta va fi gesti-
onată ca cerere iniţială! Permisele de şedere 
temporară sunt prelungite pentru început cu 
câte un an.

MODIFICAREA SCOPULUI ŞEDERII
Titlurile de şedere sunt eliberate în toate situaţiile 
pentru un anumit scop (de exemplu pentru mun-
că). În situaţia în care doriţi să modificaţi scopul 
şederii dumneavoastră, trebuie să comunicaţi 
acest aspect autorităţii competente (departa-
mentul 3 al oficiului guvernului landului Stiria).

Tribunalul landului Stiria, departamen-
tul 3 – Constituţie şi afaceri interne
Paulustorgasse 4, 8010 Graz 
 

 +43 316 877–2084 
  abteilung3@stmk.gv.at 

verwaltung.steiermark.at

Informație
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PERMIS DE STABILIRE  
PENTRU NOU-NĂSCUŢI
Nou-născuţii care nu deţin cetăţenia austriacă 
sunt exoneraţi pe parcursul primelor şase luni de 
viaţă de obligaţia de aplicare a vizei. Astfel nu 
au nevoie de un titlu de intrare sau de şedere, în 
măsura în care mama sau o altă persoană care 
exercită exclusiv dreptul de îngrijire şi educare 
al copilului este înregistrată legal în Austria. 
În măsura în care mama nu deţine un titlu de 
şedere în Austria trebuie formulate din străi-
nătate în principiu pentru mamă şi copil cereri 
iniţiale pentru structura familială.

DREPT DE STABILIRE AL  
MEMBRILOR DE FAMILIE CU  
PERMIS DE STABILIRE
Membri de familie cu un permis de stabilire 
dispun pentru o perioadă de cinci ani de un 
drept de stabilire rezultat în urma reunirii. Prin 
pierderea dreptului de stabilire al susţinătorului 
de întregire în primii cinci ani încetează şi 
dreptul de stabilire al aparţinătorilor. Această 
prevedere nu se aplică însă în situaţia în care 
membrul/membri de familie dispune, în baza 
resurselor proprii, de posibilitatea de a îndeplini 
condiţiile de acordare.

DREPTUL DE STABILIRE SE MENŢINE 
ÎN SITUAŢIA ÎN CARE ...
Membri de familie nu mai întrunesc con-
diţiile pentru scopul şederii pentru care  
le este acordat permisul de stabilire: 
•  prin decesul soţului sau al părintelui

•   prin divorţ ca urmare a culpei preponde-
rente a celuilalt soţ

•  din considerente care trebuie luate în 
calcul în mod special (de exemplu victima  
violenţei domestice).

Pentru respectarea acestui drept, aparţinătorul 
are obligaţia de a comunica aceste împrejurări 
autorităţii fără întârziere. Puteţi obţine informaţii 
detaliate cu privire la normele privind intrarea 
în ţară şi stabilirea în Austria vă sunt comunicate 
şi de către Ministerul Federal de Interne la linia 
de asistenţă telefonică +43 1 531 26 35 57, 
la adresa bmi.gv.at şi la help.gv.at 

CUNOŞTINŢELE DE LIMBA  
GERMANĂ ÎNAINTE DE EMIGRARE
Cetăţenii statelor terţe trebuie să dovedească 
încă de la formularea cererii de acordare a 
unui titlu de şedere cunoştinţe de limba ger-
mană la nivelul A1 (cadrul european comun 
de referinţă pentru limbi străine). Este vorba 
despre cunoştinţe de bază de limba germană 
la cel mai simplu nivel. Dovada va fi prezen-
tată prin intermediul unei diplome de limbă 
sau a unui certificat de absolvire a unui curs, 
emis de către instituţii autorizate (a se vedea 
şi „Acordul de integrare”). Atenţie: Diploma 
sau certificatul trebuie să fi fost eliberate cu 
cel mult un an în urmă!

ACORDUL DE INTEGRARE
Acordul de integrare (IV) este destinat integrării 
cetăţenilor statelor terţe stabilităţi în mod legal 
în Austria (persoanele care nu deţin calitatea 

de cetăţeni UE sau de cetăţeni SEE sau cetă-
ţeni elveţieni) şi are ca scop dobândirea de 
cunoştinţe aprofundate de limba germană. 
Cunoştinţele de bază de limba germană pentru 
utilizarea elementară a limbii sunt prezumate 
chiar înainte de emigrare pentru acordarea 
anumitor titluri iniţiale de şedere, fără a repre-
zenta însă o parte a IV. IV este alcătuită din 
două module complementare. Prin acordarea 
anumitor titluri de titlu de şedere este necesară 
îndeplinirea modulului 1 în termen de doi ani. 
Îndeplinirea modulului 2 reprezintă condiţia 
pentru obţinerea unui drept de şedere perma-
nentă, precum şi a cetăţeniei. Consultanţa cu 
privire la ofertele de curs şi la subvenţii este 
oferită la OIF ( integrationsfonds.at).

LEGEA INTEGRĂRII
Intrarea în vigoare a unei legi cu privire la 
regimul integrării este planificată la momentul 
redactării broşurii. Prin intermediul legii respec-
tive vor fi consacrate dezvoltarea cunoştinţelor 

de limba germană, precum şi valorile şi cursurile 
de orientare. În mod suplimentar, un contract 
de intrare şi o declaraţie privind valorile, inclusiv 
sancţiunile stricte aplicabile în caz de încălcare, 
constituie parte integrantă a legii privind regimul 
integrării. În programul guvernamental sunt dispo-
nibile în mod suplimentar reglementări pentru un 
an obligatoriu de integrare; informaţii suplimenta-
re în acest sens sunt disponibile la adresa ams.at. 
Vă rugăm să consultaţi informaţii suplimentare 
pe internet, respectiv să luaţi legătura dacă aveţi 
întrebări cu OIF Stiria (integrationsfonds.at).

Fotografie: iStockphoto © Rawpixel

Serviciul de integrare al oraşului Graz
Keesgasse 6, 8010 Graz 

 +43 316 872-7481 
 integrationsreferat@stadt.graz.at 

 graz.at/integration 
 graz.at/menschenrechte

Informație

INTEGRARE ŞI 
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SERVICIUL DE INTEGRARE  
AL ORAŞULUI GRAZ
Serviciul de integrare a fost înfiinţat la data 
de 3 noiembrie 2005 pentru coordonarea şi 
implementarea măsurilor de integrare şi are ca 
scop promovarea integrării tuturor persoanelor 
care trăiesc în Graz. 
Departamentul de specialitate pentru integrare 
gestionează în mod activ diversitatea societăţii 
urbane, precum şi orientarea interculturală a 
administraţiei şi exercită în acest context o 
funcţie de interconectare şi de consultanţă. 
Strategia de integrare adoptată în anul 2015 
de către consiliul local din Graz constituie 
direcţia programatică pentru măsurile specifice 
politicii de integrare şi proiectele din Graz. 
Prin intermediul serviciului de integrare sunt 
promovate numeroase proiecte de integrare.

DOMENII PRINCIPALE 
Oraşul Graz înţelege integrarea ca sarcină 
multidisciplinară care vizează aproape toate 
sectoarele administraţiei şi ale convieţuirii în 
cadrul oraşului. Departamentul de specialitate 
de integrare deţine calitatea de structură de 
contact pentru toate autorităţile pentru subiectul 
integrării în ansamblu şi susţine şi oferă asistenţă 
în beneficiul autorităţilor şi instituţiilor locale, 
însă şi al altor instituţii şi organizaţii în domeniul 
tematic, cu privire la imigrare, integrare şi con-
vieţuire interculturală. O atribuţie suplimentară 
este aceea ca, din perspectiva entităţilor vizate, 
să atragă atenţia asupra punctelor slabe şi a 
lacunelor la nivelul sistemului existent.

ATRIBUŢIILE  
SERVICIULUI DE INTEGRARE
Atribuţiile serviciului de integrare sunt repre-
zentate de:
•  implementarea cu rol de coordonare a 

strategiei de integrare a oraşului Graz 
•  asistenţă în asociere cu orientarea inter-

culturală a administraţiei prin consultanţă, 
evenimente, măsuri de perfecţionare şi 
proiecte de cooperare 

•  funcţia de interfaţă între administraţia mu-
nicipală şi organizaţii, asociaţii, structuri 
de reprezentare a intereselor şi a propri-
ilor cerinţe, iniţiative şi grupuri, precum şi 
toţi locuitorii interesaţi 

•  interconectarea serviciilor existente la 
nivelul oraşului 

•  iniţierea de proiecte şi măsuri în dome-
niul de lucru reprezentat de migrare şi 
integrare 

•  promovarea activă a relaţiilor cu publicul 
prin prezentări de specialitate, parti-
ciparea la evenimente şi materiale de 
informare 

•  susţinerea dialogului inter-religios 
•  susţinerea financiară a proiectelor  

interculturale şi a măsurilor de integrare

ÎNVĂŢAREA LIMBII GERMANE  
ÎN GRAZ
PUNCTUL DE LEGĂTURĂ PENTRU LIMBA GER-
MANĂ vă oferă asistenţă pentru identificarea 
ofertei corespunzătoare. În acest context sunt 
depuse eforturi pentru a ţine cont de solicitările 

INTEGRARE ŞI 
MIGRARE

Fotografie: iStockphoto © kali9

dumneavoastră personale la alegerea cursului, 
de exemplu domiciliul, programele de lucru 
sau supravegherea copiilor dumneavoastră.

SERVICII DE TRANSLAŢIE
Persoanele mutate de curând în Austria şi 
care nu vorbesc încă limba germană necesită 

asistenţă pentru a putea depăşi barierele ling-
vistice şi culturale, pentru anumite servicii de 
asistenţă în domeniul social, medical şi terape-
utic sau pentru interacţionarea cu autorităţile. 
Asociaţia OMEGA şi ISOP sunt evidenţiate în 
acest context graţie ofertei diverse în domeniul 
asistenţei lingvistice. Şi alte instituţii pun deja 
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la dispoziţie pentru serviciile asigurate servicii 
interne de translaţie şi/sau material informativ 
în mai multe limbi.

REPREZENTAREA INTERESELOR  
POLITICE ALE MIGRANŢILOR
Comitetul consultativ al migranţilor din cadrul 
oraşului Graz reprezintă platforma pentru 
participarea politică a migranţilor. Prin inter-
mediul comitetului consultativ al migranţilor, 
aceştia dispun de posibilitatea de a se im-
plica în politica locală prin luări de poziţie 
şi propuneri. Consultanţa în beneficiul repre-
zentanţilor politicii locale şi al administraţie 
reprezintă una dintre cele mai importante 
sarcini ale comitetului consultativ, în calitate 
de structură de reprezentare a intereselor. 
Comitetul consultativ al migranţilor nu asigură 
consultanţă în situaţiile individuale. Domeniul 
său principal de activitate este reprezentat 
de gestionarea problemelor care se referă 
cu caracter general la migranţi. Aspectele 
problematice, de exemplu defavorizările în 
domeniul politic şi social, situaţia locativă şi 
aspectele privind educaţia sunt comunicate de 
către comitetul consultativ al migranţilor către 
responsabilii din punct de vedere politic, cu 
transmiterea propunerilor corespunzătoare de 
îmbunătăţire. Informaţii mai detaliate cu privire 
la comitetul consultativ al migranţilor, precum 
şi o listă a organizaţiilor proprii ale migranţilor 
(asociaţiile migranţilor) din Graz pot fi consul-
tate pe pagina de internet a oraşului Graz:  
graz.at/migrantinnenbeirat

Structurile de contact pentru  
migranţii din Graz sunt  
reprezentaţi de exemplu de: 

Comitetul consultativ al migranţilor 
al oraşului Graz
Keesgasse 6, parter dreapta, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-2191 
 mb.graz@stadt.graz.at 

 graz.at/migrantinnenbeirat

Centrul social al Caritas 
din cadrul diocezei Graz-Seckau
Mariengasse 24, 8020 Graz 
 

 +43 316 8015-300 
 erstkontakt@caritas-steiermark.at 

 caritas-steiermark.at

Asociaţia DANAIDA – instruire şi  
punct de întâlnire pentru femei
Marienplatz 5, 8020 Graz  
 

 +43 316 71 06 60 
 danaida@aon.at 

 danaida.at

Centrul de combatere a discriminării Stiria
Andritzer Reichsstraße 38, 8045 Graz 
 

 +43 316 71 41 37 
 buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at 

 antidiskriminierungsstelle.steiermark.at

Ikemba
Burggasse 4, 8010 Graz 
 

 +43 316 22 81 13 
 office@ikemba.at 

 ikemba.at 

ISOP – Proiecte sociale inovatoare
Dreihackengasse 2, 8020 Graz 
 

 +43 316 76 46 46  
 isop@isop.at 

 isop.at

OMEGA ‒ Centru transcultural pentru  
sănătatea şi integrarea psihică şi fizică
Albert-Schweitzer-Gasse 22, 8020 Graz 
 

 +43 316 77 35 54-10 
 office@omega-graz.at 

 omega-graz.at 

ZEBRA – centrul de consultanţă şi terapie 
interculturală
Granatengasse etajul 4/3, 8020 Graz 
 

 +43 316 83 56 30-0 
 office@zebra.or.at 

 zebra.or.at

Institutul afro-asiatic
(pentru studenți) 
Leechgasse 24, 8010 Graz 
 

 +43 316 32 44 34 
 office@aai-graz.at 

 aai-graz.at

ARGE  
Tineretul împotriva violenţei şi a rasismului
Karmeliterplatz 28, 8010 Graz 
 

 +43 316 90 370-101 
 +43 316 90 370-105 

 graz@argejugend.at 
 argejugend.at

Informație

Fondul de integrare din Austria –  
centrul de integrare Stiria
Reitschulgasse 19, 8010 Graz 
 

 +43 316 84 17 20 
 steiermark@integrationsfonds.at 

 integrationsfonds.at

PUNCTUL DE LEGĂTURĂ PENTRU  
LIMBA GERMANĂ
Reitschulgasse 19, 8010 Graz 
 

 +43 316 84 17 20 
 steiermark@startpunktdeutsch.at 

 startpunktdeutsch.at

fee – bursa posturilor onorifice a  
oraşului Graz
Kaiserfeldgasse 25, 8011 Graz 
 

 +43 664 88 130 888
 ehrenamt@stadt.graz.at

Informație
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IMPLICARE ÎN DOMENIUL ONORIFIC
IMPLICARE ÎN DOMENIUL  
ONORIFIC
Numeroase persoane care locuiesc în Graz 
sunt implicate, printr-o varietate de forme 
şi cu un angajament personal, astfel încât 
convieţuirea în oraşul nostru frumos să fie 
asigurată în condiţii şi mai bune. Veți regăsi aici, 
în Graz, o gamă largă de oportunități pentru 
activităţi onorifice, context în care sunt asigurate 
numeroase posibilităţi de petrecere voluntară 
a timpului pentru activităţi de voluntariat, fiind 
evidenţiate şi domeniile în care este necesară 
de urgenţă asistenţa personală.
În domenii precum integrarea, sănătatea, 
vecinătatea, protecția mediului, sportul, cultura, 
petrecerea timpului liber, educația şi multe 
altele nu există numai organizații de mari 

dimensiuni, cu activităţi sociale şi de asistenţă 
în regim de urgenţă, precum Caritas, Crucea 
Roşie şi Departamentul de pompieri voluntari 
(pentru a prezenta doar câteva exemple), ci 
şi o multitudine de inițiative mai mici şi mai 
mari, unde se pot implica atât tinerii, cât şi 
persoanele mai în vârstă.

REŢEA
Începând cu anul 2015, şi sectorul angajamen-
tului în zona civică beneficiază de o atenţie 
sporită din perspectiva oraşului Graz.
Prin urmare, a fost lansată rețeaua „Oraşul 
Graz promovează activităţile onorifice”, pentru 
a face schimb de idei şi a stabili legături cu 
un număr cât mai mare de organizaţii diferite 
şi iniţiative, dar şi pentru a reflecta împreună 

la proiectele de servicii şi de perfecţionare.
Dacă desfăşuraţi activităţi onorifice în cadrul 
iniţiativei sau al asociaţiei dumneavoastră  şi 
doriți să faceți parte din rețeaua noastră, vă 
rugăm să ne scrieți şi vă aşteptăm cu deosebită 
bucurie alături de noi.

OFERTA DE INSTRUIRE ÎN DOMENI-
UL ACTIVITĂŢILOR ONORIFICE
Departamentul de integrare oferă, în funcţie de 
necesităţi, posibilitatea de a participa gratuit 
la cursuri cu tema activităţi onorifice. În acest 
context sunt obţinute perspective interesante 
şi imbolduri atractive în ceea ce priveşte im-
plicarea în domeniul societății civile.
V-ați dorit vreodată să desfăşuraţi activităţi în 
calitate de voluntar? Vă aşteptăm! 

Foto: iStock | Todor Tsvetkov

GeE – Graz dezvoltă  
activităţile onorifice 
Departamentul de integrare al oraşului Graz  
Keesgasse 6, 8011 Graz 
 

 +43 316 872 7484 
  engagiert@stadt.graz.at 

graz.at/engagiert

fee – bursa posturilor onorifice a 
oraşului Graz 
Kaiserfeldgasse 25 | 8011 Graz 
 

 +43 664 88 130 888
 ehrenamt@stadt.graz.at

Asigurare pentru activitatea onorifică 
Informaţii cu privire la oferta oraşului Graz

 graz.at/ehrenamt

Information

IX

ACTIVITĂŢI DE CONSULTANŢĂ ÎN  
MATERIA ACTIVITĂŢILOR ONORIFICE
În ceea ce priveşte aspectele în sensul legislaţiei 
fiscale şi a normelor aplicabile în materia 
asociaţiilor sunt puse la dispoziţie şi zile de 
consultanţă cu experţi în domeniu, precum şi 
workshop-uri interesante şi atractive din domenii 
speciale de activitate.

fee – BURSA POSTURILOR  
ONORIFICE ŞI ASIGURARE
Prin intermediul bursei posturilor onorifice şi al 
asigurării pentru activităţile voluntare, oraşul Graz 
intermediază persoanele care doresc să se implice 
în timpul lor liber în relaţia cu organizaţiile care au 
nevoie de asistenţă. fee semnifică voluntar, implicat şi 
onorific şi reprezintă o platformă online gratuită. 
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Există persoane care, din diferite motive, nu 
pot participa cu aceleaşi posibilităţi la viaţa 
socială. Uneori, persoanele sau grupurile 
sunt defavorizate, respectiv discriminate. Din 
acest motiv există în Austria legi care combat 
discriminarea şi pun bazele unor organizaţii 
care susţin egalitatea de tratament pentru 
femeile şi bărbaţii defavorizaţi. 

ORAŞUL DE PROMOVARE A DREP-
TURILOR OMULUI GRAZ 
Începând cu anul 2001, Graz este primul 
„oraş de promovare a drepturilor omului” 
din Europa, iar din 2006 deţine calitatea de 
membru al „Coaliţiei oraşelor europene de 
luptă împotriva rasismului”. Aceasta înseamnă 
pentru toate persoanele din oraşul Graz o 
răspundere deosebită în sensul implicării active 
pentru susţinerea drepturilor omului şi pentru 
combaterea rasismului. Comitetul consultativ al 
drepturilor omului din Graz publică anual un 
raport cu privire la drepturile omului, în care 
este prezentată punerea în aplicare şi situaţia 
drepturilor omului în Graz. Mai sunt multe de 
făcut pentru ca oamenii să nu fie discriminaţi 
ca urmare a apartenenţei lor etnice, a religiei 
sau a sexului (graz.at/menschenrechte). 
 
ASIGURAREA DREPTURILOR EGALE 
ŞI EGALITATEA DE TRATAMENT A 
FEMEILOR ŞI A BĂRBAŢILOR
Femeile şi bărbaţii deţin drepturi egale în 
Austria, conform prevederilor legale (legea 
privind egalitatea de tratament se aplică pentru 

femei, bărbaţi, transsexuali) şi dispun din punct 
de vedere teoretic de şanse şi drepturi egale, 
de exemplu la instruire sau la locul de muncă. 
În practică, situaţia este însă adesea diferită: 
femeile sunt discriminate încă în mod frecvent 
din cauza sexului lor. În multe profesii, acestea 
primesc un salariu mai redus pentru aceeaşi 
activitate ca bărbaţii, iar repartizarea atribuţiilor 
şi a obligaţiilor în familie (copii, îngrijire) este 
neechilibrată între bărbaţi şi femei în dauna 
femeilor. În mod suplimentar, în ciuda instruirii 
şi a perfecţionării, femeile ocupă poziții supe-
rioare sau de conducere în procent mult mai 
mic în comparaţie cu bărbaţii. Femeile sunt 
expuse în cadrul familiei, la locul de muncă sau 
în timpul liber mai frecvent violenţelor sexuale 
sau sexualizate şi sexismului. 

În Graz există mai multe organizaţii care 
oferă consultanţă şi asistenţă în beneficiul 
fetelor şi al femeilor în cazul în care acestea 
sunt defavorizate (toate datele de contact 
sunt prezentate în cele ce urmează). Serviciul 
responsabil pentru promovarea femeilor şi 
egalităţii de tratament pune în mod activ în 
aplicare măsuri pentru a transpune în practică 
egalitatea dintre femei şi bărbaţi in toate 
sectoarele existenţei. Ombudsmanul pentru 
fetele şi femeile din Graz oferă consultanţă şi 
asistenţă la faţa locului la nivelul districtelor. 
Responsabilul pentru asigurarea egalităţii 
de tratament al oraşului Graz şi parchetul 
competent pentru asigurarea egalităţii de 
tratament – biroul regional Stiria sunt com-

petente pentru orice persoană care se simte 
discriminată, independent de sexul acesteia.

Femeile se pot lua legătura şi cu „MAFALDA –
asociaţia pentru promovarea şi susţinerea 
fetelor şi a femeilor tinere”, în cadrul căreia 
regăsesc şi un centru propriu pentru fete, 
denumit JAM. Femeile şi fetele pot beneficia 
de consultanţă în cadrul centrului de sănă-
tate pentru femei cu privire la mijloacele 
contraceptive, sarcină şi la întreruperea de 
sarcină, precum şi la problemele sufleteşti şi la 
drepturile din domeniul sănătăţii şi pot obţine 
informaţii referitoare la sănătate în mai multe 
limbi. Femeile cu trecut în domeniul migraţiei 
se pot adresa, cu privire la problemele lor, 
şi asociaţiei DANAIDA. Femeile care au fost 
victimele violenţei (sexuale) beneficiază în 
casa familială din Graz (împreună cu copiii 
lor) de protecţie permanentă. Femeile şi fetele 

supuse violenţei sexuale şi/sau domestice 
primesc ajutor la TARA şi în centrul de pro-
tecţie împotriva violenţei Stiria. Hazissa îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul prevenirii 
violenţei sexuale asupra fetelor şi a băieţilor. 
Activitatea institutului de cercetare şi instruire 
PERIPHERIE are ca scop promovarea egalităţii 
între femei şi bărbaţi în Stiria în baza cifrelor 
şi faptelor existente. În mod suplimentar, 
PERIPHERIE oferă instruire, consultanţă şi 
workshop-uri cu tema Gender Mainstreaming. 
Şi pentru problemele bărbaţilor există în Graz 
o structură proprie. Numărul de apel pentru 
situaţiile de urgenţă cu care se confruntă 
bărbaţii în Stiria şi asociaţia pentru protecţia 
bărbaţilor şi pentru teme sexuale (Centrul de 
consultanţă pentru bărbaţi) oferă asistenţă 
bărbaţilor şi băieţilor, printre altele în situaţii 
de criză, de defavorizare, precum şi după ce 
sunt victime ale actelor de violenţă. 
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DECIZIILOR ÎN CAZUL COPIILOR 
ŞI AL ADOLESCENŢILOR
Drepturile copiilor reprezintă drepturi ale omu-
lui şi sunt consacrate în parte prin Constituţia 
Austriei. Din categoria drepturilor copiilor fac 
parte, printre altele, dreptul de a beneficia de 
protecţie împotriva violenţei, dreptul la instru-
ire, de a beneficia de dezvoltare optimă şi la 
informare. Copiii beneficiază de o protecţie 
specială împotriva violenţei (precum „palme 
sănătoase”) şi, în special, împotriva violenţei 
sexuale. Este necesară respectarea şi promova-
rea demnităţii copiilor. Copiii sunt îndreptăţiţi să 
formuleze cerinţe şi să contribuie la organizarea 
mediului lor de viaţă şi a spaţiului public (de 
exemplu parcuri). În Graz există mai multe 
organizaţii care oferă asistenţă în beneficiul 
copiilor la valorificarea drepturilor acestora şi 
la promovarea intereselor acestora. 

„LOGO!”, o instituţie a landului Stiria, pune la 
dispoziţie mai multe oferte, de la consultanţa 
profesională până la distribuirea unui checkit- 
card (document de identitate cu fotografie 
gratuit acordat de către landul Stiria pentru 
elevi şi ucenici). În cadrul ESO. INFO, adoles-
cenţii obţin informaţii cu privire la ezoterică, 
ocultism, satanism, extremismul de dreapta şi 
fundamentalismul religios.

Parchetul competent pentru problemele copiilor 
şi adolescenţilor Stiria (kija) informează, prin 
intermediul liniei de asistenţă telefonică pentru 
copii şi adolescenţi, cu privire la drepturi, oferă 
consultanţă şi asistenţă. Biroul de asistenţă în 
beneficiul copiilor Stiria oferă sprijin copiilor în 
asociere cu probleme survenite în legătură cu 

drepturile lor, cu instruirea şi cu învăţământul, 
urbanism şi transporturi, locuinţă şi muncă.

În Graz îşi desfăşoară activitatea un parla-
ment al copiilor cu membri cu vârsta cuprinsă 
între 8 şi 14 ani, cu un primar al copiilor, 
care se întruneşte periodic şi decide asupra 
aspectelor care trebuie modificate în Graz. 
Parlamentul copiilor adresează cereri scrise 
către consilierii municipali sau discută perso-
nal cu politicienii. Ideile transpuse în practică 
sunt reprezentate de exemplu de propunerile 
având ca obiect proiectarea de locuri de joacă 
sau a unui perete pentru graffitti. Adolescenţi 
au drept de vot de la împlinirea vârstei de  
16 ani, iar după împlinirea vârstei de 18 este 
admisă participarea în calitate de candidat la 
alegeri (excepţie: alegeri pentru preşedintele 
federal).

În Graz există în prezent 13 centre de tineret, în 
cadrul cărora adolescenţii dispun de libertate 
de acţiune şi pot formula probleme şi întrebări. 
Pentru fete există şi centrul pentru gestionarea 
problemelor fetelor JAM, şi special pentru per-
soanele pasionate de muzică centrul cultural 
pentru tineret „Exploziv”.

La apariţia de probleme în familie (până la 
violenţa domestică), cele patru reprezentanţe 
ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din cadrul structurii adminis-
trative a oraşului Graz constituie o structură de 
contact pentru copii şi adolescenţi, precum şi 
pentru familiile acestora. Pentru situaţii foarte 
urgente, este disponibilă şi „Tartaruga” ca cen-
tru de refugiu şi consultanţă pentru adolescenţii 
care au împlinit vârsta de 13 ani. Acest centru 
stă la dispoziţie atât pentru oferirea de sfaturi, 

Departament pentru problemele  
femeilor şi egalitatea de şanse 
Kaiserfeldgasse 17, etaj 1, 8010 Graz 

 +43 316 872-4671 
 frauenreferat@stadt.graz.at 

 graz.at

Ombudsmanul pentru fetele  
şi femeile din Graz 

 +43 664 26 20 134 
 frauenombudsstelle-graz.at

Responsabilul pentru asigurarea aegalității 
de tratament al oraşului Graz
Rathaus, 1. Stock, linker Trakt, Zi 145 
Sprechstunden nach Vereinbarung 

 +43 664 60 872-2243 
 graz.at/gleichstellung

Parchetul competent pentru asigurarea 
egalităţii de tratament biroul regional Stiria
Europaplatz 12, 8020 Graz 

 +43 316 72 05 90 
 gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Refugiul pentru femei Graz
Număr de apel pentru situaţii de urgenţă în 
regim de permanență (între orele 0 şi 24)

 +43 316 42 99 00 
 beratung@frauenhaeuser.at 

 frauenhaeuser.at

TARA ‒ consultanţă, terapie şi prevenţie în 
cazul violenţei sexuale împotriva fetelor şi 
a femeilor  
Haydngasse 7, parter/1, 8010 Graz

 +43 316 31 80 77 
 office@taraweb.at; taraweb.at

Centrul de protecţie împotriva  
violenţei Stiria
Granatengasse 4, etajul 2, 8020 Graz

 +43 316 77 41 99
 office@gewaltschutzzentrum.at 

 gewaltschutzzentrum-steiermark.at

Hazissa – reprezentanţa de specialitate 
pentru prevenire
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

 +43 316 90 370 160 
 office@hazissa.at; hazissa.at

Biroul de servicii pentru relaţiile cu femeile Graz
Lendplatz 38, 8020 Graz 

 +43 316 71 60 22 
 office@frauenservice.at; frauenservice.at

Mafalda şi centrul pentru gestionarea 
problemelor fetelor JAM
Arche Noah 9–11, 8020 Graz 

 +43 316 33 73 00 
 office@mafalda.at; mafalda.at

Centrul de sănătate pentru femei
Joanneumring 3, 8010 Graz 

 +43 316 83 79 98 
  frauen.gesundheit@fgz.co.at; fgz.co.at

DANAIDA (instruire şi punct de întâlnire pentru femei) 
Marienplatz 5, 8020 Graz 

 +43 316 71 06 60 
 danaida@aon.at; danaida.at

PERIFERIE
Schwimmschulkai 6/II, 8010 Graz

 +43 660 73 16 200 
  office@peripherie.ac.at, peripherie.ac.at

Centrul de consultanţă pentru bărbaţi Graz 
Asociaţia pentru bărbaţi şi teme sexuale 
Dietrichsteinplatz 15, etajul 8, 8010 Graz  

 +43 316 83 14 14 
 beratung@maennerberatung.at  

 maennerberatung.at

Număr de apel pentru situaţii de urgenţă în 
cazul bărbaţilor Stiria 

 +800 24 62 47 
  hilfe@maennernotruf.at 

maennernotruf.at

Informație

EGALITATE DE TRATAMENT ŞI PARTI-
CIPARE LA ADOPTAREA DECIZIILOR
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cât şi pentru oferirea de spaţii de cazare, în 
situaţia în care adolescentul nu mai doreşte sau 
nu mai poate să locuiască alături de familie, 
respectiv de părintele său. Bineînţeles că şi 
părinţii care se confruntă cu dificultăţi în relaţia 
cu copiii lor se pot prezenta la Tartaruga. Un 
spaţiu de cazare pentru situaţii de urgenţă 
pentru adolescenţi şi adulţi tineri este oferit şi 
de „refugiul” din cadrul Caritas. 

PARTICIPAREA LA ADOPTAREA  
DECIZIILOR ŞI DREPTURILE  
PERSOANELOR CARE NU DEŢIN  
CETĂŢENIA AUSTRIACĂ
Cetăţenii UE deţin în Graz mai multe drepturi 
în comparaţie cu persoanele din aşa-numitele 
„state terţe” (din afara UE). Cetăţenii UE dis-
pun de exemplu de dreptul de a participa la 
alegerile pentru consiliul local. Pentru cetăţenii 
UE nu există în Graz o structură proprie de 
consultanţă, deoarece, în cazul acestora, sunt 
competente aceleaşi structuri cu cele respon-
sabile pentru cetăţenii austrieci.
Pentru persoanele din ţări din afara UE („state 
terţe”), care locuiesc în Graz, este disponibilă 
o structură proprie de reprezentare politică – 
comitetul consultativ al migranţilor al oraşului 
Graz. Reprezentanţii comitetului consultativ 
sunt aleşi la interval de cinci ani, concomi-

tent cu membri consiliului local din Graz, de 
către cetăţenii din afara UE care locuiesc  
în Graz. 

ASIGURAREA DREPTURILOR EGALE 
ŞI EGALITATEA DE TRATAMENT A 
PERSOANELOR, INDEPENDENT DE 
ORIGINEA, CULOAREA PIELII,  
LIMBA SAU RELIGIA ACESTORA 
Pe parcursul ultimelor două decenii, numeroase 
femei şi bărbaţi din alte ţări s-au mutat în Graz şi 
s-au stabilit în oraşul nostru împreună cu familiile 
lor. Între timp, mulţi dintre ei au devenit cetăţeni 
austrieci. Există un număr tot mai mare de ce-
tăţeni cu istoric în domeniul migrării, născuţi şi 
crescuţi în Graz, respectiv în Austria. Din acest 
motiv, metropola de pe Mur s-a transformat 
şi a crescut gradul de diversitate în cadrul 
acesteia din punct de vedere al dialectelor şi 
al limbilor, al culturilor, tradiţiilor şi religiilor. 
Graz profită de această nouă diversitate. 
Însă aceste modificări declanşează în cazul 
anumitor persoane temeri şi reacţii de apărare. 
Din acest motiv, apar situaţii în care anumite 
persoane sunt discriminate din cauza limbii, a 
aspectului sau a religiei lor. Li se interzice de 
exemplu accesul în locale, sunt defavorizate 
la căutarea de locuinţe sau locuri de muncă şi 
sunt private de anumite drepturi. Aceste situaţii 
constituie încălcări ale interdicţiei legale de 
discriminare. În astfel de situaţii, persoanele 
afectate se pot adresa poliţiei şi/sau centrului 
de combatere a discriminării Stiria.

Oraşul Graz susţine, prin serviciul său de 
integrare, numeroase proiecte şi instituţii care 
depun eforturi pentru a asigura o mai bună 
convieţuire în Graz şi pentru combaterea dis-
criminărilor. Din categoria acestor instituţii fac 

„Logo ‒ JUGEND.INFO!“ 
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 
 

 +43 316 90370221 
 info@logo.at; logo.at 

Parchetul competent pentru problemele 
copiilor şi adolescenţilor Stiria 
Paulustorgasse 4, 8010 Graz 
 

 +43 316 877-4921 
  kija@stmk.gv.at, kija.at

Linia telefonică pentru drepturile copiilor şi 
adolescenţilor

  +43 316 877-4921

Biroul de asistenţă în beneficiul copiilor 
Stiria – Lobby-ul pentru persoanele care nu 
au împlinit vârsta de 14 ani
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 
 

 +43 316 90 370 180 
  info@kinderbuero.at, kinderbuero.at

Parlamentul copiilor
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 
 

 +43 650 833 666 3  
  info@kinderparlament.at 

kinderparlament.at

Refugiul – centrul de cazare pentru  
situaţii de urgenţă din cadrul Caritas  
pentru adolescenţi
Mühlgangweg 1 (colț cu Fröhlichgasse, linia de 
autobuz 34 stația Seifenfabrik), 8010 Graz 
 

 +43 316 48 29 59 
  schlupfhaus@caritas-steiermark.at 

caritas-steiermark.at

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Graz-nord-vest
(responsabilă pentru Eggenberg, Gösting şi Lend) 
 

  +43 316 872-4683
 graz.at

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Graz-nord-est 
(responsabilă pentru Andritz, Mariatrost, 
Geidorf, Ries, centrul oraşului, St. Leonhard, 
Waltendorf) 
 

  +43 316 872-3098
 graz.at (generații‒ tineri)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Graz-sud-est 
(responsabilă pentru Jakomini, St. Peter, Liebenau) 
 

 +43 316 872-3001
 graz.at (generații‒ tineri)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Graz-sud-vest 
(responsabilă pentru Gries, Puntigam, Straß-
gang, Wetzelsdorf) 
 

  +43 316 872-2031
 graz.at (generații‒ tineri)

Comitetului consultativ al migranţilor
Keesgasse 6, parter dreapta, camera 6 
 

 +43 316 872-2191 
  ab.graz@stadt.graz.at 

graz.at/migrantInnenbeirat

Tartaruga – protecţie şi asistenţă  
pentru adolescenţi
Ungergasse 23, 8020 Graz 
 

 +43 50 7900 32 00 (în regim de permanență) 
  tartaruga@jaw.or.at, jaw.or.at

X

Tribunalul landului Stiria, departamen-
tul 3 – Constituţie şi afaceri interne
 

 +43 316 877-2089 
  abteilung3@stmk.gv.at,  

verwaltung.steiermark.at

Informație

Informație

EGALITATE DE TRATAMENT ŞI PARTI-
CIPARE LA ADOPTAREA DECIZIILOR
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parte, printre altele, Consorţiul pentru tineri 
împotriva violenţei şi a rasismului, ETC Graz, 
Biroul de soluţionare a conflictelor Graz sau 
Omega.

Graz este un oraş universitar în care există 
mai multe universităţi. Numeroşi studenţi sunt 
originari din străinătate. Pentru aceştia sunt 
disponibile mai multe structuri care oferă asis-
tenţă. Studenţii străini pot adresa întrebări Insti-
tutului Afro-Asiatic. Persoanele care studiază 
la universitatea Karl-Franzens pot lua legătura 
cu serviciul pentru studenţi străini din cadrul 
ÖH Graz, iar persoanele care studiază la 
Universitatea Tehnică Graz pot obţine asistenţă 
de la serviciul de politică socială din cadrul 
HTU Graz. Studenţii universităţii de artă au la 
dispoziţie serviciul pentru studenţi străini din 
cadrul ÖHKUG.

Cine se simte sub orice formă discriminat, 
independent de motiv şi de bazele legale, se 
poate adresa personal, telefonic şi prin mail 
centrului de combatere a discriminării Stiria. 
Persoanele care se află în astfel de situaţii pot 
beneficia de consultanţă din partea instituţiei 
respective cu privire la demersurile aflate la 
dispoziţia lor. În cazul în care o situaţie este 
periculoasă sau dacă apar conflicte fizice, 
este obligatorie sesizarea poliţiei: telefon 133.

Dacă apar întrebări cu privire la convieţuirea 
în bune condiţii între comunităţile religioase, 
coordonatorul comitetului consultativ interre-

X

ARGE Tineretul împotriva violenţei  
şi a rasismului
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 
 

 +43 316 90 370 101 
  argejugend.at 

Centrul European de Training şi  
Cercetare pentru Drepturile Omului şi 
Democraţie (ETC Graz)
Elisabethstraße 50 B, 8010 Graz 
 

 +43 316 380 
  office@etc-graz.at 

 etc-graz.at

Biroul de soluţionare a conflictelor Graz
Keesgasse 6/parter stânga, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-2183 
 office@friedensbuero-graz.at 

 friedensbuero-graz.at

Institutul afro-asiatic
Leechgasse 24, 8010 Graz 
 

 +43 316 32 44 34 
  office@aai-graz.at 

aai-graz.at

Departamentul pentru studenţi externi  
din cadrul ÖH Graz  
Schubertstraße 6a, 8010 Graz
 

 +43 316 380-2962  
 foreignstudents@oehunigraz.at

Departamentul pentru studenţi externi  
din cadrul ÖHKUG 
Brandhofgasse 21, 8010 Graz  

 +43 316 3891600 
  oeh@kug.ac.at

Informație

Fotografie: iStockphoto © XiXinXing

Centrul de combatere a discriminării 
Stiria
Andritzer Reichsstraße 38, 8045 Graz 
 

 +43 316 71 41 37 
  buero@antidiskriminierungsstelle. 

steiermark.at 
antidiskriminierungsstelle.steiermark.at

Informație

ligios al oraşului Graz va oferi consultanţă. 
Comitetul consultativ interconfesional este 
alcătuit din reprezentanţii comunităţilor religi-
oase recunoscute de stat. 

ASIGURAREA DREPTURILOR EGALE 
ŞI EGALITATEA DE TRATAMENT PEN-
TRU PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI 
În toate situațiile, există din păcate în continuare 
bariere care conduc la excluderea femeilor, 
bărbaţilor şi copiilor cu dizabilităţi. În cazul 
oraşului Graz există mai multe structuri de 
contact pentru persoanele cu dizabilităţi (a 
se vedea caseta informativă pagina 84), iar 
acestea adoptă permanent măsuri pentru eli-
minarea barierelor, de exemplu prin coborârea 
nivelului trotuarelor, semafoare acustice, toalete 
care respectă cerinţele pentru persoanele cu 
dizabilităţi şi amenajarea fără bariere a clă-
dirilor urbane cu mai multe etaje. Numeroase 
organizaţii oferă în Graz consultanţă, informaţii 
şi asistenţă pentru persoanele cu dizabilităţi. 
Din această categorie fac parte de exemplu 

EGALITATE DE TRATAMENT ŞI PARTI-
CIPARE LA ADOPTAREA DECIZIILOR

alpha nova, Atempo, Tinerii la lucru, Asistenţa 
pentru viaţă sau Institutul Odilien. Prin Asociaţia 
persoanelor cu deficienţe de auz din Austria, 
precum şi prin Asociaţia nevăzătorilor şi persoa-
nele cu deficienţe de vedere din Stiria sunt puse 
la dispoziție structuri proprii de reprezentare 
a intereselor persoanelor afectate. 

Informaţii suplimentare cu privire la subiectul 
„Dizabilităţi” sunt disponibile şi în capitolul 
„Aspecte sociale”. 
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ASIGURAREA DREPTURILOR EGALE 
ŞI EGALITATEA DE TRATAMENT A  
PERSOANELOR, INDEPENDENT DE 
ORIENTAREA LOR SEXUALĂ
Începând cu data de 1 ianuarie 2010 există 
pentru perechile de persoane de acelaşi sex 
posibilitatea de a înregistra la administraţia 
municipală Graz un parteneriat (a se vedea şi 
capitolul „Situaţii de viaţă şi probleme sociale”). 

Asistenţă pentru persoanele care se consideră 
defavorizate din cauza orientării lor sexuale, 
respectiv consultanţă în beneficiul acestora este 
acordată, printre altele, de Rosalila Pantherln-
nen, Annenstraße 26, 8020 Graz, tel.: +43 
316 36 66 01, e-Mail: info@homo.at, homo.at. 

INFORMARE ŞI PARTICIPARE
Serviciul pentru participarea cetăţenilor or-
ganizează evenimente cu privire la proiec-
tele şi demersurile pentru oraşul Graz, dar 
şi pentru grupurile de interese şi cetăţenii 
activi. Astfel, locuitorii din Graz dispun de 
posibilitatea de a se implica în procesul de 
planificare al oraşului. Iniţiativele cetăţeneşti 
în faza de înfiinţare beneficiază de consultanţă 
în acest context şi se pot prezenta pe o pagină 
proprie de internet. Informaţii cu privire la 
ofertele şi serviciile asigurate de municipalitate 
pot fi consultate la adresa de internet graz.
at, respectiv în cadrul broşurii de informare a 
cetăţenilor „BIG”. 

X

Departamentul pentru construcţii  
fără bariere
oraşul Graz, Europaplatz 20, 8020 Graz 
 

 +43 316 872-3508 
 barrierefrei@stadt.graz.at 

 barrierefrei.graz.at 

Responsabilul oraşului Graz pentru
persoane cu dizabilităţi 
 

 +43 650 66 92 650 
 behindertenbeauftragter.graz@gmx.at

Serviciul pentru acordarea de asistenţă 
în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi 
din cadrul autorităţii de protecţie socială 
a oraşului Graz
Sediul central, Schmiedgasse 26,  
8010 Graz 
 

 +43 316 872-6432 
 behindertenhilfe@stadt.graz.at 

WOIST – Biroul de informare în dome-
niul locativ
Autoritatea pentru probleme locative  
Schillerplatz 4, 8010 Graz 
 

 +43 316 872-5450

Hotline al Ministerului Federal  
Pentru Muncă, Probleme Sociale  
şi Protecţia Consumatorilor
 

 +43 800 20 16 11 (gratuit)

alpha nova  
Idlhofgasse 63, 8020 Graz 
 

 +43 316 72 26 22 
 office@alphanova.at, alphanova.at

Informație

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
Conrad-von Hötzendorf-Straße 37a,  
8010 Graz 
 

 +43 316 71 55 06 
 office@lebenshilfe-guv.at 

 lebenshilfe-guv.at 

Institutul Odilien
Leonhardstraße 130, 8010 Graz 
 

 +43 316 322 667 0 
 verwaltung@odilien.at 

 odilien.at

Asociaţia landului Stiria din cadrul 
asociaţiei persoanelor cu dizabilităţi de 
auz din Austria Asociaţia persoanelor 
cu probleme de auz
Plabutscher Straße 63 (intrare West),  
8051 Graz 
 

 +43 316 68 02 71  
 office@stlvgv.at 

 stlvgv.at 

Atempo
Heinrichstraße 145, 8010 Graz 
 

 +43 316 81 47 16 0 
 atempo.graz@atempo.at 

 atempo.at

Tinerii la muncă
Lendplatz 35, 8020 Graz

 +43 50 79 00 10 00 
 office@jaw.or.at, jaw.or.at

Informație

Centrul de studii integrate (ZIS)
Universitätsplatz 3, parter, 8010 Graz 
 

 +43 316 380-2225 
  barbara.levc@uni-graz.at 

integriert-studieren.uni-graz.at

OZIV – Asociaţia invalizilor  
din domeniul civil din Austria
Triester Straße 388–390, 8055 Graz 
 

 +43 316 82 33 46 
 oezivstmk@aon.at 

 oeziv-steiermark.at

Asociaţia studenţilor din  
cadrul universităţii politehnicii Graz
Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz 
 

 +43 316 873-5111
  info@htu.tugraz.at

Departament pentru  
participarea cetăţenilor
Piața centrală 1, 8011 Graz 
 

 +43 316 872-3530 
 buergerinnenbeteilgung@stadt.graz.at

Asociaţia nevăzătorilor şi a
persoanelor cu dizabilităţi  
de vedere din Stiria 
Augasse 132, 8051 Graz  
 

 +43 800 20 20 71 Hotline „Blindline”  
 +43 316 68 22 40 

  office@bsvst.at 
stbsv.info

Informație

EGALITATE DE TRATAMENT ŞI PARTI-
CIPARE LA ADOPTAREA DECIZIILOR
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XI
ARTĂ ŞI CULTURĂ

Graz pune la dispoziţie o ofertă generoasă 
din punct de vedere cultural şi artistic (Capitala 
culturală în 2003; centrul istoric al oraşului şi 
Castelul Eggenberg fac parte din patrimoniul 
cultural UNESCO). Oraşul datorează aceste 
aspecte influenţelor şi contribuţiilor culturale 
şi artistice asigurate de migranţi de-a lungul 
secolelor, indiferent dacă este vorba despre 
construcţiile realizate de arhitecţii şi meşterii 
italieni sau de performanţele ştiinţifice asigu-
rate de Johannes Kepler sau de Nicola Tesla. 
Informaţii cu privire la atracţiile istorice şi la 
arhitectura modernă sunt oferite în cadrul cen-
trului de informare turistică din Graz, respectiv 
la adresa graztourismus.at. 
La capitolul cultural sunt disponibile centre 
importante de spectacole, precum opera şi 
teatrul, muzeul universal Joanneum, precum 
şi o „scenă liberă” extrem de activă şi diversă 
din punct de vedere cultural, kultur.graz.at

TEATRU, CABARET
Theaterholding Graz/Steiermark GmbH dis-
pune de mai multe centre de reprezentaţii: 
opera şi teatrul, teatrele de copii şi tineret Next 
Liberty, Orpheum, Dom im Berg şi scena de la 
cazematele Schloßberg. La acestea se adaugă 
numeroase iniţiative de teatru profesionist de 
pe „Scena liberă”, de exemplu teatrul din 
gară, TaO! – teatrul din Ortweinplatz, TAL – 
teatrul din Lend, teatrul Mezzanin, teatrul din 
Pivniţă, teatrul MeRZ, Drama Graz, teatrul 
t'eig, „follow the rabbit” şi altele. „Das andere 
Theater“ („Celălalt teatru“) finanţat de către 

autorităţile locale, oferă posibilitatea de a 
participa la probe şi reprezintă o platformă 
importantă de informare pentru scena teatrală 
(dasanderetheater.at).

MUZICĂ 
În domeniul muzical, în cadrul Theaterhol-
ding Graz/Steiermark GmbH îşi desfăşoară 
activitatea opera din Graz, precum şi Grazer 
Spielstätten GmbH. Şi în alte centre de repre-
zentaţii există numeroase concerte cu lucrări 
din toate timpurile. Graţie universităţii de artă 
din Graz sunt disponibile şi numeroase domenii 
principale în domeniul muzicii moderne. Sunt 
evidenţiate festivalurile precum Styriarte (styri-
arte.com) sau Academia de vară existentă de 
mai multe decenii, organizată de American 
Institute for Musical Studies (AIMS). Jazz-ul 
reprezintă un domeniu artistic remarcabil, cu 
artişti renumiţi, de exemplu Jazz BigBand Graz. 
Stockwerkjazz sau Royal Garden Jazz Club 
oferă perspective detaliate asupra acestei 
scene. Scena de Jazz din Graz s-a reunit la  
grazjazz.at. Universitatea de arte din Graz 
(KUG) dispune, prin intermediul MUMUTH, 
de o locaţie specială pentru spectacole. Lo-
caţii de organizare a spectacolelor muzicale 
moderne şi pop sunt de exemplu Postgarage, 
ppc, direcţia muzicală generală şi un festival 
cu participare internaţională: elevate. 

LITERATURĂ DE SPECIALITATE
Graz datorează imaginea pozitivă în domeniul 
literar unui grup de scriitori care şi-au desfă-

Fotografie: Graz Tourismus © Harry Fischer

şurat activitatea timp de mai multe decenii 
în „Forum parcul municipal”. Casa literaturii 
oferă numeroase posibilităţi pentru scriitorii 
moderni. În Graz sunt publicate mai multe 
reviste literare precum „manuskripte”, „Sterz”, 
„Lichtungen”, „Perspektive”, „Schreibkraft”. 
Zeci de cereri sunt recepţionate anual pentru 
bursa scriitorilor acordată de oraş.

DANS, TEATRU MUZICAL
În Graz există numeroase activităţi în acest do-
meniu, de la baletul operei până la festivalurile 
Off de pe „Scena liberă”. Atelierul internaţio-
nal de scenografie se dedică de exemplu de 
mulţi ani dansului modern şi teatrului muzical. 
Începând cu anul 2010 în „Anderen Theater” 
există şi un grup de dans.

ARTE PLASTICE, FOTOGRAFIE, 
DESIGN, ARHITECTURĂ 
În afară de departamentele extinse ale muze-

ului universal Joanneum (Casa artei, Galeria 
veche, Galeria nouă cu „Bruseum”, Casa 
artiştilor – Hala pentru artă şi media) există 
numeroase instituţii pentru arte plastice şi arta 
media, de exemplu Camera Austria, Casa 
Arhitecturii sau iniţiativa liberă „Schaumbad”. 
La acestea se adaugă iniţiative, de exemplu 
asociaţia artistică <rotor>, Atelierul urban 
Graz sau Asociaţia artistică din Graz, precum 
şi numeroase galerii private.

FILM, ARTĂ MEDIA ŞI  
POSTURI PRIVATE DE RADIO
O semnificaţie deosebită este deţinută de 
Diagonale, festivalul filmului austriac (diago-
nale.at). Arta în asociere cu „noile” tehnici 
şi producţii în domeniul informaţional este 
valorificată şi în cadrul „ESC” şi în numeroase 
centre culturale. Radioul liber Helsinki oferă 
o activitate importantă de documentare în 
domeniul artei şi ştiinţei. 
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ARTĂ ŞI CULTURĂ

CINEMATOGRAFIE
În Graz sunt disponibile, suplimentar faţă de 
reţelele internaţionale de cinematografe, şi 
cinematografe cu program specializat, de 
exemplu KIZ Royal şi centrul de filmografie 
din cinematograful Rechbauer. Programul ci-
nematografic: uncut.at

ELEMENTE APLICABILE LA NIVELUL 
TUTUROR SECTOARELOR DE  
ACTIVITATE ŞI CENTRE CULTURALE 
Există numeroase organizaţii care îşi desfă-
şoară activitatea interdisciplinar. În această 
categorie se regăsesc festivaluri precum „stei-
rische herbst” (steirischerherbst.at), „La Strada” 
(lastrada.at), festivaluri noi „tinere”, precum 
„elevate” (elevate.at) sau festivalul de design 
„Assembly”, precum şi instituţii, de exemplu 
„Forum parcul municipal” ( forum.mur.at). 

MUZEE
După finalizarea lucrărilor complexe de reame-
najare, muzeul universal Joanneum (museum-  
joanneum.at), cel de-al doilea muzeu ca mă-
rime din Austria, respectă cerinţele de ultimă 
generaţie. În cadrul acestuia, suplimentar faţă 
de Noua Galerie şi de „Bruseum” dedicat lui 
Günter Brus, cu producţia artistică modernă şi 
colecţiile multimedia, se regăsesc biblioteca 
landului, precum şi precum şi colecţiile din do-
meniul ştiinţelor naturii. Istoria, precum şi istoria 
culturii sunt promovate prin: Grazmuseum, 
Landeszeughaus, castelul Eggenberg, muzeul 

de artă populară, Hanns Schell Collection 
(muzeul castelului şi al cheilor), muzeul de 
criminalistică Hans Gross, ca parte integrantă 
a noului muzeu universitar, casa ştiinţei, muzeul 
diocezei, precum şi colecţiile arheologice ale 
Joanneum. Comorile istorice se regăsesc în 
arhiva oraşului ca parte integrantă a Stadt-
museum Graz GmbH şi în arhiva landului. 

Graz dispune de mai multe muzee în domeniul 
mobilităţii: muzeul tramvaielor Graz, muzeul 
aeronauticii din Austria şi muzeul Johann Puch. 
Sunt evidenţiate şi muzeul pentru copii FRida 
& freD, precum şi grădina botanică.

ARTĂ ÎN SPAŢIUL PUBLIC
În afara galeriilor şi a muzeelor este disponibilă 
o producţie artistică complexă în spaţiul public. 
În special temele din domeniul social-politic şi 
social-istoric sunt valorificate în acest domeniu. 
O prezentare generală în acest sens poate fi 
consultată la pagina de internet kultur.graz.
at cu „offsite Graz”, o prezentare a artei în 
spaţiul public începând cu 1945.

BIBLIOTECI
Numai bibliotecile municipale din Graz ( stadt-
bibliothek.graz.at), inclusiv mediateca şi auto-
buzul de carte, oferă peste 300.000 de cărţi, 
reviste, cărţi audio, CD-ROM-uri, clipuri video 
şi DVD-uri, CD-uri cu muzică, jocuri, precum 
şi medii disponibile în scop de descărcare (a 
se vedea şi capitolul „Instruire”).

SERVERUL DE CULTURĂ  
AL ORAŞULUI GRAZ 
Toate datele cu privire la evenimente şi infor-
maţiile referitoare la instituţiile de cultură din 
Graz şi la artişti pot fi consultate la adresa: 
kultur.graz.at

PAŞAPORT CULTURAL
Pentru persoanele cu venituri reduse sau fără 
niciun venit a fost lansată acţiunea „Foamea 

Fotografie: Graz Tourismus

Centrul de informare turistică din Graz
Herrengasse 16, 8010 Graz 
 

 +43 316 8075-0 
 info@graztourismus.at 

 graztourismus.at

Autoritatea de cultură
Stigergasse 2, etajul 2 (Mariahilfer Platz),  
8020 Graz  
 

 +43 316 872-4901 
 kulturamt@stadt.graz.at 

 kultur.graz.at

Bühnen Graz/Theater Holding Graz
Gleisdorfer Gasse 10 A,  
8010 Graz 
 

 +43 316 8008-0 
 buehnen-graz.com 

 theaterholding.at

Casa teatrului
Kaiser-Josef-Platz 10,  
8010 Graz 

 +43 316 8000

Informație

XI

de artă şi cultură” sub forma unui paşaport 
cultural. În baza paşaportului cultural este 
asigurat pe întregul teritoriu al Austriei acces 
gratuit în orice instituţie culturală care deţine 
calitatea de partener în cadrul acţiunii. Şi 
„cardul social” din Graz (a se vedea capitolul 
„Aspecte sociale”) permite participarea la 
„Foamea de artă şi cultură”. 
hungeraufkunstundkultur.at/steiermark
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SPORT ŞI RELAXARE

Graz pune la dispoziţie direct în oraş şi în îm-
prejurimile acestuia o ofertă generoasă pentru 
practicarea diferitelor discipline sportive, cu 
privire la organizarea timpului liber şi la rela-
xare. Informaţii cu privire la acest aspect pot 
fi consultate la pagina de internet a autorităţii 
de coordonare a activităţilor sportive din Graz 
la adresa graz.at/sportamt. 

TERENURI SPORTIVE DISTRICTUALE 
Autoritatea de coordonare a activităţilor sporti-
ve a oraşului Graz pune la dispoziţia populaţiei 
27 de terenuri sportive districtuale. La nivelul 
acestora se poate juca gratuit fotbal, tenis, volei, 
baschet şi numeroase alte discipline sportive. 
Amenajări pentru skateri sunt disponibile în 
spaţiile Eustacchio, în grădina populară, în 
Am Grünanger, în St. Veit- Andritz, în Theo-
dor-Körner-Straße şi în Salfeldstraße.

LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII 
O listă corespunzătoare poate fi consultată la 
adresa holding-graz.at/spielplaetze

ŞTRANDURI ŞI PISCINE 
O prezentare generală cu privire la bazinele 
acoperite şi descoperite, precum şi la oferta 
de wellness a oraşului Graz poate fi consultată 
la adresa holding-graz.at/freizeit

DRUMEŢII, CĂLĂTORII CU BICICLETA 
Un ghid pentru drumeţii, plimbări şi călătorii 
cu bicicleta, cu toate informaţiile importante, 
este pus la dispoziţie la portarul de la primă-
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rie şi la sediul central, la biroul de turism din 
Graz (Herrengasse 16), în centrele de service 
şi la Autoritatea de coordonare a activităţilor 
sportive (Stadionplatz 1, parter) sau online la 
adresa graz.at

FITNESS 
Zone de fitness sunt disponibile în Mariatrost şi 
St. Peter, iar un traseu de fitness pe latura sudică 
a Augartens. În mod suplimentar sunt disponibile 
diferite trasee de alergare cu menţiuni în kilometri.  
graz.at/sportamt – Grazer Sportführer

SPORTURI CU MINGEA 
În Graz sunt disponibile terenuri de Beach-
Volleyball, de minigolf, de squash, săli de tenis 
şi de badminton. Pentru meciurile de fotbal din 
campionatul naţional şi partidele internaţionale 
este disponibilă arena Merkur din Liebenau.

SPORTURI DE IARNĂ 
În Graz puteţi practica patinajul pe ghea-
ţă şi schiul fond. Informaţii mai detaliate cu 
privire la acest aspect sunt disponibile la  
Sportamt – graz.at

CĂŢĂRARE 
Căţăratul poate fi practicat pe peretele de 
căţărat instalat în zona de promenadă de 
pe malul râului Mur, între insula Mur şi podul 
principal, precum şi la SportUNION, în BLOC
House Graz, în BoulderClub, în City Adven-
ture Center şi în parcul de căţărare din zona 
iazului Hilm.

ASOCIAŢII SPORTIVE, SĂLI DE 
SPORT ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ 
În acest sens este disponibilă online o  
listă de asociaţii. (înregistrare online la: 
venuzle.at). Suplimentar faţă de sălile de 
sport şi educaţie fizică puse la dispoziţie 
de către asociaţii, centrul sportiv al landu-
lui, respectiv, pentru studenţi, centrul sportiv 
al universităţii Rosenhain, pune la dispoziţie 
oferte suplimentare. O listă a tuturor terenu-
rilor sportive poate fi consultată la adresa  
graz.at

RELAXARE ÎN APROPIERE 
Parcurile din Graz oferă numeroase posibilităţi 
de petrecere a timpului liber. Vă rugăm să aveţi 
însă în vedere că, din cauza cerinţelor aplicabile 
în domeniul protecţiei naturii, nu sunt admise 
anumite discipline sportive, respectiv activităţi. 
Informaţii cu privire la parcuri şi zonele verzi pot 
fi consultate la adresa: graz.at – autoritatea 
de relaţii cu cetăţenii – administraţie – repre-
zentanţe – zona verde şi ape. 

OFERTE SPECIALE PENTRU 
ADOLESCENŢI ŞI SENIORI 
Pentru adolescenţii din Graz, autoritatea de 
coordonare a activităţilor sportive organizează 
diferite cursuri, de exemplu înot, patinaj, schi, 
snowboard, la care se adaugă numeroase 
oferte de discipline sportive în vacanţe (acor-
darea unei finanţări unice în cuantum de 10 
€ per curs/per copil). Înregistrarea online:  
partner.venuzle.at/ sportamt-graz 
Pentru seniori este oferit un antrenament prin 
mişcare 60+ în centrul sportiv al landului.

SIQ! SPORT – INTEGRARE –  
CALIFICARE
Integrare prin practicarea comună a sportu-
lui – aceasta este oferta pusă la dispoziţie 
şi promovată de proiectul Caritas „SIQ!”. 
Există module sportive periodice, turnee şi 
zile de aventură (căţărare, rafting, schi, etc.), 
în mod suplimentar fiind disponibilă obţinerea 
unei calificări de instructor în domeniul sportiv 
(trainer, instructor, arbitru etc.).

Autoritatea de coordonare a activităţilor 
sportive, stadionul Graz-Liebenau
Stadionplatz 1 (parter), 8011 Graz 
 

 +43 316 872-7878 
 sportamt@stadt.graz.at 

 graz.at/sportamt  
 
RELAŢII CU PUBLICUL:  
De luni până joi între orele 8 şi 14, vineri între 
orele 8 şi 12.

SIQ!  
Sport – Integrare – Calificare
Caritas Campus,  
Mariengasse 24, 8020 Graz 
 

 +43 676 880 15 345 
 caritas-steiermark.at

Informație
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Conservarea sănătăţii şi menţinerea în 
stare activă până la o vârstă înaintată – 
autorităţile locale din Graz oferă asistenţă 
locuitorilor săi la acest capitol. Structura de 
contact pentru locuitorii mai în vârstă din Graz 
este reprezentată de departamentul pentru 
seniori din Austria, prima entitate de acest gen 
din Austria. În situaţia în care este necesară 
asistenţă la domiciliu sau dacă o persoană nu 
mai poate locui în mod independent în propria 
locuinţă, centrele geriatrice de sănătate ale 
oraşului Graz şi un număr mare de asociaţii 
oferă o reţea densă de structuri de asistenţă 
şi îngrijire. Oraşul pune la dispoziţie şi locuinţe 
echipate conform cerinţelor seniorilor.

DEPARTAMENTUL PENTRU SENIORI 
Departamentul pentru seniori deţine calitatea de 
centru de service pentru şi în relaţia cu seniorii.  
Ofertele puse la dispoziţie:
•  Cele mai variate evenimente, de la „Café 

Graz“, continuând cu dans şi sport, întâl-
niri de specialitate pentru învăţarea de 
limbi străine şi antrenarea memoriei până 
la programul de vară

•   Eliberarea „paşaportului cultural”
•  Eliberarea „cardului pentru seniori”  

cu numeroase reduceri. Puteţi consulta 
condiţiile la departamentul pentru seniori 
al oraşului Graz. Fără limite asociate 
veniturilor; beneficiarii de pensii minime se 
bucură însă în anumite instituţii de reduceri 
speciale.

•  Intermedierea unui serviciu de curăţenie în 
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Centre de sănătate geriatrică ale oraşu-
lui Graz (GGZ)
Albert-Schweitzer-Gasse 36, 8020 Graz 
 
Înregistrarea pacienţilor şi a locuitorilor 

 + 43 316 7060-1111 
 ggz.aufnahme@stadt.graz.at 

 
Centrul de informare cu privire la  
ofertele de îngrijire 

 +43 316 7060-1150 
  ggz.infostelle@stadt.graz.at 

ggz.graz.at

Autoritatea de protecţie socială a 
oraşului Graz, Departamentul pentru 
plăţile Heimco
Schmiedgasse 26, etajul 2, 8010 Graz 
 
Program de lucru cu publicul:  
între orele 8 şi 12.30

 +43 316 872-6350

Informație

Fotografie: iStockphoto © nico_blue
locuinţă, informaţii cu privire la „Serviciul 
pe roţi de livrare a mâncării la domiciliu” 
şi la „Masa de prânz pentru persoanele 
care beneficiază de pensia minimă”

•   Primirea de cereri pentru deplasările cu 
taxiul pentru persoane cu dizabilităţi 

ASISTENŢĂ LA DOMICILIU
Femeile şi bărbaţii care necesită asistență în 
regim cotidian ca urmare a unei afecţiuni, pot 
solicita servicii de îngrijire a sănătăţii la domici-
liu – personalul autorizat calificat în domeniul 
sănătăţii şi al îngrijiri bolnavilor, personalul 
auxiliar de îngrijire şi asistenţă la domiciliu se 
deplasează la locuinţa beneficiarului pentru 
a oferi ajutorul necesar. Obiectivul este acela 
ca oamenii să rămână cât mai mult posibil în 
mediul lor cunoscut. Autoritatea de protecţie 
socială din Graz a încheiat un contract de 
asistenţă cu cinci organizaţii responsabile 
pentru diferite districte ale oraşului. Tarifele sunt 
eşalonate din punct de vedere social şi sunt 
calculate de către organizaţiile de finanţare 

responsabile pentru dumneavoastră. Informaţii 
în acest sens sunt disponibile la numărul de 
telefon: +43 316 872-6421 sau la adresa 
graz.at/sozialamt 

CENTRE DE SĂNĂTATE GERIATRICĂ
Servicii medicale şi îngrijire de calitate superi-
oară sunt oferite de către centrele de sănătate 
geriatrică ale oraşului Graz (GGZ): clinica de 
zi, geriatrie acută/remobilizare, ambulanţă 
geriatrică, Intermediate Care (staţie de transfer 
ulterioară spitalizării în asociere cu o spitalizare 
datorată unei situaţii acute), geriatrie medicală, 
clinica Memory pentru persoane care suferă de 
demenţă, cămin cu internare sau de zi, locuinţă 
asistată, îngrijire pe termen scurt sau lung în că-
minele de îngrijire Rosenhain şi Geidorf/centrul 
pentru seniori, precum şi serviciul de consiliere 
geriatrică în cadrul căminelor de îngrijire. Sunt 
în construcţie noi cămine de îngrijire, precum şi 
un centru de zi geronto-psihiatric în Rosenhain. 
În ultimii au fot reabilitate căminele de îngrijire şi 
clinicile GGZ, respectiv au fost construite astfel 
de entităţi noi. 
Centrele de sănătate geriatrică ale oraşului 
Graz oferă de regulă servicii în beneficiul tu-
turor cetăţenilor austrieci, respectiv din UE cu 
necesităţi medii până la ridicate de asistenţă, 
începând cu vârsta de 60 de ani. Decizia cu 
privire la domeniul de îngrijire în care vor fi 
preluaţi pacienţii este adoptată de către o 

Departamentul pentru seniori al  
oraşului Graz
Stigergasse 2, etajul 3, 8020 Graz 
 
Program de lucru cu publicul:  
De luni până vineri între orele 8.00 şi 12.30 
 

 +43 316 872-6390, 6391, 6392, 6393 
 graz.at/seniorInnen

Informație

echipă interdisciplinară din cadrul GGZ (medici, 
specialişti, terapeuţi). Costurile pentru asistenţă 
sunt diferite (de exemplu în funcţie de cuan-
tumul alocaţiei de îngrijire). Pentru întrebări, 
de exemplu cu privire la serviciile de îngrijire 
geriatrică, vă rugăm să luaţi legătura cu centrul 
de informare cu privire la ofertele de îngriji-
re (poate fi contactat telefonic: joi între orele  
14–17; pentru discuţii personale vă rugăm să 
vă programaţi). 



98 99

CO-PLĂŢI
În situaţia în care venitul/patrimoniul pacientului 
este insuficient pentru a acoperi costurile de 
internare într-un cămin de îngrijire (autorizat de 
către landul Stiria), instituţia de asistenţă socială 
a oraşului Graz suportă costurile aferente. 

CONDIŢIE
Domiciliul obişnuit trebuie să se afle în Graz. 
Informaţii în acest sens vă sunt puse la dispoziţie 
de către autoritatea de protecţie socială a ora-
şului Graz. Şi pentru „Locuinţa asistată” sunt po-
sibile co-plăţi – însă numai în situaţia în care ad-
ministratorii au încheiat un acord cu autorităţile 
municipale ale oraşului Graz. Costurile pentru  
asistenţa la domiciliu sunt eşalonate social.
 
REDUCERI 
CARDURI PENTRU SENIORI
Graz Linien acordă bărbaţilor şi femeilor care 
au împlinit vârsta de 60 de ani carduri cu 
reducere valabile lunar, semestrial şi anual. 
Preţul depinde de pensia brută în cauză. Acest 
card este disponibil în centrul de mobilitate şi 
distribuţie al Graz Linien, Jakoministraße 1.
 
CARDUL SOCIAL DE MOBILITATE  
DIN GRAZ
Prin intermediul unui card social eliberat de 
către autoritatea de protecţie socială a oraşului 
Graz (pentru condiţii a se vedea capitolul 
„Aspecte sociale”) este conferit dreptul la 
„cardul social de mobilitate din Graz”. „Car-
dul social” de mobilitate poate fi ridicat de la 
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Centru de mobilitate şi distribuţie
Jakoministraße 1, 8010 Graz 
 

 +43 316 887-4224  
 linien@holding-graz.at 

 holding-graz.at/linien

Autoritatea de protecţie socială a  
oraşului Graz, serviciul pentru  
activităţi sociale, consultanţă
Schmiedgasse 26, intrare Raubergasse  
Zimmer 38 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
De luni până vineri, între orele 8 şi 12.30 
 

 +43 316 872-6344  
 sozialamt@stadt.graz.at

Informație

centrul de mobilitate şi distribuţie al Graz Linien, 
Jakoministraße 1. Tichetul costă 50 euro (cu 
includerea călătoriilor cu trenul Schloßberg 60 
euro), este valabil pentru o perioadă de un 
an de la data eliberării şi nu este transmisibil. 
Vă rugăm să prezentaţi o nouă fotografie tip 
paşaport. Cardul social trebuie să fie valabil la 
data eliberării „cardului social pentru mobilitate 
din Graz”! Cardurile pentru seniori şi cardul 
social Graz pentru mobilitate sunt valabile 
în fiecare zi, de la începutul până la finalul 
programului de funcţionare.

CARD DE AVANTAJE ÖBB  
(ÖSTERREICHCARD)
Căile Ferate din Austria acordă seniorilor 
preţuri reduse pentru călătoriile oferite. În acest 
scop trebuie să vă aflaţi în posesia cardului de 
avantaje ÖBB (ÖSTERREICHcard), pe care îl 
puteţi solicita din orice gară sau de la Mobil 
Zentral, Jakoministraße 1.

TARIF COMUN 
Seniorii care au împlinit vârsta de 61 de ani vor 
primi pentru toate deplasările cu autobuzele, 
tramvaiele şi trenurile cardul valabil timp de 
1 până la 5 ore şi cardul de 24 de ore, la 
tariful comun valabil în Stiria, mai redus cu 
aproximativ 40 de procente. Ca dovadă care 
conferă un astfel de drept este utilizat cardul 
de avantaje ÖBB (ÖSTERREICHcard)

LOCUINŢE PENTRU SENIORI
Autoritatea de protecţie socială poate pune la 

dispoziţie aproximativ 370 de locuinţe echipate 
conform cerinţelor seniorilor. Solicitanţii trebuie 
să aibă domiciliul în Graz, să fie pensionari şi 
să întrunească cerinţe suplimentare, de exemplu 
limitări de mobilitate. Informaţii în acest sens 
sunt puse la dispoziţie de către serviciul pen-
tru activităţi sociale al autorităţii de protecţie 
socială, Tel.+43 316 872-6344. 

SUBVENŢIE DE COMPENSARE
În cazul unei pensii proprii prea reduse puteţi 
solicita acordarea unei aşa-numite subvenţii de 
compensare. Informaţii mai detaliate vă sunt 
puse la dispoziţie de către casa dumneavoastră 
de asigurări de pensii. Beneficiarii subvenţiei 
de compensare sunt exoneraţi la cerere de 
obligaţia de plată a taxei de eliberare a reţe-
telor, de taxa radio, precum şi de cea datorată 
pentru eliberarea E-Card-ului.

ALOCAŢIE DE ÎNGRIJIRE
În Austria, femeile şi bărbaţii care, ca urmare 
a problemelor de natură fizică, mentală sau 
psihică a căror durată este, conform estimă-
rilor, de minimum şase luni şi care necesită 
lunar peste 60 de ore de îngrijire, beneficiază, 
în anumite condiţii, de dreptul la alocaţia de 
îngrijire. Există şapte niveluri pentru alocaţia 
de îngrijire. Trebuie să adresaţi cererea la 
casa dumneavoastră de asigurări de pensii. 
În cazul în care nu beneficiaţi de pensie, vă 
rugăm să adresaţi cererea către adminis-
traţia financiară 11A a guvernului landului 
Stiria, Hofgasse 12, 8010 Graz. Ulterior 
veţi fi vizitat la domiciliu de un medic care 
va constata necesitatea de a beneficia de 
îngrijire. Medicul dumneavoastră de familie 
vă oferă cu plăcere consultanţă cu privire la 
acest subiect.

SERVICIUL DE CONSULTANŢĂ AL AUTO-
RITĂŢII DE PROTECŢIE SOCIALĂ
Serviciul de consultanţă al autorităţii de protec-
ţie socială este la dispoziţia tuturor seniorilor de 
luni până vineri, între orele 8 până la 12.30, 
Schmiedgasse 26, tel.: +43 316 872-6344, 
pentru furnizarea de informaţii generale cu 
privire la probleme de natură socială şi la 
aspecte specifice vârstei.

CONSULTANŢA CU PRIVIRE LA  
ÎNGRIJIRE ŞI CĂMIN
În prima miercuri a fiecărei luni, persoanele inte-
resate pot beneficia de informaţii şi consultanţă 
detaliată la sediul central, Schmiedgasse 26, 
etajul 1, camera 142, în intervalul orar cuprins 
între 9 şi 16, în mod profesional şi detaliat cu 
privire la teme în domeniul îngrijirii la domiciliu 
şi al internării în cămine. Înregistrare la numărul 
de telefon +43 316 872-6421.

SENIORI
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Serviciul de urgență în caz de avarie 
ÖAMTC 

 120

Serviciul de urgență în caz de avarie 
ARBÖ

 123

Pană auto

XIII ASISTENŢĂ ÎN SITUAȚII DE  
URGENȚĂ ŞI CRIZE

Fotografie: Jasmin SchullerNumăr de apel pentru situații  
de urgență în Europa 

 112

Brigada de pompieri
 122

Poliție
 133

Salvare
 144

Număr de apel pentru situații de  
urgență pentru persoane cu deficiențe 
de auz 
per SMS: +43 800 133 133 

  gehoerlosennotruf@polizei.gv.at
 +43 800 133 133

ALTE NUMERE DE APEL PENTRU  
SITUAȚII DE URGENȚĂ:
Centru de avertizare național/ 
serviciu de salvamari

 130

Salvamontişti
 140

Numere de apel pentru  
situații de urgență importante

Apel de urgență în privința serviciilor 
de gaz 

 128

Holding Graz Wasserversorgung
 +43 316 887-0 

Energie gaz Graz, energie termică de la 
centrala de termoficare

 +43 316 8057-0

Deranjamente privind serviciul de furni-
zare de energie electric Graz 

 +43 316 9395-0 

Linie telefonică pentru urgențe privind 
înfundarea canalelor
Hotline disponibil 24 de ore din 24 

 +43 316 887-7272

Locuință

Serviciul veterinar de urgență
 +43 316 68 11 18

Serviciul de salvare a animalelor din 
cadrul departamentului de pompieri

 +43 316 872-5888, număr de apel de 
urgență 122

Asociația de protecție a animalelor  
Arca lui Noe

  +43 316 42 19 42 (pe timpul zilei) 
+43 676 55 08 943 (între ora 18 şi ora 
8 iar la sfârşit de săptămână şi cu ocazia 
sărbătorilor legale în regim de permanen-
ță), archenoah.at

Animale de companie

Serviciul medical de urgenţă 
 141

Serviciu de asistență telefonică
 142

Număr de apel de urgență farmacii 
 14 55

Serviciul pentru urgenţe stomatologice
 +43 316 385 8 32 81  

(începând cu ora 16)

Centru de informare în caz de intoxicare
 +43 1 40 64 343

Spitalul clinic universitar 
al landului (LKH)

 +43 316 385-0

LKH-West
 +43 316 5466-0

Spitalul de urgenţă 
 +43 316 505-0

Crucea Roşie
 +43 5 01 44 5 0

Serviciul de transport de urgență  
a bolnavilor Crucea Roşie

 14 8 44

Număr de apel pentru situaţii de urgen-
ţă în caz de intoxicare

 +43 1 40 64 343

Serviciul medical mobil pentru urgenţe 
pediatrice

 +43 316 69 15 12

Linia de apel pentru situaţii de urgenţă 
pentru bebeluşi spitalul clinic universitar 
al landului Graz

 +43 316 385-7450

Sănătate

Direcția de poliție şi secția de poliție 
locală Graz 

 +43 5 91 33 65 0

Secția de poliție regională
 +43 059 133 60 0

Departamentul de pompieri  
profesionişti Graz informații  
generale, intermediere

 +43 316 872-5858

Serviciu de asistență telefonică  
pentru femei

 +43 800 222 555

Număr de apel de urgență pentru copii, 
serviciul „Rat auf Draht”  
(asistență telefonică)

 147

Număr de apel de urgență pentru 
victime

 +43 800 112 112

Serviciul de menținere a ordinii publice 
Graz

 +43 316 872-2266

Siguranță

CONȚINUTUL APELULUI DE  
URGENȚĂ:
Cine efectuează 
apelul?
Unde a avut loc  
incidentul?

Ce s-a întâmplat?
Câte persoane sunt 
rănite?
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ASISTENŢĂ PENTRU  
PERSOANELE FĂRĂ LOCUINŢĂ
În centrul pentru femei şi centrul pentru bărbați 
al oraşului Graz, în Arche 38 şi în centrul de 
cazare pentru situații de urgență pentru tineri, 
persoanele fără locuință găsesc un adăpost, 
consiliere şi asistență în procesul de căutare a 
unei locuințe şi a unui loc de muncă şi pentru 
soluționarea problemelor personale.

ASISTENȚĂ PENTRU  
VICTIMELE VIOLENȚEI
Violența domestică, împotriva femeilor şi co-
piilor este interzisă în Austria. Poliția dispune 
de numeroase modalități de a interveni în 
situații de violență domestică. Există nume-
roase organizații care asistă femeile şi copiii 
amenințați de acte de violență sau supuşi 
violenței. În cazul în care dumneavoastră sau 
copilul/copiii dumneavoastră sunteți în pericol, 
în cazul în care ați fost rănită de curând sau 
vă simțiți amenințată, apelați imediat poliția 
la numărul de telefon 133! Până la sosirea 
poliției, duceți-vă copilul – în măsura în care 
acest lucru este posibil – într-un loc sigur, într-o 
cameră care se poate încuia sau la un vecin.

NAŞTEREA ANONIMĂ/COŞUL  
PENTRU BEBELUŞI
MAMELE CARE NU AU POSIBILITATEA 
DE A PĂSTRA COPILUL AU LA DISPOZI-
ŢIE DOUĂ POSIBILITĂŢI:
•  Naşterea anonimă în spital. Femeia nu 

trebuie să îşi prezinte numele sau datele 
personale. După naştere, copilul intră 
în grija direcției generale de asistență 
socială şi protecție a copilului şi este 
încredințat unor părinți adoptivi cât mai 
repede posibil.

Centrul pentru femei al oraşului Graz
Hüttenbrennergasse 41, 8010 Graz 
 
PROGRAM: între orele 8 şi 18 

 +43 316 872-6491

Centrul pentru bărbați al oraşului Graz
Rankengasse 24, 8020 Graz  
 
PROGRAM: între orele 8 şi 18 

 +43 316 872-6481

Arche 38 ‒ Consultanță pentru persoanele 
majore fără locuință, adăpostirea pe timpul 
nopții şi îngrijirea bărbaților fără locuință
Eggenberger Gürtel 38, 8020 Graz  
 

 +43 316 80 15 730 
  arche@caritas-steiermark.at 

caritas-steiermark.at

Centru de protecție împotriva violenței
Granatengasse 4, etajul 2, 8020 Graz 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
De luni până joi între orele 8 şi 16,  
Vineri între orele 8 şi 13 

 +43 316 77 41 99  
 în zilele lucrătoare până la ora 22 

 office@gewaltschutzzentrum.at 
 gewaltschutzzentrum-steiermark.at

Refugiul pentru femei Graz: Protecție pentru 
femei şi copiii acestora în situații de criză
 
NUMĂR DE APEL DE URGENȚĂ

 +43 316 42 99 00 în regim de permanență 

Serviciu de asistență telefonică pentru femei
 +43 800 222 555 

Ambulanță/NUMĂR DE APEL DE URGENȚ
 +43 664 84 38 241 

 în regim de permanență

Parchetul competent pentru problemele 
copiilor şi adolescenţilor
Paulustorgasse 4, etajul 3, 8010 Graz 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
Luni, miercuri şi joi între orele 9 şi 15, marți între 
orele 13 şi 15, vineri între orele 9 şi 12:30 
 

 +43 316 877-4921  
 kinderanwalt.at 

 
Pentru alte organizații care oferă asistență tine-
rilor, consultați capitolul „Copii şi adolescenți”, 
precum şi „Egalitate de tratament şi participare 
la adoptarea deciziilor”.

Centrul de consultanţă pentru bărbaţi Graz 
Asociaţia pentru protecţia bărbaţilor şi 
teme sexuale
Dietrichsteinplatz 15, etajul 8, 8010 Graz 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
Luni şi miercuri între orele 10 şi 12  
Marți şi joi între orele 16 şi 18  
 

 +43 316 83 14 14  
 beratung@maennerberatung.at 

 maennerberatung.at

Centrul de cazare pentru situații de urgență 
pentru tineri – „Refugiul” Caritas
Mühlgangweg 1, 8010 Graz 
 
PROGRAM: între orele 18 şi 9 
CONSILIERE: De marți până vineri  
între orele 9 şi 11 
 

  +43 316 48 29 59
 caritas-steiermark.at

Caritas Stiria
 

  +43 316 8015-0 sau 
+43 316 8015-300 

 caritas-steiermark.at

Informație
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•  Predarea anonimă a copilului într-un loc 

sigur: coşul pentru bebeluşi se află pe pe-
retele exterior al clinicii de ginecologie din 
cadrul spitalului landului Graz, Auenbru-
ggerplatz 18. Imediat după predare, 
bebeluşul beneficiază fără întârziere de 
îngrijire medicală şi i se găseşte cât mai 
rapid posibil o familie de plasament. Linia 
de asistență telefonică pentru informații: 
0800 83 83 83.

PLANUL DE SIGURANȚĂ  
AL ORAŞULUI ŞI APLICAȚIA DEFI
Planul interactiv de siguranță al oraşului Graz 
prezintă locațiile stațiilor de poliție,de pompieri 
şi de salvare, farmaciile, spitalele, etc. Pentru 
serviciile suplimentare ale departamentului de 
management al siguranței există aplicația Defi, 
cu ajutorul căreia se pot accesa toate locațiile 
defibrilatoarelor în Graz şi numerele de telefon 
locale ale serviciului de menținere a ordinii 
publice (0316 872-2277; vineri, sâmbătă, 
înaintea sărbătorilor publice între orele 22 şi 
3). Pentru detalii şi lista completă a link-urilor, 
accesați sicherheit.graz.at. 

Pierderea cărților de credit
Mastercard  0800 07 06 138  
Diners Club  +49 (69) 900 150 135, 136
Visa Card  0800-200-288

Pierderea cardului de debit
pentru Austria: 

 0800 204 8800 
pentru străinătate: 

 +43 1 204 8800

Biroul de obiecte pierdute al oraşului Graz
 +43 316 872-2390

Pierdere

ASISTENŢĂ ÎN SITUAȚII DE  
URGENȚĂ ŞI CRIZE
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RELIGII
În Graz există numeroase comunități religioa-
se, de la comunitățile religioase recunoscute, 
până la comunitățile confesionale mai puțin 
numeroase şi grupurile şi asociațiile religioase 
şi spirituale. Dialogul, întrevederile şi coopera-
rea la nivelul oraşului Graz şi al comunităților 
religioase reprezintă aspecte esențiale pentru 
conviețuirea în bune condiții. Toți cetățenii sunt 
invitați să ia parte la dialogul interreligios şi 
intercultural.

Comitetul consultativ interconfesional al ora-
şului Graz a fost înființat în anul 2006. Este 
convocat de către primar sub forma unui co-
mitet consultativ şi ia poziție față de temele de 
dialog, dacă este necesar. Membrii comitetului 
consultativ interconfesional sunt reprezentați ai 
bisericilor romano-catolice, bisericii veche-cato-
lică, bisericii evanghelice, bisericii evanghelice 
metodiste, bisericii greco-ortodoxe şi bisericii 
catolice copte, societății religioase islamice 
şi comunității budiste, comunității religioase 
israeliane şi bisericii lui Isus Hristos a Sfinților 
din Zilele din urmă (mormonii).

SERVICIU MILITAR OBLIGATORIU
În Austria este aplicabilă obligația efectuă-
rii serviciului militar pentru cetățenii de sex 
masculin cu vârsta cuprinsă între 17 şi 50 de 
ani. Începând cu vârsta de 17 ani, cetățenii 
austrieci de sex masculin trebuie să se prezinte 
la recrutare („examen medical”). Această 
luare de poziţie este destinată identificării 
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punctelor forte şi slabe din punct de vedere 
psihologic şi fizic, pentru a permite efectuarea 
serviciului militar de bază într-o funcție care să 
corespundă capacităților acestora.
Chiar şi bărbații care refuză să îndeplinească 
serviciul militar cu arme şi aleg serviciul civil 
trebuie să se prezinte la recrutare. Persoanele 
clasificate ca „Apte” (care nu doresc să alea-
gă serviciul civil) sunt chemați să satisfacă 
serviciul militar. 
Persoanele care „momentan nu sunt apte 
pentru serviciul militar” sunt chemate din nou 
să se prezinte în poziție. Persoanele „Inapte” 
nu sunt chemate din nou pentru a satisface 
serviciul militar sau serviciul civil. 

Recruților cu vârsta de până la 35 de ani li se 
poate solicita să efectueze serviciul militar de 
bază timp de şase luni. Serviciul civil durează 
nouă luni şi poate fi efectuat în diferite organi-
zații. Pe lângă serviciul civil există serviciul civil 
de alternativă efectuat în străinătate (12 luni) 
sau serviciul de asistență pentru dezvoltare (2 
ani). bundesheer.at
 
ANIMALE DE COMPANIE/ANIMALE 
PERICULOASE
În Austria, protecția şi bunăstarea animalelor 
sunt reglementate în legea privind protecția 
animalelor. Este interzisă cruzimea față de 
animale (de exemplu, prin zgărzi care produc 
dureri, dispozitive de dresaj care produc şocuri 
electrice, legarea de un lanț, tăiatul cozii şi 
scurtarea urechilor, îndepărtarea ghearelor 

şi dinților), uciderea animalelor fără motiv şi 
abandonarea acestora. 
Persoanele care doresc să dețină animale 
trebuie să le ofere adăpost, hrană şi îngrijire 
adecvată speciei, precum şi îngrijire veterinară 
în cazul unei boli sau a unei vătămări. Este 
interzisă comercializarea animalelor în spații 
publice! În cazul în care cumpărați un câine, în 
decursul unui an trebuie să dovediți, în anumite 
condiții, expertiza necesară prin prezentarea 
atestatului obținut în urma cursului de îngrijire 
a câinilor (înregistrare la departamentul de 
sănătate publică veterinară).
Deținerea câinilor face obiectul impozitului: în 

momentul de față, impozitul pentru un câine 
este de 60 de euro pe an (taxe, situația la data 
de 01. 01. 2017), şi câte 90 de euro pentru 
fiecare animal adițional. Impozitul pentru câine 
este stipulat de către departamentul pentru 
taxe locale şi trebuie plătit până la data de 
15 aprilie. În cazul decesului sau înstrăinării 
câinelui, departamentul pentru taxe locale 
trebuie notificat în termen de o lună. În cazul 
predării către un alt stăpân, trebuie specificate 
numele şi adresa noului stăpân al/noii stăpâne 
a câinelui. Persoanele care ignoră procedurile 
de înregistrare şi radiere riscă să primească 
penalități!
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Este permisă deținerea în spațiul privat a anumi-
tor animale sălbatice (de ex. reptile, amfibieni, 
anumite păsări), ulterior înştiințării departamen-
tului de sănătate publică veterinară al oraşu-
lui Graz. Departamentul de sănătate publică 
veterinară trebuie să autorizeze deținerea de 
animale periculoase! În cazul deținerii anima-
lelor în scopul reproducerii, departamentul de 
sănătate publică veterinară trebuie înştiințat 
de acest lucru înainte de începerea activității. 
Animalele de companie de dimensiuni mici şi 
care nu sunt periculoase pot fi transportate cu 
autobuzul şi tramvaiul, în măsura în care sunt 
transportate în mod corespunzător. Pentru câini 
se aplică obligativitatea purtării botniței şi lesei. 
Pentru informații privind spațiile pentru câini şi 
cele peste 350 de „automate cu pungi pentru 
colectarea excrementelor”, accesați graz.at/
haustiere. 
În cazul în care găsiți un câine care poartă un 
medalion de identificare, vă rugăm să apelați 
departamentul pentru taxe locale de luni până 
vineri, între orele 7 şi 14, la numărul de telefon: 
+43 316 872-3440 sau 3444; în afara acestor 
intervale contactați departamentul de pompieri 
profesionişti, la numărul de telefon: +43 316 
872-5888 respectiv numărul de apel pentru si-
tuații de urgență 122 (în regim de permanență). 
Cu ajutorul numărului de pe medalionul de 
identificare, proprietarul câinelui poate fi găsit. 
În cazul în care un animal este în pericol, apelați 
serviciul de salvare a animalelor din cadrul 
departamentului de pompieri al oraşului Graz:  
Tel.: +43 316 872-5888.

XIV

Fotografie: Joel Kernasenko

Departamentul de sănătate publică  
veterinară al oraşului Graz 
Lagergasse 132, 8020 Graz 
 
PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:  
De luni până vineri între orele 8 şi 12 
 

 +43 316 872-3281 
 veterinaerreferat@stadt.graz.at 

 graz.at 
 Viața în Graz ‒ Animale de companie

Departamentul de taxe municipale
Schmiedgasse 26, etajul 1, 8010 Graz 
 
Program de lucru cu publicul:  
De luni până vineri, între orele 8.00 şi 12.30 
 

 +43 316 872-3444 
 gemeindeabgaben@stadt.graz.at

Serviciul de salvare a animalelor din 
cadrul departamentului de pompieri 
profesionişti 
 

 +43 316 872-5888 
  în caz de urgență deosebită, numărul de 

apel pentru situații de urgență 122

Societatea pentru protecția animalelor  
a landului Stiria
Grabenstraße 113, 8010 Graz 
 

 +43 316 68 42 12 
 tierheimgraz@aon.at 

 landestierschutzverein.at

Adăpost pentru animale „Protecția activă a 
animalelor ‒ Arche Noah“
Neufeldweg 211, 8041 Graz 
 

 +43 316 42 19 42 0 
 office@archenoah.at, archenoah.at

InformațieServiciul veterinar de urgență
zilnic între orele 19 şi 7 
precum şi la sfârşit de săptămână şi cu 
ocazia sărbătorilor legale 

  +43 316 681118

Cimitir pentru animale Pirka

  +43 316 68 31 62  
+43 664 20 49 633

  caritas-steiermark.at 
steirischer-tierfriedhof.at 

Crematoriu de animale Stiria,  
Landscha

  +43 699 10 54 09 11  
+43 699 11 62 44 79

  tierkrematorium.at

Servicii de înmormântare a animalelor 
Franz von Assisi, Graz 

  +43 800 22 00 43
  tierbestattung.at

Informație

În Austria, toți câinii trebuie marcați cu microcip. 
În cazul în care doriți să luați câinele, pisica sau 
dihorul domestic cu dumneavoastră atunci când 
călătoriți, aceştia trebuie să poarte un microcip 
implantat de către medicul veterinar pe partea 
stângă a gâtului („implantare de cipuri”). Pe 
cip este aplicat un cod numeric, înregistrat într-o 
bază de date centrală – astfel, în cazul în care 
un animal a fugit, proprietarul poate fi găsit mai 
uşor. De asemenea, aveți nevoie de un paşaport 

pentru animalul de companie (Pet Passport) ca 
document de călătorie autorizat de veterinar, 
care poate fi emis şi de către medicul veterinar. 
Pentru unele țări (de ex. Anglia, Finlanda) sunt 
necesare examinări suplimentare.
În cazul decesului unui animal de companie, 

puteți lăsa corpul acestuia la mediul veterinar. 
Sau aduceți animalul mort (cu greutate de 
până la maximum 30 de kilograme) în punctul 
de colectare a cadavrelor animalelor din ora-
şul Graz, Lagergasse 158 (accesul în abator 
dinspre Mur). 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE NECE-
SARE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ
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Departamentul pentru consultanță  
în domeniul deşeurilor şi al protecției 
mediului al oraşului Graz
Schmiedgasse 26  
8011 Graz 

  +43 316 872-74388
 umwelt.graz.at

Departamentul pentru instruire  
şi integrare 
Keesgasse 6 
8011 Graz 

 +43 316 872-7474 
 +43 664 60 872-7445 HOTLINE 

 abiservice@stadt.graz.at 
 graz.at

Departamentul de taxe municipale 
Sediul central, Schmiedgasse 26, etajul 1,  
8011 Graz 
 

 +43 316 872-3402 
 behindertenhilfe@stadt.graz.at

Departamentul pentru planificarea 
transporturilor 
Europaplatz 20, etaj 7, 8020 Graz 

 +43 316 872-2881 
 verkehrsplanung@stadt.graz.at 

 graz.at/verkehrsplanung

Institutul afro-asiatic
Leechgasse 24, 8010 Graz 

 +43 316 32 44 34 
 office@aai-graz.at 

 aai-graz.at

alpha nova
Idlhofgasse 63, 8020 Graz 

 +43 316 72 26 22  
 office@alphanova.at,  

 alphanova.at 

Biroul oficiului guvernului landului Stiria
Departamentul 3, Paulustorgasse 4, 8010 Graz  

 +43 316 877-2084 
 abteilung3@stmk.gv.at 

 verwaltung.steiermark.at

Autoritatea pentru Tineret şi Familie
Kaiserfeldgasse 25, 8011 Graz 

 +43 316 872-3199 
 familie.graz.at 

 kinder.graz.at 
 jugendamt@stadt.graz.at
 
Serviciul pentru activitatea opțională  
prestată de copii şi tineri 
Kaiserfeldgasse 25, 8011 Graz 

 +43 316 872-3191

Serviciul medical
Keesgasse 6/etaj 2. 8011 Graz 

 +43 316 872-4622 
 aerztl.jugend@stadt.graz.at, graz.at

Camera de muncă Stiria
Hans-Resel-Gasse 8–14,  
8020 Graz

 +43 5 77 99 0
 info@akstmk.net 

 akstmk.at

ARGE Tineretul împotriva violenţei  
şi a rasismului
Karmeliterplatz 28, 8010 Graz 

  +43 316 90 370-101 
  +43 316 90 370-105 

 graz@argejugend.at 
 argejugend.at

AMS – Agenția de ocupare a  
forței de muncă

AMS Graz Vest şi împrejurimi 
Niesenbergergasse 67–69,  
8020 Graz

 +43 316 70 80

AMS Graz Est
Neutorgasse 46, 8010 Graz 

 +43 316 70 82
 
Centrul de informare profesională (BIZ)
Neutorgasse 46, 8010 Graz 

 +43 316 70 82 803 
 biz.graz@ams.at / ams.at 

 
Centrul de specialitate pentru cetăţeni 
străini AMS
Niesenbergergasse 67–69, 8020 Graz 
Program de lucru cu publicul: De luni până joi între 
orele 7.30 şi 15.30 Vineri între orele 7.30 şi 13.00 

 +43 316 70 80 0, +43 316 70 80 590 
 afz.steiermark@ams.at, ams.at

Centrul de combatere a discriminării 
Stiria
Andritzer Reichsstraße 38, 8045 Graz,  
8010 Graz 

 +43 316 71 41 37 
 buero@antidiskriminierungsstelle.steiermark.at 

 antidiskriminierungsstelle.steiermark.at 

ARGE Tineretul împotriva violenţei  
şi a rasismului
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

 +43 316 90 370 101 
 graz@argejugend.at, argejugend.at 

Colegiul medicilor din Stiria
Kaiserfeldgasse 29, 8010 Graz 

 +43 316 8044-0 
 info@aekstmk.or.at, aekstmk.or.at

Serviciul medical de gardă/ 
serviciul medical de urgenţă
Marburger Kai 51, 8010 Graz 

 +43 316 71 92 01 sau 141

Atempo
Heinrichstraße 145, 8010 Graz 

 +43 316 81 47 16 0 
 atempo.graz@atempo.at, atempo.at

bbs – Beschäftigungsbetriebe  
Steiermark
Keesgasse 3, etaj 2, 8010 Graz 

 office@bbsnet.at

Responsabilul oraşului Graz pentru 
persoane cu dizabilități
Mag. Wolfgang Palle 
Herrengasse 3, 8010 Graz 

 +43 650 66 92 650 
 behindertenbeauftragter.graz@gmx.at

Servicii funerare Alpha 
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 151 

 +43 316 81 94 00 (între orele 0 şi 24) 
 office@alpha-bestattungen.at 

 alpha-bestattungen.at

Servicii funerare PAX
Vechea Poststraße 371, 8055 Graz 

 +43 50 19 96 766 
 (între orele 0 şi 24) 

 pax.at

Servicii funerare Pius
Petersgasse 49, 8010 Graz 

 +43 316 83 50 00 
 bestattung.pius@gmx.at 

 bestattung-pius.at

Servicii funerare Wolf
Triester Straße 164, 8055 Graz 

 +43 316 26 66 66 
 beate.stowasser@bestattung-wolf.com 

 bestattung-wolf.com

Servicii funerare Holding Graz
Grazbachgasse 44–48, 8010 Graz 

 bestattung@holding-graz.at 
 +43 316 887-2800 (între orele 0 şi 24) 

 holding-graz.at/bestattung

BFI – Institutul de promovare  
profesională 
Mariengasse 24,  
Paula-Wallisch-Strase 8,  
Eggenberger Allee 15 

  +43 316 05 72 70 0 
 bfi-stmk.at

bit – best in training
Kärntner Straße 311, 8054 Graz 

  +43 316 28 55 50 0 
  office@bit.at 

bit.at
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Reţeaua de instruire Stiria
Niesenbergergasse 59, 8010 Graz 

 +43 316 82 13 73 
 bildungsinformation@eb-stmk.at

Bühnen Graz/Theater Holding Graz
Gleisdorfer Gasse 10 A, 8010 Graz 

 43 316 8008-0 
 office@theaterholding.at 

 buehnen-graz.com, theaterholding.at
 
Casa teatrului
Kaiser-Josef-Platz 10  

 +43 316 8000 
 tickets@ticketzentrum.at 

 ticketzentrum.at

Biroul de relaţii interne  
pentru cetăţeni
Sediul central, Schmiedgasse 26,  
etajul 3, 8011 Graz 

 +43 316 872-5201

Caritas Stiria
Grabenstraße 39, 8011 Graz 

 +43 316 8015-0 
 kontaktstelle@caritas-steiermark.at  

 office@caritas-steiermark.at 
 caritas-steiermark.at

Caritas Marienambulanz
Mariengasse 24/intrare Kleiststr. 73  
8020 Graz  

 +43 316 8015-351 
 marienambulanz@caritas-steiermark.at  

 marienambulanz.caritas-steiermark.at
 
Refugiul Caritas
Mühlgangweg 1 (colț cu Fröhlichgasse, linia de 
autobuz 34, stația Seifenfabrik) 

 +43 316 48 29 59 
 schlupfhaus@caritas-steiermark.at

Asociație DANAIDA – 
Instruire şi punct de întâlnire pentru femei
Marienplatz 5, 8020 Graz 

 +43 316 71 06 60 
 danaida@aon.at, danaida.at 

ERfA
Verein ERfa – Erfahrung für Alle
Exerzierplatzstraße 33, 8051 Graz 

 +43 0660 71 0 0710 
 office@erfa-graz.at 

 erfa-graz.at

Consultanţă în domeniul energetic 
din partea autorității de mediu a oraşului Graz
Schmiedgasse 26/4, 8010 Graz  

 +43 316 872-4302 
 umweltamt@stadt.graz.at 

 umwelt.graz.at

ETC Graz
Elisabethstraße 50 B, 8010 Graz 

 +43 316 380-1533 
 office@etc-graz.at 

 etc-graz.at

fee – bursa posturilor onorifice  
a oraşului Graz
Kaiserfeldgasse 25, 8011 Graz 

 +43 664 88 130 888 
 ehrenamt@stadt.graz.at

Administraţia financiară a oraşului 
Graz
Conrad-von-Hötzendorf-Straße 14–18, 8010 Graz 
 

 +43 316 881-538 
 bmf.gv.at 

 finanzonline.bmf.gv.at

Centrul de sănătate pentru femei
Joanneumring 3, 8010 Graz 

 +43 316 83 79 98 
 frauen.gesundheit@fgz.co.at, fgz.co.at

Refugiul pentru femei Graz
Număr de apel de urgență +43 316 42 99 00 
în regim de permanență

Biroul de servicii pentru relaţiile cu 
femeile Graz – Centrul de servicii pentru 
femei
Lendplatz 38, 8020 Graz 

 +43 316 71 60 22 
 office@frauenservice.at 

 frauenservice.at

Centrul pentru femei al oraşului Graz
Hüttenbrennergasse 41, 8010 Graz 

 +43 316 872-6491

Biroul de soluţionare a  
conflictelor Graz
Keesgasse 6 (parter stânga), 8010 Graz 

 +43 316 872-2180 
 office@friedensbuero-graz.at 

 friedensbuero-graz.at

Managementul clădirilor
Schillerplatz 4, etajul 1, 8011 Graz  

 +43 316 872-5432 
 +43 316 872-5489 

 gebaeudemanagement@stadt.graz.at

Locuinţe sociale/administrarea  
locuinţelor 
Schillerplatz 4, etajul 3, 8011 Graz  

 +43 316 872-5413 Locuințe sociale 
 +43 316 872-5444 fără bariere  
 Locuințe sociale 

 +43 316 872-5409 
 wohnungsmanagement@stadt.graz.at 

Centre de sănătate geriatrică 
ale oraşului Graz (GGZ)
Albert-Schweitzer-Gasse 36, 8020 Graz 

 +43 316 7060-0 
 ggz.office@stadt.graz.at 

 ggz.graz.at 

Direcţia de sănătate a oraşului Graz
Sediul central, Schmiedgasse 26, etajul 2,  
8010 Graz 

 +43 316 872-3202 
 gesundheitsamt@stadt.graz.at 

 graz.at 

Centru de protecție împotriva violenței
Granatengasse etajul 4/2, 8020 Graz 

 +43 316 77 41 99 
 office@gewaltschutzzentrum.at

GIS – centrul de informare  
cu privire la taxe din cadrul ORF

 +43 810 00 10 80 (linie telefonică service) 
 De luni până vineri, între orele 8 şi 21 
 Sâmbătă între orele 9 şi 17 

 kundenservice@gis.at 
 gis.at 
Formularele de înregistrare sunt disponibile şi în  
centrele de service ale oraşului Graz

Parchetul competent pentru  
asigurarea egalității de tratament
Biroul regional Stiria
Europaplatz 12, 8020 Graz 

 +43 316 72 05 90 
 graz.gaw@bka.gv.at 

 gleichbehandlungsanwaltschaft.at

Responsabilul pentru asigurarea  
egalității de tratament al oraşului Graz
Rathaus, 1. Stock, linker Trakt, Zi 145 
Sprechstunden nach Vereinbarung 

 +43 664 60 872-2243 
 graz.at/gleichstellung

GPS ‒ Servicii pentru spaţiile de  
parcare din Graz
Jakominigürtel 20/1, 8010 Graz 

 +43 316 872-7565 
 parkraumservice@stadt.graz.at 

 ordnungswache@stadt.graz.at 
 parken.graz.at

Centrul de informare turistică din Graz
Herrengasse 16, 8010 Graz 

 +43 316 80 75-0 
 info@graztourismus.at  

 graztourismus.at

Hazissa – reprezentanţa de  
specialitate pentru prevenire
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

 +43 316 90 370 160 
 office@hazissa.at 

 hazissa.at 
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Holding Graz
Centru de relaţii cu clienţii Energie Graz
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz 

 +43 316 80 57-1857,  
 energiegraz.at

 
Holding Graz Wasserwirtschaft 
Wasserwerkgasse 9–11, 8045 Graz 

 +43 316 887-7272 
 wasserwirtschaft@holding-graz.at 

 holding-graz.at/wasserwirtschaft 

Holding Graz Linien
Jakoministraße 1, 8010 Graz 

 +43 316 887-4224 
 linien@holding-graz.at 

 holding-graz.at/linien 

Holding Graz Gospodărirea deşeurilor 
centrul de reciclare
Solicitarea/comandarea/modificarea de pubele 
pentru deşeuri biologice şi deşeuri reziduale; taxe 
pentru deşeuri 
Sturzgasse 16, 8020 Graz 

 +43 316 887-7272 
 +43 316 887-7117 

 holding-graz.at 
 
Program de lucru cu publicul: De luni până vineri,  
între orele 7 şi 17, Sâmbăta, duminica şi cu ocazia 
sărbătorilor legale, între orele 8 şi 18 

tim-Service-Center
Steyrergasse 116, 8020 Graz 
(deschis de luni până vineri între orele 8 şi 18) 

 +43 316 887-4755 
 office@tim-graz.at 

 tim-graz.at

Cafeneaua IBOBB
Informaţie, consultanţă, orientare pentru  
instruire şi profesie
Keesgasse 6, 8011 Graz 

 +43 316 872-7445, 7446, 7447 
 ibobb@stadt.graz.at

Ikemba
Burggasse 4, 8010 Graz 

 +43 316 22 81 13 
 office@ikemba.at 

 ikemba.at 

Serviciul de integrare al oraşului Graz
Keesgasse 6, 8010 Graz 

 +43 316 872-7481 
 integrationsreferat@stadt.graz.at 

 graz.at/integration 
 graz.at/menschenrechte

ISOP – Asistența socială în mediul şcolar
Innovative Sozialprojekte GmbH
Dreihackengasse 2, 8020 Graz 

 +43 316 76 46 46 
 isop@isop.at, isop.at 

Tinerii la muncă
Lendplatz 35, 8020 Graz 

 +-43 50 79 00 10 00 
 office@jaw.or.at 

 jaw.or.at

Biroul de asistenţă în beneficiul 
copiilor Stiria
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

 +43 316 90 370 180 
  office@kinderbuero.at 

kinderbuero.at

Parchetul competent pentru  
problemele copiilor şi adolescenţilor 
Paulustorgasse 4, 8010 Graz 

 +43 316 877-4921 
 kinderanwalt.at

Muzeul pentru copii  
„FRida & freD”
Friedrichgasse 34, 8010 Graz 

 +43 316 872-7700 
 kontakt@fridaundfred.at 

 fridaundfred.at

Parlamentul copiiilor Graz
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 
 

 +43 650 833 666 3  
  info@kinderparlament.at 

kinderparlament.at 

Biroul de coordonare Stiria Instruire 
până la vârsta de 18 (inclusiv trecerea 
de la şcoală la profesie)
Team Styria Werkstätten GmbH 
Radetzkystraße 31, apartamentul 1, parter,  
8010 Graz 

 +43 664 80 295-6001 
 kost.steiermark@remove-this.teamstyria.at

Autoritatea de cultură
Stigergasse 2, etajul 2, 8020 Graz 

 +43 316 872-4900 
 kulturamt@stadt.graz.at, kultur.graz.at

Centru de relații cu clienții 
Energie Graz
Andreas-Hofer-Platz 15, 8010 Graz 
 
Program de lucru cu publicul: Luni, marți,  
miercuri şi vineri între orele 7.30 şi 15, 
joi între orele 7.30 şi 18 

 +43 316 80 57 18 57 
 energiegraz.at

Spitalul clinic universitar 
al landului (LKH)
Auenbrugger Platz 1, 8036 Graz 

 +43 316 385-0

Spitalul clinic al landului Graz-West
Göstinger Straße 22, 8020 Graz 

 +43 316 5466-0

Ludoteca landului
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

 +43 316 90 370 251 
 office@ludovico.at, ludovico.at

Direcţia de poliţie a landului Stiria
Direcția Regim Permise de conducere şi  
Înmatriculare a vehiculelor
Parkring 4, 8010 Graz 

 +43 59 133 60 62 11 

Inspectoratul şcolar Stiria
Körblergasse 23, cod poştal 663, 8011 Graz 

 +43 50 24 83 45 
 lsr@lsr-stmk.gv.at, lsr-stmk.gv.at

Societatea pentru prevenirea cruzimii 
față de animale a landului Stiria
Grabenstraße 113, 8010 Graz 

 +43 316 68 42 12 
 tierheimgraz@aon.at 

 landestierschutzverein.at

Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
Conrad-von Hötzendorf-Straße 37a, 8010 Graz 

 +43 316 71 55 06 
 office@lebenshilfe-sd.at 

 lebenshilfe-sd.at

Lerncafé Don Bosco
Südbahnstraße 100, 8020 Graz

Emblemă INFORMAŢII. ADOLESCENŢI! 
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

 +43 316 90 370 90 
 info@logo.at, logo.at

Mafalda
Arche Noah 11, 8020 Graz 

 +43 316 33 73 00 
 office@mafalda.at, mafalda.at 

Centrul pentru gestionarea problemelor 
fetelor JAM
Arche Noah 9–11 

 +43 316 33 73 00-15 
 office@mafalda.at 

 mafalda.at/jam 

Centrul de consultanță pentru  
bărbați Graz
Asociaţia pentru protecţia bărbaţilor  
şi teme sexuale
Dietrichsteinplatz 15/etajul 8, 8010 Graz 

 +43 316 83 14 14 
 beratung@maennerberatung.at  

 maennerberatung.at 
 vmg-steiermark.at

Centrul pentru bărbați al oraşului Graz 
Rankengasse 24, 8020 Graz 

 +43 316 872-6481
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Asociaţia de protecţie a  
locatarilor Austria 
Sparbersbachgasse 61, 8010 Graz 

 +43 316 38 48 30 
 office@mieterschutz-steiermark.at 

 mieterschutzverband.at

Asociații de locatari Stiria
Feuerbachgasse 1, 8020 Graz 

 +43 50 195 43 00 
 steiermark@mietervereinigung.at 

 mietervereinigung.at 

Oficiul responsabil pentru subvenţiile  
la plata chiriei
Biroul central de primire: De luni până vineri, între ore-
le 7 şi 15, Parter centru de informare subvenţii la plata 
chirie, etajul 4: marţi şi vineri, între orele 8 şi 12 
 

 +43 316 872-5423 
 +43 316 872-5409 

 Mietzinszuzahlung@stadt.graz.at 

Comitetul consultativ al migranţilor  
al oraşului Graz 
Keesgasse 6, parter dreapta, camera 6, 8010 Graz 

 +43 316 872-2191 
 mb.graz@stadt.graz.at 

 graz.at/migrantinnenbeirat

Centru de mobilitate şi distribuţie
Jakoministraße 1, 8010 Graz 

 +43 316 887-4224 
 linien@holding-graz.at  

 mobilzentral.at 
 holding-graz.at

NEUSTART (RESTART) Stiria
Arche Noah 8–10, 8020 Graz 

 +43 316 82 02 34 
 office.steiermark@neustart.at 

 neustart.at

Next Liberty – Teatrul pentru  
publicul tânăr
Kaiser-Josef-Platz 10, 8010 Graz 

 +43 316 8000 
 nextliberty.com 

NIL – spațiu de artă+cafenea
Centru de artă şi comunicare 
interculturală pentru tineri 
Lazarettgasse 5, 8020 Graz 

 +43 316 67 10 41 
 nil@mur.at, nil.mur.at

Institutul Odilien
Leonhardstraße 130, 8010 Graz 

 +43 316 322 667 0 
  verwaltung@odilien.at 

odilien.at 

ÖGB regiunea Graz
Karl-Morre-Straße 32, 8020 Graz 

 +43 316 70 71 
 steiermark@oegb.at 

 oegb.at 

OMEGA
Centru transcultural pentru sănătatea şi  
integrarea psihică şi fizică; grupul de traducă-
tori OMEGA
Albert-Schweitzer-Gasse 22, 8020 Graz 

 +43 316 77 35 54 0 
 office@omega-graz.at 

 omega-graz.at 

Fondul de integrare austriac
Centrul de integrare Stiria
Reitschulgasse 19, 8010 Graz 

 +43 316 84 17 20 
 steiermark@integrationsfonds.at 

 integrationsfonds.at

ÖZIV – Asociația invalizilor 
din domeniul civil din Austria
Triester Straße 388–390, 8055 Graz 

 +43 316 82 33 46 
 oezivstmk@aon.at  

 oeziv-steiermark.org

PERIFERIE
Schwimmschulkai 6, etajul 2, 8010 Graz 

 +43 660 73 16 200 
  office@peripherie.ac.at 

peripherie.ac.at

Recyclingcenter „centru de reciclare“
al Holding Graz 
Sturzgasse 16, 8020 Graz 

 +43 316 887-7272 
 abfallwirtschaft@holding-graz.at 

 holding-graz.at/abfallwirtschaft

Departamentul pentru construcţii fără 
bariere al oraşului Graz
Europaplatz 20, 8011 Graz 

 +43 316 872-3508 
 barrierefrei@stadt.graz.at  

 barrierefrei.graz.at 

Departament pentru participarea 
cetăţenilor
Primărie, etajul 1, piața centrală 1, 8011 Graz 

 +43 316 872-3530 
 buergerbeteiligung@stadt.graz.at

Departament pentru problemele  
femeilor şi egalitatea de şanse 
al oraşului Graz
Kaiserfeldgasse 17, etajul 1, 8011 Graz 

 +43 316 872-4671 
   frauen.gleichstellung@stadt.graz.at 

graz.at/frauen

Departamentul de sănătate publică 
veterinară
al oraşului Graz
Lagergasse 132, 8011 Graz 

 +43 316 872-3281 
 veterinaerreferat@stadt.graz.at

Rosalila PantherInnen
Annenstraße 26, 8020 Graz 

 +43 316 36 66 01 
 info@homo.at; homo.at

SAB – Consiliere şi orientare şcolară
Grillparzerstraße 26, 8010 Graz 

 +43 316 68 93 10 
 sab@ausbildungsberatung.at 

 ausbildungsberatung.at 
 maturawasnun.at

Biroul de conciliere Autoritatea pentru 
probleme locative
Biroul central de primire: De luni până vineri,  
între orele 7 şi 15/parter centru de informare,  
biroul de conciliere/etajul 4: Marţi şi vineri, între 
orele 8 şi 12 
 

 +43 316 872-5424 
 +43 316 872-5409 

 schlichtungsstelle@stadt.graz.at

Refugiu
Mühlgangweg 1 (colț cu Fröhlichgasse, linia de 
autobuz 34, stația Seifenfabrik), 8010 Graz 

 +43 316 48 29 59 
 schlupfhaus@caritas-steiermark.at 

 caritas-steiermark.at

Consultanţă în beneficiul  
debitorilor Graz
Annenstraße 47, 8020 Graz 

 +43 316 37 25 07 
 office@sbstmk.at 

 schuldenberatung.at

Cabinete stomatologice organizate sub 
formă ambulatorie în cadrul şcolilor 
coordonate de către departamentul pentru 
instruire şi integrare 
Nibelungengasse18, Brucknerstr. 51, Keesgasse 6 

 +43 316 872-7025, 7035, 7455

Departamentul pentru seniori al  
oraşului Graz
Stigergasse 2, etajul 3 (D3), 8020 Graz 

 +43 316 872-6390, 6391, 6392
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Servicestellen der Stadt Graz 
Centrele de service
Centrul de service din  
Andritzer Reichsstraße 38
Mo–Fr 7–13 Uhr und Mi 13–18 Uhr

Centrul de service din  
Bahnhofgürtel 85, 1. OG
Mo–Fr 7–13 Uhr und Di 13–18 Uhr

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 104 (Ostbahnhof)
Mo–Fr 7–13 Uhr und Do 13–18 Uhr

Centrul de service din 
 Kärntner Straße 411
Mo–Fr 7–13 Uhrund Do 13–18 Uhr

Centrul de service din Schmiedgasse 26
Haupteingang: Portier im Amtshaus, Parterre 
Mo–Fr 7–13 Uhr und Mo 13–18 Uhr 

Centrul de service din  
St. Peter-Hauptstraße 85
Mo–Fr 7–13 Uhr und Di 13–18 Uhr

Centrul de service din 
Stiftingtalstraße 3, 1. OG
Mo–Fr 7–13 Uhr und Mi 13–18 Uhr

Expositur Mariatroster Straße 37
Mi 7–13 Uhr

KONTAKT  
 +43 316 872-6666 
 +43 316 872-6689 

 servicestelle@stadt.graz.at  
 graz.at/servicestellen

SIQ! 
Sport | Integrare | Calificare
Caritas Campus, Mariengasse 24, 8020 Graz 

 +43 676 880 15-345, 666 
 m.teichmann@caritas-steiermark.at 

 caritas-steiermark.at 

Autoritatea de protecţie  
socială a oraşului Graz
Schmiedgasse 26, etajul 2 şi 3, 8011 Graz

 +43 316 872 6402 
 graz.at/sozialamt 

Serviciul pentru acordarea de asistenţă în 
beneficiul persoanelor cu dizabilităţi

 +43 316 872-6432 
  behindertenhilfe@stadt.graz.at 

Departamentul pentru plăţile Heimco
 +43 316 872-6350 

  sozialamt@stadt.graz.at 

Serviciul pentru acordarea de subvenţii pentru 
asigurarea nevoilor minime de subzistenţă şi 
ajutoare sociale 

 +43 316 872-6313, 6368 
  mindestsicherung@stadt.graz.at 

Serviciul pentru activități sociale
Schmiedgasse 26, intrare Raubergasse,  
8011 Graz  

 +43 316 872-6344, 6349

Servicii oferite de ministerul pentru  
probleme sociale reprezentanţa  
landului Stiria
Babenbergerstraße 35, 8020 Graz 

 +43 316 70 90 
 bundessozialamt.gv.at

Centrul de servicii sociale  
al landului Stiria
Hofgasse12, 8010 Graz 

 +43 316 877-5454 
 +43 800 20 10 10 (Hotline)

Telefonul pentru relaţii sociale al minis-
terului federal pentru muncă, probleme 
sociale şi protecţia consumatorilor

 +43 800 20 16 11

Consultanţă în beneficiul debitorilor
Annenstraße 47, 8020 Graz 

 +43 316 37 25 07 
  office@schuldnerInnenberatung.at 

schuldenberatung.at

Autoritatea de coordonare a  
activităţilor sportive 
Stadion Graz-Liebenau, Stadionplatz 1, 8011 Graz 

 +43 316 872-7878 
 sportamt@stadt.graz.at 

 graz.at/sportamt

Biblioteca municipală
Kernstockgasse 28, 8020 Graz 

 +43 316 872-4970 
 +43 316 872-800 (Hotline) 

 +43 316/872 4969 
 stadtbibliothek.zanklhof@stadt.graz.at 

 stadtbibliotek.graz.at

Oficiu de stare civilă
Joanneumring 6, 8011 Graz 

 +43 316 872-5152

Punctul de legătură pentru limba 
germană
Reitschulgasse 19, 8010 Graz 

 +43 43 316 8417-20 
 steiermark@startpunktdeutsch.at 

 startpunktdeutsch.at

Asociaţia nevăzătorilor şi a persoanele 
cu deficienţe de vedere
Augasse 132, 8051 Graz 
Hotline „Blindline” +43 800 20 20 71 

 +43 316 68 22 40  
  office@BSVst.at, stbsv.info 

Casa regională de asigurări de  
sănătateStiria
Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz 

 +43 316 8035-0 
 stgkk.at

Administraţia străzilor 
Clădirea serviciului de construcții, Europaplatz 20, 
etajul 4 şi 5, 8020 Graz 

 +43 316 872-3601 
  strassenamt@stadt.graz.at  

graz.at

Departamentul pentru taxe de parcare 
Keesgasse 6, 8010 Graz 

 +43 316 872-6565 
 parkgebührenreferat@stadt.graz.at 

 graz.at/parken

Asociația landului Stiria din cadrul 
asociaţiei persoanelor cu dizabilităţi de 
auz din Austria Asociaţia persoanelor 
cu probleme de auz
Plabutscher Straße 63 (intrare vestică), 8051 Graz 

 +43 316 68 02 71 
 office@stlvgv.at, stlvgv.at 

TARA – consultanţă, terapie şi prevenţie în 
cazul violenţei sexuale împotriva fetelor şi a 
femeilor
Haydngasse 7, 8010 Graz 

 +43 316 31 80 77  
 office@taraweb.at, taraweb.at 

Tartaruga
Ungergasse 23, 8020 Graz 

 +43 50 79 00 32 00 
  tartaruga@jaw.or.at, jaw.or.at

Adăpost pentru animale 
„Protecția activă a animalelor ‒ Arche Noah“
Neufeldweg 211, 8041 Graz 

  +43 316 42 19 42 0 
 office@archenoah.at

Serviciul de salvare a animalelor din 
cadrul departamentului de pompieri 
profesionişti

 +43 316 872-5888,  
număr de apel de urgență 122

Spitalul de urgenţă Graz (UKH)
Göstinger Straße 24, 8020 Graz 

 +43 316 505-0

Urania
Burggasse 4, 8010 Graz 

 +43 316 82 56 88 0 
  urania@urania.at, urania.at 

Universitatea populară Stiria
Hans-Resel-Gasse 6, 8020 Graz 

 +43 5 77 99-0 
 vhsstmk.at
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Camera de comerţ Stiria
Körblergasse 111–113, 8021 Graz 

 +43 316 601-203 
 wko.at

 
Serviciul pentru antreprenori

 +43 316 601-600 
 gs@wkstmk.at 

 gruenderservice.at

Centru de comandă a traficului  
feroviar Graz
Şcoală de predare a limbii şi a cunoştințelor 
de viață necesare 
Steyrergasse 114, 8010 Graz 

 +43 677 61 43 92 81

WOIST
Biroul de informare în domeniul locativ 
al oraşului Graz
Schillerplatz 4, 8011 Graz 

 +43 316 872-5450 
 wohnungsinformationsstelle@stadt.graz.at 

 graz.at

INFO POINT
Schillerplatz 4, parter, 8011 Graz 
 
Biroul central de primire pentru  
cereri şi documente:
De luni până vineri, între orele 7 şi 15  
înmânarea cheilor: De luni până vineri,  
între orele 7 şi 13/parter centru de informare 
 
Înmânarea tichetelor pentru programarea 
vizitelor la administraţia pentru locuinţe: 
marți şi vineri, între orele 7 şi 9,  
subsol (max. 60 tichete/zi)  
 

 +43 316 872-5402 sau -5403 
 +43 316 872 

 wohnungswesen@stadt.graz.at

Zebra
Centru ide consultanţă şi terapie interculturală 
cu structura de contact AST
Granatengasse 4, etajul 3, 8020 Graz 

 +43 316 83 56 30 
  office@zebra.or.at 

ast.steiermark@zebra.or.at 
zebra.or.at

Centrul de studii integrate 
Universitätsplatz 3, parter, 8010 Graz 

 +43 316 380-2225 
  barbara.levc@uni-graz.at 

integriert-studieren.uni-graz.at

ZIS – Școală pentru asistenţa în dome-
niul lingvistic 
Brockmanngasse 119, 8010 Graz 

 +43 316 872-6725 
 +43 664 60 872-6725 

 spz.at



Hayatimin Sehri | Turcă

The city of my life | Engleză

Сан дахаран Г1ала | Cecenă

Életem városa | Maghiară

Orașul vieții mele | Română

Город моей жизни |Rusă

La ville de ma vie |Franceză

Grad mog života |Bosniacă, Croată, Sârbă

Qyteti i jetës sime |Albaneză

Градът на моя живот |Bulgară

Città della mia vita|Italiană

| Persană

Die Stadt meines Lebens | Germană

Mesto mojega življenja |Slovenă

 |Arabă


