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- Informaţii pentru
perioada imediat
ulterioară sosirii

Bun venit în Åland!
Această broşură se adresează persoanelor care tocmai s-au mutat în Åland.
Ea oferă informaţii generale privind ceea ce trebuie să faceţi şi unde să vă
prezentaţi atunci când ajungeţi pentru prima dată în Åland. Broşura conţine
date de contact pentru autorităţile şi instituţiile care vă pot răspunde la
întrebări.
Sperăm că vă va plăcea să locuiţi aici.

Tina Sjövall
Lider de proiect, Integration.ax

Fotografii şi machetare: Catrin Jansson
Tipărit la: Mariehamns Tryckeri, 2013
Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

2

Cuprins
Permis de rezidenţă ......................................................................................... 4
Carte de identitate ........................................................................................... 5
Găsirea unei locuinţe ....................................................................................... 6
Găsirea unui loc de muncă .............................................................................. 6
Cod numeric personal finlandez ...................................................................... 7
Asigurări naţionale de sănătate........................................................................ 8
Permis fiscal şi cod fiscal . ............................................................................... 9
Asistenţa pentru copii .................................................................................... 10
Şcolile ............................................................................................................ 11
Asistenţă medicală, stomatologie, farmacii . ................................................. 12
Băncile ........................................................................................................... 14
Cursuri de limba suedeză pentru imigranţi ................................................... 15
Trimiterea şi primirea de colete ..................................................................... 16
Autobuze şi taxiuri.......................................................................................... 17
Informaţii online ............................................................................................. 18
Harta Mariehamn ........................................................................................... 19

Dreptul de rezidenţă şi
permisul de rezidenţă
Vă puteţi înregistra dreptul de rezidenţă sau puteţi solicita un permis
de rezidenţă de la poliţie. Poliţia are birouri de eliberare a permiselor
în Mariehamn, Kumlinge şi Föglö.

Dreptul de rezidenţă (dacă veniţi dintr-o ţară UE)
Dacă intenţionaţi să rămâneţi în Finlanda mai puţin de 90 zile, nu aveţi
nevoie de drept de rezidenţă. Dacă intenţionaţi să rămâneţi mai mult de
90 zile, va trebui să vă înregistraţi pentru dreptul de rezidenţă.
Pentru a vă înregistra dreptul de
rezidenţă, va trebui să demonstraţi
că vă puteţi întreţine.
•

demonstrându-vă locul
de muncă actual sau

•

prin contractul de muncă
al unei rude sau

•

demonstrând că deţineţi
suficiente fonduri şi că nu veţi
avea nevoie de ajutoare sociale

Înregistrarea unui drept de
rezidenţă costă 47,00 EUR pe
persoană. Puteţi plăti prin card
de debit/credit sau în numerar.

Vă rugăm să luaţi cu
dumneavoastră:
•

un document de identitate valabil
(paşaport sau carte de identitate)

•

dovada de angajare

•

un certificat de căsătorie sau,
dacă nu sunteţi căsătorit, o altă
dovadă că aţi locuit împreună cu
altcineva timp de cel puţin doi ani

•

certificatele de naştere ale
copiilor sub 18 ani care vor sta
şi ei în Åland

•

aprobarea celorlalţi tutori, dacă
este cazul, pentru mutarea
copilului în Finlanda

Permisul de rezidenţă (dacă veniţi dintr-o ţară din afara UE)
Dacă intenţionaţi să rămâneţi în Finlanda mai puţin de 90 zile, veţi avea
nevoie doar de o viză turistică valabilă. Dacă intenţionaţi să rămâneţi mai
mult de 90 zile, va trebui să solicitaţi un permis de rezidenţă.
Pentru a solicita un permis de
rezidenţă, va trebui să puteţi
explica motivul solicitării (familie,
muncă sau studii) şi să demonstraţi că vă puteţi întreţine.
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Dacă permisul de rezidenţă
urmează să vă expire, puteţi
solicita un nou permis de
rezidenţă de la poliţie.

Carte de identitate
Puteţi solicita o carte de identitate
finlandeză la poliţie. Pentru a
obţine o carte de identitate, trebuie
să aveţi o adresă permanentă
în Åland şi să fiţi înregistrat în
evidenţa populaţiei (consultaţi
pagina 7, Biroul de Evidenţa
Populaţiei).
Trebuie să vă prezentaţi personal
la poliţie ca să depuneţi cererea
pentru o carte de identitate.
Veţi plăti cartea de identitate la
momentul depunerii cererii.
În cazul cărţilor de identitate pentru
persoane sub 18 ani, atât părintele
sau tutorele, cât şi copilul trebuie
să se prezinte personal la poliţie.

Paşaportul şi permisul
de conducere
Pe website-ul poliţiei aflaţi cum
puteţi solicita un paşaport şi un
permis de conducere.
Număr general de
urgenţă:

112

Poliţia din Mariehamn
Strandgatan 27
PB 73
22100 Mariehamn
tel. (018) 527 100
www.polis.ax

Vă rugăm să luaţi cu
dumneavoastră:

Poliţia din Kumlinge

•

o fotografie tip paşaport

tel. (018) 50 034

•

paşaportul sau, pentru
cetăţenii UE, un document
de identitate valabil

Poliţia din Föglö
tel. (018) 50 034
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Găsirea unei locuinţe
Pentru a închiria o locuinţă, adresaţi-vă autorităţii locale din localitatea
în care sunteţi înregistrat. Numerele de telefon ale autorităţilor locale se
găsesc în cartea de telefon. Trebuie să vă înregistraţi cât mai curând pe lista
de aşteptare pentru locuinţe, întrucât găsirea unei locuinţe cu chirie poate
dura mult. Pentru a vă înregistra pe lista de aşteptare pentru locuinţe din
Mariehamn, contactaţi Marstad (www.marstad.ax).
Mai multe relaţii şi informaţii despre locuinţe, proprietari şi agenţi imobiliari
se pot găsi la:
•

www.komhem.nu

•	Anunţuri imobiliare în ziarele locale; puteţi da şi dumneavoastră un anunţ.
	Nya Åland: www.torget.ax (consultaţi „Fastigheter”)
Ålandstidningen: www.marknaden.ax (consultaţi „Bostäder”)
•

În partea galbenă a cărţii de telefon, la „Fastighetsmäklare”.

•

Întrebaţi-vă angajatorul dacă vă poate ajuta să vă găsiţi o locuinţă.

Găsirea unui loc de muncă
Dacă sunteţi şomer sau căutaţi de lucru, trebuie să mergeţi la „Ams”
(Autoritatea pentru Piaţa Muncii şi Servicii de Studiu din Åland) şi să vă
înregistraţi pentru căutarea unui loc de muncă. Atunci când vă înregistraţi
pentru căutarea unui loc de muncă, veţi primi informaţii despre serviciile la
care aveţi dreptul. De asemenea, vi se vor oferi informaţii privind programele
şi cursurile de pregătire de la momentul respectiv.
Website-ul Ams conţine numeroase informaţii şi o listă cu locurile de muncă
libere din Åland.
•	Consultaţi ziarele locale şi
website-urile lor
www.nyan.ax
www.alandstidningen.ax
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•

Vizitaţi diferite companii,
cu CV-ul la dumneavoastră

•

Întrebaţi prietenii şi cunoştinţele

Ams
Nygatan 5
22100 Mariehamn
tel. (018) 25 000
www.ams.ax

Biroul de Evidenţa
Populaţiei
Când sosiţi în Åland, veţi rămâne aici permanent sau pentru o perioadă
scurtă. În funcţie de cât timp intenţionaţi să rămâneţi, este posibil să
trebuiască să fiţi înregistrat în evidenţa populaţiei din Finlanda.

Şederea permanentă

Dacă intenţionaţi să rămâneţi în
Åland mai mult de un an, trebuie
să vă înregistraţi în registrul de
evidenţa populaţiei.
Pentru a vă înregistra permanent,
trebuie să aveţi fie drept de
rezidenţă ca cetăţean al UE
(obţinut de la poliţie), fie un permis
de rezidenţă valabil pentru cel puţin
un an (pentru cetăţenii din afara
UE), precum şi un document de
identitate valabil (consultaţi pagina
5, Documentul de identitate).
Odată cu înregistrarea la evidenţa
populaţiei, veţi primi şi un cod
numeric personal finlandez. Pe
acesta îl veţi folosi pentru a vă
identifica la bănci, spitale şi la alte
autorităţi, de exemplu. Pentru a vă
înregistra, trebuie să vă prezentaţi

personal la Biroul de Evidenţa
Populaţiei din Mariehamn. Copilul
dumneavoastră trebuie să fie
înregistrat permanent în evidenţa
populaţiei, pentru a putea merge la
şcoală.
Vă rugăm să luaţi cu
dumneavoastră:
•

un document de identitate valabil
(paşaport sau carte de identitate)

•

un document de identitate valabil
pentru dumneavoastră/copilul
dumneavoastră, tradus în limba
suedeză, finlandeză sau engleză

•

Dovada dreptului de rezidenţă
(pentru cetăţenii UE)

•

Dovada permisului de rezidenţă
(pentru cetăţenii din afara UE)

Codul numeric personal finlandez
este valabil pe tot parcursul vieţii.

Şederile pe perioadă scurtă

Dacă veţi rămâne în Åland doar
câteva luni sau pentru muncă
sezonieră, veţi avea nevoie doar de
un cod numeric personal finlandez.

Agenţia Guvernamentală din Åland
Torggatan 16 B
22100 Mariehamn

Vă rugăm să luaţi cu
dumneavoastră:

tel. (018) 635 270
(birou de asistenţă)
tel. (018) 635 272
(înregistrare)

•

un document de identitate
valabil (paşaport sau carte
de identitate)

www.ambetsverket.ax

•	Contractul de muncă
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FPA

(Autoritatea de Asigurări Sociale)

Dacă v-aţi mutat în Åland şi intenţionaţi să rămâneţi o perioadă mai îndelungată
(mai mult de 90 zile), va trebui să solicitaţi asigurarea naţională de sănătate,
ceea ce înseamnă că veţi beneficia de asigurări naţionale de sănătate în
Finlanda şi de diverse alte beneficii. Dacă îndepliniţi cerinţele pentru asigurările
naţionale de sănătate, veţi primi un card de asigurări de sănătate FPA, cu care
puteţi dovedi că aveţi asigurare naţională de sănătate finlandeză.
O persoană care se mută în Finlanda trebuie să solicite mai întâi beneficiile de asigurări
naţionale de sănătate prin serviciul online de la adresa www.fpa.fi/etjanst (aveţi nevoie
de codurile bancare personale, contactaţi-vă banca, consultaţi pagina 14).

La solicitarea unui card de asigurări naţionale de sănătate
FPA, veţi avea nevoie de:
•

permisul sau dreptul dumneavoastră de rezidenţă, obţinut de la poliţie

•

să fiţi înregistrat la Biroul de Evidenţa Populaţiei

Dacă intenţionaţi să lucraţi, aveţi nevoie de un contract
de muncă de la angajatorul dumneavoastră, care să
demonstreze de cât timp lucraţi, ce salariu şi ce
program de lucru aveţi.
Dacă sunteţi şomer, aveţi nevoie de un certificat din partea Ams în care să se
menţioneze că vă căutaţi un loc de muncă
Formularul care trebuie completat pentru a solicita cardul de asigurări naţionale
de sănătate se numeşte Solicitare pentru asigurări naţionale de sănătate pentru
persoanele cu rezidenţa în Finlanda, la mutarea în Finlanda Y77r.
Notă: Dacă situaţia dumneavoastră personală se modifică, trebuie să raportaţi acest
lucru FPA, întrucât modificarea poate conduce la întreruperea asigurării naţionale de
sănătate. Apoi va trebui să returnaţi Cardul naţional de asigurări de sănătate FPA,
ceea ce poate afecta beneficiile ce vă vor fi plătite de FPA.

Printre modificări se pot număra:
•

mutarea în străinătate

•

începerea serviciului

•

terminarea serviciului

•

modificarea circumstanţelor familiale

Puteţi obţine mai multe informaţii despre
asigurările naţionale de sănătate şi
despre plăţile pe care le solicitaţi de la
biroul FPA, folosind serviciul telefonic
sau website-ul
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FPA
Nygatan 7 A
22101 Mariehamn
tel. 020 692 227
(pentru imigrare în/
emigrare din Finlanda)
www.fpa.fi

Permis fiscal
şi cod fiscal
Permis fiscal

Dacă doriţi să lucraţi sau să primiţi
ajutor de şomaj, veţi avea nevoie
de un permis fiscal. Acesta poate
fi obţinut de la Biroul Fiscal, din
clădirea Guvernului.
Vă rugăm să luaţi cu
dumneavoastră:
•

un document de identitate valabil
(paşaport sau carte de identitate)

•

dovada veniturilor anterioare

Cod fiscal

Dacă doriţi să lucraţi în sectorul
construcţiilor, indiferent de profesie, veţi avea nevoie de un cod
fiscal. Dacă aveţi un permis fiscal,
codul fiscal este inscripţionat pe
acesta.
Dacă aveţi un permis de impozitare
la sursă, pe care îl veţi primi dacă
sunteţi angajat temporar pentru
mai puţin de şase luni,, va trebui să
vă prezentaţi personal la unitatea
fiscală, deoarece pe permisul de
impozitare la sursă nu este trecut
codul fiscal.
Codul dumneavoastră fiscal
ar trebui să fie inscripţionat pe
ecusonul pe care îl veţi primi de la
angajator. Toţi angajaţii şantierelor
de construcţii trebuie să poarte
ecusoane.
Vă rugăm să luaţi cu
dumneavoastră:
•

un document de identitate
valabil (paşaport sau carte
de identitate)
Biroul Fiscal
Agenţia Guvernamentală
din Åland
Torggatan 16 A
22100 Mariehamn
tel. 020 612 001
www.skatt.fi

Fotografii: Åsa Isaksson
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Asistenţa pentru copii
Asistenţa pentru copii
(copii cu vârste cuprinse
între 1 şi 6 ani)

În Åland, fiecare copil are dreptul la
asistenţă pentru copii (îngrijirea copiilor,
centre de asistenţă pentru copii şi centre de
asistenţă în afara şcolii) dacă părintele sau
tutorele munceşte, studiază sau îşi caută un
loc de muncă.
Îngrijirea copiilor: Pentru copii mici.
O persoană care se ocupă de îngrijirea
copiilor are grijă de maximum patru copii de
diferite vârste, la domiciliul său.
Îngrijirea copiilor în grup: Două
persoane care se ocupă de îngrijirea copiilor
pot avea grijă, împreună, de maximum opt
copii.
Centru de asistenţă pentru copii:
Pentru copiii cu vârste cuprinse între 1 şi 7
ani. Există centre de asistenţă pentru copii
în fiecare localitate.
Terenuri de joacă: În mai multe
localităţi, există terenuri de joacă unde copiii
îşi pot petrece până la 3 ore pe zi. Terenurile
de joacă se află în aer liber. Contactaţi
Serviciul de Sănătate Publică pentru mai
multe informaţii.
În Mariehamn există şi o
grădiniţă publică (părinţii îşi însoţesc
copiii în timpul activităţilor). Contactaţi
asociaţia înregistrată Salvaţi Copiii din
Åland pentru mai multe informaţii.
Taxele pentru îngrijirea copiilor depind
de mărimea familiei dumneavoastră şi de
venituri. Vă rugăm să depuneţi cererea
pentru un loc pentru copilul dumneavoastră
cu patru luni înainte să aveţi nevoie de locul
respectiv. Solicitările pot fi depuse în tot timpul anului, de preferinţă cu mult timp înainte
de începerea trimestrului. Perioada de depunere este de aproximativ două săptămâni
dacă lucraţi şi patru luni pentru persoanele
care îşi caută un loc de muncă.
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Solicitări în Mariehamn
Biroul de Asistenţă
pentru Copii
Nyfahlers
Pb 207
22101 Mariehamn
tel. (018) 531 755
www.mariehamn.ax/
barnomsorg
Serviciul de
Sănătate Publică
Styrmansgatan 10
22100 Mariehamn
tel. (018) 17 430
www.folkhalsan.fi/aland
Salvaţi Copiii
din Åland (asociaţie
înregistrată)
Norragatan 13 B
22100 Mariehamn
tel. (018) 14 394
www.raddabarnen.ax

Solicitări în restul
teritoriului Åland
trimiteţi în localitatea de origine.
Datele de contact pentru
fiecare autoritate locală se
găsesc în cartea de telefoane
la numele localităţii respective
sau pe website-ul localităţii
(de exemplu, www.finstrom.ax).

Şcolile
Educaţia este obligatorie în
Finlanda, ceea ce înseamnă că
clasele 1-9 sunt obligatorii.

Educaţia obligatorie

Ciclul primar: Clasele 1-6 (7-12 ani)
Ciclul gimnazial: Clasele 7-9 (13-15 ani)
Copilul trebuie să fie înregistrat la
Biroul de Evidenţa Populaţiei înainte
de a începe şcoala. Nu aveţi nevoie de
un card FPA de asigurări naţionale de
sănătate.
Sistemul de asistenţă pentru
copii în afara şcolii permite ca un
adult să vă supravegheze copilul timp
de câteva ore, înainte sau după şcoală.
Copiii din clasele 1-2 au dreptul la un
loc în cadrul serviciului de asistenţă
pentru copii în afara şcolii Eftis. Această
dispoziţie se aplică în toate localităţile.
Pentru participarea copilului la serviciul
de asistenţă în afara şcolii se plăteşte
o taxă.
Solicitările de asistenţă pentru copii
în afara şcolii se adresează autorităţii
municipale din fiecare localitate.
În Mariehamn, solicitările se adresează
Autorităţii Şcolare din Mariehamn.

După studiile obligatorii

După studiile obligatorii există
numeroase opţiuni pentru şcolarizarea
profesională la Şcoala Profesională
Åland. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi www.gymnasium.ax.
De asemenea, puteţi obţine pregătire
profesională în cadrul unui stagiu la
Liceul Åland. Dacă aţi terminat deja
liceul, puteţi aplica pentru programele
şi cursurile de pregătire ale Universităţii
de Ştiinţe Aplicate din Åland, consultaţi
www.ha.ax.

Calificările străine sunt
valabile în Åland?
Este posibil ca atunci când
vă căutaţi un loc de muncă în
domeniul dumneavoastră de
activitate în Finlanda, calificările
obţinute în ţara dumneavoastră de
origine să nu fie suficiente. În acest
caz, va trebui să vă completaţi
studiile cu unele suplimentare.
Acest lucru este valabil deseori
pentru cadrele medicale.
În cazul în care calificările
dumneavoastră străine corespund
unei profesii medicale, aceste
calificări vor trebui recunoscute
drept echivalente de către
autoritatea finlandeză Valvira.
Pentru acest serviciu se percepe
o taxă. Pentru un cetăţean UE,
primirea unui răspuns de la Valvira
poate dura până la patru luni.
Pentru cetăţenii din afara UE,
procesul va dura mai mult.
Pentru a obţine recunoaşterea
calificărilor internaţionale, trebuie
să contactaţi Departamentul de
Educaţie al Guvernului din Åland.

Autoritatea Şcolară
din Mariehamn
Stadshuset
Pb 5
22100 Mariehamn
tel. (018) 5310
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Asistenţa medicală
în Åland
Serviciul de Sănătate Publică din Åland (ÅHS)

ÅHS este responsabil pentru sănătatea publică din Åland. Singurul spital
din Åland se află în Mariehamn, dar există clinici de asistenţă medicală în
majoritatea localităţilor. Va trebui să plătiţi o taxă atunci când vă consultă
un medic sau o asistentă. Dacă vă îmbolnăviţi, trebuie să apelaţi mai întâi o
clinică sau un centru de asistenţă medicală.

Centre de asistenţă
medicală

Există centre de asistenţă
medicală cu cabinete medicale în
Mariehamn şi Godby (localitatea
Finström).
Centrele de asistenţă
medicală din Mariehamn
asigură asistenţă medicală primară
pentru rezidenţii din Mariehamn
şi din localităţile din zona de
sud a Åland (Eckerö, Föglö,
Hammarland, Jomala, Kökar,
Lemland, Lumparland şi Sottunga).
Centrul de asistenţă medicală din
Mariehamn se află Spitalul Central
Åland.
tel. (018) 538 500
Centrul de asistenţă
medicală din Godby asigură
asistenţă medicală primară pentru
localităţile din zona de nord a
Åland (Brändö, Finström, Geta,
Kumlinge, Saltvik, Sund şi Vårdö).
Centrul de asistenţă medicală din
Godby se află în Centrul Godby.
tel. (018) 535 819
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Clinici medicale

Există clinici medicale în
majoritatea localităţilor. Acestea
asigură asistenţă pentru mamă şi
copil şi alte servicii medicale.
Se asigură consiliere în puericultură pentru copiii între 0 şi 6
ani, care nu merg încă la şcoală.
Părinţii şi tutorii pot beneficia de
asistenţă şi consiliere pentru copiii
lor.
Pe insula principală din Åland, se
asigură consiliere pentru copii în
Mariehamn, Godby şi Jomala. În
Mariehamn şi Godby se asigură
asistenţă maternală.
În restul arhipelagului (Brändö,
Kumlinge, Föglö, Sottunga şi
Kökar), asistenţa pentru mamă şi
copil se asigură prin consiliere.

Ambulanţa

Telefon 112 în caz de accident sau
boală gravă. Secţia de Accidente şi
Urgenţe de la spitalul Mariehamn
este deschisă non-stop.

La stomatolog

Pentru a merge la stomatolog
în Åland, veţi avea nevoie
de un cod numeric personal
finlandez (consultaţi pagina 7,
Biroul de Evidenţa Populaţiei).
Există cabinete stomatologice
în Mariehamn şi Godby. În
caz de urgenţă, puteţi apela la
stomatologul de gardă. Puteţi
beneficia de tratament de urgenţă
şi dacă aveţi un cod numeric
personal din străinătate.
•

Copii până la 19 ani:
Asistenţă stomatologică
gratuită.
Excepţie: Toţi pacienţii plătesc
tratamentul de urgenţă, inclusiv
copiii sub 19 ani.

•

19-26: Aveţi dreptul la asistenţă
stomatologică publică.

•

Peste 26 ani:
Trebuie să mergeţi la un
cabinet stomatologic privat.

Psihiatru/psiholog
De obicei veţi consulta un psiholog
ca urmare a unei trimiteri din
partea altui medic. De asemenea,
puteţi contacta biroul de asistenţă
al Serviciului de Sănătate Publică
din Åland (ÅHS) şi vă puteţi
programa pentru tratament sau
consiliere.
•	Copii şi tineri până la 20 ani:
Clinica de Psihiatrie
pentru Copii şi
Adolescenţi (BUP)
•	Adulţi peste 20 ani: Clinica
de Psihiatrie pentru
Adulţi
Serviciile şi recepţia clinicii de
psihiatrie se află într-o clădire
separată a Spitalului Central.

Asistenţă stomatologică
în sistemul public
Stomatolog în
Mariehamn
Ålandsvägen 26
22100 Mariehamn
tel. (018) 538 524
Stomatolog în Godby
Centrul Medical
22410 Godby
tel. (018) 535 815

Stomatologi particulari
Consultaţi partea galbenă
a cărţii de telefon,
la „Tandläkare”.

Stomatolog de gardă
tel. (018) 14 600

Serviciul de Sănătate
Publică din Åland
(ÅHS)
PB 1091
Doktorsvägen 1
22100 Mariehamn
tel. (018) 5355
(biroul de asistenţă)
- deschis 24 ore pe zi
Pentru informaţii mai
detaliate, consultaţi cartea
de telefoane, la rublica
„Ålands hälso- och sjukvård”
www.ahs.ax

13

Farmacii
Nya Apoteket
Norragatan 17
22100 Mariehamn

Central-apoteket
Skarpansvägen 24
22100 Mariehamn

tel. (018) 16 511

tel. (018) 19 714

www.apoteket.ax

www.central-apoteket.ax

Farmacia
Godby
Godby center
22410 Godby
tel. (018) 41 600

Băncile
Pentru a deschide un cont bancar, aveţi nevoie de o carte de identitate sau
de paşaport (consultaţi pagina 5). Dacă doriţi să vă consultaţi contul bancar
online, veţi avea nevoie de un cod numeric personal finlandez. Vă puteţi
obţine codul numeric personal de la Biroul de Evidenţa Populaţiei (consultaţi
pagina 7). Vă recomandăm să vă deschideţi un cont bancar, deoarece
salariul, alocaţia pentru copii, toate beneficiile şi alte modalităţi de asistenţă
vor fi plătite în acest cont.
În Åland există trei bănci: Andelsbanken för Åland, Nordea şi Ålandsbanken.
Sediile acestora sunt următoarele:
Andelsbanken
för Åland
Köpmansgatan 2
22101 Mariehamn
tel. (018) 6330
www.andelsbanken.ax
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Nordea
Torggatan 10
22100 Mariehamn

Ålandsbanken
Nygatan 2
22101 Mariehamn

tel. 0200 5000

tel. (018) 29 011

www.nordea.fi

www.alandsbanken.ax

Limba suedeză
pentru imigranţi
La Centrul de Educaţie pentru Adulţi, Medis din Mariehamn, se predau
cursuri de limba suedeză pentru imigranţi, la diferite niveluri. Medis oferă,
de asemenea, multe alte cursuri în diferite domenii. Puteţi găsi mai multe
informaţii în catalogul de cursuri, disponibil la sediul Medis şi ca fişier pdf
pe website.
Cursurile gratuite de
limbă suedeză SFI sunt
cursuri intensive cu normă
întreagă. Cursurile se ţin în timpul
zilei, cinci zile pe săptămână.

Medis organizează de asemenea
cursuri generale în limba
suedeză pentru imigranţi. Acestea
sunt o bună alternativă dacă nu
puteţi asista la cursurile SFI.

Pentru a vă califica pentru curs,
trebuie să locuiţi în Åland, să
aveţi asigurare naţională de
sănătate FPA şi să fiţi înregistrat
ca persoană aflată în căutarea unui
loc de muncă la Ams. Trebuie să
puteţi citi şi scrie alfabetul latin.

Cursurile generale constau în
lecţii o dată sau de două ori pe
săptămână, deseori în timpul
serii şi se desfăşoară la diferite
niveluri. Locurile se alocă după
principiul primul venit, primul servit.
Cursul nu este gratuit, participanţii
trebuie să plătească taxa şi să
achiziţioneze manualul.

Puteţi găsi formulare de solicitare
la sediul Medis. Formularul se
poate descărca şi de pe website.

Centrul de Educaţie
pentru Adulţi
Styrmansgatan 1
(intrare de pe Torggatan)
22100 Mariehamn
tel. (018) 531 620
www.medis.ax
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Serviciile poştale către şi
din ţara dumneavoastră
de origine
Dacă doriţi să trimiteţi obiecte în ţara dumneavoastră de origine, se aplică
reglementările din ţara de origine. Biroul de Accize şi Vamă din ţara dumneavoastră de
origine este cel care stabileşte ce puteţi trimite. Oficiul poştal din Åland vă va informa
cât costă expedierea produselor. Produsele importate în Åland, inclusiv produsele din
UE, trebuie vămuite, deoarece Åland nu face parte din UE din punct de vedere fiscal.
Pe pachet trebuie menţionate produsele pe care le conţine şi valoarea acestora.
Reţineţi că alcoolul şi ţigările sunt supuse unor accize foarte ridicate şi, deci, vor deveni
foarte scumpe pentru destinatar.

Primirea de produse dintr-o
ţară membră UE în Åland.

Primirea de produse dintr-o
ţară din afara UE în Åland.

TVA
La primirea de produse dintrLa primirea de produse dintr= Taxa pe valo ţară membră UE, trebuie
o ţară din afara UE, trebuie
oarea adăugată TVA
să plătiţi TVA. Valoasă plătiţi TVA şi taxe
se calculează ca procent
rea TVA depinde de
vamale. Valoarea taxdin valoarea vamală, adică valtipul produselor. Aceste
elor vamale depinde de
oarea produselor plus cheltuielile
dispoziţii se aplică şi
tipul produselor şi de
de expediţie. Cota de TVA diferă
în cazul comenzilor
valoarea lor. Valoarea
în funcţie de tipul produselor. Cota
online (inclusiv pentru
TVA depinde de tipul
generală de TVA este de 24% (de
produsele din Suedia).
produselor.
Aceste
exemplu, la haine), cota pentru
Se pot trimite medicadispoziţii se aplică şi
alimente este de 14%, iar
mente în Åland prin poştă.
în cazul comenzilor oncea pentru cărţi de
Trebuie să aveţi reţetă, iar
line. Nu se pot trimite
10%.
medicamentele trebuie să fie
medicamente în Åland prin
trimise de o companie autorizată.
poştă, din ţări din afara UE.

Accize şi Vamă, tel. 09-6141 (birou de schimb)
Clădirea
Guvernului
Servicii clienţi
(impozite pe
autovehicule)
Torggatan 16
22101 Mariehamn
tel. 020 690 803
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Terminalul
portuar
Pentru servicii clienţi
(colete poştale)
Västra hamnen
22100 Mariehamn
tel. 020 492 6071
www.tulli.fi

Poşta
Majoritatea localităţilor au un oficiu
poştal. Consultaţi
cartea de telefon,
la rubrica „Posten
Åland”.
tel. (018) 6360
www.posten.ax

Autobuzele
Autobuzele din Mariehamn

Majoritatea autobuzelor din
Mariehamn sunt roşii. Acestea
călătoresc în întreg oraşul. Toate
liniile de autobuz încep şi se
termină în centrul oraşului, la
intersecţia Nygatan cu Torggatan,
lângă magazinul Magazin.

Röde orm
www.rodeorm.ax

Autobuze către localităţi

De la staţia de autobuze din
Mariehamn, circulă autobuze
către toate localităţile de pe insula
principală din Åland şi către
vapoarele care călătoresc spre
localităţile din restul arhipelagului.
N.B. Plata se face în numerar.
Nu se poate plăti cu un card
de debit în autobuz.
La Centrul de Transporturi din Åland,
în staţia de autobuze, puteţi găsi un
orar gratuit şi puteţi achiziţiona bilete
de autobuz, cu care veţi beneficia de
călătorii mai ieftine.

Centrul de
Transporturi
din Åland
Strandgatan 25
22100 Mariehamn
tel. (018) 525 100
www.alandstrafiken.ax

Taxiuri
Taxiuri
În Åland funcţionează numeroase
firme de taxi. În zona galbenă a
cărţii de telefoane, la „Taxibilar”,
veţi găsi numere de telefoane
pentru taxiurile din Åland.

Taxi Mariehamns
Norra Esplanadgatan 4
22100 Mariehamn
tel. (018) 10 066 (N.B. Există
o taxă de conectare de 1,22
EUR, după care apelul este
taxat la tarif normal)
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Informaţii pe
internet
Website-uri utile:
DESPREABOUT ÅLAND
Aceste pagini conţin numeroase
informaţii despre locuinţe, muncă
şi divertisment, de exemplu.
www.regeringen.ax
www.visitaland.com
www.aland.com
(Aici veţi găsi versiunea digitală a
cărţii de telefoane)
www.aland.ax
www.mariehamn.ax
(Fiecare localitate are propriul său
website, de exemplu www.foglo.ax)

CULTURA ŞI SOCIETĂŢILE
În Åland există numeroase
societăţi şi organizaţii. Un sfat
pentru imigranţii în Åland este să
se înscrie într-o societate. Aceasta
vă va permite să cunoaşteţi alte
persoane care vă împărtăşesc
interesele, să vă faceţi noi
cunoştinţe şi noi prieteni.
www.folkhalsan.fi
(Pe acest website veţi găsi
calendarul din Åland, care cuprinde
o listă a multor societăţi din Åland,
căutaţi „Ålandskalendern”)
www.biblioteket.ax
www.kultur.ax
www.mangkulturella.ax

MUNCA

www.nipa.ax

www.arbetarskydd.fi

www.peace.ax

www.doaland.ax

www.museum.ax

Serviciul poştal din Åland.
„Längtan” de Guy Frisk.
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