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1. Generalităţi despre ţara de destinaţie,
Franţa
Franţa (denumirea completă a ţării – Republica Franceză)
este membră a Consiliului Europei, membră a Uniunii Europene, a zonei Euro şi a Spaţiului Schengen. Este de asemenea
unul dintre membrii fondatori ai Organizaţiei Naţiunilor Unite şi unul dintre cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de
Securitate al ONU. Face parte şi din Uniunea Latină, Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi din G8.
Republica Franceză este un stat constituţional unitar, fiind
o democraţie organizată ca o republică semiprezidenţială. Este
o naţiune dezvoltată, având cea de-a cincea economie mondială. Valorile pe care aceasta le apără şi de care se simte foarte
ataşată sunt exprimate în Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului şi ale Cetăţeanului.
Populaţia Franţei este de 65 milioane de locuitori (2012),
având, alături de Albania, Muntenegru şi Islanda, una dintre
cele mai dinamice creşteri demografice din Europa, cu o medie de 2,3 copii per femeie.
Limba franceză este limba oficială a Franţei, fiind a doua
ţară francofonă după numar de populaţie (după Republica Democrată Congo). Sunt de asemenea răspândite, pe anumite teritorii restrânse, limbi regionale precum alsaciana, bretona, basca,
normanda etc. Alte limbi străine cum ar fi araba, portugheza sau
italiana sunt vorbite de diferite comunităţi de imigranţi.
Conform Legii Laicităţii din 9 decembrie 1905, cultul religios este separat în totalitate de stat. Aceeaşi lege stipulează
că: «Republica nu recunoaşte, nu salarizează şi nu subvenţioneaza nici un cult», exceptând regiunea Alsacia-Moselle, unde
cultul catolic, protestant şi israelit sunt recunoscute. Religia
catolică de asemenea este recunoscută în Franţa de peste mări
(France d’outre-mer). Statul francez interzice recensămintele
cu caracter religios. Repartizarea populaţiei în funcţie de cult
este doar aproximativă, fiind estimată în urma sondajelor. Con4

form ultimelor sondaje (2011), 51% dintre francezi se declară
catolici, 31% fără religie, 4% musulmani şi 3% protestanţi.
Economia Franţei este una de tip capitalist, cu o implicaţie
destul de importantă a statului, fiind în principal bazată pe servicii (77% din populaţie), însă ponderea agriculturii (2,2%) şi
a industriei (20,3%) rămâne importantă. În anul 2011 Produsul
Intern Brut (PIB) al Franţei a fost de 2,9 trilioane de dolari SUA,
sau 44 mii dolari SUA pe cap de locuitor, înregistrând o creştere
de 1,8% în 2011. Este a doua economie a Uniunii Europene,
după Germania (PIB de 3,9 trilioane dolari SUA). Republica
Franceză este unul dintre liderii mondiali în domenii precum
aeronautica, industria producătoare de maşini, industria agroalimentară, a produselor de lux, industria nucleară şi turismul.
Spre deosebire de Germania sau Marea Britanie, Franţa este o ţară cu o economie centralizată, regiunea pariziană
concentrând 20% din PIB sau 70 000 dolari SUA pe cap de
locuitor. Această disparitate dintre regiunea capitalei şi celelalte regiuni se manifestă şi la nivelul salarizării (+20%). Alte
regiuni cu un înalt nivel de salarizare sunt, în ordine descrescătoare: Alsacia, Rhône-Alpes, Picardia şi Normandia de Sus.
În acelaşi timp, conform INSEE (Institutul Naţional de
Statistică şi Studii Economice), viaţa în regiunea pariziană este
în medie cu 13% mai scumpă decât în provincie. Cele mai mari
disparităţi faţă de provincie le întâlnim la capitolul chirie: +47%,
servicii medicale (medicul generalist, medicul stomatolog etc.):
+27%, servicii (apă, gaz, electricitate): +12%, haine şi încălţăminte: +10%, mărfuri alimentare (pâine, lapte, ouă etc.): +9%,
un curs de tenis, pian sau un bilet de cinema costă în regiunea
pariziană în medie cu 11% mai scump decât în provincie.
Populaţia activă în Franţa metropolitană e estimată la 28
milioane de persoane sau 14,7 milioane de bărbaţi şi 13,3 milioane femei. Rata şomajului este de 9,5%, iar 6,2% din populaţie trăieşte sub nivelul minim de existenţă de 733 €/lună
(conform datelor furnizate de către INSEE pentru anul 2011).
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În anii 1998-2000 a fost instituită săptămâna de lucru de
35 ore, fiind cea mai scurtă saptămână de lucru din Europa.
Începând însă cu anul 2008, gestionarilor de întreprinderi le-a
fost acordat dreptul de a negocia cu sindicatele în vederea stabilirii numărului de ore obligatorii lucrate săptămânal.
Franţa este una din ţările-membre fondatoare ale Uniunii
Europene, alături de Germania, Belgia, Italia, Luxemburg şi
Olanda. În prezent este reprezentată în Parlamentul European
de 78 de deputaţi şi de 29 de reprezentanţi în Consiliul Uniunii Europene. Atât numărul de deputaţi din Parlament, cât şi
numărul de voturi din Consiliul UE sunt în funcţie de ponderea demografică a fiecărei ţări-membre a UE. Acest număr se
poate modifica în timp în funcţie de evoluţia demografică a
statului-membru.
Franţa dispune de un patrimoniu cultural bogat, variat, reflectând diferenţe mari regionale şi impactul valurilor de imigrare a diferitor perioade. Ţara a dat civilizaţiei matematiceni,
filosofi, scriitori şi celebri artişti. Limba franceză pe parcursul
multor decenii a fost una din principalele limbi de circulaţie
internaţională, păstrând în anumită măsură acest statut până în
prezent. Dintre cele 753 de situri culturale ale patrimoniului
mondial UNESCO, 34 aparţin Franţei, clasând-o la acest capitol pe locul 3 în lume.
Contrar multor ţări care se identifică printr-un scriitor,
literatura franceză numără o mulţime de celebrităţi. Operele iluştrilor scriitori Corneille, Molière, La Fontaine, Pascal,
Voltaire, Diderot, Rousseau, Stendhal, Balzac, Hugo, Dumas,
Zola, Proust etc. vin să demonstreze acest lucru.
Fiind leagănul unor mari descoperiri ştiinţifice, cu peste
60 de francezi care au obţinut până în prezent Premiul Nobel,
Franţa dispune de o mare reţea de şcoli şi universităţi. Câteva
exemple edificatoare: prima universitate (din Paris) a fost creată în anul 1200; şcolile superioare: Ecole Normale Supérieure
(ENS) şi Ecole Polytechnique create în 1794 sunt până în pre6

zent unele dintre cele mai importante şi mai prestigioase instituţii de învăţământ din Occident. René Descartes, mare filosof
şi matematician, Blaise Pascal, care a rămas celebru pentru
lucrările sale în probabilităţi şi mecanica fluidelor, biologul
Buffon, chimistul Lavoisier, filosoful şi scriitorul Diderot,
care împreună cu matematicianul D’Alembert publică prima
Enciclopedie Franceză, opticianul Fresnel, Louis Pasteur – pionier al microbiologiei moderne, matematicianul şi fizicianul
Poincaré, Pierre şi Marie Curie celebri în chimia radioactivă,
virusologul Luc Montagnier – iată doar câţiva savanţi francezi
de renume mondial.
Bucătăria franţuzească, foarte renumită, în special graţie
produselor de înaltă calitate, cum ar fi vinurile (Champagne,
vinuri de Bordeaux sau Bourgogne etc.), brânzeturile (Roquefort, Camembert), şucrutul alsacian, quiş-ul lotaringian, foie
gras (ficat gras), atrage milioane de gurmanzi din întreaga
lume.

2. Politica migraţională a Republicii Franceze
(reîntregirea familiei, dreptul la azil, situaţia
de clandestinitate)
Legislaţia Republicii Franceze conţine o serie de coduri,
legi, regulamente care reglementează domeniul legat de politicile migraţionale. În cele ce urmează, vom prezenta câteva
texte din legislaţia franceză, care se referă la dreptul şi modalităţile practice privind intrarea, locuirea şi munca legală pe
teritoriul Franţei. Articolele de lege prezentate mai jos sunt
extrase din Codul intrării şi al şederii străinilor şi al dreptului
de azil1.
Dreptul de intrare în Franţa al străinilor din statele nonmembre ale Uniunii Europene:
1

Sursa : www.service-public.fr
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Articolul L211-1
Pentru a intra în Franţa, orice străin trebuie să fie în posesia:
Unui document (viza) prevăzut de convenţiile internaţionale şi în corespundere cu legislaţia în vigoare.
Unei confirmări a domiciliului (prevăzut în Articolul
L211-3) şi, dacă este necesar, a unor documente referitoare la motivul şi condiţiile sejurului său, la modalităţile
de acoperire a minimului de existenţă decentă şi a cheltuielilor legate de asistenţa medicală pe teritoriul Franţei
şi, în caz de necesitate, de repatrierea în ţara sa de origine.
Documentelor necesare pentru exercitarea unei activităţi
profesionale, dacă ea este prevăzută pe durata sejurului.
Şederea legală pe teritoriul Franţei este supusă unor condiţii. Pentru a putea beneficia de o şedere legală de lungă durată (mai mult de trei luni), în condiţiile în care sunteţi cetăţean
al unei ţări din afara Uniunii Europene, este obligatoriu să obţineţi un Titlu de Sejur (Permis de Şedere). Acordarea unui
titlu de sejur de către administraţia statului francez depinde de
conformarea la o serie de criterii. Străinul care nu este cetăţean
al unui stat membru al UE trebuie să se încadreze într-un anumit statut, care îi permite să ceară şi să obţină un titlu de sejur.
Cele mai utilizate căi de către străini pentru a obţine şederea
legală pe teritoriul Franţei sunt: reîntregirea familiei, imigrarea
profesională şi efectuarea studiilor superioare. În cele ce urmează, vom prezenta extrase din prevederile legale referitoare
la procedura de reîntregire a familiei. Informaţii exhaustive referitoare la imigrarea profesională şi la studiile superioare sunt
prezentate în alte capitole din acest Ghid. În încheierea acestui
capitol, vom prezenta informaţii referitoare la dreptul la azil şi
la starea de clandestinitate pe teritoriul francez.
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Reîntregirea familiei:
Articolul L411-1 (extras) din Codul intrării şi al şederii străinilor şi al dreptului de azil:
Cetăţeanul străin care se află legal în Franţa de peste
18 luni şi este în posesia unui titlu de sejur cu o durată
de valabilitate de cel puţin un an, poate cere, în cadrul
procedurii de reîntregire a familiei, dreptul de intrare pe
teritoriul francez pentru soţul/soţia sa, care are vârsta de
cel puţin 18 ani, şi pentru copiii minori ai cuplului.
Articolul L411-5
Reîntregirea familiei nu poate fi refuzată decât pentru unul din
urmatoarele motive :
1) Persoana care solicită să beneficieze de acest drept nu
este în măsură de a justifica existenţa unor resurse stabile şi suficiente pentru a satisface necesităţile familiei
sale […] Resursele disponibile trebuie să fie în corespundere cu numărul de membri ai familiei pentru care este
solicitată reîntregirea familiei. Resursele disponibile trebuie să fie cel puţin egale cu salariul minim lunar;
2)

Persoana care solicită reîntregirea familiei nu dispune sau nu va dispune până la data venirii familiei sale
în Franţa de o locuinţă considerată potrivită pentru o
familie comparabilă care locuieşte în aceeaşi regiune
geografică;

3)

Persoana care solicită reîntregirea familiei nu se
conformează principiilor esenţiale care, în corespundere cu legislaţia Republicii Franceze, guvernează viaţa
familială în Franţa, ţara de destinaţie.
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Articolul L411-6
Reîntregirea familiei poate fi refuzată:
1) Unui membru al familiei solicitantului, a cărui prezenţă
în Franţa ar constitui o ameninţare pentru ordinea
publică;
2) Unui membru al familiei solicitantului, afectat de o maladie înscrisă în regulamentul sanitar internaţional;
3) Unui membru al familiei solicitantului, care este deja rezident în Franţa.
Articolul L411-8 (extras)
Pentru a-i permite să-şi pregătească integrarea în societatea
Republicii Franceze, membrul familiei solicitantului, în vârstă
de la 16 la 65 de ani, beneficiază, în ţara sa de origine, de o
evaluare a nivelului de cunoaştere a limbii franceze şi a valorilor Republicii Franceze. În urma acestei evaluări, în caz
de necesitate, autorităţile franceze pot organiza pentru cetăţeanul străin, viitor beneficiar al procedurii de reîntregire a
familiei, în ţara sa de origine, cursuri de pregătire de o durată
maximă de 2 luni, în urma cărora beneficiarul este supus din
nou unei evaluări a nivelului de cunoaştere a limbii franceze
şi a valorilor Republicii Franceze. Eliberarea vizei este condiţionată de obţinerea unui Certificat care atestă frecventarea
acestor cursuri de pregătire şi rezultatele evaluărilor. Certificatul în cauză este eliberat beneficiarilor imediat, la finele
cursurilor de pregătire. […]

Dreptul la azil
Din anumite considerente, care îşi află explicaţia în evoluţia istorică din ultimele câteva secole, Franţa este astăzi prima
destinaţie mondială a persoanelor care solicită acordarea azilului, oricare ar fi motivele pentru care este solicitat acesta.
Oficiul Francez pentru Protecţia Refugiaţilor şi Apatrizilor (OFPRA) este instituţia publică, dotată cu autonomie
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administrativă, care are în sarcina sa aplicarea legislaţiei
franceze şi internaţionale legate de recunoaşterea calităţii
de refugiat, de apatrid, precum şi de admiterea în privinţa
beneficierii de protecţie subsidiară. OFPRA este singura instituţie competentă de a examina cererile de azil din partea
cetăţenilor străini şi/sau a apatrizilor. Instituţia intermediară între OFPRA şi persoanele care solicită azil în Franţa
este Prefectura sau Subprefectura (iar la Paris – Prefectura de Poliţie) a locului de reşedinţă a solicitantului. Toate
demersurile în privinţa depunerii unei cereri de azil sunt
prezentate la serviciul specializat în chestiunile privind azilul şi apatrizii, din cadrul Prefecturii sau Subprefecturii (la
Paris – Prefectura de Poliţie) respective. Deciziile OFPRA
pot fi contestate în modul prevăzut de legislaţie la Curtea
Naţională a Dreptului de Azil (CNDA) – jurisdicţie administrativă specializată.
Pentru informaţii complementare referitoare la dreptul de
azil vă rugăm să accesaţi pagina de Internet : www.ofpra.gouv.fr
În cele ce urmează, vom prezenta câteva articole extrase din Codul intrării, al şederii străinilor şi al dreptului
de azil:
Articolul L711-1
Calitatea de refugiat este recunoscută oricărei persoane
persecutate pentru motivul activităţii sale în favoarea libertăţii şi oricărei persoane asupra căreia este exercitată
autoritatea Înaltului Comisariat al Naţiunilor Unite pentru
Refugiaţi, în conformitate cu prevederile articolelor 6 şi 7
ale statutului său adoptat de către Adunarea Generală a
Naţiunilor Unite din 14 decembrie 1950 sau care corespunde definiţiilor din articolul 1 al Convenţiei de la Geneva din
28 iulie 1951 referitoare la statutul refugiaţilor. În privinţa
acestor persoane sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la
refugiaţi, care sunt conţinute în Convenţia de la Geneva
(menţionată mai sus).
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Articolul L711-2
Cetăţeanul străin sau apatrid care a obţinut statutul de refugiat [...] şi a semnat contractul de integrare prevăzut de Articolul L311-9 beneficiază de un ajutor personalizat pentru a
obţine un loc de muncă şi o locuinţă.
În acest scop, autoritatea administrativă încheie o convenţie
cu colectivităţile teritoriale şi cu persoane care doresc să fie
implicate în acest proces.
Articolul L723-2
OFPRA se pronunţă referitor la recunoaşterea calităţii de refugiat şi la acordarea protecţiei subsidiare în urma unei instruiri unice în baza cererii depuse de solicitant, în cadrul căreia solicitantului de azil îi sunt reclamate dovezi în sprijinul
cererii sale.
Articolul L723-3
OFPRA va convoca solicitantul de azil pentru o audiere. Audierea solicitantului nu este obligatorie dacă:
a) Oficiul prevede să adopte o decizie pozitivă, în baza dovezilor pe care le deţine;
b) Solicitantul de azil este cetăţean al unei ţări pentru care
au fost puse în aplicare prevederile alineatului 5 C al Articolului 1 din Convenţia de la Geneva din 28 iulie 1951
referitor la statutul refugiaţilor;
c) Dovezile aduse de către solicitant în sprijinul cererii sale
sunt în mod evident nefondate;
d) Raţiuni de ordin medical nu permit desfăşurarea audierii.
Articolul L723-3-1
OFPRA va aduce în scris la cunoştinţa solicitantului de azil
decizia sa. Orice decizie de respingere a cererii va fi motivată
12

în fapt şi în drept şi va preciza căile şi termenele de recurs.
Absenţa unei decizii a Oficiului nu poate fi asimilată nici cu o
decizie pozitivă, nici cu o decizie negativă.

Situaţia de clandestinitate
Situaţia de clandestinitate a unei persoane cu cetăţenia
unui stat din afara Uniunii Europene apare în momentul în care
documentele care permit şederea legală pe teritoriul Franţei
sunt expirate, iar procedurile de reînnoire a acestor documente
au avut un rezultat negativ (refuz din partea autorităţilor franceze). Deseori, reînnoirea unui titlu de sejur este o procedură
îndelungată şi pot apărea situaţii când persoana încă nu are
titlul de sejur nou, dar cel vechi este deja expirat. În asemenea
cazuri, persoana nu este considerată în situaţie de clandestinitate, avându-se în vedere faptul că există o procedură în curs
de desfăşurare, susceptibilă de a rezulta în eliberarea unui nou
titlu de sejur. Dacă procedura în curs de desfăşurare se încheie cu un refuz definitiv al autorităţilor franceze, doar din acel
moment se poate vorbi despre o situaţie de clandestinitate. De
cele mai multe ori, clandestinitatea este echivalentă cu precaritatea individului, fiindcă în lipsa actelor ce permit şederea
legală pe teritoriul Franţei, acesta nu se va putea angaja legal
în câmpul muncii, închiria un spaţiu de locuit, efectua diverse
demersuri pe lângă organismele de stat.
Orice persoană în situaţie de clandestinitate poate fi reţinută de către poliţia franceză, care este în drept să plaseze persoana în unul din Centrele de Reţinere Administrativă – etapa
prealabilă procedurii de expulzare. Durata menţinerii în unul
din aceste Centre nu poate depăşi 32 de zile sau 18 zile în cazul
zonelor de aşteptare din incinta aeroporturilor şi a porturilor.
Persoanele care se află într-un Centru de Reţinere Administrativă sunt libere să plece de acolo în orice moment, în cazul în
care acceptă benevol aplicarea procedurii de expulzare.
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Reîntoarcerea benevolă a migranţilor clandestini în
ţara de origine
Oficiul Francez pentru Imigrare şi Integrare (OFII) a instituit două dispozitive pentru a asista persoanele în situaţie de
clandestinitate, care doresc să se reîntoarcă în ţara lor de origine: Ajutorul pentru Reîntoarcerea Benevolă (în franceză: Aide
au Retour Volontaire (ARV)) şi Ajutorul pentru Reîntoarcerea
Umanitară (în franceză: Aide au Retour Humanitaire (ARH)).
Ajutorul pentru Reîntoarcerea Benevolă se adresează tuturor cetăţenilor străini în situaţie de clandestinitate, în afară
de cetăţenii ţărilor-membre ale Uniunii Europene. Acest ajutor
permite acoperirea cheltuielilor pentru organizarea reîntoarcerii persoanei clandestine: obţinerea documentelor de călătorie,
a biletelor de transport, acompanierea socială a persoanelor
aflate într-o stare de precaritate gravă. De asemenea, acest dispozitiv permite obţinerea de către persoana clandestină care
acceptă să se reîntoarcă benevol în ţara sa de origine a unui
ajutor financiar nerambursabil, pentru implementarea unui
proiect investiţional la scară mică. Posibilitatea activităţii lucrative creată în urma obţinerii ajutorului financiar îi va permite acestei persoane să ducă un mod de viaţă satisfăcător în
ţara sa de origine. Acordarea ajutorului financiar este efectuată
în baza unei propuneri de proiect, evaluate de catre o comisie
a OFII. Fondurile sunt transferate în trei tranşe, iar utilizarea
acestor fonduri de către persoana clandestină este supravegheată îndeaproape de către oficiile regionale ale OFII.
Ajutorul pentru Reîntoarcerea Umanitară se adresează tuturor străinilor aflaţi în clandestinitate (inclusiv celor originari
din ţările-membre ale Uniunii Europene), care sunt în situaţie
de precaritate extremă. Pot beneficia de acest dispozitiv şi minorii străini izolaţi de familia lor, în cadrul unei proceduri de
reunificare a familiei (în afara Franţei). Sunt vizate de asemenea toate persoanele care nu se califică pentru Programul de
14

Ajutor pentru Reîntoarcerea Benevolă.

3. Ce trebuie să fac înainte de plecare?
3.1.

Procedura de obţinere a vizei

Pentru a putea veni în Franţa, cetăţenii Republicii Moldova trebuie să solicite de la autorităţile franceze o viză tip
«Schengen», care permite titularului să intre şi să circule, pe
o durată maximală de 3 luni pentru fiecare perioadă de 6 luni,
în spaţiul Schengen, începând cu data primei intrări în acest
spaţiu. La acordul Schengen sunt aderente următoarele ţări:
Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Elveţia, Suedia.
În cazul în care destinaţia Dvs. este o altă ţară a spaţiului
Schengen decât Franţa, urmează să adresaţi cererea de viză la
consulatul ţării de destinaţie.
Pentru fiecare din tipurile de viză este necesar de constituit un dosar, pe care îl puteţi consulta pe adresa de Internet a
Ambasadei Franţei în Moldova: http://www.ambafrance-md.
org. Pot fi solicitate următoarele tipuri de viză:
Turistică
Vizită privată sau familială
Vizită profesională
Pentru o căsătorie fără intenţia de a se instala pe teritoriul
Franţei
Pentru a exercita o activitate profesională pe o durată mai
mică de 3 luni
Pentru un tratament medical
Pentru şoferi de curse internaţionale
Ştiinţifică
Pentru artişti
Studii pe o durată de mai puţin de 3 luni.
15

În cazul în care intenţionaţi să cereţi o viză pentru copii,
este necesar un act de călătorie pentru fiecare din ei. Copiii
înscrişi în paşaportul părinţilor nu mai pot beneficia de viză.
Pentru fiecare copil este necesar să fie prezentat actul de naştere. Dacă copilul călătoreşte cu un singur părinte, este necesar
acordul celuilalt părinte autentificat la notar.
Pentru fiecare tip de viză este nevoie de un dosar specific
(lista este disponibilă pe site-ul consulatului sau direct la adresa consulatului). În linii generale urmează să fie prezentate
acte care ar demonstra:
Un nivel suficient de resurse financiare pe durata călătoriei.
Atestare pentru locuinţă pe durata călătoriei.
Asigurarea medicală pe durata călătoriei.
Documente ce ar demonstra motivaţia solicitantului de a
reveni în Republica Moldova.
În afară de aceste vize, există vize specifice de lungă durată:
„Viaţă privată şi familială” – destinată soţilor cetăţeni
francezi ce intenţionează să se instaleze în Franţa.
„Vizitator” – destinată oricărui cetăţean străin cu resurse
suficiente şi care îşi ia angajamentul de a nu presta vreo
activitate profesională în Franţa.
„Viză pentru studii” – pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior.
„Au pair”.
„Salariat pe o durată mai lungă de 3 luni”.
„Internatură în instituţii medicale”.
„Viză pentru şcolarizarea unui minor”.
„Cercetătorii ştiinţifici şi membrii familiilor lor”.
Deţinătorii de viză de durată scurtă sunt obligaţi să părăsească teritoriul Schengen după expirarea acesteia. Deţinătorii
vizelor de durată lungă sunt, în principiu, obligaţi să ceară un
titlu de sejur odată ajunşi în Franţa, cu excepţia deţinătorilor
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de vize cu o durată între 3 şi 6 luni, cu menţiunea “Dispense
temporaire de carte de séjour” (Dispensă temporară de titlu de
sejur).
Toate informaţiile privind obtinerea vizelor şi elementele
dosarelor sunt disponibile pe site-ul Ambasadei Franţei: http://
www.ambafrance-md.org. În caz de urgenţă puteţi folosi următoarele telefoane: (00 373) 22 200 422 sau (00 373) 22 200 423
sau adresa electronică: visas.chisinau-amba@diplomatie.gouv.fr

3.2. Căutarea unui loc de muncă înainte de a pleca
în Franţa
Deşi probabilitatea de a găsi un loc de muncă în Franţa
înainte de a pleca este relativ mică, există totuşi o serie de meserii pentru care se simte o anumită lipsă de braţe de muncă şi
pentru care procedura legală de obţinere de viză este facilitată.
Lista domeniilor este următoarea:
Construcţii
Hoteluri şi restaurante
Agricultură, marină şi piscicultură.
Pescuit maritim.
Mecanică şi prelucrarea metalelor.
Electricitate, electronică.
Transport, logistică şi turism etc.
Lista completă şi desfăşurată poate fi consultată la adresa
http://immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_imm
&numrubrique=286&numarticle=1410
În cazul în care angajatorul acceptă să semneze un contract de muncă cu Dvs., el trebuie să întreprindă demersul necesar pe lângă autorităţile franceze. Trebuie să luaţi în consideraţie faptul că angajatorul va fi nevoit să achite o taxă destul
de semnificativă pentru procedura de introducere a unui salariat străin în Franţa.
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3.3. Plecarea la studii în Franţa (înscrierea la facultate, burse)
În Franţa există 83 de universităţi publice finanţate de statul francez şi care eliberează diplome naţionale recunoscute pe
plan internaţional.
În Franţa, studiile sunt gratuite, însă există o taxă de şcolarizare care trebuie achitată pentru fiecare an univeritar, taxa
fiind fixată de către statul francez. În anul de studii 2011-2012,
această taxă este de:
-

177 euro pentru Licenţă,
245 pentru masterat,
372 pentru doctorat.
584 euro pentru studenţii şcolilor de ingineri.

Schema prezentată mai jos rezumă într-un mod sintetic
organizarea sistemului de studii superioare din Franţa2:

2

Sursa imaginii: www.diplomatie.gouv.fr
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Alegerea unei Universităţi
Pentru a alege o Universitate, un parcurs de studii (în
franceză: une formation), viitorul student în Franţa trebuie în
primul rând să facă un bilanţ personal în ceea ce priveşte personalitatea sa, ambiţiile sale profesionale, aptitudinile, cunoştinţele şi posibilităţile sale financiare.

Aşteptările şi posibilităţile Dvs.
În primul rând, trebuie să evaluaţi parcursul Dvs. şcolar şi
rezultatele Dvs. şcolare şi universitare anterioare. Astfel, pentru înscrierea în primul ciclu universitar, trebuie să căutaţi şi
să identificaţi cărei serii de bacalaureat francez corespunde diploma de bacalaureat (de studii preuniversitare). Pentru a accede în ciclul 2 sau 3 (master sau doctorat), trebuie să evaluaţi
la câţi ani de studii superioare post-bacalaureat corespunde, în
Franţa, nivelul atins în Republica Moldova. În final, trebuie să
determinaţi nivelul Dvs. de cunoaştere a limbii franceze. Mai
multe informaţii puteţi găsi pe pagina de Internet: www.etudieren-france.com

Alegerea unei filiere şi a unei universităţi
Majoritatea studenţilor străini care doresc să facă studii în
Franţa au definit deja proiectul lor personal: ei vin să completeze studiile începute în Republica Moldova. Chiar şi la acestă
etapă, este important ca printre posibilităţile existente să eliminaţi unele parcursuri susceptibile să fie mai puţin pertinente
pentru piaţa muncii în Republica Moldova. Orientarea Dvs.
trebuie să fie fondată pe o profundă motivaţie personală, pe
care e bine să o confruntaţi cu argumente realiste cu ajutorul
apropiaţilor, profesorilor, colegilor.
Odată ce aţi determinat orientarea universitară, trebuie să
alegeţi tipul instituţiei care vă interesează şi care e susceptibilă
să vă accepte la studii. Puteţi opta pentru învăţământul public
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sau cel privat, o universitate sau o şcoală superioară, studii de
scurtă durată cu vocaţie profesională sau de lungă durată – cu
vocaţie generalistă.

Cererea de admitere prealabilă la studii (DAP)
Studenţii titulari ai unei diplome străine de bacalaureat
care doresc să se înscrie în primul sau în al doilea an de studii
la o instituţie universitară franceză, trebuie în mod obligatoriu
să depună o cerere de admitere prealabilă (în franceză: DAP =
Demande d’Admission Préalable) la Alianţa Franceză pe lângă Ambasada Franţei în Republica Moldova (adresa Alianţei Franceze: str. Sfatul Ţării, nr. 18, municipiul Chişinău,
Republica Moldova). Această procedură începe în luna ianuarie a fiecărui an.

CampusFrance
CampusFrance este Agenţia Naţională pentru promovarea Învăţământului Superior Francez în Străinătate. Aceasta
are drept scop, pe lângă promovarea învăţământului superior francez în lume, de a oferi studenţilor străini un acces la
învăţământul superior în Franţa de la ţara de plecare până la
ţara-gazdă, începând cu primele informaţii până la sejurul în
Franţa şi terminând cu întoarcerea în ţara de origine. Pentru
informaţii suplimentare accesaţi pagina de Internet: www.
campusfrance.org

Studenţii originari din Republica Moldova. Burse de
studii
Franţa rămâne a doua ţară după numărul studenţilor moldoveni, după România, Rusiei, Ucrainei, şi se află înaintea
Germaniei, Angliei sau a Statelor Unite.
În 2009-2010, 987 de studenţi moldoveni au fost înscrişi
în învăţământul superior din Franţa. Numărul real este cu si20

guranţă mai mare, dat fiind faptul că foarte mulţi studenţi din
Republica Moldova sunt şi titulari ai cetăţeniei române şi se
înscriu ca atare la studii superioare în Franţa. În timp ce proporţia studenţilor europeni în universităţile franceze scade în
favoarea celor proveniţi de pe alte continente, numărul de studenţi din Republica Moldova a fost în creştere cu 28,4% între 2005 şi 2009. Aceasta este cea mai mare creştere din toată
Europa, datorată în mare parte vivacităţii culturii franceze în
Moldova şi calităţii dispozitivului de promovare a învăţământului superior francez, existent în Republica Moldova. Acest
dispozitiv se bazează în mod special pe activitatea Alianţei
Franceze din Republica Moldova, care găzduieşte un CampusFrance, a Antenei de la Chişinău a Agenţiei Universitare
a Francofoniei şi a Ambasadei Franţei. Aceste instituţii pun în
aplicare o serie de programe, al căror scop este de a acorda studenţilor din Republica Moldova câteva sute de burse în fiecare
an, pentru studii în Franţa.
Pe parcursul anului şcolar 2009/2010, universităţile franceze au găzduit:
417 studenţi moldoveni în licenţă (49,64 %)
344 la masterat (40,52 %)
79 la doctorat (9,4 %).
În termeni de specialităţi, repartiţia este următoarea:
15 % sunt înscrişi la drept şi ştiinţe politice;
30,83 % la ştiinţe economice şi de gestiune (AES);
27,74 % la litere, ştiinţe umane şi sociale;
13,81 % la medicină, farmacologie, odontologie;
12,5 % la ştiinţe fundamentale aplicate şi alte discipline
cu profil ştiinţific.
În aceeaşi perioadă, 147 de studenţi moldoveni au decis
să urmeze studii superioare în şcoli private, şcoli de ingineri
sau de comerţ.
Franţa este a patra ţară din lume după numărul de studenţi
străini, cu aproape 278 213 de studenţi proveniţi de pe cele
cinci continente.
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3.4.

Primele acţiuni întreprinse la sosirea în Franţa

Odată ajunşi în Franţa, veţi trebui să cereţi un titlu de sejur (permis de şedere). Mai multe tipuri de titlu de sejur sunt
prevăzute pentru salariaţii străini (detalii suplimentare despre
acest subiect veţi găsi în secţiunea 4.2 a acestui Ghid):
„Competenţă şi talent”: în cazul în care aveţi un proiect
profesional care prezintă interes şi care ar contribui la dezvoltarea economică a Franţei şi/sau a Republicii Moldova. Copiii şi soţul/soţia Dvs. vor putea să vă acompanieze, ei obţinând cartea „Viaţă privată şi familială”. Decizia
de acordare a vizei de acest tip îi aparţine Ambasadorului
Franţei în Moldova.
Titlul de sejur „salariat” sau „lucrător temporar”: este
acordat salariaţilor cu contracte pe durată limitată în timp
sau pe durată nedeterminată. Eliberarea acestor titluri de
sejur este condiţionată de prezenţa unui contract de lucru
şi în limita listei meseriilor prezentate mai sus.
Titlu de sejur „salariat în misiune”: destinat salariaţilor
firmelor străine detaşaţi în Franţa într-o filială locală. Salariatul va trebui să dispună de un salariu de cel puţin
1,5 din salariul minim francez. În cazul în care misiunea
durează mai mult de 6 luni neîntrerupte, soţia şi copiii capătă dreptul la titlul de sejur „viaţă privată şi familială”.
Acelaşi tip de titlu de sejur este eliberat (pentru o durată de 3 ani) şi pentru salariaţii întreprinderilor franceze,
cu condiţia unei remunerări de cel puţin 5000 de euro pe
lună.
Titlul de sejur „salariat sezonier”: este eliberat lucrătorilor
pentru contracte temporare, pentru o perioadă mai mare
de 3 luni. Salariatul nu poate exersa o muncă salariată mai
mult de 6 luni pe an.
Titlul de sejur „ştiinţific”: este eliberat deţinătorilor unei
diplome de nivelul minim de masterat şi care activează
în cadrul unei instituţii superioare de învăţământ pentru
efectuarea cercetărilor ştiinţinfice.
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Este de menţionat faptul că procedura pentru obţinerea titlului de sejur „salariat”, „lucrător temporar”, „salariat în misiune”, „salariat sezonier” trebuie să fie efectuată de către angajator la OFII (Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare).

4. Primii paşi întreprinşi la sosirea în ţara de
destinaţie
4.1.

Locuinţa

Procedura de închiriere a unui spaţiu locativ în Franţa
este supusă unor reguli stricte şi este reglementată din punct
de vedere legal prin întocmirea unui contract de chirie între
proprietar şi chiriaş. În scopul protejării chiriaşilor şi pentru a
asigura condiţii decente de viaţă unui număr cât mai important
de persoane care locuiesc pe teritoriul Franţei, statul francez a
elaborat o serie de criterii de conformitate a spaţiului închiriat
cu normele sanitare. Astfel, de exemplu, suprafaţa locuinţei
închiriate trebuie să fie de minim 9 m² pentru fiecare persoană
care va locui aici. De asemenea, locuinţa trebuie să corespundă unor norme de decenţă şi de curăţenie (igienă), care să permită un trai în condiţii care nu vor conduce la degradarea stării
de sănătate a chiriaşului.
Există două tipuri de contracte de chirie: chirie pentru locuinţa mobilată (în franceză: location meublée) şi chirie pentru locuinţa nemobilată (în franceză: location à vide). În cazul
unei locuinţe mobilate, durata minimă a contractului de chirie
este de 1 an, iar în cazul unei locuinţe nemobilate, durata minimă a contractului de chirie este de 3 ani. Reînnoirea contractului de chirie se efectuează de comun acord de către proprietar
şi chiriaşi. Preţul pentru chiria spaţiului locativ este supus concurenţei pieţei şi variază foarte mult în dependenţă de regiune,
oraş, locaţie şi o serie întreagă de alte criterii pertinente (suprafaţa locuinţei, existenţa unui ascensor, proximitatea faţă de
transportul public etc.). La încheierea unui contract de chirie,
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proprietarul este în drept să solicite de la viitorii chiriaşi o serie de documente care să ateste legalitatea aflării lor pe teritoriul francez (titlu de sejur, viza de lungă durată etc.), precum
şi capacitatea lor de a asigura plata chiriei (contract de muncă,
fişa de impozitare personală, buletine de salariu, garanţii din
partea unei terţe persoane, depunerea unei sume în calitate de
cauţiune etc.). Anunţurile pentru închirierea spaţiului locativ
pot fi găsite în ziare, pe diverse pagini de Internet specializate
etc. Aveţi şi posibilitatea de a vă adresa unei agenţii imobiliare, care, în schimbul unui comision, vă va propune locuinţe de
închiriat în corespundere cu criteriile Dvs.
În Franţa, în special în oraşele mari, există un număr important de locuinţe sociale (în franceză: Habitation à Loyer
Modéré (HLM)). Accesul la aceste locuinţe este deosebit de
anevoios, având în vedere numărul redus de locuinţe sociale
noi disponibile în fiecare an, pe fundalul unei creşteri vertiginoase a numărului de solicitanţi ai locuinţelor sociale. Accesul la o locuinţă socială este prioritar pentru familiile cu copii
mici şi pentru familiile care corespund anumitor criterii sociale (familii defavorizate, mame solitare, persoane cu dizabilităţi etc.). În medie, accesul la o locuinţă socială este posibil în
circa doi ani.
În cazul studenţilor, de cele mai multe ori universităţile
sau şcolile superioare oferă posibilitatea de cazare în cămine
studenţeşti, la preţuri foarte avantajoase. Procedura de atribuire a locurilor în căminele universitare debutează cu aproximativ 6 luni înainte de începerea anului universitar. Din acest
considerent, este recomandat să începeţi căutarea unui loc în
cămin în oraşul pe care l-aţi ales pentru a vă face studiile, chiar
şi înainte de a primi acceptarea definitivă la facultate. Acest
lucru vă va scuti de căutarea îndelungată şi deseori complicată a locuinţei în ultimul moment, înainte de sosirea Dvs. în
Franţa.
În conformitate cu anumite criterii ce ţin de capacitatea
persoanelor de a plăti taxele de chirie, statul francez acordă un
24

ajutor financiar, prin acoperirea parţială a cheltuielilor legate de cazare. Organismul de stat care gestionează acest ajutor
financiar este Casa de Alocaţii Familiale (în franceză: Caisse
des Allocations Familiales (CAF)). În cazul studenţilor, există un dispozitiv specific de ajutor financiar pentru locuinţă.
Dosarul pentru obţinerea acestui ajutor financiar trebuie să fie
depus la începutul perioadei de studii în Franţa. Pentru informaţii complete la acest subiect, puteţi accesa pagina de Internet www.caf.fr

4.2.

Documentele de sejur

În această secţiune vom prezenta câteva articole extrase
din Codul intrării şi al şederii străinilor şi al dreptului de azil,
care se referă la modalitatea de obţinere a documentelor care
permit şederea legală pe teritoriul francez, pentru perioade îndelungate de timp (mai mult de trei luni).
Articolul L311-1
... orice străin în vârstă de cel puţin 18 ani care doreşte să
locuiască în Franţa trebuie să obţină un titlu de sejur (permis
de şedere) în maxim 3 luni din data intrării sale pe teritoriul
francez...
Articolul L311-2
Titlul de sejur prevăzut în articolul L311-1 poate fi:
1° Un titlu de sejur temporar3 [...] valabil maxim un an. Străinul care se află în posesia unui titlu de sejur temporar poate
solicita o carte de rezident, în condiţiile articolelor L314-8 şi
L-314-12, [...] ;
2° Sau o carte de rezident [...] valabilă pentru o perioadă de
10 ani. Cartea de rezident poate fi reînnoită în condiţiile respectării prevederilor prezentului Cod;
Titlul de sejur acordat studenţilor, salariaţilor, lucrătorilor temporari care
fac parte din această categorie.
3
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3° Sau un titlu de sejur „competenţe şi talente”4 [...] valabil
pentru o perioadă de trei ani.
4° Sau un titlu de sejur cu menţiunea „pensionar” [...] valabil
pentru o durată de 10 ani şi care poate fi reînnoit în condiţiile
prevederilor prezentului Cod.
Articolul L311-4
Deţinerea unei Recipise de cerere a titlului de sejur, a unei
Recipise de cerere a dreptului la azil sau a unei Autorizaţii
Provizorii de Sejur (APS) autorizează prezenţa străinului în
Franţa, fără a se ţine cont de decizia definitivă care va fi luată în privinţa dreptului său de a locui în Franţa. În afară de
anumite cazuri prevăzute în mod expres de legislaţie, aceste
documente nu oferă dreptul la exercitarea unei activităţi profesionale. [...]
Articolul L311-7
Sub rezerva angajamentelor internaţionale ale Franţei şi a excepţiilor prevăzute de către dispoziţiile legale ale prezentului
Cod, acordarea unui titlu de sejur temporar şi a unui titlu de
sejur „competenţe şi talente” sunt subordonate condiţiei de
prezentare, de către solicitant, a unei vize care permite şederea legală pentru o perioadă mai mare de trei luni.
Articolul L311-8
Titlul de sejur temporar şi titlul de sejur „competenţe şi talente” sunt retrase dacă titularul lor nu mai îndeplineşte una din
condiţiile cerute pentru acordarea sa.
Prin excepţie faţă de primul alineat, titlul de sejur temporar
care poartă menţiunea „salariat” sau „lucrător temporar” nu
poate fi retras ca urmare a faptului că cetăţeanul străin şi-a
pierdut locul de muncă din motive care nu îi sunt imputabile.
Dispozitiv creat recent, pentru a facilita intrarea şi şederea în Franţa a
migranţilor calificaţi.
4
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Pentru a depune un dosar de obţinere a titlului de sejur
sau a cărţii de rezident, trebuie să vă adresaţi la Prefectura sau
subprefectura de care depinde comuna în care v-aţi stabilit (la
Paris: Prefectura de Poliţie). Funcţionarii Prefecturii vă vor
elibera, în funcţie de situaţia Dvs., un dosar care va trebui completat şi depus, în conformitate cu procedura în vigoare (prin
poştă sau prin depunerea în persoană la Prefectură), împreună
cu toate documentele care figurează în lista prezentată în dosar. Ţinând cont de perioada îndelungată necesară examinării
unui dosar de cerere de titlu de sejur, este foarte important ca
demersurile în acest sens să fie iniţiate imediat din momentul
ajungerii Dvs. pe teritoriul francez.
Pentru înscrierea la evidenţa consulară, vă puteţi adresa
la Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză. Coordonatele complete sunt prezentate în
secţiunea 5.1 a prezentului Ghid.

4.3.

Locul de muncă

În dreptul francez un contract de lucru (contrat de travail)
este un contract ce creează o legătură de subordonare între patron şi angajat. În prezent există câteva tipuri de contract de
lucru:
•
Contract de durată nedeterminată
•
Contract de durată determinată
•
Interim
•
Contract de instruire (în franceză: contrat d’apprentissage)
•
Contract de profesionalizare
•
Contract de asistenţă în ocuparea forţei de muncă (în franceză: contrat d’accompagnement dans l’emploi).
Odată intrat în posesia unui contract indicat mai sus, cetăţeanul străin trebuie să se adreseze la prefectura de circumscripţie pentru a obţine un titlu de sejur în corespundere cu
domeniul de activitate şi tipul de contract.
Titlul de sejur care permite exercitarea unei activităţi profesionale poartă una din următoarele menţiuni:
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Salariat (în franceză: salarié)
Muncitor temporar (în franceză: travailleur temporaire)
Student-elev (în franceză: étudiant-élève), în limita unui
număr maxim de 964 ore de lucru pe an, reprezentând
60% din durata anuală legală de lucru stipulată de un
contract de durată nedeterminată.
Pentru a consulta ofertele existente pe piaţa muncii, solicitantul locului de muncă trebuie să aibă deja pregătit un CV
şi o scrisoare de motivare în limba franceză. Existenţa unei
sau mai multor scrisori de recomandare poate reprezenta un
avantaj.
•
•
•

5. Alte întrebări ce pot apărea pe parcursul şederii în Franţa
5.1. Adrese de contact ale autorităţilor Republicii
Moldova în Franţa
Republica Moldova este reprezentată oficial în Republica
Franceză prin Ambasada sa de la Paris, delegaţia la UNESCO
şi Reprezentanţa Permanentă pe lângă Consiliul Europei de la
Strasbourg.
Secţia consulară oferă servicii consulare pentru cetăţenii
Republicii Moldova şi pentru cetăţenii care au nevoie de viză
pe teritoriul Republicii Moldova. Reprezentanţa oficială poate
fi contactată la telefon sau prin poşta electronică (e-mail). La
Paris, atât Ambasada Republicii Moldova, cât şi Consulatul se
află la aceeaşi adresă.
Informaţii detaliate despre serviciile şi activităţile ambasadei le puteti găsi pe pagina de Internet oficială a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Franceză: www.franta.mfa.md
Ambasada Republicii Moldova şi Secţia Consulară la Paris
Contact:
Adresa: 22, rue Berlioz, 75116 Paris
Telefon: 01.40.67.11.20 sau 01.45.01.69.36 (secţia consulară)
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Fax: 01.40.67.11.23 sau 01.45.01.69.36 (secţia consulară)
Pagina Internet: www.franta.mfa.md
Poşta electronică (e-mail): ambassade.moldavie@wanadoo.fr;
paris@mfa.md
La Toulouse, Republica Moldova are un consulat onorific care
nu oferă servicii consulare.
Contact:
Adresse: 20, rue Lafayette, 31000 Toulouse
Telefon: 06.07.50.38.88
Fax: 05.61.50.18.11
Posta electronică (e-mail): consulatmoldavietoulouse@orange.fr
Reprezentanţa Permanentă a Republicii Moldova pe lângă
Consiliul Europei de la Strasbourg are misiunea diplomatică şi
de cooperare europeană între Republica Moldova, Consiliul
Europei şi Uniunea Europeană.
Contact:
16 Allée Spach, 67000 Strasbourg
Telefon: 03.88.36.55.64
Fax: 03.88.36.48.96
Poşta electronică (e-mail): strasbourg@mfa.md

5.2.

Numere utile în caz de urgenţă

Numere utile în Franţa
Numere în cazuri de urgenţă:
Pompieri (accidente, incendii şi urgenţe medicale).............18
SAMU – (serviciul de ajutor medical urgent)......................15
SAMU Social (serviciul de ajutor pentru persoanele fără
adăpost)...............................................................................115
SOS Médecin (serviciul de consultare medicală
de urgenţă 24H/24)...........................................................3624
Poliţia sau jandarmeria......................................................17
Alo escrocherie................................................0.811.02.02.17
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Allo enfance maltraitée (serviciul de ajutor
în cazul copiilor maltrataţi).................................................119
Violenţe conjugale (pentru martorii violenţelor conjugale şi
ai victimelor).....................................................................3919
Asistenţa telefonică diversă
Urgenţa psihiatrică............................................01.45.65.30.00
Croix Rouge (Crucea Roşie)...............................0800.858.858
SOS Cazuri de viol.............................................0800.05.95.95
SOS Copii dispăruţi............................................0810.012.014
SOS Rasism......................................................01.40.50.34.34
SOS Sinucidere.................................................01.40.50.34.34
SOS în caz de pierdere sau furt al cartelelor bancare
(24h/24).............................................................08 92 69 08 80
SIDA: informaţii şi centre de depistare (24h/24)..0800.84.08.00
Consultând internetul se pot găsi anuarele on-line ale profesionalilor şi particularilor. «Paginile galbene» (în franceză:
pages jaunes: http://www.pagesjaunes.fr/) este anuarul profesionalilor, unde găsiţi adrese şi contactele lor în orice oraş al
Franţei.
La rubrica «Paginile albe» (în franceză: pages blanches:
http://www.pagesjblanches.fr/) puteţi găsi anuarul particularilor care deţin un număr de telefon fix în Franţa.
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