
VĂ AFLAłI FĂRĂ SERVICIU, NU AVEłI MIJLOACE DE 
SUBZISTENłĂ ŞI DE ACHITARE A DRUMULUI ACAS Ă? 

 
Republica Ceh ă vă oferă ajutor pentru a v ă putea întoarce în Ńara de origine  

sub form ă de participare la  Proiectul întoarcerilor voluntare!  

 
Ce trebuie s ă îndeplini Ńi pentru a putea participa la proiect? 

� SunteŃi străin 1 cu şedere legală pe teritoriul Republicii Cehe. 
� Nu sunteŃi capabil/capabilă să achitaŃi cheltuielile de călătorie cu mijloace proprii. 
� AveŃi autoriza Ńie de şedere valabil ă2 , sau aveŃi ordin de ie şire valabil , care vi  

s-a acordat după anularea valabilităŃii autorizaŃiei de şedere. 
� Nu vi s-a eliberat hot ărârea referitoare la procedura de expatriere (interzicerea şederii). 
 

Ce pute Ńi ob Ńine? 
� Asigurarea transportului pân ă în Ńara de origine , inclusiv achitarea biletului de avion  şi a 

asistenŃei înaintea ieşirii şi la tranzit 
� Contribu Ńie în valoare de 500 EURO pentru adult şi 250 EURO pentru copil de până în 15 ani, 

care vă va fi acordată la plecare. 
� Cazare provizorie pe perioada de la înregistrare până la plecarea din Republica Cehă, inclusiv 

hrana de bază. 
� Participarea la proiect nu v ă va împiedica în viitor s ă călători Ńi în Republica Ceh ă. 
 

Cât timp este valabil ă aceast ă ofert ă? 
� De la 16. februarie 2009.  
� Pentru primii 2 000 de solicitanŃi. 
� Fiecare solicitant se poate înscrie numai odat ă. 
 

Unde pute Ńi solicita înregistrarea în proiect? În ce limb ă? 
� La toate Inspectoratele poli Ńiei pentru str ăini locale. 
� InformaŃii amănunŃite vor fi date numai în limba cehă. 
� Pentru contactul telefonic şi personal asiguraŃi-vă însoŃitor care se înŃelege în limba cehă. 
� Participarea Dvs. personal ă este întotdeauna necesar ă! 

 
Unde pute Ńi ob Ńine mai multe informa Ńii? 

� La Ministerul de interne  
o www.mvcr.cz 
o informaŃii la tel.: 974 832 421 (luni – vineri de la orele 9 la 15) 

 
� La filiala Organiza Ńiei interna Ńionale pentru migra Ńie (luni – vineri de la orele 9 la 15) 

o Dukelských Hrdinů 35 
170 00 Praha 7 
www.iom.cz 
e-mail: vintr@iom.cz, karban@iom.cz 
 

� La telefonul de informa Ńii al Organiza Ńiei interna Ńionale pentru migra Ńie 
o Telefon: 233 370 160 (luni – vineri de la orele 9 la 15) 
 

                  
__________________ 
 
1  Nu este destinat cetăŃenilor Uniunii Europene 
2 Este vorba de viza pentru şederea de peste 90 de zile sau de şedere de lung ă durat ă în scopul   angaj ării, 

dezvolt ării de afaceri, prezen Ńă ca persoan ă juridic ă şi membrii de familie cu şedere legal ă ai acestor 
persoane. 


