
 

 

 

TRADUCERE IN LIMBA ROMÂNÃ 
 

Bine ati venit în situl Comunitãtii Muntene Alto Sangro si Altopiano delle Cinquemiglia 
Aici puteti gãsi informatii despre teritoriul nostru si despre serviciile si sugestiile care vã pot fi 
folositoare 
 
Cum ne gãsiti | Primãriile | Legi despre emigrare | Norme si sugestii folositoare 
Învãtãmânt | Adresa serviciilor | Recurentã si manifestãri | Turism | Forum | Link | Back 

 
 

Cum ne puteti gãsi 
 



 

 

 

 

Plecând din Roma  
 În automobil: autostrada A24-A25, iesirea din Pescina (S.S. 83) si din Pratola 

Peligna-Sulmona (Superstrada 5.5. 17); sau Autostrada A2, iesirea din San Vittore 
si deci superstrada 5.5.17. 

 În autobuz: autolinia Marozzi; Autogara Stazione FS Tiburtina. 
Plecând din Napoli 

 În automobil: Autostrada A2, iesirea din Caianello si deci S.S.17. 
 În autobuz: autolinia Italybus; Autogara Piazza Garibaldi FS.  

Plecând din Pescara 
 În automobil: Autostrada A25, iesirea din Pratola Peligna-Sulmona deci S.S. 17. 
 În autobuz: autolinia ARPA; Autogara Terminal bus Pescara. 

 
Aeroportul cel mai aproape este cel din Pescara. 
Reteaua stradalã care parcurge întregul teritoriu faciliteazã deplasãrile în automobil si 
autobuz pentru care sunt frecvente legãturile între diverse centre. 
 

     

 



 

 

Primãriile  
 

Primãria din Alfedena (Comune di Alfedena) 
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Date 
  
 

 
 Locuitori: 777 
 Altitudine m. 846; cota max referitor la Muntele Meta: 2242m 
 Suprafata teritorialã: 4027 ha din care 2686 proprietatea primãriei 
 Cod: 67030 

 
Descrierea 
  
 
Alfedena are origine anticã: Alfedena ospitava rãzboinicii caraceri, mândri locuitori ai 
acestor munti, dedicati mai cu seamã pãsunatului, adversari de temut ai Romei. De ei 
rãmâne o mare necropolã descoperitã în anul 1882, la micã distantã de oras, cu morminte 
din sec. VI-III î.C. 
Economia, bazatã pe agriculturã si cresterea animalelor, a caracterizat zona aceasta pânã 
la începutul primilor decenii din 1900, tinând cont de distanta pânã la principalele strãzi 
de comunicare si schimbul comercial dintre judete. Determinantã a fost pozitia dintre 
Alfedena si segmentul Pescasseroli - Candela, cel mai intern pasaj rezervat turmelor 
pentru a ajunge Puglia. 
Informatii publice: 
  
 

 
 Prefix telefonic: 0864 
 Post telefonic public Alimentara Crispi - Via Principe di Napoli n.3: 0864/87123 
 Municipiu:tel. 87114 - 87335 
 Carabinieri: tel. 87116  
 Farmacia: tel. 87161  
 Posta: tel. 87556 
 Corpul Pãdurarilor de Stat tel. 87439 
 Biroul Turistic: tel. 87394 
 Muzeul Civil Alfidenate 

 
 
 
 



 

 

Primãria din Ateleta (Comune di Ateleta) 
 

  Date   


 Locuitori: 1234 
 Altitudine: 750 m 
 Suprafata teritorialã: 4.169 ha 
 Cod: 67030 

Informatii publice   

 Prefix telefonic: 0864  
 Municipiu: Piazza Carolina, 1 - Tel. 65030 - 65431 
 Policlinica: Str. Marconi Tel: 65127 
 Carabinieri: Via Sangrina, 10 - Tel. 65046 
 Farmacia  Antonelli Dr. Antonello: Piazza XX settembre, 

4 - Tel. 65006 
 Gara Adriatico Sangritana s.r.l.: Via Stazione, 1 - Tel. 

655100 
 Posta: Via Stazione, 25 - Tel. 65470 - Fax 65036 
 Pro Loco: Via Stazione 
 Parcul azionale della Majella: Via Virginia, 1 - Tel. 

655003 
 Comandamentul Corpului Pãdurarilor Via Virginia n.1 

Tel: 655002 
 Biblioteca Comunalã: Via Stazione 
 Centrul de Studii Murattiano 
 Muzeul Satului 

 
 
 
Primãria din Barrea (Comune di Barrea) 
 

  Date:   


 Locuitori: 784 
 Altitudine: 1.060 (cota min: m. 893; cota max: m. 1060) 
 Suprafata teritorialã:  8.696 ha 
 Cod: 67030 
 

Descrierea   
 
Satul situat într-o pozitie dominantã pe vârful Valle del Sangro si pe segmentul provenind dinspre 
Pescasseroli, a avut mereu o bogatã industrie de armistitiu. Primãria si feudalii puteau întradevãr sã 
conteze pe imensele pãsuni de munte înconjurãtoare si în particular pe vârfurile din Feudo di Chiarano. 
Chiar si azi putinele refugii frecventate se gãsesc mai ales pe teritoriul primãriei din Barrea, pentru 
calitatea pãsunilor si accesul comod. 
 

Informatii publice   

 



 

 

 Prefix telefonic: tel. 0864 
 Municipiu: tel. 88114 
 Policlinica: tel. 88462; 
 ULSS Medicul de gardã tel 0863/910675 
 Farmacia (Di Vito): tel. 88119 
 Posta: tel. 88132 
 Corpul Pãdurarilor de Stat tel 890169 
 Pro Loco - Biroul Turistic: tel. 88227  
 Centru Internazional pentru Fotografia 

Contemporanã 
 Anticariat Antica Civilitate Safina 
 Banca di Credito Cooperativo di Roma (filiala):  

tel. 88260 
 

 
Primãria din Castel di Sangro (Comune di Castel di Sangro) 
 

  Date   

 Locuitori: 5700 
 Altitudine: m. 810 (cota min, loc. Pioppeta, m. 780; cota max, Monte 

Arazecca, m. 1.824) 
 Suprafata teritorialã:  8.405 ha 
 Cod: 67031 

Informatii publice:   

 
 



 

 

 Muzeul Civil 
Aufidenate 
Deschis: - toate  
zilele 10.30-12.30, 
17-20; închis luni si 
marti. 

      Tel. 0864-840826 
 Mânãstirea de la 

Maddalena 
 Artizanat:  

o Produse tipice 
locale chiar si biologice: 
brânzeturi, dulciuri, miere, 
lichioruri si marmelade. 

 Prefix telefonic: 0864 
 Post telefonic c/o Pro Loco: tel. 0864/840078 
 Comunità Montana: tel. 0864/845109; fax. 0864/840335 

- e-mail: altosangro@libero.it 
 Municipiu: tel. 0864/840968 
 Politia Municipalã: tel. 8242200 
 Politia Stradalã: tel. 0864/82431 
 Pompierii: tel. 0864/845822 
 Spital: tel. 0864/8991 centrala 
 Urgenta: tel. 0864/899201 
 Ambulanta: 118 
 Consultoriu familiar, via Porta Napoli: tel. si 

fax0864/899287   
 Gara de Stat: tel. 0864/845981 
 Gara Sangritana: tel. 0864/845021 
 Biblioteca V. Balzano: tel. 8242214 
 Muzeul International de Pescuit: tel. 0864/840968 
 Galeria de Artã Patiniana 
 Agentia Intrãrilor Birouri  Finantiare: tel. 0864/845914 
 Birouri Juridice: tel. 0864/840831 
 Banca Popolare dell'Adriatico: tel. 0864/84221 
 Banca BIPOP – CARIRE: tel. 0864/847229 Banca 

Credito Cooperativo di Roma: tel. 0864/845030 840497 
 Banca Popolare di Lanciano e Sulmona: tel. 0864/840606 
 CARISPAQ: tel. 0864/841139 
 Banco di Napoli S.p.A. (filiala): tel. 845976 

 Banca Popolare dell'Adriatico: tel. 840618 

 
Primãria din Civitella Alfedena (Comune di Civitella Alfedena) 
 

  Date   


 Locuitori 323 
 Altitudine: m. 1.121 
 Suprafata teritorialã:  2950 ha 
 Cod: 67030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatii publice   



 

 

 Prefix telefonic: tel.0864 
 Municipiu: tel. 890444 
 Postal: tel. 890498 
 Parcul National d'Abruzzo (centrul de vizitã, Lupul 

apenin, Biroul  de Zonã): tel. 890141 
 Centru Cultural pentru Congrese tel:890271 
 Agentia Turisticã "Wolf" srl: tel. 890360 890222 
 Muzeul Lupului Appenninico, deschis: zilnic 9-12, 15-

19. Tel. 0864/890141 
 Banca di Credito Cooperativo di Roma: tel. 890244 

890246 
 

 
 
Primãria din Opi (Comune di Opi) 
 

 Date   


 Locuitori: 480 
 Altitudine: m. 1.250 
 Suprafatã teritorialã:  4.937 ha 
 Cod: 67030 
 

Informatii publice:   

 

 Prefix telefonic: tel.0863 
 Municipiu: tel. 910606 
 Carabinieri (Pescasseroli): tel. 910675 
 Farmacia: tel. 912758 
 Posta: tel. 91890 
 Corpul Pãdurarilor de Stat: tel. 910717 
 Biroul Turistic: 910622 
 Muzeul Pielãriei cu anexe si arie cu faunã 

 
 
Primãria din Pescasseroli (Comune di Pescasseroli) 
 

Date   


 Locuitori: 2237 
 Altitudine: m. 1.167 
 Suprafatã teritorialã:  9.254 ha 
 Cod: 67032 
 

Descrierea   
 
Sediul Directiei Parcului Nazional al Abruzzo, Pescasseroli este astãzi locul de cãlãtorie "vacanta" si bazã 
de plecare pentru excursii sugestive în naturã. A fost, în trecut, chiar si locul de unde se începea 
transhumanza: de la podul din Santa Venere se pornea, întradevãr, segmentul care ajungea pânã la 
Candela, sat putin mai în sud de Foggia. Printre numerosii locuitori ai zonei care au înfruntat greutãtile 



 

 

schimbãrilor anotimpurilor cu cirezile spre Tavoliere a fost si Cesidio Gentile, cunoscut cioban poet zis 
"Jurico", autorul Istoriei marsicane si de alte culegeri de versuri amare despre suferintele îndurate de 
ciobani. Despre el a dedicat anumite pagini Benedetto Croce, filozof si istoric, ilustru fiu al acestui antic 
târg ai muntilor din Abruzzo. 
 
 

Informatii publice   

 Prefix telefonic: tel. 0863 
 Municipiu: tel. 91121; fax 910035 
 Directia Parcului National din Abruzzo, Lazio si 

Molise: tel. 91131 
Biroul de zonã al P.N.A.L.M.: tel. 9113242 

 Policlinica: tel. 910675  
 Carabinieri: tel. 910716  
 Ispectoratul de Stat alPãdurarilor: tel. 910717  
 Farmacia: tel. 910753  
 Farmacia comunalã; tel. 910481  
 Posta: tel. 910731  
 Muzeul Naturalist, deschis zilnic 10-12, 15-18. Tel. 

0863910715 
 Banca Popolare dell'Adriatico - S. Paolo: tel. 91951  
 Banca di Credito Cooperativo di Roma":  

tel. 910041/911086 
 Banca Toscana: tel. 911126 
 

 
Primãria din Pescocostanzo (Comune di Pescocostanzo)   
 

Date   


 Locuitori: 1.220 
 Altitudine: m. 1395; 1450 
 Suprafatã teritorialã:  5.225 ha 
 Cod: 67033 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatii publice   



 

 

 Prefix telefonic: tel. 0864 
 Post telefonic public Barul central: tel. 641422 
 Municipiu: tel. 640003 
 Biroul de Promotie Turisticã Regionalã – Biroul I.A.T. 

(Informatii si Receptie turisticã): tel. e fax 641440; e-
mail iat.pescocostanzo@abruzzoturismo.it 

 Carabinieri: tel. 641419  
 Unitatea Sanitarã Localã n. 1 Policlinica Comunalã - 

Piazzale delle Corriere - Medicul de gardã turistic: tel. 
641244  

Medicul de bazã: tel. 641508 
 Farmacia: tel. 641260 
 Posta: tel. 641416/641190 
 Telecabina: tel. 641448 
 Muzeul  Tombolei si de Artizanat Artistic 
 Banca Popolare dell'Adriatico (agenzia): tel. 640010 
 Banca Credito Cooperativo di Roma, 69178 
 

 
 
 
 
 
Primãria din Rivisondoli (Comune di Rivisondoli) 
 

  Date   

 Locuitori: 744 
 Altitudine: m. 1.370 
 Suprafata teritorialã: 3.156 ha 
 Cod: 67036 

Informatii publice   



 

 

 Prefix telefonic: 0864 
 Post telefonic public: Restaurantul "Da Giocondo" - 

Via Suffragio: tel. 69123 
 INCOMING ABRUZZO - Oamenii de Afaceri 

Turistici Altopiano delle 5 Miglia: Via D'Annunzio, 2 
Roccaraso - Tel. 602122 - Fax 619782 
www.incomingabruzzo.com 
segreteria@incomingabruzzo.com 

 Abruzzo Promozione Turismo - Biroul I.A.T. 
(Informatii si Receptie turisticã): Viale Marconi, 21 - 
Tel. e fax 69351;  
www.abruzzoturismo.it 
iat.rivisondoli@abruzzoturismo.it 

 Municipiu: Piazza Municipio - Tel. 69114 - Fax 69204 
www.comune.rivisondoli.aq.it 
comunerivisondoli@libero.it  

 Policlinica comunalã: Via della Stella, 2 - Tel. 69284 
 Farmacia comunalã d.ssa Tollis: Piazza Municipio, 14 

- Tel. e Fax 69104 
 Gara: Strada Regionale 84 
 Posta: Via Kennedy, 7 - Tel. 69161 - 641929 - Fax: 

641929 
 Muzeul Civil Parohial despre Arta Presepiale 
 Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila 

(agentia): Viale G. Marconi, 3 - Tel. 69160 - 640776 - 
Fax 69160 www.carispaq.it 
agenzia.rivisondoli@carispaq.it  

 

 
 
Primãria din Rocca Pia (Comune di Rocca Pia) 
 

 Date   


 Locuitori: 193 
 Altitudine: m. 1050 
 Suprafata teritorialã: 4.480 ha 
 Cod: 67030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informatii publice   
 

 Prefix telefonic: 0864 
 Municipiu: Piazza San Rocco, 12 - Tel. 203005 - Fax 

203006 
 Policlinica: Piazza San Rocco, 12 c/o Municipiu - Tel. 

203005  
 Posta: Via San Giovanni, 1 - Tel. 203000 
 Pro Loco: Via Conte di Torino, 16 - Tel. 203011 
 Muzeul Civil de  Documentatie Istoricã despre Ambient 

 
 
Primãria din Roccaraso (Comune di Roccaraso) 
 

  Date   


 Locuitori: 1658 
 Altitudine  1236 m deasupra mãrii  
 Suprafatã teritorialã:  4999 ha 
 Cod: 67037 
 Prefix telefonic: 0864 
 

Descriere   
 
 
Roccaraso, situat la 1250 m deasupra mãrii (cu o populatie de circa 1668 locuitori si o suprafatã de 4995 
ha), este o localitate turisticã al Appennino Abruzzese, în provincia de L'Aquila, zonã ai Altipiani 
Maggiori, nu departe de  aria celor douã mari Parcuri Nationale: cel istoric de Abruzzo si acela  de 
Majella. Patrimoniul natural, importanta statiunii de schiat si cele sportive, hotelurile si solida faimã de 
statiune turisticã de munte apeninã, reprezintã biletul de vizitã pentru Roccaraso. 



 

 

 Municipiu: tel. 61921 fax 6192222 com.roccaraso@tin.it 
- www.roccaraso.net 

 Abruzzo Promozione Turismo Biroul I.A.T. (Informatii 
si Receptie turisticã) Via D'Annunzio, 2: tel. e fax 62210 

 Incoming Abruzzo Imprenditori Turistici Altopiano delle 
5 Miglia Via D'Annunzio, 2: tel. 602122; fax 619782 
www.incomingabruzzo.com - 
segreteria@incomingabruzzo.com 

 Posta: tel. 602330; fax 63191 
 Policlinica Comunalã: Medicul de bazã dott. Luigi 

Altamura tel. 62885 
 Farmacia Leone: tel. 62616  
 Gara: tel. 62184 
 Politia Municipalã: Via Mori,1 - tel. 6192214 
 Corpul Pãdurarilor: Via Napoli, 22 – tel. e fax 62689 
 Medicul de gardã turistic Circ. di Roccaraso: tel. 641244 
 Carabinieri: tel. 62126  
 Banco di Napoli SpA (agenzia): tel. 619122 
 Banca di Credito Cooperativo di Roma: tel. 619063 

Banca Popolare Abruzzese e Marchigiana (agentia): 
tel. 63696  

 
 
 
Primãria din Scontrone (Comune di Scontrone) 
 

  Date   


 Locuitori: 206 
 Altitudine: m. 1036 
 Suprafata teritorialã:  2.138 ha 
 Cod: 67030 
 

Descrierea   
 
 
Situat pe coasta stângã a râului Sangro, stabilimentul conservat, încã si azi se recunosc, fortificatiile 
anticului târg; sunt întradevãr încã vizibile arcul de la poarta de San Rocco si resturile de la turnurile de 
apãrare, evident distruse. Strategica fortetã militarã de piatrã, imponentul castel distrus în jurul sec. XIII, 
apartinea întradevãr a Castel di Sangro si Alfedena, a un articulat sah de apãrare al teritoriului. Teritoriul 
mereu legat în întâmplãrile sale cu pasajele de itinerarii ale transhumantei, devine sediul în prima 
jumãtate a sec. XIII al Mânãstirii San Giovanni d'Acquasanta, fondat de Papa Celestino V, al cãror ruine 
sunt încã vizibile, situate în apropierea izvorului sulfuric de Villa Scontrone. 
Necesitatea de a se apropia în sens antropologic de locurile din trecut, vãzând recuperarea si revitalizarea 
directã, s-a nãscut ideea si, s-a propus în 1988, a face din Scontrone "UN SAT MUZEU"; s-a gândit 
atunci la o interventie globalã care implica întregul sat Scontrone fie de utilizarea centrului istoric pentru 
realizarea de Murales si pentru colocarea de sculpturi, fie ca recuperarea spatiilor închise pentru expozitia 
de produse tipice de artizanat local, de anticariat, de monstrã de artã. Murales, realizate în interiorul 
satului, inspirate de tema emigrãrii, sunt simbolul si mândria satului Scontrone si sunt chiar si o expozitie 
permanentã de picturã pe ziduri vizibilã.  



 

 

 
 

Informatii publice   

 

 Prefix telefonic: tel. 0864 
 Municipiu: tel. 87149 
 Gara Alfedena Scontrone: tel. 87128 
 Muzeul International al Femeilor Artistice (un 

muzeu de artã contemporanã care ospiteazã opere 
realizate de artiste provenind din toatã lumea). 
Via Sangro, 1 tel. 0864/87149. Deschis: zilnic 
10.00-13.00; 17.00-20.00. Deschis pe bazã de 
programare: da 

 Centrul de Documentatie Paleontologicã 
“Hoplitomeryx”: aici sunt  culese  rezultatele din 
studiile desfãsurate pe fosile: mamifere cu copite, 
broaste testoase de mlastini descoperite recent la  
Scontrone. 

 Muzeul de Radio Antic 
 Muzeul  Muntelui 
 

Fractiuni: 
  Villa Scontrone  
 

 Locuitori: 370 
 Altitudine: m. 979 
 Suprafatã teritorialã:  V. Scontrone 
 Cod: 67030 
 Servicii de publicã utilitate 
 Prefix telefonic: tel. 0864  
 Delegatie comunalã: tel. 87144 
 Policlinica comunalã: tel. 87149 
 Posta: tel. 87355/87139 
 Structuri de Receptie si suport 
 Hoteluri: 
 Motel pentru tineri La Cascina: 333.5943789 
 B&B "Tara" 
 Suprafatã dotatã pentru camping de varã 
 Disponibilitate si apartamente dotate pentru 

perioade de varã si pentru tratamente de 
pensiune. 

 Associatii: 
 Associatia Excursionistilor tel:87368 
 Sectia: CAI 
 Structuri si dotãri sportive 
 Posibilitate pentru cãlãrie si excursii în naturã 
 

 
 
 
 
Primãria din Villetta Barrea (Comune di Villetta Barrea) 



 

 

 
Date   

 Locuitori: 630 
 Altitudine:  990 m 
 Suprafatã teritorialã:  2054 ha 
 Cod: 67030 

Descriere   
 
 
La originea acestei localitãti, astãzi, devenitã statiune turisticã de referiment pentru vizitarea Parcului 
National din Abruzzo, este o zonã istoricã abruzzese dupã care devenitã romanicã si dezvoltându-se în 
structura actualã în sec. XV. Pe teritoriul cimitirului actual rãsãrea Mânãstirea benedetina de San Angelo 
în Barreggio ridicatã în sec. VIII si abandonatã în evul mediu. Biserica Santa Maria Assunta, distrusã de 
cutremurul din 1915 si reconstruitã în anul 1927 conservã poarta din 1720. Diverse case si palate ale 
dinastiei gentilize din anii '500 - '700 mãrturisesc solida veche economie localã, datoratã unei bogate 
industrii de arme si exploatarea resurselor pãdurii. Muzeul transhumantei, ilustreazã aspectele importante 
din aceastã importantã traditie economicã si culturã localã. 
 

Informatii publice   

 Prefix telefonic: tel. 0864 
 Posturi telefonice publice:tel. 89133 (Bar Colantoni, orar 

8-12, 14-20; marti închis) 
 Municipiu: tel. 89134 
 Policlinicã tel. 910675 
 Farmacia: tel. 89167 
 Pro Loco: tel. 89333 
 Carabinieri: tel. 89136 
 Agentia Turisticã "Pinus Nigra": tel. 89141 
 Muzeul Apei 
 Muzeul  Transhumanzei 
 

 
 
 
 
 
 
 

Legi despre emigrare  
  ( leggi sull’immigrazione) 

 
 

Decretul Legislativ din 25 iulie 1998 nr.286  (Legea Turco - Napolitano) Test unic despre dispozitiile 
emigrãrii si normele despre conditiile strãinului 
Legea din 30 iulie 2002 nr.189 (Legea Bossi - Fini) modificare la normativa în materie de emigrare si 
azil. 
 

Norme si indicatii necesare 



 

 

 
Ce trebuie facut când sosim în Italia 
Numere de telefon necesare (gratis) pentru urgentã 
Disparitia sau furtul documentelor 
Informatii utile  
Menajere si îngrijitoare care locuiesc în Italia 
 
 

Când sosim în Italia primele lucruri de fãcut (prime cose da fare) 
 
 
1. Timp de 48 de ore cine vã ospiteazã trebuie sã vã declare ca oaspeti la un Comisariat de zonã sau la 
Politie. Modulul completat si prezentat se numeste Comunicare de cessione fabricato. Trebuie sã fie 
completat pe toate pãrtile si consemnat la Comisariatul de zonã. Trebuie anexat: fotocopia dupã 
documentul de identitate al celui care vã ospiteazã si de pe permisul de sedere (dacã nu este cetãtean 
italian) plus fotocopia dupã pasaport al oaspetelui. Alternativ este posibil a transmite toate documentele la 
Comisariatul de zonã printr-o racomandatã postalã. 
2. Timp de 8 zile lucrãtoare de la intrarea în Italia, trebuie sã vã prezentati pentru a cere permisul de 
sedere la Comisariatul de zonã sau la Politie. 
3. O datã obtinut permisul de sedere este necesar: 
- a vã prezenta la Biroul delle Entrate pentru a cere Codice Fiscale; 
- a vã prezenta la Municipiul de care apartineti pentru a cere resedinta si dupã ce o obtineti cereti cartea de 
identitate; 
- a vã prezenta la Agentia Sanitarã Localã (ASL) de zonã pentru a cere înscrierea la Serviciul Sanitar 
National si înscrierea la medicul de familie. 
 

Ce este important a avea mereu asupra ta în Italia 
 
Documentul de identificare, de exemplu cartea de identitate sau pasaportul sau fotocopia autentificatã al 

documentali de identificare; 
Un celular sau o cartelã telefonicã 
Cel putin douã numere de telefon ale rudelor sau/si prietenilor (pentru orice eventualitate); 
Numere telefonice gratis pentru urgente; 
O foaie (preferabil certificatul medical) în care se indicã: grupa de sânge, eventuale medicamente vitale, 

eventuale patologie grave sau invaliditãti de exemplu: diabet, talasemie, cardiopatie, dializã, etc; 
Dacã nu vorbiti italiana este important ca mereu sã aveti asupra voastrã o foaie scrisã în italianã si în 

limba maternã, unde sunt indicate informatiile personale importante pentru a le citi si sã fiti înteles. 
Exemplu: 
NON PARLO L’ITALIANO 
 

NU VORBESC ITALIANA 

MI CHIAMO……………………………………. 
 

MÃ NUMESC……………………………………. 

VENGO DAL…………………………………… 
 

VIN DIN…………………………………………. 

SE HO BISOGNO DI AIUTO, OPPURE MI 
STATE COMUNICANDO QUALCOSA DI 
IMPORTANTE E IO NON RIESCO A CAPIRVI, 
PER FAVORE CHIAMATE QUESTE PERSONE 
AMICHE CHE PARLANO ITALIANO:  
1) SIG./SIG.RA....................... ТЕL.......................  
2) SIG./SIG.RA........................ТЕL....................... 
3) SIG./SIG.RA....................... ТЕL....................... 

DACÃ AM NEVOIE DE AJUTOR SAU ÎMI 
COMUNICATI CEVA, VÃ ROG  CHEMATI 
ACESTE PERSOANE/ PRIETENI CARE 
VORBESC ITALIANA: 
  
1) D-nul/D-na……………….TEL..……………… 
2) D-nul/D-na……………….TEL..……………… 
3) D-nul/D-na……………….TEL..……………… 



 

 

                              GRAZIE                       MULTUMESC 
 
 

Numere telefonice utile (gratis) pentru urgente: 
 
113 Politia 
118 Ambulanta 
115 Pompieri 
112 Carabinieri 
 

Disparitia sau furtul documentelor  (smarrimento documenti) 
 

în cazul furtului sau pierderii unui document de identitate trebuie imediat reclamat (denuntat)  ca pierdut 
sau furat la Politie (un bun consiliu: faceti fotocopii mereu dupã documente); 

pentru pasaport dupã denunt trebuie mers la Consulatul de la Roma pentru a prezenta denuntul, posibil cu 
un document valabil (carte de identitate, carnet de sofer) si a cere o Declaratie Consularã care atestã 
identitatea (cu foto) sau un Pasaport Consular; 

pentru permisul de sedere dupã denuntare trebuie mers la Questura a cere un duplicat al permisului de 
sedere (de completat pe loc) prezentând: 

 - pasaportul sau declaratia consularã plus fotocopia 
 - 4 foto 
 - un timbru fiscal; 
pentru disparitia sua furtul urmãtoarele documente: carte de identitate, codice fiscal sau carnet de sofer 

este necesar: permisul de sedere si pasaportul adresându-vã biroul respectiv. 
 

Informatii utile 
Sãnãtate (sanità) 
tuturor cetãtenilor strãini (în regulã sau nu), temporar prezenti pe teritoriul italian, este garantatã asistenta 

în spital pentru cazurile de urgentã si tratamentele esentiale, pentru boli si accidente. Este asiguratã 
tutela socialã si asistenta pentru femeile gravide. Strãinilor care nu sunt în regulã pentru a putea 
beneficia de Serviciul Sanitar National trebuie sã fie înregistrat ca STP (strãin temporar prezent), 
registrarea este fãcutã pe tot teritoriul national, cod anonim si folosit numai de cãtre serviciul sanitar; 

copii minori ai emigrantilor în regulã sau nu, pot începe sau continua vaccinarea obligatorie gratis, 
prezentându-se la ASL; 

în caz de probleme de sãnãtate vã puteti adresa la ASL si pentru cazuri de urgentã la Urgentã (Pronto 
Soccorso). 

 
Instructie (istruzione) 
copii minori ai emigrantilor, au dreptul si datoria de a fi înscrisi la scolile publice; 
studentii au dreptul de a avea o bursã de studiu dacã sunt în regulã si în anumite conditii. 
 
Casã (casa) 
când se face un contract de închiriere este necesar verificarea înregistrãrii la Biroul de Registru Public 
 
Muncã (lavoro) 
în fiecare an, chiar si pentru muncitorii strãini din Italia, este obligatoriu a face declararea de venit pentru 

a demonstra propriul venit; 
pentru a munci este necesar a fi înscris la Centrul de Plasare de muncã; 
poti fi angajat chiar si de cãtre agentii private. 
 
Carnet de sofer (patente di guida) 
pentru a obtine carnetul de sofer este necesar a vã adresa la Motorizzazione sau Scoala de soferi din zonã. 



 

 

 
Transport (trasporti) 
pentru a beneficia de transportul public trebuie sã aveti un bilet de cãlãtorie sau abonament înainte de a vã 

urca în respectivul mijloc de transport. Se cumpãrã la chioscurile de ziare sau la tutungerii.  
 
Generalitãti (generiche) 

 cartelele telefonice se gãsesc la tutungeriile care au simbolul T si la chioscurile de ziare. Sunt de 
diferite preturi, pot fi si internationale; 

 hãrtile orasului se gãsesc la chioscurile de ziare sau gãrile centrale ale orasului; 
 în barurile care au telefon public se pot consulta gratis tabelele telefonice si "pagini galbene" (liste 

de activitãti, servicii, magazine, etc cu adresã si telefon). 
 

Menajerele si îngrijitoarele care muncesc regulat în Italia: ce-i de fãcut 
 
Angajarea strãinilor cu permis de sedere 
1. Verificarea permisului de sedere al muncitorului strãin. Dacã este un cetãtean din UE acesta trebuie 
doar sa se înscrie la Evidenta Populatiei din orasul respectiv. Dacã nu este deja înscris poate sã o facã 
prezentând contractul de muncã. Permisele de sedere care permit strãinilor extracomunitari sã munceascã 
sunt urmãtoarele: 
- permis UE pentru o perioada mai lunga (document electronic) sau vechiul permis de sedere (foaie de 
hârtie); 
- cartea de sedere pentru familiarii cetãtenilor din UE (foaie de hârtie); 
- permis de sedere electronic sau foaie de hartie pentru angajatii (excluse permisele eliberate cu art.27) 
manca autonomã, studiu (cu limitã de munca de 20 ore sãptãmânal si nemuncite limitã anualã de 1040 
ore) azil politic, motive umanitare, familie, asistentã pentru minori, integrare pentru minori. 
N.B. Motivul permisului de sedere este indicat clar pe vechile permise de muncã în foaie de hârtie, în 
timp ce pe noile permise de sedere, format electronic motivul nu este indicat. În asteptarea eliberãrii 
noilor permise de sedere patronul invitã muncitorul sã cearã la Politie o atestare scrisã în care este indicat 
motivul permisului de sedere. 
N.B. Se întâmplã frecvent cã muncitorul nu este în posesul unui permis de sedere din motiv cã a cerut 
renovarea si la Politie nu este încã gata. În aceste cazuri procedura de angajare este în baza Directivei 
Ministerului de Interne din  2006 doar dacã muncitorul este în posesul documentului renovat si a chitantei 
postale de la cererea depusã la Politie. 
2. Clauzã cuprinsã în contractul de sedere pentru muncã subordonatã,utilizând Modelul Q. Introducerea 
respectivelor codice din Contractul National de Muncã (CCNL). Contractul de sedere trebuie sã fie 
stipulat doar pentru muncitori extracomunitari (nu cei care fac parte din UE) care sunt titulari deja de un 
permis de sedere pentru muncã subordonatã, sau în cazul unui strãin în posesul unui permis de sedere 
pentru studii sau formatiune profesionalã si pentru muncã de sezon încã valabil, care are intentii sã cearã 
schimbarea titlului permisului de sedere pentru muncã subordonatã contractul trebuie sã garanteascã 
conditiile prevãzute în Contractul Colectiv pentru menajere si îngrijitoare. 
3. Cu cel putin o zi înaintea începerii activitãtii lucrative propriu-zise, angajatorul este obligat sã transmitã 
comunicarea obligatorie cu privire la începerea raportului de muncã la Centrul pentru plasare în muncã 
competent "Centro per l'impiego" . Aceastã comunicare este valabilã si pentru INPS (Institutul National 
pentru Protectie Socialã) si INAIL (Institutul de Asigurare Impotriva Accidentelor de Muncã si Bolilor 
Profesionale) pentru care o altã comunicare nu este necesarã începând cu 11 ianuarie 2008 si Regulile 
Decretului Ministerial din 30 octombrie 2007. 
4. Expedierea Modelului Q completat de angajator si angajat cu recomandatã postalã AR. Ghiseul va 
prevedea la restituirea chitantei timbratã de primire a recomandatei. 
ATENTIE! Chitanta de primire a recomandatei se întoarce la adresa expeditorului, cu toate acestea, 
strãinul trebuie sã o facã vedere la renovarea permisului de sedere. Este necesar ca pe chitanta de primire 
a recomandatei pe lângã numele angajatorului sã fie scris si cel al angajatului. 
5. Înmânarea angajatului a copiei dupã contractul de sedere si dupã chitanta de primire a recomandatei. 



 

 

Amândouã documentele vor fi anexate la cererea de renovare a permisului de sedere. 
 
Variatii de raport de muncã 
Toate variatiile de raport de muncã succesivã la clauza din contract trebuie sã fie comunicatã la Centrul 
pentru plasare a muncii care va prevedea la informarea Ghiseului Unic, INPS si INAIL. 
Comunicarea trebuie sã fie efectuatã cu modalitatea indicatã la punctul nr.3. În cazul de comunicare pe 
hârtie trebuie folosite urmãtoarele modele: 
Prelungirea - Transformarea -Demisia 
 
Vãrsãmântele contributiilor sociale 
Contributiile trebuie fãcute la fiecare trei luni. Importul contributiilor variazã în functie de orele muncite 
si salariul. Când se terminã raportul de muncã vãrsãmântul ar trebui fãcut în timp de 10 zile de la demisie. 
Angajatorul poate sã retinã din salariul angajatului cota de vãrsãmânt social. La sfârsit este necesar 
eliberarea unei chitante sau "fluturasul" de platã din care reiese clar suma si ce anume s-a retinut, în lipsa 
ei e ca si cum a fost plãtit mai mult. 
 
Sanctiuni pentru angajator 
Angajatorul care asume un muncitor fãrã permis de sedere este sanctionat penal si arestat de la 3 luni la 1 
an si amendat cu 5000 de euro pentru fiecare muncitor angajat; la sanctiunea penalã se adaugã cea 
administrativã. 
 
 

INSTRUIRE  
 

Functionarea scolii publice în Italia 
 
Sistemul educativ italian este organizat în urmãtoarea manierã:  
 
 Grãdinita de la 3 la 6 ani 
 
Primul ciclu de instruire: 
 Scoala Primarã de la 6 la 11 ani (obligatoare) 
 Scoala Secundarã de I° grad de la 11 la 14 ani (obligatoare) 

 
Al doilea ciclu de instruire: 

 Scoala Secundarã de II° grad (liceul) de la 14 la 19 ani (nu este obligatoare) 
 
Descriere 
 
Grãdinita are duratã de 3 ani (3 - 6 ani) si nu esteobligatoare. În Italia aproape toti copii o fracventeazã 
pentru cã propune activitãti necesare pentru formarea lor. 
Orarul este de 40 ore sãptãmânale (posibil cu platã - prânzul). 
Fiecare scoalã organizeazã autonom propriul orar si este necesar a vã informa în secretariat. 
Scoala Primarã dureazã 5 ani si este obligatoare (6 - 11 ani). 
Existã diverse posibilitãti de orar si organizãri ale scolii de exemplu: 
Timp plin pentru un total de 40 de ore sãptãmânal. 
Timp scurt pentru nu mai mult de 27 ore sãptãmânal. 
De obicei scolile organizeazã diverse activitãti pânã la 3 ore sãptãmânal adãugate la cele 27 de ore. 
Scoala secundarã de I° grad este obligatoare si dureazã 3 ani. Primeste fete si bãieti de vârstã cuprinsã 
între 11 si 14 ani. Are un orar care variazã de la 27 - 29 ore sãptãmânale, dupã cum se organizeazã scoala 
la care se adaugã alte 6 ore sãptãmânale de activitãti de laborator. 



 

 

Pentru informatii relative la scoala secundarã II° grad vã sfãtuim sã vã adresati direct institutului scolar. 
 
Ce învatã copii la grãdinitã  
 
La grãdinitã copii îndeplinesc experiente relativ la:  
- el si altii. Copii sunt stimulati sã-si construiascã propria identitate, personalã si socialã, dezvoltarea 
autonomiei cu ajutorul raporturilor cu ceilalti, respectând normele de comportament recunoscute si 
împãrtãsite. Corp, miscare, sãnãtate. Copii împlinesc experiente de miscare care ajutã la maturizare si a-si 
cunoaste corpul, ca instrument de comunicare si exprimere. 
Utilizare, productie de mesaje. Copii dezvoltã capacitatea de întelegere si folosirea diferitelor tipuri de 
limbaj, începând cu cel al limbii, pentru a trece la limbajul grafic, pictat, multimedial. 
Exploatarea, cunoasterea, proiectarea. 
Copii sunt orientati spre o primã cunostintã despre realitatea înconjurãtoare cu ajutorul folosirii sensurilor 
si instrumentelor la dispozitia lor. 
 
Ce învatã copii la scoala primarã 
 
La scoala primarã se studiazã urmãtoarele materii: limba italianã, matematica, stiinte, istoria, geografia, 
tecnologie si informaticã, englezã, artã si imagine, stiinte motorie, muzicã. 
 
Ce se învatã la Scoala secundarã de I° grad 
La scoala secundarã de I° (scoala media) se studiazã urmãtoarele materii: limba italianã, stiinte 
matematice, stiinte naturale, fizicã si chimie, istorie, geografie, limba englezã, limba francezã, educatie 
artisticã, educatie muzicalã, tecnologie si informaticã, stiinte motorie. Trienalul se terminã cu un examen 
final incluzând obligul scolar. 
 
Ce se învatã la Scoala secundarã de II° grad  
 
În general cursul de studiu constã în 5 ani (de obicei separate în doi si trei ani) si variazã în functie de 
discipline, în functie de alegerea elevilor. Ciclul se terminã cu un examen de maturitate (Bacalaureat) cu 
care se pot înscrie la Universitate. 
 
Compozitia scolii (dentro la scuola)  
 
Dirigintele Scolar (Director, Presedinte) 
 
Dirigintele scolar este responsabil de organizarea si de buna functionare a scolii. Se poate vorbi cu 
dirigintele pentru diferite probleme în general cu programare în secretariat. 
Dirigintele poate sã organizeze reuniuni cu familiile pentru a discuta functionarea în general a scolii sau 
pentru a explica anumite noutãti importante sau pentru a chema pãrintii unui elev dacã sunt anumite 
probleme. 
 
Personalul din secretariat 
 
În general în fiecare secretariat este o persoanã care face înscrierile. Este necesar sã se adreseze în 
secretariat atunci când se decide schimbarea orasului si transferarea la o altã scoalã se cere "nulla osta". 
Personalul din secretariat se ocupã si cu rezolvarea altor probleme. Functioneazã cu un orar de primire. 
 
Corpul profesorilor 
 
Numãrul profesorilor este suficient de variabil: la grãdinitã sunt 2 educatoare pentru fiecare sectie la care 
de obicei se adaugã cei de religie, englezã si ajutãtori. La scoala primarã sunt prevãzuti 3 învãtãtori care 



 

 

întretin activitatea lor în douã clase si se adaugã învãtãtorul de religie, englezã si ajutãtori. 
La scoala secundarã de I° grad sunt 7 profesori care se ocupã de diferite discipline de învãtãmânt. Chiar si 
aici sunt prevãzuti profesorii ajutãtori pentru elevii cu probleme particolare fizice sau de învãtãmânt. 
 
Colaboratori scolari 
 
Colaboratorii scolari au datoria de a închide si deschide scoala, supravegherea elevilor în timpul orariului 
de intrare si iesire, însotirea elevilor la baie, rãspunderea la telefon, întretinerea si curãtenia scolii, 
colaborarea cu personalul scolii. 
 
Universitãti vecine 
 
Universitatea de la l'Aquila (118 km de la Castel di Sangro, via SS 17) 
Universitatea de la Chieti (105 km de la Castel di Sangro via SS 17, A 25) 
Universitatea de la Pescara (116 km de la Castel di Sangro, via SS 17 - A 25) 
Universitatea de la Campobasso (82,8 km de la Castel di Sangro) 
Universitatea de la Roma (205 km de la Castel di Sangro, via SS 17 A 25 - A 24) 
 
Servicii pentru scoalã  
Asistentã scolarã pentru Autonomia si Comunicarea Handicapatilor  
Lege 328/2000 
 
Ce anume oferã  
Furnizeazã interventii educative, personalizate în baza caracteristicilor elevilor, care prevãd urmãtoarele 
activitãti: 
Activitãti care favorizeazã învãtarea, capacitãti sustinãtoare a limbajului, favorizeazã integrarea 
functionalã cu instrumente si auxiliare, activitãti care favorizeazã integrarea personalã dezvoltând 
capacitatea în aria autonomã personalã. 
Pentru elevii cu handicap care frecventeazã institutiile scolare de orice nivel pe teritoriul Comunitãtii de 
Munte care prezintã un certificat de handicap datorat unui handicap fizic, psihic sau senzorial stabil sau în 
progres, din care derivã dificultãti de a învãta si de relatie, care cauzeazã riscul marginalizãrii respective 
drepturi de instruire si de integrare socialã în ambitul scolar. 
 
Modalitate de acces 
Prezentarea unei cereri pentru respectivul serviciu spre Dirigintele scolar de la scoala la care este înscris 
respectivul elev cu handicap, înainte de 30 mai, în fiecare an la Serviciul Social de la Comunitatea de 
Munte. 
 
Informatii utile  
Comunitatea de Munte Alto Sangro si Altopiano delle Cinquemiglia 
Serviciul Social 
Via Sangro, 54 - Castel del Sangro (Aq) 
Tel: 0864/845109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it 
Ghiseuri de secretariat social (în zilele si în orarul stabilit) 
Servicii sociale ale Primãriei de zonã 
Cooperativa Socialã Leonardo 
Via Sangro, 54 - Castel di Sangro cel: 3471244659 gratis. 
 

Ghid de servicii 



 

 

Guida dei servizi 
 

Secretariat social 
Lege nr.328/2000 
 
Ce anume oferã 
Activitatea de ascultare, informare, orientare si acompaniare, de acces chiar si direct la serviciile de 
promotie socialã, de observator pentru orientarea cetãtenilor spre serviciile prezente pe teritoriul adecvat a 
satisface efectiv necesitãtile altora. 
 
Pentru cine  
Tuturor cetãtenilor rezidenti în comunile Comunitãtii de Munte ducându-se la ghiseurile respective în 
sediile municipale gratis. Cetãtenii pot primi informatii chiar si telefonic sau e-mail. 
 
Informatii utile 
Comunitatea de Munte Alto Sangro si Altopiano delle Cinquemiglia 
Serviciul Social ale comunelor respective 
Via Sangro, 54 - Castel di Sangro (Aq) 
Tel: 0864/845109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: info@comuitamontanaaltosangro.it 
situl web: www.comunitamontanaaltosangro.it  
Serviciul social al comunelor 
Cooperativa Socialã Leonardo – Via Sangro, 54 – Castel di Sangro – tel. fax: 
0864/843536; cell: 3471244659 - sede centralã la Avezzano, gratis. 
Primãria, adresa, orar, telefon 
Alfedena, c/o Municipiu vineri 11-12, tel: 0864/87114 
Ateleta c/o Municipiu miercuri 10-11 tel: 0864/65030 
Civitella Alfedena c/o Municipiu marti  10-11 tel: 0864/890445 
Opi c/o Municipiu, luni 10-11, tel: 0863/910606 
Barrea c/o Municipiu, miercuri 9.30-10.30 tel: 0864/88114 
Castel di Sangro c/o Municipiu, marti 15-17, tel:0864/8242212 
Pescasseroli c/o Municipiu, joi 9.30-10.30, tel: 0863/911231 
Pescocostanzo c/o Municipiu marti 10-11, tel: 0864/640003 
Rivisondoli c/o Municipiu luni 10-11, tel: 0864/69114 
Rocca Pia c/o Municipiu luni 10-11, tel: 0864/203005 
Roccaraso c/o Municipiu joi 11.30-12.30, tel: 0864/61921 
Scontrone c/o Municipiu miercuri 10.45-11.45, tel: 0864/87149 
Villa Scontrone c/o Municipiu miercuri 9.30-10.30 tel: 0864/87144 
Villa Barrea c/o Municipiu marti 10-11 tel: 0864/89134 
 
Serviciul Social Profesional 
Lege nr.328/2000 
 
Ce oferã 
Relevarea si analizarea necesitãtilor exprese de cãtre cetãteni prin colocvii si vizite la domiciliu, definire 
de cãtre ei, organizarea si ofrirea interventiilor de rezolvare a problemelor semnalate. 
Serviciul prevede chiar si aplicarea legii pentru tutela cetãtenilor, adoptie în probã la serviciile sociale, 
adoptie familiarã în colaborare cu institutiile juridice. 
 
Pentru cine 



 

 

Tuturor cetãtenilor din comunele Comunitãtii de Munte care semnaleazã o problemã socialã. 
 
Modalitate de acces 
Cetãtenii pot folosi respectivul serviciu mergând direct la sediul comunei, în orarul stabilit sau prin 
intermediul altor servicii a institutiilor de teritoriu care invitã cetãtenii la serviciul sãu. 
 
Informatii utile 
Comunitatea de Munte Alto Sangro si Altopiano dele Cinquemiglia 
Serviciul Social 
Via Sangro 54, Castel di Sangro (Aq) 
Tel: 0864/845109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it 
situl web: www.comunitamontanaaltosangro.it 
Ghiseul de secreterie socialã (în orarul sizilele stabilite) 
Serviciul social al comunelor 
Cooperativa Socialã Leonardo - Via Sangro, 54 – Castel di sangro – tel. fax:  
0864/843536; cell. 3471244659 - sediul central la Avezzano tel: 0863/497234, gratis. 
 
Interventie de ajutor social  
Lege nr.328/2000 
 
Ce oferã 
Oferã rãspunsuri imediate în relatie cu situatia de urgentã care se referã la necesitãti de supravietuire 
 
Pentru cine 
Persoane nevoiase care se gãsesc pe teritoriul Comunitãtii de Munte: minori abandonati, persoane fãrã 
locuintã, sãraci, emigranti, femei cu dificultãti, persoane aruncate în stradã, persoane singure, paralizati, 
handicapati. 
 
Modalitãti de acces 
Semnalãri ai serviciului social care recunosc statul de necesitate care justificã imediat îndepãrtaera de la 
propriul domiciliu. 
 
Informatii utile 
Comunitatea de Munte Altosangro si Altosangro delle Cinquemiglia 
Serviciul Social 
Via Sangro 54 - Castel di Sangro (Aq) 
Tel: 0864/845109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it 
situl web: www.comunitamontanaaltosangro.it 
Ghisee de secretariat social (în zilele si orarurile stabilite) 
Serviciul social al respectivelor comune 
Call center de regiune: 800988898 
Cooperativa Socialã Leonardo - Via Sangro, 54 - Castel di Sangro – tel. fax: 
0864/843536; cell. 3471244659 - sediu central la Avezzano 0863/497234, gratis. 
 
Asistentã domiciliarã socio-educativã pentru minori 
Lege 328/2000 
 
Ce oferã 



 

 

Prestãri de naturã educativã: îngrijirea persoanei, îngrijirea ambientului, gestionarea activitãtilor zilnice, 
transmiterea familiei competentele educative pentru îngrijirea minorilor. 
 
Pentru cine 
Familiilor cu domiciliul în Comunitatea de Munte cu minori care trãiesc în disconfort riscant. 
 
Modalitate de acces 
Prezentarea unei cereri completatã de un component al familiei interesate sau semnalarea din partea 
operatorilor ai institutiilor de teritoriu ca saerviciile sanitare, scoala, tribunalul de minori, care semnaleazã 
situatii de risc. 
 
Informatii utile 
Comunitatea de Munte Alto Sangro si Altopiano delle Cinquemiglia 
Serviciul Social 
Via Sangro 54 - Castel di Sangro (Aq)  
Tel: 0864/845109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it 
situl web: www.comunitamontanaaltosangro.it 
Ghiseuri de secretariat social (în zilele si orarul stabilit) 
Serviciul social al comunelor respective 
Cooperativa Socialã Quatrofoglio s. c. Onlus - Via Ponte Nuovo - Castel di Sangro – 
Tel. fax: 0864/845559 – cell. 3407662605, gratis. 
 
Centrul familia (serviciul socio-psico-educativ pentru familie) 
 
Ce oferã 
Serviciul propune familiilor de pe teritoriu ca un punct de refer sã sustinã datoria educativã pentru minori. 
Scopul urmãrit pentru familii în general care vor oferi un serviciu complex care informeazã, sustine, 
formeazã, acompaniazã familiile pentru exigentele membrilor minori sau majori (adulti). Poate primi 
familii, grupuri mici cu exigente similare. 
Obiectivele serviciului sunt: 
- mãrirea competentelor familiare în relatia afectivã si educativã ai fiilor; 
- usurarea schimbului comunicativ între pãrinti si fii; 
- sustinerea pãrintilor în rolul educativ, în particular în cazul handicapatilor, dat în îngrijire, adoptat sau în 
situatii de risc; 
- prevederea si gestirea situatiei de crizã sau conflicte familiare; 
- orientarea familiilor pentru folosirea serviciilor existente pe teritoriul local si extrateritorial; 
- agevolãri de acorduri între pãrinti în cazul separãrii si divortului; 
- promotie de introducere în societate a familiei de strãini. 
 
Pentru cine 
Serviciul se adreseazã tuturor familiilor de pe teritoriul care exercitã teme educative pentru fii minori. 
Serviciul printre altele poate organiza concerte cu institutiile scolare, cursuri mici pentru prevenirea 
fenomenului de bulism si educatie legalã. 
 
Modalitate de acces 
Prezentarea unei cereri completatã de un membru al familiei interesate sau semnalarea de cãtre serviciul 
din partea operatorilor institutiilor teritoriale, ca serviciul sanitar, scoalã, tribunalul de minori care aduc la 
cunostintã situatia de risc. 
 
Informatii utile 



 

 

Comunitatea de Munte Alto Sangro si Altopiano delle Cinquemiglia 
Serviciul Social 
Via Sangro 54 - Castel di Sangro (Aq) 
Tel: 0864/845109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it 
sit web: www.comunitamontanaaltosangro.it 
Ghiseuri ale secretariatului Social (în zilele si orarul stabilit) 
Serviciul Social al comunei respective 
Cooperativa Socialã Quadrifoglio s. c. Onlus - Via Ponte Nuovo - Castel di Sangro –  
Tel. fax: 0864/845559 – cell. 3407662605, gratis 
 
Informatii pentru tineri 
Lege 328/2000 
 
Ce oferã 
Activitãti de cercetare, documentare, comunicare si informare directã pentru strângerea datelor, 
informatiilor si materialelor relative la temele pentru formatiune scolarã si profesionalã, de muncã, de 
profesii, de educare permanentã a vietii sociale si de sãnãtate, activitãti culturale si a timpului liber, 
excursii, vacante, sport, studiu si muncã în alte tãri. Prin întâlniri, banchete, distribuirea de reviste 
trimestriale si campanii de informare, se vrea ca tinerii sã cunoascã resursele si dispozitivul local, 
provincial, regional, national si european. 
 
Pentru cine 
Tinerilor între 15 -29 de ani cu domiciliul în comunele Comunitãtii de Munte. 
 
Modalitate de acces 
Întâlniri spontane cu operatorii punctelor informative predispuse la dispozitie de cãtre institutiile publice 
care ospiteazã serviciul. 
 
Informatii utile 
Serviciul Informa-tinerii 
Sediul din Castel di Sangro 
c/o Comunità Montana - Via Sangro, 54 - Castel di Sangro (Aq) 
Tel: 0864/345109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: informagiovanicastello@virgilio.it 
orar: marti - joi 9.30 - 13.00; 15.00 - 18.30. 
Sediul: Pescasseroli 
Viale Principe di Napoli, 13 
Tel./fax: 0863/911002 
Orar: luni 15,00 - 18,30 – miercuri 9,30 - 13,00 
Comunità Montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia 
Serviciul Social 
Via Sangro, 54 – Castel di Sangro 
Tel.: 0864/845109 
Fax: 0864/840335 
e-mail: info@comunitamontanaaltosangro.it 
sito web: www.comunitamontanaaltosangro.it 
Ghiseuri de Secretariat Social (în zilele si orarul stabilit) 
Serviciul Social al respectivelor comune 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. Onlus – Via Ponte Nuovo – Castel di Sangro- 



 

 

Tel. fax 0864/845559 – cell. 3407662605, gratis. 
 
 

Sãrbãtori si manifestãri 
 
 

Alfedena 
17 ianuarie Artificii de Sf. Anton 
II duminicã din iulie sãrbãtoarea de Sf. Maria si Sf. Petru 
Ateleta 
17 ianuarie: sãrbãtoarea de Sf.Anton 
14 august: târgul mielului 
II sãptãmânã din august târgul pizzei prãjitã 
III sãptãmânã din august târgul de cârnati si bruschetta 
Barrea 
Vinerea Sfântã Pasiune pentru Cristos cu personaje vii 
26 iunie: S. Tommaso Apostol 
August: festa S.Maria delle Grazie cu reîntoarcerea emigrantilor 
25 decembrie aprinderea focului traditional în piatã 
Castel di Sangro 
17 ianuarie Sf Anton Abate  
13 iunie: S. Antonio de Padova  
2 iulie: Madonna degli Eremiti  
27 august: S. Rufo 
I sâmbãtã din septembrie Noaptea Albã 
26-27 septembrie S.Emidio e Sf. Cosma si Damiano 
26 octombrie si 2 noiembrie Târgul tuturor sfintilor din 1902 
Civitella Alfedena 
II duminicã din iulie sãrbãtoarea de Santa Lucia 
III duminicã din august sãrbãtoarea de San Nicola 
august: sagra della Scurpella (produs gastronomic tipic în ocazii importante)  
decembrie- ianuarie Presepe viu 
30 decembrie Sãrbãtori traditionale de sfârsit de an în piatã si Sf. Lucia 
Opi 
24/25 iunie: S. Giovanni Battista Patrono   
15 august: Sf Mãria  II duminicã din septembrie Madona delle Grazie 
Pescasseroli 
29 iunie: Sf. Petru si Pavel  
15-16 iulie: Madonna del Carmine  
ultima duminicã din iulie: Sãrbãtoarea della Madonna del Monte Tranquillo, cu târgul mielului între iulie 
si august: Premio Croce, Premio Age e Festival del Teatro di Gioia 
8 septembrie Sãrbãtoarea Încoronatei 
Pescocostanzo 
17 ianuarie S. Antonio Abate 
31 mai: Madonna del colle  
A doua sãptãmânã înainte de Paste: Quarantone 
13 iunie: S. Antonio de Padova 
7-8 august: Sãrbãtoarea de S. Felice 
 
Rivisondoli 
5 ianuarie Presepe Vivente 



 

 

17 ianuarie S. Antonio Abate  
August diverse manifestãri 
24 decembrie presepe vivent 
Rocca Pia 
19 martie foc de S. Giuseppe si târgul de fasole cu sorici 
I duminicã din iulie: Madonna del Casale 
August sãptãmâna roccolana si târgul mielului 
Roccaraso 
13 august: S. Ippolito 
Iarna: competitii sportive 
Scontrone 
17 ianuarie sãrbãtoarea di Sant’Antonio Abate (focuri traditionale se aprind în fiecare piatã si sunt 
înscenate parodii despre viata sfântului) 
13 iunie: sãrbãtoarea de Sant’Antonio de Padova 
26-27 iunie: sãrbãtoarea de San Giovanni e Paolo (Patroni di Scontrone) 
16 iulie: sãrbãtoarea de la Madonna del Carmine (Patrona di Villa Scontrone) 
5 august: sãrbãtoarea de la Madonna della neve (sãrbãtoarea se sfârseste cu traditionalul târg de pastã cu 
fasole) 
11 august: sãrbãtoarea de San Gerardo 
15 august: sãrbãtoarea de S. Maria Assunta 
16 august: sãrbãtoarea de San Rocco (Villa Scontrone). În cursul sãrbãtoarei pâinea este sfintitã si 
distribuitã la populatie. 
rb-22 august: pelegrinaj pe jos la Madonna di Canneto (Villa Scontrone) 
August: Villa Festival (Festival di Artã de Stradã si muzicã popularã dar si teatru cu scene istorice si 
culturã localã, traditii, artizanat si produse tipice. Manifestatia dureazã 3 zile) 
August. Scontrone: Întrecerea atleticã de 11 km, fãrã competitie, pentru profesionisti. 
Villetta Barrea 
26 iunie: S. Tommaso Apostolo 
II duminicã din iulie: S. Vincenzo Ferreri 
III duminicã din august: S Barbara 
 

Turism 
 
 
Alfedena 
 Structuri de receptie 

 Hoteluri  
o Leon d'Oro - Tel. 87121 
o Monte Greco - Tel. 87111 
o Parcul Camping La Luna (aproape de Montagna Spaccata) - Tel. 87329 

 Informatii: Biroul Turistic - Tel. 87394 
 
Ateleta 
 Structuri de receptie 

 Moteluri: 
 LaKm 11 de la Nuova Sangrina pentru Roccaraso dea lungul strãzii pentru intrarea la 

autostradã S. Elena la 5 km de centru este în constructie un hotel în centrul de Barrea 
 
 

Barrea 
Structuri de receptie 



 

 

 Hoteluri: 
o Hotelul Holiday tel 83370/88448 
o Camping Colle Ciglio - Tel. 88389 
o Camping La Genziana - Tel. 88101 
o Motel Le Vicenne - Tel- 88362 
o Casa del Pellegrino - Tel. 88128 

 Informatii: Biroul Turistic - Tel. 88227 
 
Castel di Sangro 
Structuri de recptie 

 Hoteluri: 
o Bellavista Tel. 845039 
o Corradetti Tel. 845930 843408 
o D'Amico tel. 845960 
o La Bottega dell'Arte Salata tel. 841093 

 
Civitella Alfedena 
 Structuri de receptie: 

 Hoteluri: 
o Hotel Valdirose Tel. 890100 890300 
o Hotel Restaurant La Torre Tel. 890121 
o Pensiune Restaurant al Lupo Corviero Agentia Wolf Tel. 890421 

 
Opi 
 Structuri de receptie 

 Hoteluri: 
o La Peja Tel. 910756 
o Hotel Du Park (restaurant, discotecã, bar) Tel. 912441 912442 
o Pensiune Genziana Tel. 912324 9102158 
o Motelstello Fresilia 

  Informatii: Biroul turistic Tel. 910622 
 
Pescasseroli  
Structuri de receptie 

 Hoteluri si Pensiuni  
o Grand Hotel del Parco**** Tel. 912745  
o Bamby*** Tel. 910719  
o Basel Tel. 91875  
o Dafne Tel. 912838  
o Cristiania*** Tel. 910795  
o Edelweis***Tel. 912577  
o Il Bucaneve Tel. 912745  
o Il Pinguino***Tel. 910482  
o Iris*** Tel. 91900  
o La Conca*** Tel. 910562  
o Hotel Pagnani Tel. 912866  
o Lo Scoiattolo***Tel. 910740  
o Alle Vecchie Arcate Tel. 910618  
o Paradiso** Tel. 910422  



 

 

o Peppe di Sora* Tel. 91908  
o Al Castello Tel. 910757 

 Informatii: Biroul de turism Tel. 912741 
 
Pescocostanzo 
Structuri de receptie 

 Hoteluri:  
o Eden*** Tel. 641414 
o Valle Fura***Tel. 641449 
o S. Antonio** (loc. Bosco di S. Antonio) tel. 67101 
o Ostello della Gioventù* Tel. 641247 
o Rifugio Archi del Sole Tel. 641077 

 Informatii: Biroul de turism Tel. 641440 
 
Rivisondoli  
Structuri de receptie 

 Hoteluri:  
o Calypso*** Tel. 641910 
o Cinquemiglia***Tel. 69151 69281 69485 
o Como *** Tel. 641941 641942 641986 
o Dina's Tel. 601390 
o Europa*** Tel. 602350 r.a. 
o Impero*** Tel. 602344 r.a. 
o Victoria*** Tel. 69349 69113 
o Montepratello****Tel. 69375 
o Altopiani maggiori d'Abruzzo*** tel. 641669 

 Informatii: Biroul de turism Tel. 69351  
 
Rocca Pia 
Structuri de receptie 

 Hoteluri:  
o Hotel Ristorante La Spiga***, Tel. 48658 
o Albergo Mascio Tel. 48590 
o Sunt active duoã pensiuni, douã restaurante si douã si douã birturi 

 Disponibilitate de apartamente pentru sejururi de varã si de iarnã 
 
Roccaraso  
Structuri de receptie 

 Hoteluri:  
o Conca d'Oro Tel.. 62131 
o Excelsior***Tel. 602351 
o Grande Albergo***Tel. 602366 602378 602385 602392 
o Julia Tel. 62136 62717 
o Miramonti Tel. 62152 
o Motel Agip*** Tel. 62443 
o Reale *** Tel. 602349 
o Sporting *** Tel. 602358 
o Suisse***Tel. 602347 
o Trieste*** Tel. 602346 



 

 

o Valentino*** -Tel. 602016 
o Hotel Belvedere Tel. 62279 
o Da Remo** Tel. 602121 602360 
o Italia Tel. 62174 
o Sporting Dipendence Tel. 62281 
o In località Aremogna (m. 1622) 
o Boschetto*** Tel. 602367 
o Paradiso *** Tel. 602379 
o Rifugio*** Tel. 62670 

 Pensiuni:  
o Del Sole Tel. 62532 
o Duca degli Abruzzi  Tel. 62176 

Informatii: Biroul de Turism Tel. 62210 
 
Scontrone 
Structuri de receptie 

 Locanda Fausto D'Onofrio Tel. 87285 
 Disponibilitate de apartamente pentru sejururi de varã si de iarnã  
 Villa Scontrone  
 Hoteluri: 
 Douã.moteluri pentru tineri 
 Camping de varã 
 Disponibilitate de apartamente pentru sejururi de varã si pentru tratament de pensiune. 

 
Villetta Barrea 
 Structuri de receptie 

 Hoteluri:  
o Hotelul Restaurant degli Olmi Tel. 89159 89185 
o Hotel Restaurant San Michele Tel. 89124 89125 
o Hotel Il Pescatore Tel. 89347 89253 
o Hotel Il Vecchio Pescatore Tel. 89274 

Disponibiltate de apartamente pentru sejururi de varã si de iarnã.   
 

Link 
 

Situri pe tema emigrãrii 
 

 www.migranews.it 
Agentia informatii pentru emigrantii asociati 

 www.meltingpot.org 
Proiectul  Melting Pot Europa, pentru promovarea dreptului la cetãtenie  

 www.inas.cisl.it 
Institutul National de Asistentã Socialã, patronatul Cisl 

 www.uilca.it 
UIL credit si asigurãri 

 www.ecn.org/macondo 
Asociatia Macondo, ghiseul pentru cetãtenii extracomunitari 

 www.immigra.org  
Observatorii Asociati pentru Emigratii 

 www.scedu.unibo.it/colombo/  



 

 

Lecturi consiliate pentru laureati si indicatii pentru un prim orientament. Texte de referiment 
general despre emigranti 

 www.dialogo.org  
Centrul de culturã 

 www.cestim.org 
Documentatii despre actualele fenomene de emigratie de la Centrul de studii depre emigratie din 
Verona 

 www.europa.eu.int  
Portalul Unionii europene 

 www.ucodep.org 
Ucodep, Unite Cooperatiune pentru Dezvoltarea de Pop 

 www.piemonteimmigrazione.it  
Observatorul emigratiilor din Piemonte 

 www.caritas.it  
Caritas Ambrosiana 

 www.caritasroma.it 
Caritas Diocesana de Roma 

 www.caritas.org 
Caritas International 

 www.caritas.org 
Caritas International 

 www.arci.it  
Arci 

 www.cisl.it 
Cisl 

 www.cgil.it  
Cgil  

 www.immiweb.org 
 www.cnel.it  

Consiliul national de economie si muncã 
 www.anolf.it 

Asociatia nationalã din afara granitelor 
 www.roma-intercultura.it  

Actiuni si documentãri despre emigratie si interculturã 
 www.ansa.it 

Ansa, portale de informatie 
 www.baobabroma.org  

Comunitate de emigrare la Roma 
 www.romamultietnica.it 

Ghid despre Roma multietnicã 
 www.arab.it 

Se intereseazã de culturã, stiinte sociale si economice din lumea arabã si italianã 
 www.ciepiemonte.it/incorso.html 

Centrul de initiativã pentru Europa din Piemonte 
 www.emigrare.ro 

Sit român despre emigratie 
 briguglio.frascati.enea.it/immigrazione-e-asilo/index.php 

Documente despre emigratie si azil 
 www.scalabrini.org 

Congregatie scalabriniana 
 www.cies.it 

Centrul de informatie si educatie pentru dezvoltare 



 

 

 www.rom-it.com 
Situl românilor din Italia 

 www.terre.it 
Ziarul de stradã "Terre di mezzo" 

 www.cespi.it 
Centrul de studii politice internationale 

 www.capodarcoroma.org 
Comunitatea Capodarco din Roma 

 www.santegidio.org 
Comunitatea din Sant'Egidio 

 www.cri.it 
Crucea rosie italianã 

 www.iom.int 
Organizatia internazionalã pentru emigratie 

 www.migrare.it/migrare/migrare.nsf/Open 
Cãlãtorie în lumea emigratiei pentru cetãteni si operatori 

 www.unimondo.org/guide/immigrazione 
Situl intercultural pentru dezvoltare 

 www.volint.it/scuoleviss/immigrazione/immigrazione.php 
Voluntariat international pentru dezvoltare 

 www.citinv.it/poli/immigrazione/oss_imm.htm 
Observatoriul despre emigratie 

 www.irre.veneto.it 
Istitutul Regional de Cercetare Educativã  

 
Situri institutionale 

 
 www.parlamento.it 

Parlamentul Italian  
 www.governo.it 

Guvernul Italian 
 www.minwelfare.it 

Ministerul Muncii si de Politici Sociale 
 www.esteri.it 

Ministerul Afacerilor Externe 
 www.esteri.it/lafarnesina/indirizzi/indirizz.htm 

Ministerul Afacerilor Externe, raprezentanta diplomaticã 
 www.esteri.it/attivita/italstra/index.php 

Ministerul Afacerilor Externe 
 www.ministerointerni.it 

Ministerul de Interne 
 www.ambitalia.ro 

Ambasada Italiei la Bucuresti 
 www.ambitalia-tirana.com 

Ambasada Italiei la Tirana 
 www.ambsara.it 

Ambasada Italiei în Bosnia si Hertegovina 
 www.minlavoro.it/ministero/servizextracom.htm 

Ministerul Muncii si de Politici Sociale, serviciu pentru problemele muncitorilor emigranti 
extracomunitari si familiile lor 

 www.giustizia.it 
Ministerul de Justitie 



 

 

 www.affarisociali.it 
Ministerul Muncii si de Politici Sociale 

 www.inps.it 
Istitutul National de Protectie Socialã 

 www.inps.it/Doc/Extracomunitari/default.htm 
Istitutul National de Protectie Socialã, informatii utile pentru cine munceste în Italia 

 www.poliziadistato.it/pds/cittadino/stranieri/stranier.htm 
Politia de Stat, pentru cetãtenii strãini 

 www.poliziadistato.it 
 Politia de Stat  


