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Cuvânt-înainte 
 

Iniţiat încă din 2009, Ghidul Românului în 
Luxemburg este un proiect realizat în totalitate de o echipă 
entuziastă de români stabiliţi în Luxemburg, care a lucrat 
benevol la culegerea şi redactarea, într-un text comun, a 
unor informaţii utile pentru orice român proaspăt sosit, sau 
care doreşte să se stabilească în Luxemburg. 

 Pe fondul unei creşteri a comunităţii româneşti din 
Luxemburg, în special după momentul aderării României la 
Uniunea Europeană, realizarea acestui ghid a pornit de la 
ideea de a-i sprijini pe cetăţenii români în a rezolva 

problemele curente pe care le-ar putea întâmpina în Luxemburg, precum şi de a 
îmbunătăţi gradul de cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor pe care le au în timpul şederii în 
această ţară. Ghidul adună aşadar informaţii de utilitate generală privind diversele 
formalităţi legate de stabilirea în Luxemburg, dreptul de muncă, sistemul de educaţie, 
securitatea socială, principalele prezenţe româneşti, mediul de afaceri, petrecerea timpului 
liber, etc. 

Proiectul este rezultatul conjugarii unor eforturi şi energii din rândul comunităţii, în 
folosul şi spre beneficiul întregii comunităţii. Ghidul în sine este mai mult decât un 
îndrumar practic de orientare în Luxemburg, scopul său este de a permite românilor o mai 
bună relaţie cu autorităţile şi cu populaţia din Luxemburg, luxemburghezi şi străini, şi, nu în 
ultimă instanţă, vizează îmbunătăţirea percepţiei pe care o au aceştia faţă de români şi 
România. 

Doresc să adresez mulţumiri întregii echipe care a participat la elaborarea acestei 
prime ediţii a Ghidului Românului în Luxemburg şi în măsura în care un asemenea 
instrument va cunoaşte succes, să încurajez echipa de coordonare în actualizarea 
permanentă a informaţiilor furnizate şi în cooptarea de noi membri ai comunităţii care 
doresc să ducă mai departe acest proiect. 

 

 

Vlad Alexandrescu 

Ambasadorul României în Marele Ducat de Luxemburg 
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Prolog 
 
Prima ediţie a Ghidului românului în Luxemburg este rezultatul colaborării, vreme de mai 

bine de un an, a unei echipe de voluntari formată din români ce trăiesc de mai mult sau mai puţin 
timp în Luxemburg. Acest ghid se vrea a fi o sursă de informaţii şi inspiraţie, o unealtă utilă în 
mâinile românilor care doresc să se stabilească în această frumoasă ţară. 

 
Începuturile acestui proiect s-au schiţat la sfârşitul anului 2009, când la inițiativa Excelenței 

Sale Dl Ambasador Vlad Alexandrescu, câţiva entuziaşti s-au adunat pentru de a-şi împărtăşi 
experienţele şi cunoştinţele despre sosirea şi traiul lor în Luxemburg, dar şi pentru a face ceva 
împreună, pentru a se cunoaşte sau a-şi face noi prieteni în comunitatea românească, comunitate 
care se măreşte din ce în ce mai mult. Cum toată lumea voia să ajute, dar nu exista o structură 
definită, ca în orice proiect de voluntariat, noi trei ne-am oferit să coordonăm această iniţiativă. Nu 
ne cunoşteam dinainte, veneam din zone diferite ale ţării, avusesem experienţe diferite şi ne găseam 
de diferite perioade în Luxemburg, dar asta nu ne-a împiedicat să dedicăm timp acestui proiect şi 
să-l ducem la bun sfârşit. 

 
Am început să petrecem după-amieze de iarnă lungă şi ploioasă de Luxemburg împreună, în 

faţa farfuriilor cu cartofi prăjiţi şi a ceaiurilor, berilor sau sucurilor, pentru a închega o viziune a 
acestui ghid, pentru a crea o structură şi o organizare astfel încât toţi colaboratorii să simtă că 
cineva îi susține în munca lor. Pe lângă cuprins şi împărţirea muncii pe echipe, am stabilit întâlniri 
regulate la ambasadă cu toţi colaboratorii. În curând, aceste întâlniri de la ambasadă s-au prelungit 
în braserii şi un grup destoinic s-a legat şi s-a apucat vitejeşte de treabă. Deşi toate informaţiile 
cuprinse în acest ghid sunt publice şi pot fi găsite, în alte limbi, în diverse alte ghiduri şi site-uri şi 
deşi nu scriam o lucrare ştiinţifică sau un roman de o mare valoare artistică, întâlnirile noastre luau 
deseori alura unor întruniri ale Junimii literare române – şi asta ne făcea să avansăm cu entuziasm. 

 
Acest ghid este departe de a fi perfect, dar este făcut cu multă pasiune şi drag de români 

pentru fraţii lor români. Pentru aceasta proiectul nostru a fost şi rămâne important: pentru sinergiile 
pe care le-a creat în comunitatea românească, nu doar din Luxemburg, ci din întreaga Mare 
Regiune; pentru că ne-a adus împreună, ne-a făcut să ne cunoaştem, ne-a ajutat să trecem peste 
egocentrismul specific uman şi ne-a inspirat dorinţa de a ne ajuta unii pe alţii, de a ne întâlni şi a 
petrece împreună clipe de neuitat. 

 
 
Cu mult drag, 
Dana Moldoveanu, Brînduşa Mihăilescu şi Raluca Teodorescu 
Ianuarie 2011 
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1. Sosire. Rezidenţă. Cetăţenie 
 
1.1. Declaraţia de sosire 
 
Cetăţenii români care vin în Luxemburg pentru o perioadă mai scurtă de trei luni (în vizită 

turistică, familială sau de afaceri) nu au niciun demers administrativ de efectuat. Trebuie doar să 
aibă asupra lor paşaportul valabil sau o carte de identitate. 

 Cetăţenii români care intenţionează să locuiască în Marele Ducat de Luxemburg trebuie să 
îşi declare sosirea la primărie, cât mai repede (pentru oraşul Luxemburg, în cel mult opt zile, la 
Bierger-Center – Centrul de relaţii cu publicul al primăriei oraşului Luxemburg). Din momentul 
declaraţiei, numele lor va figura în Registrul Populaţiei localităţii respective. La declararea sosirii 
sunt necesare următoarele documente: 

– un act de identitate valabil; 
– certificatul de căsătorie (sau livretul de familie); 
– certificatele de naştere ale copiilor (sau livretul de familie); 
– în cazul în care persoana a rezidat în trecut în Luxemburg, aceasta trebuie să prezinte 

certificatul de părăsire a teritoriului întocmit de administraţia locală, certificatul de înregistrare, 
certificatul de şedere permanentă sau permisul de şedere. 

 
Important! Toate documentele de mai sus trebuie prezentate în original sau copie legalizată. 

Orice document redactat în altă limbă decât franceză, germană sau engleză trebuie să fie tradus de 
către un traducător autorizat în Marele Ducat. 

 
După un sejur neîntrerupt de cinci ani de zile pe teritoriul Marelui Ducat, cetăţenii români 

au dreptul să ceară dreptul de sejur permanent. 
 
Mai multe informaţii găsiţi pe: 
http://www.guichet.public.lu. 
 
1.2. Certificatul de înregistrare şi statutul de rezident 
 
În baza unei declaraţii de înregistrare, primăria eliberează un certificat de înregistrare. Acest 

act statutează practic calitatea de rezident. 
Persoana care se prezintă pentru a face declaraţia de înregistrare trebuie să aibă asupra sa un 

act de identitate valabil, contractul de închiriere a unei locuinţe semnat de către proprietar, împreună 
cu: 

 a) pentru salariaţi: 
– contractul de muncă în original (datat şi semnat de către cele două părţi); sau  
– scrisoarea de intenţie de angajare (datată şi semnată de către viitorul angajator); 
 b) pentru cei cu statut de independent: 
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– copie legalizată a autorizaţiei de stabilire şi, respectiv, de desfăşurare a unei activităţi 
comerciale pe teritoriul Luxemburgului; sau 

– copie legalizată a scrisorii primite din partea Ministerului Claselor Mijlocii (Ministère des 
Classes Moyennes), certificând că o astfel de autorizaţie de stabilire nu este cerută pentru activitatea 
ce urmează a fi desfăşurată; sau 

– copie legalizată a autorizaţiei de profesare (pentru profesiile de medic, kinetoterapeut etc.); 
sau 

 
– dovada de înscriere în Ordinul Avocaţilor, Arhitecţilor etc.; sau 
– contractul de prestări servicii; 
 c) pentru studenţi: 
– dovada înscrierii la o instituţie luxemburgheză autorizată de învăţământ public sau privat 

cu scop principal de studiu sau de formare profesională; 
– declaraţie prin care studentul afirmă că dispune de suficiente resurse financiare, astfel 

încât nu riscă să devină un  beneficiar al sistemului de asistenţă socială; 
– asigurare medicală, atât pentru student, cât şi pentru membrii familiei care îl însoţesc; 
d) pentru persoanele fără activitate (persoane care nu beneficiază de dreptul de a rezida în 

virtutea altor dispoziţii de drept comunitar): 
– un act care să facă dovada că solicitantul dispune de suficiente resurse financiare, astfel 

încât nu riscă să devină un  beneficiar  al sistemului de asistenţă socială; 
– asigurare medicală, atât pentru solicitant, cât şi pentru membrii familiei care îl însoţesc. 
 
Pentru informaţii suplimentare pot fi consultate următoarele site-uri: 
www.mae.lu (site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi al Imigraţiei); 
www.vdl.lu (site-ul primăriei oraşului Luxemburg); 
sau se pot obţine informaţii direct la: 
Bierger-Center Luxembourg 
Centre Hamilius 
51, Boulevard Royal 
L-2449 Luxembourg 
Telefon: +352 4796-2200 
Fax: +352 2627 0999 
bierger-center@vdl.lu 
 
Important! Copii legalizate ale diferitelor documente se pot face la primăria de care 

aparţineţi cu locuinţa. La Bierger-Center, în Piaţa Hamilius din capitală, legalizarea unui document 
costă 2 euro. În Luxemburg, copiile legalizate sau traducerile efectuate de un traducător autorizat nu 
trebuie certificate de notar. 

 
 
1.3. Dubla cetăţenie 
 
În ianuarie 2009 a intrat în vigoare Legea din 23 octombrie 2008 care stabileşte noile norme 

de obţinere a cetăţeniei luxemburgheze şi introduce principiul de dublă cetăţenie. Scopul acestei 
legi este de a permite societăţii luxemburgheze să se adapteze la schimbările survenite în ultimele 
decenii şi de a contribui astfel la favorizarea integrării rezidenţilor străini din Luxemburg. 

Cu alte cuvinte, după dobândirea cetăţeniei luxemburgheze, cetăţeanul român va avea dublă 
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cetăţenie. 
Sub rezerva convenţiilor internaţionale şi a legilor în vigoare în Marele Ducat, orice 

persoană care posedă, în afara cetăţeniei luxemburgheze, una sau mai multe cetăţenii este 
considerată de către autorităţile din Marele Ducat, în relaţiile cu acestea, ca fiind exclusiv cetăţean 
luxemburghez. 

 
 
 
 1.4. Dobândirea cetăţeniei luxemburgheze prin procesul de naturalizare 
 
Cetăţenii români pot obţine cetăţenia (la nationalité) luxemburgheză prin procesul de 

naturalizare. În urma acestui proces, individul beneficiază de toate drepturile civile şi politice 
asociate calităţii de cetăţean luxemburghez. 

Legea din 23 octombrie 2008 privind cetăţenia luxemburgheză constituie o importantă 
reformă a procesului de naturalizare din perspectiva condiţiilor ce trebuie să fie îndeplinite, a 
procedurii de urmat şi a căilor de recurs. 

Principalele noutăţi pot fi rezumate după cum urmează: 
– Prin aplicarea principiului de dublă cetăţenie, persoana care solicită dobândirea cetăţeniei 

luxemburgheze nu mai este obligată să renunţe la cetăţenia sa de origine. 
– Se prelungeşte perioada minimă obligatorie de rezidenţă prealabilă depunerii dosarului (a 

nu se confunda cu obținerea propiu-zisă a cetățeniei),  garanție a integrării sociale, de la cinci la 
şapte ani. 

– Este introdusă condiţia cunoaşterii limbii luxemburgheze. Solicitantul trebuie să treacă o 
probă de evaluare a competenţelor lingvistice orale. Prin stabilirea unui nivel de competenţă 
lingvistică (înţelegere şi exprimare orală) legislatorul se asigură că persoana candidată la 
naturalizare este capabilă să participe la viaţa socială şi politică a Luxemburgului.  

 
Important! Costul cursurilor de limbă luxemburgheză şi al probei de evaluare a 

competenţelor lingvistice este rambursat de statul luxemburghez, în conformitate cu reglementările 
în vigoare în Marele Ducat. 

 
– Se prevede obligativitatea de a urma cursuri de educaţie civică. Acestea permit 

solicitantului să dobândească cunoştinţe privind drepturile cetăţeneşti fundamentale şi instituţiile 
luxemburgheze. 

– Se precizează condiţiile de onorabilitate pe baza unor criterii obiective, care permit să se 
aprecieze corect dacă solicitantul prezintă suficiente garanţii de onorabilitate. Astfel, există 
posibilitatea ca dosarul de naturalizare să fie suspendat în cazul în care solicitantul este implicat 
într-o procedură penală. 

– Se creează o procedură administrativă unică specială care să simplifice şi să accelereze 
tratarea solicitărilor de naturalizare. Printre altele, aceasta prevede ca dosarul de naturalizare să fie 
trimis de la administrația locală la Ministerul de Justiţie, fără să mai treacă pe la comisariatele 
districtuale; nu mai este necesară sesizarea de recomandare către consiliile comunale şi către 
Consiliul de Stat; se precizează că ancheta administrativă va fi realizată la nivelul Ministerului de 
Justiţie – Serviciul de Naturalizare (Service de l’Indigénat); se prevede obligația autorităţilor de a 
lua o decizie într-un interval de maxim opt luni de la depunerea cererii de naturalizare. 

– Se precizează că persoana poate beneficia de drepturile ce decurg din naturalizare 
începând cu data emiterii deciziei, și nu din ziua publicării acesteia în Monitorul oficial (le 
Mémorial). 

– Se prevede transferul puterii decizionale de la Camera Deputaţilor la Ministerul de 
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Justiţie, care poate aproba sau refuza acordarea cetăţeniei luxemburgheze. 
– Se stabilesc modalităţi de recurs împotriva refuzului naturalizării prin intervenţia în faţa 

Tribunalului administrativ sau a Curţii administrative. 
 
 
 
 
Procedura de naturalizare 
Depunerea cererii 
Dacă îndeplineşte condiţiile de vârstă (minim 18 ani împliniţi) şi de rezidenţă (minimum 

şapte ani de rezidenţă pe teritoriul luxemburghez) solicitantul va semna şi va depune la primăria 
localităţii de reşedinţă o cerere de naturalizare adresată Ministerului de Justiţie. Cererea şi dosarul 
de înregistrare se depun personal de către solicitant. 

 
Documente necesare pentru întocmirea dosarului: 
– certificatul de naştere al solicitantului şi certificatele de naştere ale copiilor (dacă este 

cazul); 
– notă biografică cu date exacte – solicitantul va completa un chestionar; 
– un certificat care să ateste durata rezidenţei permanente, întocmit de primăria locală; 
– copie legalizată certificată a paşaportului solicitantului; 
– un extras de cazier judiciar luxemburghez, precum şi un document similar întocmit de 

autorităţile române sau de autorităţile din ţările în care solicitantul a rezidat după vârsta de 18 ani 
(trebuie să fie cuprinşi ultimii 15 ani dinainte de depunerea cererii); 

– un certificat care să ateste reuşita la proba de evaluare a competenţelor lingvistice 
luxemburgheze; 

– un certificat de participare la cursul de educaţie civică luxemburgheză. 
 
Toate aceste documente trebuie să fie traduse în limba franceză sau germană de către un 

traducător autorizat. Dosarul şi cererea de naturalizare vor fi trimise de către autorităţile locale 
direct la Ministerul de Justiţie – Serviciul de Naturalizare. 

 
Decizia 
Legea stipulează că decizia nu poate întârzia mai mult de opt luni de la depunerea cererii de 

naturalizare (considerată a fi în acelaşi timp şi declaraţie de naturalizare). Sunt prevăzute două 
excepţii: 

– termenul poate fi prelungit dacă procedura de naturalizare este suspendată din cauza unei 
acţiuni judiciare penale; 

– termenul nu se aplică pentru cererile de naturalizare introduse înainte de 1 ianuarie 2009. 
 Naturalizarea îşi începe efectul din ziua emiterii deciziei ministeriale. Ministrul de Justiţie 

comunică în scris solicitantului aprobarea sau refuzul naturalizării (refuzul trebuie să fie motivat). 
Decizia va fi înregistrată de către autorităţile din localitatea de reşedinţă fie într-un registru special, 
în dublu exemplar, fie în registrul actelor de naştere. 

 
Procedura specială 
Legea prevede şi o procedură specială. Dacă solicitantul are sau a avut o importantă 

contribuţie la dezvoltarea societăţii luxemburgheze, semnalată de autorităţi, chiar dacă nu sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, naturalizarea poate fi aprobată în circumstanţe excepţionale. 
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Din iniţiativa guvernului, naturalizarea poate fi propusă chiar în absenţa unei cereri. 
Cererea sau propunerea de naturalizare va fi supusă votului în Camera Deputaţilor, care va 

decide acceptarea sau respingerea cererii. 
 
Modalităţile de recurs 
Conform celor stipulate în Legea din 22 februarie 1986 privind cetăţenia luxemburgheză, cu 

modificările ulterioare, doar Camera Deputaţilor putea acorda sau refuza naturalizarea. 
Naturalizarea fiind acordată printr-o lege, refuzul Camerei Deputaţilor de a acorda naturalizarea nu 
putea constitui obiectul unui recurs. 

Legea din 23 octombrie 2008 privind acordarea cetăţeniei luxemburgheze permite recursul, 
pentru a garanta consolidarea drepturilor cetăţenilor care doresc să obţină cetăţenia luxemburgheză. 

Deoarece decizia ministerială de refuz a naturalizării este în fapt un act administrativ, 
întreaga competenţă este atribuită instituţiilor administrative. În primă instanţă, Tribunalul 
administrativ este în măsură să ia o hotărâre în ce priveşte recursul introdus împotriva deciziei 
ministeriale de refuzare a naturalizării. Apelul are loc în faţa Curţii administrative. 

Nicio formă de recurs nu este însă posibilă în cazul refuzării naturalizării de către Camera 
Deputaţilor în baza procedurii speciale mai sus menţionate. 

 
Pentru informaţii suplimentare pot fi consultate: 
www.vdl.lu (site-ul primăriei oraşului Luxemburg); 
www.mae.lu (site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi al Imigraţiei); 
www.mj.public.lu (site-ul Ministerului Justiţiei); 
www.gouvernement.lu (site-ul guvernului). 
 
 
1.5. Redobândirea cetăţeniei române 
 
Procedura prin care o persoană care a pierdut cetăţenia română poate redeveni cetăţean 

român a devenit de actualitate după 1 ianuarie 2009, dată la care a intrat în vigoare în Marele Ducat 
de Luxemburg noua lege a cetăţeniei luxemburgheze, în care este consacrat – în premieră în Marele 
Ducat – principiul dublei cetăţenii. 

Un număr important de foşti cetăţeni români – care au renunţat în trecut la cetăţenia de 
origine pentru dobândirea celei luxemburgheze – au acum posibilitatea să redobândească cetăţenia 
română, păstrând-o în acelaşi timp şi pe cea luxemburgheză. 

Articolul 10 al Legii cetăţeniei române nr. 21/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, face referire la procedura redobândirii cetăţeniei române atât pentru 
persoanele care au pierdut-o după 22 decembrie 1989, cât şi pentru persoanele care au pierdut-o 
înainte de 22 decembrie 1989 şi descendenţii de gradul I şi II ai acestora. 

Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în Marele Ducat de Luxemburg sau în Marea 
Regiune pot depune cererile de redobândire a cetăţeniei române la Ambasada României în Marele 
Ducat de Luxembourg. Acestea pot fi formulate în temeiul art. 10 alineatul (1) din Legea 21/1991, 
precum şi în temeiul dispoziţiilor art. 10 indice 1 al aceleiaşi legi. 

Dosarele vor fi înaintate spre soluţionare Comisiei pentru cetăţenie. Procedura de 
redobândire a cetăţeniei române se încheie de regulă în 8-12 luni. Persoanele care au redobândit 
cetăţenia română, cu menţinerea domiciliului în străinătate vor depune jurământul de credinţă în 
faţa ambasadorului României în Marele Ducat de Luxemburg şi vor intra în posesia certificatului de 
cetăţenie română. Din acel moment, vor putea începe demersurile pentru obţinerea unui paşaport 
românesc, la Secţia Consulară a Ambasadei. 
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Pentru mai multe detalii privind actele necesare pentru redobândirea cetăţeniei române, 
persoanele interesate se pot adresa Secţiei Consulare a Ambasadei României în Marele Ducat de 
Luxemburg, la numărul de telefon: 00352 264 581 64, sau http://luxembourg.mae.ro.  

 
2. Locuinţa 
2.1. Închirierea 
 
2.1.1. Găsirea unei locuinţe în Luxemburg 
 
Piaţa imobiliară în Luxemburg este una relativ scumpă din pricina densităţii populaţiei, a 

numărului mare de persoane din alte ţări care lucrează aici şi a numărului relativ mic de locuinţe 
disponibile. Unele studii efectuate de agenţiile imobiliare sau de presă susţin că majoritatea 
rezidenţilor sunt proprietari, ceea ce face ca oferta de închiriere să fie sub cerere. 

O mare parte dintre cei care lucrează în Luxemburg locuiesc în regiunile frontaliere din 
Franţa, Belgia sau Germania, deoarece acolo preţul chiriei este mai redus. Cei care aleg să locuiască 
în afara Luxemburgului trebuie să ţină cont de legislaţia diferită, de costul şi durata traseului zilnic 
până la locul de muncă, precum şi de fluiditatea traficului pe ruta respectivă. Aceste considerente 
influenţează şi valoarea chiriilor. 

În Luxemburg, zonele cu chiriile cele mai scăzute sunt nordul şi oraşele mai mici şi mai 
puţin accesibile. Oferta este totuşi destul de limitată. Sudul reprezintă o zonă de interes, cu chirii în 
general mai mici decât capitala, mai ales în cele două oraşe principale: Esch-sur-Alzette şi 
Dudelange. În capitală, cartierele Limpertsberg, Belair şi Kirchberg au reputaţia de a avea chiriile 
cele mai ridicate, dar există şi excepţii de la regulă. Cartierele considerate mai ieftine sunt 
Bonnevoie, Hollerich, Gasperich şi zona din apropierea gării, din cauza traficului, poluării fonice şi 
localurilor de noapte. 

Preţul orientativ al chiriei pentru o garsonieră (studio) de 35 mp variază foarte mult în 
funcţie de zonă şi de facilităţi. Poate începe de la 600 de euro şi ajunge până la 800-900 de euro (cu 
cheltuielile de întreţinere incluse). 

Pentru un apartament cu două camere, preţul variază de la 1000 de euro la 1500 de euro. 
Costul este influenţat de suprafaţă, de poziţie, de distanţa faţă de zonele comerciale sau cu 

birouri, de disponibilitatea unui loc de parcare în clădire sau în vecinătate. Locul de parcare în 
clădire sau în vecinătate poate fi inclus în preţul chiriei sau se taxează separat (în acest caz, este 
opţional). 

Găsirea unei locuinţe de închiriat poate fi un proces îndelungat şi dificil. În anumite 
perioade din an (în special toamna) cererea este mai mare. 

 
 
Modalităţi de găsire a unei locuinţe de închiriat: 
 
a) Un mod destul de popular de găsire a locuinţei de închiriat este apelarea la prieteni, 

cunoştinţe sau colegi. Metoda „din vorbă-n vorbă” are avantaje şi dezavantaje, însă mulţi proprietari 
preferă să apeleze la persoane de încredere pentru a găsi un chiriaş. Anunţurile pot fi publicate 
local, pe site-ul de intranet al instituţiei la care lucraţi, sau chiar difuzate prin listele de e-mail ale 
acesteia. 

b) Anunţurile din ziarele locale (inclusiv cele gratuite) pot conţine oferte, în special de la 
particulari, ceea ce duce la evitarea taxelor de agenţie. 

Iată câteva dintre titlurile de ziare care publică anunţuri: 
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La voix 
Luxemburger Wort 
Le quotidien 
L’essentiel / Point 24 (cotidiane gratuite care conţin uneori anunţuri, dar nu de la persoane 

particulare) 
 
Important! Cel mai stufos ziar cu anunţuri de mică publicitate este Luxbazar, ziar 

săptămânal care conţine şi o secţiune de imobiliare. O parte dintre anunţuri sunt publicate şi pe site-
ul ziarului: www.luxbazar.lu 

 
c) Comunităţile (mai ales cele virtuale) sunt o sursă importantă de informaţii şi anunţuri ale 

particularilor. Un exemplu elocvent este comunitatea online a frontalierilor din Franţa şi Belgia 
(www.lesfrontaliers.lu), unde se publică adesea anunţuri ale particularilor din zonele frontaliere, dar 
şi din Luxemburg, sau www.justlanded.de/english. 

 
d) Printre site-urile destinate anunţurilor imobiliare (majoritatea anunţurilor aparţin 

agenţiilor imobiliare) amintim: 
www.Habiter.luxweb.com 
http://www.immostar.lu 
www.Athome.lu 
www.appartager.lu – pentru camere în apartamente locuite de mai mulţi chiriaşi (colocație) 
www.plaza.lu 
 
e) Se pot vedea uneori şi afişe „De închiriat” (A louer) instalate la geam sau la balconul 

locuinţelor. 
 
f) Agenţiile imobiliare afişează de multe ori anunţuri la intrare sau oferă cataloage cu 

anunţuri. Taxa standard percepută de agenţii în Luxemburg este reprezentată de valoarea unei chirii 
plus TVA şi se plăteşte de chiriaş şi nu de proprietar. Agenţiile cer deseori completarea unui 
formular de vizită prin care cel care vizitează se angajează să nu contacteze independent 
proprietarul şi să plătească agenţiei taxa aferentă în cazul în care va închiria. 

 
Unele agenţii organizează vizite colective. La o astfel de vizită, este bine ca cel care 

închiriază să pună întrebări despre facilităţi sau condiţii. 
 
Important! Domeniul imobiliar nu este un domeniu lipsit de fraude. Viitorul chiriaş trebuie 

să se asigure că agenţia publică anunţul cu acordul proprietarului (mai ales când vizitele se 
efectuează în prezenţa agentului imobiliar şi a proprietarului). De asemenea, trebuie să verifice că 
ceea ce semnează nu îl supune unor obligaţii neprevăzute de lege sau unor costuri suplimentare. 
Unele agenţii propun o listă de locuinţe pentru care se plăteşte o taxă mai mică decât comisionul 
standard dar nu permite vizitarea locaţiilor. Atenţie la orice formular semnaţi cu agenţia, unele 
conţinând clauze sau obligaţii care nu sunt conforme cu legea. 
Pe durata unei vizite trebuie să fie discutate toate condiţiile: 

–  dacă proprietarii acceptă animale de companie; 
–  ce este inclus în chirie şi ce este inclus în întreţinere (charges): unele utilităţi (apă, gaz, 

electricitate) sunt incluse în cheltuielile de întreţinere plătite proprietarului, altele trebuie plătite prin 
contract separat cu companiile furnizoare; 

–  locul de parcare în clădire, dacă există, se plăteşte de cele mai multe ori separat; 



 
 
 
 

15 

–  dacă apartamentul este mobilat în momentul vizitării, este posibil ca fostul chiriaş să nu fi 
plecat încă şi ca apartamentul să fie închiriat nemobilat. 

 
 
Procedura de închiriere standard: 
 
În cazul agenţiei, aceasta se ocupă de partea administrativă: redactarea şi semnarea 

contractului de ambele părţi, darea în primire a bunului închiriat. 
Actele necesare pentru încheierea unui contract de închiriere sunt: 
– carte de identitate în copie; 
– contract de muncă, de stagiu sau un alt act justificativ că persoana sau familia deţine 

suficiente venituri pentru plata chiriei pe perioada contractuală; 
– garanţie locativă (cauţiunea); 
– asigurare de risc locativ şi răspundere civilă familială. 
În cazul locuinţelor de scurtă durată, procedura este mai simplă.  
 
 
2.1.2. Contractul de închiriere 
 
Contractul de închiriere este un contract consensual şi nu are o formă fixă, dar are rolul ca, 

în caz de litigiu, să demonstreze care au fost acordurile iniţiale ale părţilor. De cele mai multe ori 
este redactat liber dar poate exista şi în forma notarială. Contractul trebuie să fie semnat într-un 
număr de exemplare egal cu numărul părţilor. Acesta conţine de cele mai multe ori perioada de 
închiriere, valoarea chiriei şi cheltuielile de întreţinere, clauze privind obligaţiile chiriaşului şi ale 
proprietarului. 

Alte documente adiţionale pot fi ataşate la contract, cum ar fi inventarul obiectelor din 
locuinţă sau fişa de stare a locuinţei, aşa-numitul état des lieux, care conţine condiţiile în care 
locuinţa şi bunurile din ea au fost predate chiriaşului şi starea în care au fost lăsate la plecare. 
Aceasta din urmă este obligatorie dacă prin contract se prevede depunerea unei garanţii de către 
chiriaş. 

Contractele pe perioadă determinată se prelungesc automat dacă locatarul nu şi-a anunţat 
intenţia de a părăsi locuinţa conform preavizului înscris în contract. De asemenea, este posibil ca un 
contract determinat pe un an să se transforme automat în contract nedeterminat.  

 
Important! Atenţie la perioada de reînnoire a contractului! Unii proprietari stipulează în 

contract că acesta poate fi reziliat doar la sfârşitul fiecărui an de chirie, ceea ce înseamnă că nu 
puteţi rezilia contractul decât o dată pe an, şi nu oricând doriţi să părăsiţi apartamentul.  

 
2.1.3. Chiria şi cheltuielile de întreţinere 
 
Chiria este fixată prin contract şi nu poate fi modificată în primele şase luni. De cele mai 

multe ori, ea este plătită de locatar lunar. Dacă un proprietar doreşte să modifice chiria, acesta 
trebuie să îşi anunţe intenţia în scris şi să ofere un preaviz de o lună, apoi să iniţieze o procedură 
administrativă. 

Cheltuielile de întreţinere (charges) se adaugă la chirie şi de obicei sunt specificate în 
contract. Acestea se plătesc de regulă lunar, o dată cu chiria, în avans. La sfârşitul anului, diferenţa 
dintre suma plătită şi suma reală cheltuită trebuie returnată fie locatarului, dacă acesta a plătit mai 
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mult, fie proprietarului, dacă suma plătită nu a fost suficientă. Mărirea sau diminuarea sumei plătite 
pentru cheltuielile de întreţinere poate fi stabilită de comun acord, pe baza experienţei anului 
precedent. 

Proprietarul nu poate cere locatarului să plătească decât costurile energiei electrice, apei şi 
întreţinerii spaţiului comun (curăţenia clădirii, electricitatea comună etc.). Aceste costuri trebuie să 
poată fi justificate prin facturi şi chitanţe. Pentru consumul curent din interiorul locuinţei, 
chiriaşului i se cere de multe ori să semneze ulterior un contract individual cu companiile furnizoare 
de utilităţi. Aceste sume se adaugă la chirie şi la cheltuielile de întreţinere prevăzute în contract. 

 
2.1.4. Garanţia locativă (cauţiunea) 
 
În cele mai multe cazuri, la încheierea unui contract de închiriere, proprietarul cere o 

cauţiune care să garanteze suma de bani necesară în caz de neplată sau de stricăciuni produse în 
locuinţă. Aceasta nu poate depăşi echivalentul a trei luni de chirie. De obicei se cere echivalentul a 
două luni de chirie. Proprietarul poate specifica în contract condiţiile în care poate reţine o parte sau 
totalitatea garanţiei. 

Garanţia se plăteşte cel târziu în ziua luării în primire a locuinţei. 
Garanţia se plăteşte de către chiriaş direct proprietarului, urmând ca acesta să i-o restituie la 

finalul contractului. 
O formă foarte des utilizată este garanţia bancară. Dacă locatarul doreşte să utilizeze această 

formă, proprietarul este obligat să o accepte. Garanţia bancară reprezintă o sumă blocată de către o 
bancă în contul chiriaşului. Banca emite un document care atestă suma blocată şi înştiinţează 
proprietarul. Suma poate fi deblocată doar cu acordul proprietarului. Garanţia bancară se face într-
un cont de economii şi dobânzile cumulate revin locatarului. Totuşi, banca poate cere taxe de dosar 
sau de întreţinere a contului. 

Proprietarul poate opri o parte sau totalitatea garanţiei în cazul în care locatarul nu a plătit 
chiria, în cazul în care lipsesc obiecte aflate iniţial în inventar sau în caz de daune, dar şi în cazul în 
care locatarul nu a respectat alte obligaţii trecute în contract. 

 
 
2.1.5. Asigurarea locuinţei 
 
 Majoritatea contractelor de închiriere prevăd ca locatarul să se asigure pentru riscul locativ 

(în această asigurare este inclus şi riscul de incendiu sau de calamitate naturală). Această asigurare 
acoperă pereţii interiori şi bunurile din locuinţă. De asemenea, se cere şi asigurarea de răspundere 
civilă familială, care preia riscul unor accidente survenite din cauza locatarului. 

 
 
2.1.6. Obligaţiile proprietarilor 
 
– Să pună la dispoziţia locatarului locuinţa închiriată în stare bună. 
Locuinţa dată spre închiriere trebuie să răspundă criteriilor de siguranţă şi salubritate 

prevăzute de lege (de exemplu trebuie ca instalaţia electrică să nu fie defectă, să nu existe igrasie 
sau umiditate ridicată). 

– Să întreţină locuinţa în starea în care să poată fi utilizată de chiriaş şi să efectueze 
lucrările necesare în cazul unor daune. 

Lucrările de amploare revin în sarcina proprietarului. Lucrările de întreţinere curentă sau 
mici stricăciuni sunt obligaţia chiriaşului. 

– Să asigure o şedere confortabilă locatarului. 
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În cazul lucrărilor urgente şi de amploare care durează mai mult de 40 de zile, chiriaşul 
poate cere o reducere a chiriei. 

 
 
2.1.7. Obligaţiile chiriaşilor 
 
– Să plătească proprietarului chiria la termenele şi cu frecvenţa stabilite. 
Întârzierea sau neplata chiar şi a unei singure chirii constituie un motiv suficient pentru 

rezilierea contractului. Proprietarul poate în acest caz opri garanţia locativă. Se poate ajunge până la 
confiscarea mobilei locatarului în vederea vinderii. 

Chiriaşul poate refuza plata doar în situaţii excepţionale (de exemplu dacă proprietarul 
refuză să efectueze lucrări absolut necesare). Acesta este totuşi un demers riscant, pentru că poate 
duce la rezilierea contractului. În astfel de cazuri, este preferabilă medierea juridică. 

– Să mobileze locuinţa în cazul în care nu este mobilată. 
Această obligaţie specifică Luxemburgului se datorează faptului că în cazul în care locatarul 

nu plăteşte chiria şi garanţia nu acoperă suma, proprietarul poate prelua ca garanţie suplimentară 
mobila din locuinţă. Proprietarul poate recurge la acest gest doar în cazul contractelor înregistrate 
notarial sau al contractelor pe perioadă determinată. 

– Să restituie bunul locativ la finalul contractului. 
– Să nu provoace daune în locuinţă şi să aibă un comportament care să nu deranjeze 

persoanele ce locuiesc în vecinătate. 
Această obligaţie include respectarea locurilor comune. 
– Să întreţină locuinţa şi să efectueze micile reparaţii necesare. 
Chiriaşul este responsabil de orice daune pe care le produce sau care pot surveni datorită 

unei absenţe prelungite (de exemplu daune produse de ploaie dacă o fereastră a stat deschisă prea 
mult timp în absenţa locatarului). 

Termenul de mici reparaţii se poate referi spre exemplu la geamuri sparte, lacăte, 
schimbarea becurilor dar şi la accidente provocate de locatar. Păstrarea locuinţei curate este în 
sarcina chiriaşului. 

Chiriaşul are, de asemenea, obligaţia de a semnala proprietarului orice problemă majoră pe 
care o descoperă. 

Chiriaşul nu are dreptul să efectueze lucrări de transformare fără acordul proprietarului. 
 
 
2.1.8. Încetarea unui contract de închiriere 
 
Pentru contractele cu durată nedeterminată, se stabileşte de comun acord perioada de preaviz 

în care chiriaşul poate cere rezilierea contractului. Contractele pe o perioadă determinată sunt 
prelungite automat şi locatarul este obligat la un preaviz de trei luni. 

Un contract poate fi reziliat înainte de termen de către proprietar după ce acesta a înştiinţat 
chiriaşul în scris şi doar în anumite situaţii excepţionale: 

– necesitatea personală de a prelua locuinţa; 
– nerespectarea obligaţiilor contractuale din partea locatarului; 
– forţă majoră. 
Termenii de forţă majoră şi necesitate personală sunt definiţi de Codul civil, dar lasă loc la 

interpretări. 
Pentru contractele pe perioadă nedeterminată, chiriaşul poate rezilia contractul respectând 
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preavizul şi trimiţând o scrisoare de reziliere proprietarului. 
Pentru contractele pe perioadă determinată, chiriaşul trebuie să respecte termenul şi să 

plătească chiria până la finalul perioadei contractuale, mai puţin în anumite situaţii excepţionale: de 
exemplu, dacă acesta trebuie să părăsească ţara, caz în care trebuie să prezinte un act justificativ, 
sau dacă este declarat falimentar. 

În practică însă, astfel de probleme se rezolvă amiabil şi un locatar poate propune 
proprietarului un nou chiriaş. În acest caz, poate rezilia contractul înainte de termen sau fără 
respectarea perioadei de preaviz. 

Expulzarea este o situaţie excepţională şi necesită un ordin judecătoresc. 
 
Important! Litigiile între chiriaşi şi proprietari pot fi aduse în faţa unei instituţii de 

reconciliere care ţine de administraţia locală: Comisia pentru chirii (Commission des loyers). În 
cazul în care nici după această mediere nu se ajunge la un acord, părţile pot iniţia proceduri juridice. 

 
 
2.1.9. Locuinţe pentru studenţi 
 
Studenţii Universităţii Luxemburg înscrişi la o formă de învăţământ de zi cu prezenţa 

obligatorie, sau cei care efectuează un stagiu în cadrul aceleiaşi instituţii pot beneficia de un loc 
într-unul din cele 18 cămine studenţeşti din Luxemburg sau Esch-sur-Alzette sau într-o familie 
gazdă. 

Locurile în cămine se atribuie pe bază de dosar, în funcţie de gradul de ocupare a acestora. 
Studentul trebuie să depună o cerere la Centrul de cazare pentru studenţi (Unité Logements 
étudiants) împreună cu o fotografie tip carte de identitate. 

Confirmarea rezervării se face după ce studentul plăteşte o cauţiune de 350 de euro şi prima 
chirie. Aceste sume pot fi plătite la momentul înscrierii la universitate prin virament bancar. 

Studentul trebuie să încheie o asigurare de responsabilitate civilă care este suportată de 
universitate. 

Contractul de închiriere se face pe o perioadă de cinci luni şi se prelungeşte la începutul 
fiecărui semestru, cu condiţia ca studentul să îşi fi plătit chiria la timp. Informaţii suplimentare pot 
fi obţinute de la Centrul de cazare pentru studenţi.  

 
Alte informaţii privind închirierea se regăsesc pe site-urile: 
www.guichet.public.lu/fr/citoyens/publications/logement; 
www.droit.lu/Documents/files/Nouveau%20Bail%20medium.pdf. 
 
 
2.2. Achiziţionarea unei locuinţe / unui imobil vechi 
 
Se recomandă ca cel care intenţionează să achiziţioneze un bun imobiliar deja construit 

(casă sau apartament) să angajeze în prealabil un arhitect. Participând la vizitarea imobilului, 
arhitectul poate face o estimare a valorii imobilului (utilă pentru negocierea finală a preţului) şi, de 
asemenea, poate observa eventualele defecte, apreciind totodată necesitatea executării unor lucrări 
de renovare sau de reparaţie în vederea asigurării unui confort decent. Onorariul arhitectului poate fi 
destul de mare, dar cumpărătorul este expus mai puţin riscului de a avea probleme ulterior din 
pricina viciilor ascunse. 

În Luxemburg, vânzătorul este cel care plăteşte integral comisionul agenţiei imobiliare. 
Preţurile se pot negocia aproape întotdeauna pentru că agenţiile (sau vânzătorul) supraestimează, de 
obicei, valoarea reală a imobilului. La cheltuieli se adaugă şi asigurarea imobilului (obligatorie la 



 
 
 
 

19 

cumpărare). 
După vizitarea imobilului, în cazul în care cumpărătorul este interesat, agenţia încheie un 

pre-contract (Compromis de vente), valabil în mod normal o lună. În acest interval de timp, 
cumpărătorul solicită împrumutul la bancă. În cazul în care răspunsul băncii este negativ, 
potenţialul cumpărător va trimite agenţiei notificarea băncii, iar pre-contractul îşi încetează 
valabilitatea. În cazul în care răspunsul băncii nu este negativ, dar cumpărătorul nu mai doreşte să 
cumpere, are de plătit agenţiei imobiliare penalităţile stipulate în pre-contract. 

Creditul oferit de bănci este, în general, ipotecar. Ipoteca se înregistrează la un notar. 
Notarul poate fi contactat de cumpărător sau de agenţie. Taxele notariale variază în funcţie de 
situaţia proprietăţilor deţinute de către cumpărător în spaţiul UE: dacă cumpărătorul nu deţine alte 
proprietăţi, taxa este în jur de 0,8% din suma totală; dacă cumpărătorul mai deţine cel puţin o 
proprietate imobiliară (casă, apartament), taxele notariale se ridică la 8%.  

 
Pentru date exacte, cei interesaţi pot contacta un notar sau pot consulta site-ul www.etat.lu 

(conţine informaţii privind legislaţia în vigoare). 
 
O altă practică binevenită în Luxemburg este introducerea în contractul de vânzare-

cumpărare a unei clauze prin care banii rămân la notar până în momentul predării cheilor imobilului 
noului proprietar. Au fost cazuri în care noul proprietar a făcut plata integral dar nu a reuşit să intre 
în posesia cheilor decât după o lungă perioadă de timp deoarece vechiul proprietar închiriase 
imobilul, iar chiriaşii au refuzat să iasă din spaţiu. Legea favorizează chiriaşii! 

 
 
2.3. Construirea / achiziţionarea unui bun imobiliar nou 
 
La fel ca în cazul închirierii sau al cumpărării de bunuri imobiliare deja construite, 

cumpărarea unui imobil nou este mediată, de obicei, de agenţiile imobiliare. Și în acest caz este 
necesar ca la cumpărare imobilul să fie asigurat. 

De obicei se cere plata terenului înainte de începerea construcţiei, iar restul plăţilor sunt 
cerute la sfârşitul diferitelor etape de lucru. Ultima tranşă se achită după recepţia lucrării. 

La terminarea lucrării se semnează un proces verbal de recepţie provizorie, iar la un an după 
aceea (cu condiţia ca totul să fie în regulă) se semnează procesul verbal de recepţie finală. 

 
Important! Nu trebuie să se semneze procesul verbal de recepţie (provizorie sau finală) dacă 

sunt probleme sau dacă lucrările nu au fost terminate. 
 
Ideal ar fi ca la recepţie să fie prezent şi arhitectul care s-a ocupat de şantier (de obicei 

arhitecţii sunt independenţi de companiile de construcţii). În Luxemburg există un Ordin al 
Arhitecţilor (www.oai.lu) care reglementează activitatea acestora şi condiţiile în care execută 
lucrările pentru care sunt angajaţi. 

 
Este important pentru cumpărător să verifice exact ce anume acoperă garanţia şi pe ce 

perioadă (de exemplu: structura clădirii este garantată 10 ani, echipamentul electric 2-3 ani, 
lemnăria 3 ani etc.). În plus, trebuie să fie clarificate, încă de la început, condiţiile de valabilitate ale 
garanţiei. 

În ce priveşte taxele către stat, situaţiile diferă: de exemplu, funcţionarii din instituţiile 
europene, care sunt doar rezidenţi în Luxemburg, plătesc numai un impozit funciar (impôt foncier), 
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calculat şi taxat specific de fiecare localitate. 
Cumpărătorul este considerat proprietar al terenului pe care se află casa doar până la o 

anumită profunzime. Pentru detalii poate fi consultat site-ul: www.act.public.lu 
Pentru a beneficia de asistenţă juridică în domeniu şi, eventual, de ajutor financiar în caz de 

litigiu este recomandabil ca, înaintea achiziţionării, închirierii sau renovării unui imobil, cei 
interesaţi să adere la Uniunea luxemburgheză a consumatorilor (Union Luxembourgeois des 
Consommateurs – www.ulc.lu). 

 
Informaţii privind primele de încurajare şi ajutoarele oferite de statul luxemburghez pot fi 

găsite pe site-ul:  
www.logement.lu/aides.html. 
Pentru legislaţia în vigoare şi tipurile de contracte consultați site-ul:  
www.oai.lu/fr/135/oai/accueil/actualits. 
 
 
2.4. Locuinţele pentru durată scurtă 
 
În Luxemburg, închirierea unei locuinţe pentru o durată mai mică de un an este în general 

scumpă. În afara diferitelor hoteluri de diverse categorii, există aşa-numitele apparthoteluri, adică 
hoteluri ce închiriază apartamente sau garsoniere pe o perioadă de minimum o lună. Pentru 
edificare, puteţi consulta site-ul web www.senator.lu, al unuia dintre apparthotelurile din capitală 
care închiriază garsoniere (studio).  

Pentru o cazare de scurtă durată mai ieftină, dar şi mai fără pretenţii, există şi Auberge de 
Jeunesse, care oferă o calitate excelentă a serviciilor din categoria hostelurilor pentru tineret:  

http://youthhostels.lu/?language=language&t=50. 
Anunţuri pentru locuinţe de scurtă durată apar pe piaţa imobiliară şi prin agenţii sau pe site-

urile menţionate în capitolul 2.1, cu un preţ mai ridicat decât cele ce se închiriază pe o perioadă de 
minim un an. 

 
 
3. Familie 
 
3.1. Căsătoria 
 
Căsătoria în Luxemburg se poate celebra doar în localitatea de reşedinţă a unuia dintre 

viitorii soţi. Aici legea prevede ca intenţia de căsătorie să fie făcută publică anterior oficierii. Ora şi 
data oficierii se vor fixa de către biroul de stare civilă în momentul depunerii întregului dosar 
necesar pentru afişarea anunţului de căsătorie. Înainte de a îndeplini formalităţile solicitate de 
primăria localităţii de reşedinţă nu este recomandat ca viitorii soţi să îşi facă planuri care să implice 
o dată fixă. Ca regulă generală, primăriile din Marele Ducat de Luxemburg nu oficiază căsătorii în 
zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale. Având în vedere durata formalităţilor ce se cer a fi 
îndeplinite, este recomandabil ca viitorii soţi să se prezinte la biroul de stare civilă cu cel puţin două 
luni înainte de data la care doresc să celebreze căsătoria. Persoanelor divorţate sau văduve care 
doresc să se recăsătorească li se recomandă să se prezinte la biroul de stare civilă cu dosarul 
complet conţinând documentele necesare cu cel puţin trei luni înainte de momentul ales. 

Toate actele de stare civilă trebuie să fie traduse de către un traducător autorizat în franceză, 
engleză sau germană. Anunţul privind căsătoria este făcut public la primărie în localităţile de 
reşedinţă ale viitorilor soţi timp de 10 zile consecutiv. În condiţiile în care nimeni nu se opune 
căsătoriei, aceasta se va celebra în maxim un an de la data afişării anunţului. 
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Documente necesare pentru înregistrarea căsătoriei: 
– copie după actul de identitate sau paşaport; 
– certificat medical prenupţial, eliberat de către un medic stabilit în Marele Ducat de 

Luxemburg; 
– certificat de naştere (în copie legalizată); 
– certificat de rezidenţă (cu indicarea stării civile); 
– certificat de cutumă (eliberat, de regulă, de către Ambasadă). 
 
Căsătoria la ambasadă 
 
Ambasada poate încheia căsătorii atât între doi cetăţeni români, cât şi între un cetăţean 

român şi un cetăţean străin, dacă legea statului acelui cetăţean nu se opune. Oficierea căsătoriei va 
avea loc după 10 zile de la data depunerii actelor. Actele redactate într-o limbă străină trebuie să 
fie însoţite de traducerea corespunzătoare în limba română. Este necesar ca traducerea să fie făcută 
de un traducător autorizat și legalizată de un notar (dacă traducerea se face într-o țară a Uniunii 
europene trebuie să fie prevăzută cu apostila Convenţiei de la Haga – în Luxemburg este eliberată 
de Ministerul Afacerilor Externe, în Germania de Ministerul de Interne de Land, în Franţa de 
Prefectură etc.). Traducerea se poate face și direct la Ambasadă.  
 

1. Încheierea căsătoriei între doi cetăţeni români 
 
Pentru a se putea căsători la Ambasadă, cetăţenii români trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
– bărbatul să fi împlinit vârsta de 18 ani, iar femeia să fi împlinit vârsta de 16 ani;  
– să nu fie deja căsătoriţi;  
– să prezinte documente de identitate valabile (paşapoarte sau cărţi de identitate). 
 
Acte necesare: 
1. Declaraţia de căsătorie, semnată de viitorii soţi la sediul Ambasadei. Aceștia declară că 

doresc să se căsătorească, că respectă cerinţele prevăzute de art. 4-10 din Codul familiei, cu 
privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie, că au luat cunoștință 
reciproc de starea de sănătate a partenerului și precizează care va fi numele purtat în timpul 
căsătoriei.  

2. Paşapoartele sau cărţile de identitate valabile, originale şi fotocopii. 
3. Certificatele de naştere, originale şi fotocopii. 
4. Declaraţie scrisă personală semnată la sediul Ambasadei privind situaţia căsătoriilor 

anterioare, însoţită, când este cazul, de: 
– copia sentinţei de divorţ sau a hotărârii de anulare a unei căsătorii anterioare, definitivă şi 

irevocabilă; 
– certificatul de deces al fostului soţ; 
– certificatul de căsătorie anterior, cu menţiunea desfacerii căsătoriei. 
5. Certificate medicale (prenupţiale), originale, în care să se precizeze dacă viitorii soţi 

sunt sau nu apţi pentru căsătorie; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii. 
 
 
2. Încheierea căsătoriei între un cetăţean român şi un cetăţean străin 
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Cetățeanul român va pregăti actele mai sus menționate, iar cetățeanul străin va prezenta în 

plus:  
1. Certificatul de celibat, eliberat fie de autorităţile competente ale statului al cărui 

cetăţean este fie de către misiunea diplomatică ori oficiul consular competent al statului respectiv 
în Luxemburg 

2. Certificatul de cutumă privind condiţiile de formă şi de fond cerute de legea sa 
naţională pentru încheierea căsătoriei, eliberat fie de autorităţile competente ale statului al cărui 
cetăţean este, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al statului respectiv 
în Luxemburg. 

 
Cetăţenii români care doresc să se căsătorească la primăriile din Marele Ducat de 

Luxemburg pot obţine de la Ambasada României, următoarele acte:  
– traducerea legalizată a originalului certificatului de naştere;  
– certificatul de cutumă;  
– declaraţia de celibat, semnată în faţa consulului şi legalizată. Persoanele divorţate trebuie 

să prezinte hotărârea de divorţ cu menţiunea că sentinţa este definitivă, iar cele văduve vor prezenta 
certificatul de deces al soţului sau soţiei decedate.  

După încheierea căsătoriei la primăriile din Marele Ducat de Luxemburg, aceasta trebuie 
să fie transcrisă și în actele de stare civilă din România. 

 
3.2. Parteneriatul civil (PACS) 
 
Parteneriatul civil (Pacte civil de solidarité – PACS) este uniunea liberă dintre două 

persoane de sex diferit sau de acelaşi sex, care trăiesc în cuplu, au acelaşi domiciliu şi au declarat 
parteneriatul lor în faţa ofiţerului de stare civilă. Ei se numesc „parteneri”. În Luxemburg, partenerii 
beneficiază, prin lege, de o parte din avantajele căsătoriei. 

 
Acte necesare pentru înregistrarea unui parteneriat civil: 
1. Copie după paşaport. 
2. Copie după certificatul de naştere – de preferinţă în formatul nou, pentru că nu necesită 

traducere (formatul vechi necesită traducere). 
3. Certificat de rezidenţă, care să ateste domiciliul comun. 
4. Certificat care atestă că nu există alte căsătorii sau parteneriate înregistrate în Luxemburg 

– se solicită la Registrul Civil (Répertoire civile) pentru fiecare partener. 
Solicitarea se face în scris, menţionându-se numele, prenumele, starea civilă, adresa şi 

numărul de securitate socială (unde acesta nu există, se face menţiunea fără număr de securitate 
socială). Se semnează şi se anexează o copie a cardului de securitate socială şi a cărţii de identitate 
sau a paşaportului şi se trimit pe adresa Registrului Civil: 

Parquet général 
Service du répertoire civil 
Cité judiciaire 
Bâtiment BC – 1er étage 
L-2080 Luxemburg 
Tel.: (+352) 47 59 81-341 
Fax: (+352) 47 05 50 
5. Certificat de cutumă de la Ambasada României – un singur exemplar. 
6. Copie după hotărârea de divorţ (dacă este cazul). 
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Toate aceste documente, însoţite de originalele certificatelor de naştere şi ale paşapoartelor, 
respectiv hotărârea de divorţ (dacă este cazul), se depun la Registrul de Stare Civilă: 

 
Hôtel de Ville – État-Civil 
L-2090 Luxemburg 
 
Program cu publicul 
Luni-Vineri: 8.00 – 17.00 
 
Telefoane 
Extrase de acte: 4796-2631 
Căsătorii / Parteneriate: 4796-3020 / 2630 
Înregistrarea naşterii: 4796-2632 / 4208 
Înregistrarea decesului: 4796-2633 / 4153 
E-mail: standesamt@vdl.lu  
Fax: 47 36 53 
 
 
Anularea unui parteneriat 
 
Parteneriatul poate fi anulat în două moduri: 
– fie printr-o declaraţie de comun acord a celor doi parteneri făcută în faţa ofiţerului stării 

civile din localitatea în care a fost declarat acesta, chiar dacă între timp partenerii şi-au schimbat 
domiciliul; 

– fie printr-o declaraţie unilaterală a unuia dintre parteneri. În acest caz, co-partenerul va fi 
informat în prealabil de acţiunea începută de partener printr-o justificare înmânată de un aprod. 

 
Acte necesare pentru anularea parteneriatului:  
– carte de identitate, pentru cetăţenii luxemburghezi; 
– paşaport, pentru cetăţenii străini; 
– certificat de rezidenţă din localitatea de reşedinţă; 
– certificat care atestă înregistrarea parteneriatului declarat în Registrul de Stare Civilă 

(Répertoire civil) de pe lângă Parchetul General. 
 
În cazul declaraţiei unilaterale, trebuie să fie anexată o copie a justificării înmânate de aprod. 
 
Declararea oficială a anulării parteneriatului 
Dacă dosarul este complet:  
– ofiţerul stării civile verifică declaraţia de parteneriat şi înregistrează declaraţia de anulare a 

parteneriatului; 
– în termen de trei zile, declaraţia de anulare a parteneriatului este transmisă Parchetului 

General Luxemburg pentru arhivare. 
 
După anularea parteneriatului, cu condiţia ca cererea să fi fost depusă în următoarele trei 

luni, judecătorul (juge de paix) dispune măsurile urgente şi provizorii determinate de această 
încetare, privind: 

– ocuparea reşedinţei comune; 
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– persoana şi bunurile partenerilor; 
– obligaţiile legale şi contractuale ale celor doi parteneri. 
 
3.3. Divorţul 
 
3.3.1. Legea aplicabilă pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg  
 
În cauzele de divorţ care implică soţi de diferite cetăţenii, instanţele din Marele Ducat 

rezolvă conflictele de lege în baza articolului 305 al Codului civil luxemburghez. 
 
Legile aplicabile pe teritoriul Luxemburgului sunt: 
– Legea naţională a soţilor, când ambii au aceeaşi cetăţenie; 
– Legea statului de domiciliu, când soţii au cetăţenii diferite. 
 
Important! În cazul unui divorţ între doi cetăţeni români, vor fi aplicate dispoziţiile legii 

române. 
 
În România, dispoziţiile de drept material privind divorţul sunt stipulate în Codul familiei 

(articolele 37-44) iar cele de drept procesual în Codul de procedură civilă (articolele 607-619). 
Aceste dispoziţii prevăd două forme de desfacere a căsătoriei prin divorţ: divorţul amiabil, 

prin consimţământ mutual, şi divorţul din motive temeinice, atunci când raporturile dintre soţi sunt 
grav şi iremediabil vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă. 

 
 
Important! Tribunalul va aplica condiţiile legale ale divorţului aşa cum sunt definite de legea 

română în vigoare. Codul de procedură civilă luxemburghez va administra însă specificităţile locale 
în modul de sesizare a instanţei. 

 
 
3.3.2. Procedurile de divorţ existente în Luxemburg 
 
Potrivit dispoziţiilor luxemburgheze în vigoare, există trei forme de desfacere a căsătoriei 

prin divorţ şi anume: 
 
a) Divorţul amiabil, prin consimţământ mutual (art. 275 Codul civil luxemburghez) 
 
Pentru pronunţarea divorţului prin consimţământ mutual (acord), trebuie să fie îndeplinite 

două condiţii: 
– să fi trecut cel puţin doi ani de la oficierea căsătoriei până la data sesizării instanţei; 
– ambii soţi să aibă cel puţin vârsta de 23 de ani. 
 
În cazul acestei modalităţi de divorţ nu sunt necesare nici dovedirea unei culpe pentru 

desfacerea căsătoriei şi nici cunoaşterea motivelor de divorţ. 
Avocatul sau notarul va redacta un contract de separaţie în care soţii definesc, de comun 

acord, următoarele aspecte: 
– partajul bunurilor mobiliare şi imobiliare comune; 
– custodia şi încredinţarea copiilor minori / dreptul de vizită şi de găzduire; 
– pensia alimentară pentru copii; 
– pensia alimentară pentru copii şi, eventual, pentru unul dintre soţi. 
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Dacă soţii au ajuns la un acord privind toate aceste puncte, fără nici un fel de rezerve sau 
condiţii, vor depune contractul încheiat la Tribunal şi vor fi audiaţi de un judecător, care le va 
prezenta consecinţele demersurilor făcute şi va aprecia reala voinţă a părţilor de a duce până la 
capăt procedura de divorţ. 

După o primă audiere, soţii îşi vor confirma din nou voinţa de a divorţa în faţa judecătorului. 
Divorţul va fi pronunţat doar după o a doua audiere, dacă voinţa soţilor de a divorţa rămâne fermă şi 
definitivă, în condiţiile definite de contractul de separaţie. 

 
b) Divorţul din culpa exclusivă a unuia dintre soţi (art. 229 Codul civil luxemburghez) 
 
Pentru a fi pronunţat divorţul din culpa exclusivă a unuia dintre soţi, trebuie dovedită culpa 

exclusivă a soţului pârât. 
Motivele invocate pentru a se pronunţa divorţul din culpa exclusivă a unuia dintre soţi pot fi: 

relaţiile extraconjugale, violenţa conjugală, fizică sau verbală, părăsirea domiciliului conjugal, lipsa 
relaţiilor intime, oricare dintre acestea trebuind să fie dovedite prin mărturii, certificate medico-
legale sau alte înscrisuri. 

Toate dovezile trebuie să arate că este imposibilă continuarea căsătoriei şi că nu există nicio 
posibilitate de împăcare între soţi. 

Modul de sesizare a Tribunalului este citaţia în justiţie. Aceasta se compune de obicei din 
două părţi diferite: 

– Procedura de divorţ propriu-zisă: judecătorul va tranşa definitiv atât cererea principală de 
divorţ, cât şi cererile accesorii (custodia copiilor, partajul bunurilor comune, pensia alimentară etc.). 

– Măsurile provizorii (separaţia de corp, pensia alimentară, custodia şi încredinţarea 
copiilor) sunt valabile pe toată durata procesului, până la momentul în care se va tranşa procedura 
de divorţ propriu-zisă. 

Măsurile provizorii se tranşează relativ repede prin procedură rapidă, aşa-zisul référé-
divorce. În mod normal, judecătorul se va pronunţa într-o lună sau două de la notificarea citaţiei, 
însă totul depinde de complexitatea cazului şi de instrumentarea dosarului de către avocaţi. Aceste 
termene nu sunt definitive şi pot suferi modificări în cazul în care apar elemente noi. 

 
 
c) Separaţia de corp 
 
Inspirată de dreptul italian, procedura de separaţie de corp necesită separaţia prealabilă a 

soţilor pe o durată de trei ani. 
După trei ani de separaţie de corp, fiecare dintre soţi va putea cere divorţul dacă partenerul 

nu consimte să înceteze separaţia şi să se reintegreze în domiciliul conjugal (art. 310 Codul civil 
luxemburghez). 

Motivele separaţiei sunt identice cu cele necesare pentru divorţul din culpă, iar procedura 
este identică. 

 
 
3.3.3. Locul judecării divorţului 
 
De regulă, instanţa teritorială competentă în cazul acţiunilor de divorţ este instanţa ultimului 

domiciliu comun al soţilor, dacă cel puţin unul dintre soţi mai locuieşte în circumscripţia acelei 
judecătorii. 
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3.3.4. Informaţii suplimentare 
 
În marea majoritate a cazurilor, procedura de divorţ necesită asistenţa unui avocat sau a unui 

notar, chiar în cazul unui divorţ prin consimţământ mutual. Dacă părţile nu se înţeleg şi nu sunt de 
acord în totalitate, este bine să apeleze la un avocat, deoarece încredinţarea copiilor şi partajul pot 
genera în timpul procesului o serie de probleme complexe. 

Costurile sunt variabile şi depind în general de experienţa şi reputaţia avocatului, de situaţia 
clientului şi de complexitatea şi durata procedurii de divorţ. 

Practica avocaţilor luxemburghezi nu implică încheierea unui contract de asistenţă juridică 
cu clientul, de aceea este cu atât mai important ca solicitantul să se informeze de la început cu 
privire la onorariul practicat de avocatul ales. 

 
Important! Cetăţenii cu venituri reduse, în anumite condiţii, pot solicita asistenţa juridică la 

Baroul avocaţilor luxemburghezi. În acest caz, onorariul avocatului va fi plătit de statul 
luxemburghez.  

 
 
3.3.5. Înscrierea divorţului la Ambasada României 
 
Fiind vorba despre o hotărâre pronunţată într-un stat membru UE – Luxemburg sau unul 

dintre statele din Marea Regiune – hotărârea de divorţ nu mai trebuie să fie recunoscută de către un 
tribunal teritorial competent din România. Este însă necesar ca decizia de divorţ să fi rămas 
definitivă şi irevocabilă şi să poarte apostila emisă de autorităţile străine. 

Apostila pe sentinţa de divorţ în original se poate obţine: 
În Luxemburg: 
Passeports et légalisations 
43, bld. Roosevelt, L-2450 Luxemburg 
Tel.: (+352) 247 – 88300 
http://www.mae.lu/ 
Preţ: 5 euro 
 
În Belgia: 
Affaires étrangères, Service de Presse 
15 rue des Petits Carmes, 1000 Bruxelles 
Tel.: +32 2 284 20 23 
Fax: +32 2 284 90 95 
Preţ: 10 euro 
 
În Germania: 
Landgericht Saarbrücken 
Franz-Josef-Röder-Straße 15, 66119 Saarbrücken 
Tel.: +49 681 501-05 
Fax: +49 681 501-5256 
 
 
În situaţia în care căsătoria s-a oficiat în România, iar divorţul s-a pronunţat în străinătate, 

cererea de înscriere a divorţului va fi depusă, personal sau prin împuternicit, cu procură specială 
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autentificată la notar, la secţia consulară a ambasadei sau la sediul serviciului public comunitar, 
respectiv primăria, din localitatea unde s-a oficiat căsătoria. 

În situaţia în care atât căsătoria, cât şi divorţul s-au pronunţat în străinătate, dosarul de 
înscriere a divorţului va fi trimis, prin intermediul Secţiei Consulare a Ambasadei, la Starea Civilă a 
Sectorului 1 București. 

 
În ambele situaţii, dosarul trebuie să conţină: 
– hotărârea de divorţ rămasă definitivă, cu apostilă emisă de autorităţile străine, original şi 

copie legalizată; 
– traducere legalizată a hotărârii de divorţ; 
– certificat de naştere, fotocopie;  
– certificat de căsătorie, original şi fotocopie; 
– paşaport străin sau românesc, fotocopie; 
– carte de identitate, fotocopie; 
– declaraţie notarială dată de ambii soţi cetăţeni români la ambasadă sau la un notar (dar 

care sa aibă aplicată Apostila de la Haga) cu privire la numele de familie după divorţ, în cazul în 
care acest lucru nu este deja specificat în sentinţa judecătorească străină. 

Procedura înscrierii divorţului pronunţat în străinătate se va finaliza, după caz, cu eliberarea 
unui certificat de naştere cu menţiunea divorţului sau cu menţiunea divorţului în certificatul de 
căsătorie. 

 
 
3.4. Înregistrarea naşterii unui copil 
3.4.1. Înregistrarea unui copil la Primăria din Luxemburg 
 
Orice naştere trebuie declarată în termen de cinci zile de unul dintre părinţi. Declaraţia de 

naştere se face la Oficiul de Stare Civilă al localităţii în care a avut loc naşterea. 
Numele şi prenumele sunt la alegerea liberă a părinţilor, încă din 2006. Noul născut poate 

purta numele de familie al tatălui, al mamei, al tatălui şi al mamei sau al mamei şi al tatălui. Nu are 
importanţă dacă părinţii sunt căsătoriţi sau nu.  

 
Important! Toţi copiii unui cuplu trebuie să aibă acelaşi nume de familie! 
 
Numărul de telefon la care puteţi apela Oficiul de Stare Civilă din Luxembourg Ville pentru 

întrgistrarea unei naşteri este: 4796-2632 / 4208 
 
3.4.2. Înscrierea unui copil la Ambasada României din Luxemburg  
 
Cetăţenii români care devin părinţi în Marele Ducat de Luxemburg sau în Marea Regiune 

trebuie să înscrie naşterea copilului lor în acte de stare civilă româneşti. Este singura modalitate prin 
care actele de stare civilă ale cetăţenilor români întocmite de autorităţile străine au putere 
doveditoare în ţară. 

Faptul că un copil s-a născut pe teritoriul Marelui Ducat de Luxemburg, în Franţa, Germania 
sau Belgia nu îi conferă acestuia în mod automat şi cetăţenia statului respectiv. 

Copilul născut din părinţi români, sau având un părinte cetăţean român, este la rândul său 
cetăţean român. De aceea, pentru ca un copil să poată beneficia de acte de identitate/documente de 
călătorie valabile (paşaport temporar valabil un an, sau paşaport biometric valabil trei ani pentru 
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copiii mai mici de 6 ani) este necesar să se obţină un certificat de naştere românesc. 
 
Pentru aceasta, părinţii au la dispoziţie două posibilităţi: 
 
1. Certificatul de naştere obţinut de la autorităţile străine poate fi transcris în România, la 

primăria localităţii pe raza căreia domiciliază părinţii/părintele declarant, sau la primăria sectorului 
1 Bucureşti, în cazul în care solicitantul nu are domiciliul în România. Demersurile pentru 
transcrierea certificatului de naştere străin se pot face personal sau prin mandatar, în baza unei 
procuri întocmite la ambasadă. 

Actele necesare sunt: 
a) certificatul străin, original şi copie legalizată; 
b) traducere legalizată în limba română a certificatului; 
c) copii ale actelor de stare civilă şi de identitate ale părinţilor copilului. 
 
2. Certificatul de naştere obţinut de la autorităţile străine poate fi înscris în registrele de stare 

civilă româneşti, direct la Secţia Consulară a Ambasadei României în Marele Ducat de Luxemburg.  
Părintele (sau părinţii) declarant (declaranţi), sau chiar minorul – în cazul în care acesta a 

împlinit 14 ani – va intra în posesia unui certificat de naştere românesc în decurs de 7-10 zile 
lucrătoare.  

Copilului născut după 2004 i se va atribui, direct de la ambasadă, un cod numeric personal. 
Pentru copiii născuţi înainte de 2004, CNP-ul va fi atribuit din ţară, în urma unei proceduri 
ulterioare. 

Actele necesare sunt: 
a) cerere de înscriere; 
b) extrasul actului de naştere, eliberat de autorităţile luxemburgheze; 
c) actele de identitate valabile ale părinţilor; 
d) certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, dacă este cazul; 
e) declaraţie-tip din care să rezulte că nu s-a mai cerut înscrierea/transcrierea certificatului în 

registrele române de stare civilă. 
  
3.5. Ajutoare sociale şi alocaţii familiale 
 
Există mai multe tipuri de prestaţii familiale pentru părinţii copiilor rezidenţi în Luxemburg. 

Organismul care se ocupă cu acordarea acestora este Caisse Nationale des Prestations Familiales 
(www.cnpf.lu) (CNPF).  

Ajutoarele se acordă doar dacă sunt solicitate în scris de către beneficiar. Termenele pentru a 
le cere variază. De obicei, pot fi solicitate în aproximativ un an de la începerea dreptului de a primi 
banii (de exemplu un an de la naşterea copilului pentru alocaţia de naştere). Ajutoarele neatribuite 
se prescriu în doi ani.  

 
Obligaţii  
Cei care beneficiază de alocaţii sunt obligaţi să înştiinţeze CNPF privind orice schimbare a 

statutului care ar influenţa sumele acordate, în maxim o lună de la schimbare (divorţ, schimbarea 
custodiei, schimbarea ţării de rezidenţă). În cazul în care Casa nu a fost înştiinţată, cel care a 
beneficiat nejustificat de alocaţia respectivă va fi obligat să ramburseze sumele primite în plus. 
Lista completă a schimbărilor de situaţie care pot influenţa acordarea ajutoarelor sau suma acordată 
se găseşte pe www.cnpf.lu > Les demarches > Punctul 2, în josul paginii. 

 
Important! Este interzis ca un beneficiar să primească acelaşi tip de alocaţie de două ori 
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pentru acelaşi copil (de exemplu, una în Luxemburg şi una în România).  
 
Dreptul la prestaţii 
Dacă familia locuieşte legal în Luxemburg, are dreptul la toate tipurile de ajutoare, 

indiferent de naţionalitatea părinţilor sau de activitatea acestora. 
Dacă familia nu locuieşte în Luxemburg, dar unul dintre părinţi lucrează în Luxemburg, 

atribuirea alocaţiilor depinde şi de naţionalitatea părintelui care lucrează în Luxemburg şi de 
legislaţia ţării de rezidenţă a familiei.  

Condiţiile de obţinere a alocaţiilor familiale depind de foarte multe variabile, printre care: 
legislaţia luxemburgheză, legislaţia europeană, acordurile bilaterale. De aceea nu toate tipurile, 
condiţiile, excepţiile şi sumele au putut fi detaliate şi se recomandă ca persoanele interesate să se 
adreseze direct la CNPF la adresa: 34, av. de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, sau la telefon: 
47 71 53-1 

 
Important! Prestaţiile familiale nu sunt impozabile şi nu sunt supuse niciunui tip de alte taxe.  
 
 
Tipuri de prestaţii 
Prestaţiile se acordă în funcţie de statutul de rezident şi de statutul de angajat. 
  
Alocaţia de naştere  
Se poate atribui doar rezidenţilor (transfrontalierii pot beneficia de alocaţii echivalente în 

ţara de rezidenţă). Aceasta se atribuie în trei tranşe: prenatală, la naştere şi postanatală. Scopul 
acestei alocaţii este reducerea mortalităţii, ajutorul şi urmărirea mamei şi a copilului din punct de 
vedere medical. Din acest motiv, condiţiile de atribuire cuprind efectuarea a şase examene medicale 
şi naşterea într-un spital de pe teritoriul luxemburghez (cu mici excepţii de ordin medical). Alocaţia 
se atribuie mamei.  

De tranşa a doua beneficiază şi cei ce adoptă un copil, indiferent de locul naşterii acestuia.  
 
Alocaţia de maternitate 
Se acordă rezidenţilor la naşterea unui copil sau la adopţie, dacă mama nu munceşte sau 

dacă nu are dreptul la concediu de maternitate indemnizat, sau dacă suma primită în timpul 
concediului de maternitate este mai mică decât alocaţia.  

Durata maximă de acordare este de 16 săptămâni.  
 
Indemnizaţia pentru concediul parental  
Fiecare părinte care a lucrat în Luxemburg cel puţin un an neîntrerupt are dreptul la 

concediu parental. Acesta poate fi de maxim un an (un an, dacă lucrează în această perioadă cu 
jumătate de normă sau şase luni, dacă nu lucrează deloc). Dacă ambii părinţi doresc concediu 
parental, perioadele trebuie să se succeadă. Dacă unul dintre părinţi nu are dreptul la concediu, 
celălalt părinte are dreptul la două concedii. 

Concediul parental se poate lua până la o vârstă maximă a copilului de 5 ani.  
Indemnizaţia de concediu nu se cumulează cu alte tipuri de prestaţii. Condiţiile de acordare 

sunt complexe, în funcţie de locul de muncă şi de situaţia familială.  
 
Alocaţia familială 
Se acordă copilului pentru completarea veniturilor pentru creşterea acestuia. Acesta trebuie 
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să fie rezident în Luxemburg iar măcar unul dintre părinţi să fie supus legislaţiei luxemburgheze în 
materie de securitate socială. În caz contrar se aplică anumite proceduri excepţionale. 

Copilul poate beneficia de alocaţie până la 18 ani, până la 27 de ani (dacă îşi continuă 
studiile) sau pe termen nelimitat (cazul copiilor cu dizabilităţi).  

 
Alocaţia de început de an şcolar 
Se acordă la început de an şcolar pentru completarea cheltuielilor ce pot apărea. Copilul 

trebuie să aibă cel puţin 6 ani.  
 
Alocaţia pentru educaţie 
Condiţiile de acordare sunt foarte complexe şi depind de situaţia profesională a părinţilor şi 

de venituri. Se acordă până la vârsta de doi ani sau în anumite cazuri particulare până la vârsta de 4 
ani a copilului.  

 
Boni  
Bonificaţia suplimentară numită boni pour enfant, introdusă în 2008, se adresează familiilor 

plătitoare de impozite statului luxemburghez care primesc deja alocaţii familiale. Aceasta este o 
formă de ajutor complementară deducerii de impozite şi oferă anumite avantaje fiscale.  

 
Pentru informaţii detaliate, consultaţi site-ul www.cnpf.lu. 

 
 
 
 
 
 

 
4. Sănătate 
4.1. Sistemul de sănătate din Luxemburg 
 
În Luxemburg, instituţia abilitată să administreze asigurările de sănătate obligatorii este 

Casa Naţională de Sănătate – CNS – (Caisse Nationale de Santé sau Gesondheetskees). La cerere, 
pe baza unor anumite documente justificative (acestea diferă de la caz la caz, în funcţie de statutul 
solicitantului: salariat, mic întreprinzător, membru de familie al unei persoane asigurate), CNS 
eliberează asiguraţilor săi carduri de securitate socială prin care se poate face dovada apartenenţei la 
sistemul de asigurări de sănătate luxemburghez. Asiguraţii prezintă cardul atât când se adresează 
medicului pentru consultaţii sau tratamente de specialitate, cât şi când cumpără de la farmacie 
medicamente cu reţetă de la medic.  

În Luxemburg, serviciile medicale se plătesc pe loc (la cabinetul medical sau prin virament 
bancar) pe bază de factură. Factura originală, dovada efectuării plăţii, numărul de securitate socială 
(de pe cardul eliberat de CNS) şi datele de cont bancar se trimit prin poştă (gratuit, fără timbru) la 
CNS (în maxim trei ani de la data facturii), în vederea rambursării. Rambursarea se face, în funcţie 
de tipul serviciului medical, în cel mult câteva luni. De asemenea, asiguratul este înştiinţat prin 
poştă dacă rambursarea a fost aprobată şi i se comunică coeficientul de rambursare şi suma 
rambursată, în conformitate cu legea în vigoare.  

 
Pentru mai multe detalii, cei interesaţi pot consulta site-ul www.cns.lu. Pentru informaţii 

privind formularele ce trebuie completate pentru obţinerea cardului de sănătate sau pentru 
modificarea adresei, a contului bancar, etc., accesați site-ul http://www.cns.lu/assures.  
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4.2. Cabinete medicale, clinici şi spitale. Urgenţe 
 
În Luxemburg, cea mai mare parte a serviciilor medicale este asigurată de sistemul privat. 

Numele, specializarea şi datele de contact ale medicilor se găsesc în Pagini Aurii sau pe 
www.luxweb.lu. Pacienţii au dreptul să îşi aleagă medicul în funcţie de problemele care îi supără, 
dar este bine ca la început să consulte un generalist pentru a fi îndrumaţi de către acesta spre un 
anume specialist, dacă este cazul. În general medicii lucrează pe bază de programare şi fiecare 
medic are o politică proprie privind rezolvarea unor probleme mai urgente (unii rezervă un timp 
special la începutul sau la sfârşitul programului pentru pacienţii neprogramaţi).  

În Marele Ducat se găsesc clinici şi spitale în toate oraşele mari: Luxemburg, Esch-sur-
Alzette, Ettelbruck, Wiltz etc. În capitală există trei spitale mari:  

 
Centre Hospitalier de Luxembourg 
4 r. Nicolas-Ernest Barblé   
L-1210 Luxemburg 
 
ZithaKlinik 
36 r. Sainte Zithe  
L-2763 Luxemburg  
 
Hôpital Kirchberg 
9 r. Edward Steichen  
L-2540 Luxemburg  
 
În nordul Marelui Ducat, serviciile medicale spitaliceşti sunt asigurate de Centre Hospitalier 

Saint Louis din Ettelbruck, iar în sudul ţării de Centre Hospitalier Émile Mayrisch (CHEM) din 
Esch-sur-Alzette. 

 
Important! Lista cu toate spitalele şi clinicile poate fi consultată pe site-urile www.luxweb.lu 

sau www.editus.lu  
 
În caz de urgenţă, se foloseşte numărul 112 pentru situaţiile în care sunt răniţi şi numărul 

113 pentru alte probleme. Cele două numere sunt valabile atât pentru urgenţele de ordin medical, 
cât şi pentru cele în care se solicită prezenţa poliţiei. 

Urgenţele sunt preluate de marile spitale prin rotaţie. Pentru a afla care dintre spitale asigură 
urgenţa la un anumit moment, cei interesaţi pot suna la 113 sau pot consulta site-urile: 

 
http://www.police.public.lu/informations_pratiques/Service_Urgence_Hospitalier/index.html  

sau  
http://www.112.public.lu/urgences/index.html.  

 
Pe cel de-al doilea site se găseşte şi lista farmaciilor de gardă (deschise prin rotaţie, non-stop 

în zilele nelucrătoare şi după ora 18 în cele lucrătoare).  
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O parte din urgenţele medicale pot fi rezolvate şi de medicii generalişti de la Maisons 
Medicales din cele trei mari oraşe: Luxemburg, Esch-sur-Alzette şi Ettelbruck. Acest serviciu este 
disponibil în timpul săptămânii între 20.00 şi 7.00 şi în zilele nelucrătoare între 8.00 şi 7.00 a doua 
zi.  

Adresele celor trei Maisons Medicales sunt: 
 
Luxembourg-ville  
59, Rue Michel Welter, L-2730 Luxemburg 
Esch-sur-Alzette  
70, rue Émile Mayrisch, L-4240 Esch/Alzette. 
Ettelbruck   
110, avenue Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck. 
 
Urgenţele stomatologice sunt asigurate de Centre Hospitalier de Luxembourg, de sâmbăta, 

de la ora 14.00, până duminica la ora 18.00. 
Pentru copiii mai mici de 14 ani, urgenţele sunt asigurate nonstop de un serviciu specializat, 

la Centre Hospitalier de Luxembourg. 
 
Pentru informaţii suplimentare privind serviciile medicale poate fi consultat site-ul: 
http://www.sante.public.lu/fr/systeme-sante/services-urgence-garde/hors-

urgence/index.html.  
Lista spitalelor şi clinicilor luxemburgheze poate fi accesată aici:  
http://www.112.public.lu/urgences/gardes/hopitaux.html. 
 
În cazul în care vă interesează să contactaţi un medic sau un farmacist român care 

profesează în Marele Ducat de Luxemburg, puteţi consulta lista informativă din capitolul 9 al 
Ghidului, intitulat „Prezenţe româneşti”. 

 
4.2 Asigurarea medicală obligatorie şi cea  suplimentară  
 
Indiferent de vârstă şi de starea momentană a sănătăţii, asigurarea medicală rămâne una 

dintre primele preocupări ale unui nou-venit în Luxemburg, alături de procurarea unei locuinţe şi 
asigurarea unei forme de venit.  

Este important de precizat că legislaţia aplicabilă variază în funcţie de scopul deplasării 
cetăţeanului român în Marele Ducat de Luxemburg.  

1. Pentru deplasările în scop turistic, este suficientă o asigurare europeană făcută în 
România. În acest caz, cetăţenii români beneficiază de rambursarea în procent de 80% a 
consultaţiilor de orice fel din partea Casei Naţionale de Sănătate din Luxemburg. 

2. Pentru cetăţenii români detaşaţi în Marele Ducat de Luxemburg pe o perioadă mai mică 
de 24 de luni, cu posibilitatea unei prelungiri pe până la 12 luni, este necesară o asigurare europeană 
realizată tot în România. Conform reglementărilor Regulamentului 987/2009, intrat în vigoare la 1 
mai 2010, condiţiile de asigurare din ţara în care se află detaşatul, pot fi „ameliorate”, în speţă 
negociate cu Casa Naţională de Sănătate din Luxemburg.  

În situaţia în care cetăţeanul român prestează activităţi în două sau mai multe dintre statele 
membre, se vor aplica, după caz, următoarele reguli: 

– în situaţia în care cetăţeanul român prestează activităţi salariale în diferite state pentru 
acelaşi angajator, asigurarea medicală va fi acoperită de către Casa Naţională de Sănătate din ţara de 
rezidenţă a muncitorului român şi în care activitatea profesională este cea mai intensă (peste 25%);  
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– în situaţia în care în ţara de rezidenţă a muncitorului român activitatea profesională este 
sub 25%, asigurarea medicală va fi acoperită de către Casa Naţională de Sănătate din ţara de 
rezidenţă a companiei la care este angajat cetăţeanul român. 

3. Pentru muncitorii români cu regim de transfrontalieri – cetăţenii români care lucrează în 
Luxemburg dar care locuiesc în regiunile de graniţă din Franţa, Germania sau Belgia – asigurarea 
medicală va fi plătită de către angajator, dacă este vorba despre o detaşare. Pentru aceştia, există 
obligaţia de a se declara la Casa Naţională de Sănătate din ţara în care locuiesc, după ce au primit în 
prealabil o „declaraţie de intrare” din partea Casei Naţionale de Sănătate din Luxemburg.  

4. Cetăţenii români care au lucrat în Luxemburg, dar care au intrat în şomaj, intră sub tutela 
Administraţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă, rămânând, implicit, sub acoperirea medicală 
oferită de Casa Naţională de Sănătate din Luxemburg.  

5. În cazul cetăţenilor români aflaţi în Luxemburg fără contract de muncă, şi care nu 
beneficiază nici de şomaj, este necesară o asigurare medicală voluntară la Casa Naţională de 
Sănătate. Această asigurare are o valoare lunară de 90,87 EUR şi permite rambursarea prestaţiilor 
medicale în procent de 80 % după minimum 3 luni de cotizaţie. 

6. Pentru cetăţenii români cu statut de independent în Marele Ducat de Luxemburg, 
asigurarea medicală este obligatorie. Costul acestei asigurări, subscrise la Casa Naţională de 
Sănătate din Luxemburg, costă 114,43 EUR.  

7. Pentru cetăţenii români pensionari, legislaţia aplicabilă depinde de ţara în care aceştia îşi 
primesc pensia şi de ţara în care au rezidenţa. Asigurarea europeană rămâne necesară.  

8. Pentru cetăţenii români studenţi, asigurarea medicală este gratuită pe toată durata 
şcolarizării lor în Luxemburg, aceştia aflându-se sub protecţia Universităţii din Luxemburg şi a 
Casei Naţionale de Sănătate.  

 
Important! În Luxemburg nu se aplică noţiunea de tratament medical gratuit. Cu excepţia 

urgenţelor, orice serviciu medical se plăteşte şi va fi rambursat, în conformitate cu anumite tabele 
prestabilite.  

 
În situaţiile normale, care nu presupun spitalizarea, ci doar o consultaţie din partea unui 

medic generalist sau a unui medic specialist, un cetăţean român care beneficiază de asigurare 
europeană va plăti consultaţia, tratamentul, medicamentele, urmând să solicite rambursarea printr-o 
scrisoare adresată Casei Naţionale de Sănătate din Luxemburg. În această scrisoare va fi menţionat 
contul în care pot fi rambursaţi banii plătiţi pentru consultaţie/tratament, cetăţeanul român urmând 
să ataşeze şi o copie a facturii primite de la medic.  

 
După rambursare (care se face în proporţie de aproximativ 80%), Casa Naţională de 

Sănătate din Luxemburg şi Casa Naţională de Sănătate din România îşi reglează situaţiile financiare 
conform acordurilor existente în cadrul Uniunii Europene.  

În situaţia în care un cetăţean român asigurat în România (fie activ, fie pensionar), posesor 
al unui card european de sănătate, suferă un accident sau necesită internarea de urgenţă într-un 
spital din Luxemburg, medicii îi vor acorda asistenţa necesară, costul tratamentului şi al spitalizării 
urmând să fie reglat printr-o comunicare directă între Casa de Asigurări din România la care este 
afiliat cetăţeanul român şi spitalul/unitatea medicală din Luxemburg.  

În situaţia în care cetăţeanul român nu are încheiată nicio formă de asigurare medicală, va 
suporta personal costurile tratamentului şi ale spitalizării. În situaţia în care cetăţeanul român 
demonstrează că nu este în situaţia de a plăti aceste costuri (nu are loc de muncă, locuinţă, se află 
într-o situaţie deosebită) asistentul social care gestionează cazul poate întocmi un dosar prin care 
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solicită Ministerului Sănătăţii din Luxemburg suportarea totală sau parţială a costurilor 
tratamentului/spitalizării.  

Aceste situaţii se referă însă doar la cazurile cu adevărat excepţionale. În condiţii normale, 
incapacitatea de a achita costurile tratamentului/spitalizării atrage chemarea în instanţă a persoanei 
care a beneficiat de serviciile medicale fără să achite costurile.  

Orientativ, costul unei consultaţii normale este de 35,90 EUR. În situaţii de urgenţă, un 
medic specialist sau chiar un medic de familie poate să opteze pentru preţul consultaţiei între 51,70 
EUR şi 123,80 EUR, în funcţie de timpul acordat pacientului. Utilizarea aparaturii medicale poate 
face ca la factură să se adauge un preţ suplimentar care variază între 83,60 EUR şi 220,45 EUR 
(ultimul dintre exemple se referă, de pildă, la un scanner de tiroidă).  

În cazul unei vizite la stomatolog, costul unei anestezii este de 9,80 EUR, cost care nu va fi 
rambursat de Casa Naţională de Sănătate, iar al unei obturaţii de canal de 41,90 EUR. În plus, o 
radiografie dentară costă 26 EUR. În cazul unui examen ginecologic, examenul total însoţit şi de o 
ecografie este de 70,80 EUR.  

Preţurile se regăsesc în codurile de pe reţetele primite de la medic. 
 
Explicaţia codurilor se poate găsi la adresa:  
http://www.cns.lu/?p=111. 
  
În situaţia în care cetăţeanul român nu suferă un accident sau nu necesită o spitalizare 

urgentă, poate beneficia de tratament/spitalizare în Marele Ducat de Luxemburg doar după ce 
subscrie la o asigurare medicală europeană şi cere acordul prealabil al Casei de Asigurări de 
Sănătate din Luxemburg sau al medicului care l-ar putea trata. În situaţia în care solicitarea de 
acordare de asistenţă pe teritoriul luxemburghez este respinsă, cetăţeanul român poate urma 
tratamentul sau poate solicita spitalizarea, urmând să achite însă personal toate costurile, fără 
posibilitatea unei rambursări sau a unui acord între Casele de Sănătate din România şi Luxemburg.  

 
În cazul situaţiilor de urgenţă, trebuie apelat serviciul 112. Detalii aici: 
http://www.112.public.lu/organisation/servamb/index.html 
 
În Luxemburg funcţionează şi câteva societăţi private care asigură transportul în situaţii de 

urgenţă.  
De asemenea, o serie de spitale şi clinici pot pune la dispoziţie la cerere transportul 

pacienţilor în ambulanţe sanitare sau avioane speciale, cu medic supraveghetor. Costul pentru 
transportarea unui pacient din Luxemburg în România este de 6 000 de euro în ambulanţă sanitară 
şi 9 500 de euro în avion sanitar.  

  
Pentru cetăţenii români stabiliţi în Luxemburg există posibilitatea subscrierii unei asigurări 

medicale complementare care măreşte cuantumul rambursării costurilor tratamentelor şi ale 
vizitelor medicale până la 100 %. 

 
Aceste companii de asigurari complementare (DKV, Medicis, Caisse Medico-Chirurgicale) 

lucrează în colaborare cu companiile de asigurări; produsele lor sunt comercializate de către agenţii 
companiilor de asigurări partenere. Preţurile variază de la companie la companie. Ele sunt stabilite 
şi în funcţie de vârstă, sex şi grad de sănătate/boală. 

Toate companiile de asigurări medicale complementare îşi rezervă dreptul de a refuza un 
eventual client. 
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Există şi o formă de asigurare care acoperă întreaga familie oriunde în lume, în caz de 
urgenţe medicale (asigurând şi repatrierea, dacă este cazul), la un preţ de 80 de euro pe an, numită 
Air Rescue: 

http://www.lar.lu/ 
 
 
5. Ocuparea forţei de muncă şi mediul de afaceri 
5.1. Reglementări privind permisul de muncă 
 
Reglementări generale 
Guvernul luxemburghez a decis în septembrie 2008 menţinerea (pentru încă trei ani de zile, 

începând cu 1 ianuarie 2009) obligativităţii obţinerii unei autorizaţii de muncă pentru cetăţenii 
români şi bulgari. 

Sunt exceptaţi de la această regulă membrii de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene care 
nu au nevoie de o astfel de autorizaţie. 

De asemenea, studenţii români şi bulgari care urmează cursurile unui institut de învăţământ 
public sau privat autorizat în Luxemburg se pot angaja fără să aibă nevoie de permis de muncă.  

 
Procedura de obţinere a permisului de muncă 
Pentru obţinerea permisului de muncă, cei interesaţi trebuie să depună o cerere la Ministerul 

Afacerilor Externe şi al Emigraţiei. Cererea trebuie să conţină numele, prenumele şi datele 
personale ale solicitantului şi este necesar să fie însoţită de un dosar cu următoarele documente: 

– scrisoare de intenţie; 
– curriculum vitae; 
– copie integrală a paşaportului, autentificată conform cu originalul; 
– copii ale diplomelor şi calificărilor profesionale, autentificate conform cu originalul; 
– contractul de muncă, datat şi semnat de către angajat şi de către angajator. 
Solicitantul va primi un răspuns de la Ministerul Afacerilor Externe în aproximativ trei luni 

de la momentul depunerii cererii. Dosarele incomplete sunt refuzate şi retrimise solicitanţilor. 
În cazul unui răspuns negativ sau al depăşirii duratei de trei luni de zile, solicitantul poate 

introduce un recurs la Tribunalul Administrativ împotriva deciziei de refuz al permisului de muncă. 
  
5.2. Piaţa muncii  
 
Odată cu criza financiară, companiile din domeniul privat au fost afectate puternic. Multe 

dintre întreprinderile mici şi mijlocii s-au retras sau au fost declarate falimentare. Câteva dintre 
marile companii au făcut concedieri şi relocări. Aceste probleme s-au adăugat reţinerilor pe care 
companiile le au cu privire la angajarea unei persoane care necesită permis de muncă.  

Piaţa muncii în Luxemburg a rămas dominată de trei sectoare: financiar-bancar, consultanţă 
(financiară, IT) şi instituţii europene. Continuă să joace un rol important companiile de audit, cele 
din domeniul industrial (deşi puternic afectate de criză) şi IT, precum şi cele axate pe cercetare sau 
traduceri.  

O particularitate a Luxemburgului este mediul multicultural. De aceea, cunoaşterea a cât 
mai multe limbi străine constituie un avantaj, iar uneori chiar o necesitate.  

În funcţie de domeniul dorit, există mai multe modalităţi prin care cei interesaţi pot găsi un 
loc de muncă. 

Site-urile internet sunt una dintre cele mai folosite metode, în special de către tineri. 
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Realizarea unui CV online şi înscrierea pe un site specific prezintă următoarele avantaje: 
– CV-ul poate fi consultat rapid de către recrutori – sunt bune, în special, CV-urile 

structurate, pentru că permit căutarea după anumite criterii; 
– se permite accesul la o listă de posturi şi de companii; 
– există posibilitatea ca cel care şi-a depus CV-ul să fie anunţat automat când se publică 

posturi care corespund criteriilor precizate de el. 
Cele mai populare site-uri de recrutare sunt www.monster.lu şi www.jobs.lu 
În ziare, chiar şi în cele distribuite gratuit, se pot găsi anunţuri, deşi în număr mai mic decât 

pe site-urile de recrutare.  
Există, de asemenea, agenţii de recrutare care intermediază şi constituie baze de date cu CV-

uri. Aceste agenţii nu percep taxe de la persoanele care caută un loc de muncă, ci de la angajator. 
Unele dintre ele sunt specializate pe anumite domenii, pe posturi temporare sau pe posturi în 
servicii.  

 
Important! Agenţiile de recrutare pot pune candidaţilor condiţia să aibă deja drept de muncă 

în Luxemburg. 
  
Persoanele care au dreptul la şomaj în Luxemburg pot beneficia de serviciile Administraţiei 

Muncii (ADEM – Administration de l’emploi) pentru căutarea unui nou loc de muncă. La agenţiile 
ADEM sunt instalate automate la care cei înscrişi pot accesa ofertele de muncă disponibile. ADEM 
oferă şi asistenţă în procesul de căutare a unui loc de muncă sau de reorientare profesională.  

O altă metodă frecvent utilizată este depunerea de candidaturi spontane, fie prin scrisori de 
intenţie adresate departamentelor de resurse umane ale diferitelor firme, fie prin site-urile de 
internet ale firmelor. Uneori, pe aceste site-uri se pot completa CV-uri în format specific. Limba de 
redactare a CV-ului trebuie să fie adaptată la companie. De cele mai multe ori se acceptă engleza, 
dar nu este o regulă. Este bine ca CV-ul să fie însoţit de o scrisoare de intenţie.  

 Saloanele şi târgurile de recrutare sunt anunţate şi în presă. Universitatea Luxemburg 
organizează de două ori pe an un eveniment la Luxexpo: meet@uni.lu. Acesta face parte dintr-o 
serie de manifestări ce se adresează în special tinerilor care au terminat studiile. Evenimente 
asemănătoare se organizează şi la Frankfurt, Trier, Munchen.  

  
5.3. ADEM – Indemnizaţia de şomaj 
  
Administraţia Muncii (Administration de l’emploi – ADEM) este agenţia luxemburgheză 

care gestionează problemele legate de forţa de muncă. Aparţine de Ministerul Muncii şi are mai 
multe atribuţii în domenii precum: plasarea forţei de muncă, şomaj, orientare profesională, asistenţă 
atât privind cererea cât şi oferta de forţă de muncă. De la ADEM se pot obţine toate informaţiile ce 
vizează piaţa muncii în Luxemburg.  

Ajutorul de şomaj poate fi solicitat de persoanele care şi-au pierdut locul de muncă 
independent de voinţa lor.  

 
Condiţii necesare  
Pentru ca un fost salariat să primească ajutor de şomaj trebuie: 
– să fie înscris la ADEM (Administraţia Muncii) ca solicitant activ al unui loc de muncă; 
– să rezide legal pe teritoriului Luxemburgului; 
– să fie în şomaj involuntar, însemnând că a fost concediat din dorinţa angajatorului şi nu a 

demisionat de comun acord cu acesta şi nici nu a fost concediat din cauza unor greşeli considerate 
drept grave de către angajator; 
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– să fi lucrat cel puţin şase luni de zile, într-un regim cu normă întreagă (40 de ore pe 
săptămână) sau cu normă parţială (cel puţin 16 ore pe săptămână); 

– să domicilieze pe teritoriul Luxemburgului în momentul concedierii (în cazul unui 
contract cu durată nedeterminată) sau cel puţin cu şase luni înaintea termenului (în cazul unui 
contract cu durată determinată); 

– să aibă vârsta cuprinsă între 16 şi 64 de ani; 
– să fie apt de muncă, disponibil pe piaţa forţei de muncă şi gata să accepte orice post care 

corespunde cu competenţele sale; 
– să nu beneficieze de alte venituri (pensie, indemnizaţie de invaliditate sau indemnizaţie în 

urma unui accident). 
Aceste reguli sunt valabile şi în cazurile de concediere economică şi de concediere cu 

preaviz, precum şi în cazul unei demisii justificate (cauzată de o greşeală gravă din partea 
angajatorului). 

Dacă solicitantul respectă toate aceste condiţii, el este îndreptăţit să primească indemnizaţie 
de şomaj. 

Dacă solicitantul constituie obiectul unei concedieri cu efect imediat pe care o consideră ca 
fiind abuzivă, poate introduce o petiţie împotriva angajatorului la Tribunalul Muncii. În acelaşi 
timp, el poate face un recurs la acelaşi tribunal pentru a obţine dreptul provizoriu la ajutor de şomaj, 
pe durata desfăşurării procesului. 

 
Pentru mai multe informații se pot consulta: 
Site-ul Ministerului Afacerilor Externe şi al Emigraţiei: www.mae.lu.  
Site-ul Ministerului Justiţiei: www.mj.public.lu.  
Site-ul guvernului: www.gouvernement.lu.  
Site-ul ADEM: www.adem.lu.  
 
5.4. Antreprenoriat 
Cei ce intenţionează să îşi deschidă o firmă în Luxemburg vor găsi în acest subcapitol câteva 

informaţii privind mediul economic şi modalităţile de a pune în practică diferite proiecte de afaceri, 
fie ca independent, fie ca întreprindere.  

 Luxemburgul, unul dintre statele fondatoare ale Uniunii Europene, face parte atât din 
spaţiul economic Benelux, cât şi din Marea Regiune (ce cuprinde regiunea Saarbrücken din 
Germania, regiunea Lorena din Franţa şi Marele Ducat de Luxemburg în întregime) demonstrându-
şi permanent deschiderea spre colaborare, inter-schimb şi asociere socioeconomică cu ţările vecine 
şi cu celelalte ţări europene. La ora actuală, economia luxemburgheză se bazează, în principal, pe 
industria financiară, pe IT, pe activitatea din instituţiile europene, pe inovaţie şi cercetare şi din ce 
în ce mai puţin pe tradiţionala industrie de oţelărie. O caracteristică distinctă a spaţiului economic 
luxemburghez o reprezintă tratatele cu statele vecine prin care cei care lucrează în Luxemburg au 
anumite avantaje. Astfel se creează condiţii propice pentru fenomenul transfrontalier: rezidenţi din 
Franţa, Germania sau Belgia lucrează în Luxemburg şi fac naveta zilnic.  

 
Mai multe informaţii privind acest aspect se regăsesc în capitolul „Transfrontalieri”. 
 
5.4.1. Înfiinţarea unei firme 
În Luxemburg, statul încurajează crearea de noi firme prin facilităţi/ajutoare financiare, în 

funcţie de domeniul de activitate, precum şi prin servicii de consiliere şi cursuri specializate. 
Alegerea tipului de firmă trebuie să ţină seama de domeniul de activitate, pentru că există diferenţe 
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importante între modul în care se înfiinţează o firmă comercială, de artizanat, de consultanţă sau din 
domeniul financiar. Pentru fiecare domeniu de activitate sunt necesare autorizaţii specifice. Legile 
care guvernează dreptul comercial în Luxemburg sunt: Legea din 10 august 1915 şi Legea din 25 
august 2006. 

De cele mai multe ori, pentru crearea unei firme, este necesar să se obţină o autorizaţie de 
înfiinţare eliberată de Ministerul Claselor Mijlocii. Obligativitatea acestei autorizaţii vizează toate 
activităţile comerciale sau cu caracter comercial – artizanat, comerţ, prestări servicii sau anumite 
profesiuni liberale cu implicaţii comerciale. Doar anumite activităţi intelectuale, care nu sunt 
considerate ca aparţinând categoriei de profesii liberale, sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei 
de înfiinţare. Pentru obţinerea autorizaţiei, sunt necesare următoarele: 

– cerere de eliberare a autorizaţiei de înfiinţare; 
– achitarea unei taxe de 24 Euro; 
– dovada calificărilor profesionale; 
– declaraţie pe propria răspundere; 
– certificat de non-faliment – se obţine de la notar şi se semnează în faţa acestuia; 
– extras de cazier judiciar din ţara de reşedinţă; 
– copie după un act de identitate. 
Profesiile liberale pentru care este necesar să se obţină autorizaţie de înfiinţare sunt: 
– arhitect; 
– inginer; 
– contabil şi expert contabil; 
– geodez/cartograf/inginer de cadastru; 
– consultant şi consilier economic sau de proprietate intelectuală. 
Pentru profesiile de avocat, medic etc. este nevoie să se obţină o autorizaţie specială de 

liberă practică, ce nu se obţine de la Ministerul Claselor Mijlocii. 
Comerţul en detail sau en gros, precum şi toate tipurile de prestări de servicii cu caracter 

comercial fac obiectul autorizaţiei de înfiinţare. Pentru obţinerea acesteia, cei interesaţi trebuie să îşi 
demonstreze onorabilitatea profesională şi cunoştinţele de gestiune a întreprinderii, fie printr-o 
diplomă în domeniul economic sau de gestiune a întreprinderii, fie prin experienţă profesională. Cei 
care nu întrunesc aceste condiţii se pot înscrie la cursurile serale specifice puse la dispoziţia 
doritorilor de Camera de Comerţ. Absolvirea acestor cursuri şi trecerea examenului final sunt 
considerate a fi suficiente pentru obţinerea dreptului de a exercita o activitate comercială 
recunoscută de Ministerul Claselor Mijlocii. 

Pe lângă autorizaţia de înfiinţare, mai sunt necesare: înregistrarea în Registrul Comerţului şi 
Societăţilor (RCS), cererea unui număr de TVA, declaraţia iniţială pentru impozite şi înregistrarea 
la Centrul Comun de Securitate Socială (CCSS). 

La fel ca în România, înregistrarea unei firme, cu toate demersurile necesare, se face la 
Registrul Comerţului şi Societăţilor (RCS). RCS ţine evidenţa tuturor persoanelor fizice şi juridice 
care prestează activităţi comerciale pe teritoriul Luxemburgului. RCS colectează două categorii de 
informaţii: 

– date de identificare şi date juridice (denumire, formă, capital social, consiliu de 
administraţie, consultanţi financiari, împuterniciţi etc.); 

– bilanţul anual. 
Activitatea RCS vizează activitatea următoarelor structuri: 
– comercianţi persoane fizice; 
– societăţi comerciale; 
– grupuri de interes economic; 
– sucursale create în Luxemburg de societăţi din alte state; 
– societăţi civile; 
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– asociaţii fără scop lucrativ; 
– fundaţii; 
– asociaţii de întrajutorare; 
– asociaţii agricole; 
– organizaţii publice stabilite de stat sau de administraţiile locale; 
– alte persoane juridice a căror înregistrare este prevăzută de lege. 
 
Cei interesaţi pot accesa site-ul Camerei de Comerţ pentru informaţii practice suplimentare: 
http://www.cc.lu/index.php?page=6&type=&id=&pg=0 
 
 La fel ca în dreptul comercial român, societăţile pot fi clasificate, după natura lor, astfel: 
– societăţi de capitaluri (societăţi anonime – SA, echivalentul societăţilor pe acţiuni din 

România, societăţi anonime unipersonale, societăţi cu responsabilitate limitată – SaRL, echivalente 
SRL-urilor din România, societăţi cu responsabilitate limitată unipersonale); 

– societăţi de persoane sau individuale (societăţi în nume colectiv – SENC, societăţi în 
comandită simplă – SECS şi societăţi individuale). 

 
Pentru a afla mai multe despre particularităţile şi cerinţele specifice fiecărui tip de societate 

puteţi consulta următoarele site-uri: 
– pentru societăţi de persoane 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/forme-juridique/entreprise-

individuelle_societe-personnes/tableau-comparatif/index.html; 
– pentru societăţi de capitaluri 
http://www.guichet.public.lu/fr/entreprises/creation/forme-juridique/societe-

capitaux/tableau-comparatif/index.html. 
 
 
Legea din 25 august 2006 a introdus o nouă variantă de societate anonimă (SA) numită 

Societate Anonimă Europeană (SE). SE nu este o nouă formă de societate comercială, ci o variantă 
a SA având câteva trăsături specifice. Pentru un SE există reguli de funcţionare care se aplică la 
nivel european, dar şi reguli specifice ţării în care ia naştere. SE de drept luxemburghez nu poate fi 
o societate start up, care îşi începe activitatea direct în această formă. Un SE se poate crea: 

– prin fuziunea a două sau mai multe SA deja existente, dintre care cel puţin două se supun 
dreptului comercial a două state diferite din spaţiul UE; 

– prin constituirea unei SE Holding care reuneşte SA-uri sau SaRL-uri deja existente şi care 
aparţin spaţiului economic al UE sau care deţin de cel puţin doi ani filiale în spaţiul economic UE; 

– prin transformarea unei SA, dacă are de cel puţin doi ani, o filială supunându-se dreptului 
comercial al unui stat membru UE; 

– prin constituirea unei filiale SE de către societăţi de persoane, comerciale sau societăţi 
civile de drept public sau privat dintre care minimum două dintre ele se supun dreptului a două state 
diferite, membre ale UE. 

 
Un element important al procedurii de creare a unei firme este planul de afaceri. Acesta 

trebuie să cuprindă următoarele: un studiu de piaţă pentru identificarea clientelei, necesităţile de 
finanţare, o estimare a bugetului, un plan de marketing etc. Camera de Comerţ împreună cu 
Institutul Universitar Internaţional Luxemburg au creat o aplicaţie cu instrumente on line pentru a-i 
ajuta pe întreprinzători să pună la punct planul de afaceri (www.businessplan.lu)  
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De regulă, în Luxemburg, la înfiinţarea unei societăţi se acceptă ca finanţarea să fie 
asigurată 1/3 din fonduri proprii şi 2/3 din fonduri provenind de la diverşi investitori. Cei interesaţi 
să creeze o societate se pot adresa Societăţii Naţionale de Credit şi Investiţii (SNCI) care pune la 
dispoziţia doritorilor diferite instrumente financiare, cum ar fi: creditul de echipament industrial, 
împrumutul pentru creaţie sau diferite împrumuturi pe termen lung şi mediu. Un alt organism 
important ce poate fi cooptat ca partener într-o investiţie este La Mutualité de Cautionnement et 
d’Aide aux Commerçants (MCAC), care poate face oficiile de garant în cazul în care cel care 
intenţionează să pornească o afacere nu are suficiente garanţii pentru împrumuturile solicitate. 

Există mai multe tipuri de ajutoare publice pentru întreprinzători în funcţie de domeniul de 
activitate. Cei interesaţi se pot adresa direct la Camera de Comerţ, departamentul pentru 
întreprinderi (Espace Enteprise), sau la MCAC. 

În ce priveşte obligaţiile fiscale, există două variante: 
– Societăţile de persoane sau unipersonale sunt considerate din punct de vedere fiscal 

„transparente”, adică impozitarea îi vizează direct pe patron sau pe asociaţi ca indivizi, persoane 
fizice. În funcţie de venit, impozitul poate varia între 8 şi 38%. 

– Societăţile de capitaluri sunt considerate din punct de vedere fiscal „opace”, profitul lor 
fiind supus impozitării în manieră autonomă. Societăţile plătesc atât un impozit pe profit, cât şi un 
impozit către administraţia locală, cele două însumate ajungând chiar până la 30%. Impozitul către 
administraţia locală este diferit de la o localitate la alta. Cel mai scăzut impozit local este perceput 
de oraşul Luxemburg. 

 
Pentru mai multe detalii, cei interesaţi pot contacta Administraţia financiară 

(L’Administration des Contributions Directes – www.impotsdirects.public.lu).  
Informaţii privind TVA-ul se pot găsi pe site-ul www.aed.public.lu.  
 
5.4.2 Statutul de independent 
În Marele Ducat de Luxemburg se consideră că fac parte din categoria de lucrător 

independent toate persoanele care desfăşoară o activitate profesională pe cont propriu. Activităţile 
autorizate care intră în această categorie trebuie fie să aibă avizul Camerei de Meserii (Chambre des 
Métiers), a Camerei de Comerţ (Chambre de Commerce) sau a Camerei Agricole (Chambre 
d'Agriculture), fie să se încadreze în categoria activităţilor cu caracter intelectual şi non-comercial. 
Termenul de lucrător independent se apropie din punct de vedere juridic de ceea ce în România 
numim „persoană fizică autorizată”, dar în Luxemburg are un sens mai larg. 

În această categorie intră, în primul rând, asociaţii care deţin minim 25% din părţile sociale 
ale întreprinderilor cu profil de artizanat, comerţ, agricultură sau activitate intelectuală, fie că sunt 
societăţi în nume colectiv, societăţi în comandită simplă sau societăţi cu răspundere limitată. 

În al doilea rând sunt vizaţi administratorii, comanditaţii sau mandatarii societăţilor 
anonime, ai societăţilor în comandită pe acţiuni sau ai societăţilor cooperative ce au ca obiect de 
activitate artizanatul, comerţul, agricultura sau doar o activitate pur intelectuală, care sunt delegaţi 
să gestioneze zilnic activităţile firmei.  

În al treilea rând sunt cuprinşi în categoria de lucrători independenţi cei ce practică o 
meserie liberală, de comerciant, de artizan sau industrială pentru care au obţinut autorizaţia de 
înfiinţare conform legii. 
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Modul în care se obţine statutul de independent diferă de la caz la caz, în funcţie de domeniul de 
activitate. Cei interesaţi trebuie să se adreseze pentru informaţii complete la Camera de Comerţ. 

Ca regulă generală, pentru a obţine statutul de independent este necesară o autorizaţie de 
înfiinţare de la Ministerul Claselor Mijlocii, o înregistrare la Registrul Comerţului şi un număr de 
TVA. De asemenea, este obligatorie înscrierea la CCSS şi plata cotizaţiei aferente (cu un minim, în 
2010, de 390 de euro pe lună). Se mai plătesc şi alte contribuţii, cum ar fi, de exemplu, cea pentru 
fondul de pensii. Impozitul este variabil, în funcţie de venituri şi cheltuieli. 

 
Important! Statutul de independent este util mai ales pentru cei ce lucrează în: consultanţă, 

IT, grafică, arhitectură, contabilitate, traduceri, artă, artizanat sau pentru cei ce practică profesii 
liberale: avocați, medici, psihologi etc. 

 
Pentru mai multe informaţii cei interesaţi pot accesa site-urile: 
www.cc.lu; sau  
http://www.cdm.lu/pls/CDM/GetRub?lng=FR&rub=993&p=275&n=&f=275. 
 
 
 
 
6. Transport / mobilitate 
6.1. Reţeaua de Transport Public 
 
Reţeaua de transport public din Luxemburg este compusă din linii de tren şi de autobuz 

aparţinând RGTP (Régie Générale des Transports Publics – Regia Generală de Transport Public) şi 
partenerilor săi: AVL (Autobus de la Ville de Luxembourg – Societatea de Autobuze a Oraşului 
Luxemburg), SNCFL (la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois – Societatea 
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Naţională a Căilor Ferate Luxemburgheze), FLEAA (la Fédération Luxembourgeoise des 
Exploitants d’Autobus et d’Autocars – Federaţia Luxemburgheză de Eploatare a Autobuzelor şi 
Autocarelor), RGTR (Régime Général des Transports Routiers – Regia Generală de Transport 
Rutier) şi TICE (Transports Intercommunal de Personnes dans le Canton d’Esch-sur-Alzette – 
Societatea de Transport Intercomunal de Persoane din Cantonul Esch-sur-Alzette). 

Sistemul intern de transport în comun este coordonat de un serviciu central (Mobilitéits 
zentral). Cei interesaţi pot obţine informaţii privind diferitele trasee consultând site-urile: 
www.mobiliteit.lu, www.vdl.lu (site-ul oficial al primăriei oraşului Luxemburg), www.autobus.lu 
(conţine harta reţelei de transport public a oraşului Luxemburg, în format digital), sau broşurile 
distribuite gratuit la centrele Mobiliteit, la automatele din gara Luxemburg şi la administraţia 
orăşenească (centrul Hamilius). 

 
 
6.1.1. Trenuri 
 
Reţeaua de gări interne este prezentată pe harta site-ului oficial al Căilor Ferate 

Luxemburgheze. Zona cea mai bine acoperită este sudul. Informaţiile despre lucrări sau perturbări 
de trafic se găsesc pe site-ul: www.cfl.lu, în gări, sau la numărul 24 65 24 65. În general, în cazul în 
care traficul este perturbat, se pun la dispoziţia călătorilor alte mijloace de transport. 

 
 
6.1.2. Autobuze 
Fiecare localitate pune la dispoziţia călătorilor diferite linii de autobuz, fie cu orar fix, fie la 

cerere. Lista completă a autobuzelor şi a orarelor acestora, pe localităţi, se găseşte pe site-ul 
Mobiliteit, secţiunea City-Bus. 

Legătura dintre gara Luxemburg, respectiv, centru şi cartierul european, zona comercială 
Kirchberg şi Luxexpo este realizată de o serie de autobuze numite Eurobus. 

La anumite evenimente, sunt puse la dispoziţia călătorilor navete speciale gratuite. 
Duminica şi în zilele de sărbători legale frecvenţa autobuzelor şi a trenurilor se reduce 

semnificativ, iar unele linii nu funcţionează. 
 
 
6.1.3. Servicii speciale 
 
6.1.3.1. P+R (Park and Ride) 
 
P+R este o reţea de parcări gratuite situate la periferia oraşului Luxemburg destinate în 

special persoanelor care vin la locul de muncă cu maşina. Legătura dintre aceste parcări şi centru 
este asigurată de autobuze care circulă foarte des. Cele mai importante P+R:  

– Hollerich (Rue de Bouillon), 2205 de locuri 
– Luxembourg Sud (Douanes), 746 de locuri 
– Kirchberg, 235 de locuri 
– Kockelscheuer, 567 de locuri 
– Stade, în apropierea stadionului Josy Barthel – parcare cu plată. 
 
 
6.1.3.2. Autobuzele de noapte (City Night Bus) 
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În oraşul Luxemburg există trei linii de noapte gratuite (City Night Bus) care circulă de la 
21.30 la 3.30, vinerea şi sâmbăta noaptea: 

– linia CN1 are următorul traseu: P+R Bouillon – Gară – Centru – Glacis – Clausen – 
Neudorf – Cents 

– linia CN2 are următorul traseu: Centru – Limpertsberg – Belair – Merl – Centru 
– linia CN3 are următorul traseu: Centru – Bonnevoie – Gasperich – Cessange – Centru 
 
Alte linii de noapte din afara oraşului Luxemburg sunt următoarele: 
– Late Night Bus – Junglinster 
– Late Night Bus – Bascharage 
– Midnight Bus – Walferdange, Steinsel, Lorentzweiler 
– Late Night Bus – Mersch, Lintgen  
– Late Night Bus – Bertrange, Strassen 
– Late Night Bus 222 – Mamer, Strassen, Koerich, Steinfort 
– Late Night Bus 240 – Garnich, Kahler 
– Late Night Bus – Sandweiler, Contern 
– Late-Night-Bus – Canach, Wormeldange, Machtum 
– Nightlifebus – Burmerange, Schengen, Wellenstein 
– Nightlifebus – Clausen, Luxembourg, Mensdorf, Roodt, Syre, Olingen, Betzdorf, Berg, 

Banzelt 
– Nuetseil – Kopstal, Septfontaines, Kehlen 
– Nightlifebus – Niederanven 
– Latenightbus Hobscheid 
– Latenightbus Mullerthal 
– Nordstad Late Night Bus 
 
Orarele fiecăreia pot fi consultate pe site-ul www.vdl.lu, secţiunea Mediu şi mobilitate: 

http://www.vdl.lu/City_Night_Bus-p-8539.html sau pe site-ul şi la centrele Mobiliteit. 
 
Night Rider  
Este un serviciu privat de autocare care funcţionează pe bază de programare vineri şi 

sâmbătă noaptea, între orele 18.00 şi 5.00, pe tot teritoriul Luxemburgului. Tarifele depind de 
numărul de persoane şi de momentul rezervării.  

Pentru informaţii suplimentare poate fi consultat site-ul: 
http://www.sales-lentz.lu/mobilitaetswelt/nightrider/  
 
Aceeaşi companie privată asigură şi legătura cu sala de concerte Rockhall: 
http://www.sales-lentz.lu/mobilitaetswelt/rockhalbus  
 
 
6.1.3.3. Serviciul Call-a-Bus 
 
Call-a-Bus este un serviciu special pus la dispoziţie de către primăria oraşului Luxemburg. 

Cei care vor să beneficieze de acest serviciu trebuie să sune la numărul 4796-4797, cu cel puţin 45 
de minute înainte de momentul plecării şi să comunice traseul dorit. Preţul unei călătorii este de 5 
euro de persoană.  
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Important! Dacă mai multe persoane călătoresc împreună şi au exact acelaşi punct de 
plecare şi aceeaşi destinaţie, tariful se reduce la jumătate.  

 
 
6.1.3.4. Shopping bus 
 
Shopping bus este un serviciu de navete gratuite care fac legătura între parcarea Glacis şi 

centrul oraşului (strada Beaumont). Navetele circulă la un interval de 10 minute de la 8.30 până 
18.30 miercurea şi sâmbăta, de la 10.30 la 18.30 marţea, joia şi vinerea şi de la 13.30 la 18.30 lunea.  

 
Traseul este următorul: Parking Glacis – allée Scheffer – avenue Pasteur – rond-point R. 

Schuman – avenue de la Porte-Neuve – rue des Bains – place des Bains – rue des Capucins – rue 
Beaumont – avenue de la Porte-Neuve – rond-point R. Schuman – avenue V. Hugo – allée Scheffer 
– Parking Glacis 

 
 
6.1.3.5. Naveta Clausen-Glacis  
 
O altă linie de navete gratuite leagă parcarea Glacis de zona Clausen, unde se găsesc o serie 

de baruri şi cluburi. Scopul acestui serviciu este de a decongestiona traficul din zonă şi de a nu 
aglomera parcarea din apropiere.  

Navetele circulă la fiecare 10 minute: 
– de la 20.00 la 1.30, miercurea şi joia 
– de la 19.30 la 4.00, vinerea şi sâmbăta 
 
 
6.1.3.6. Servicii speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă şi alte dizabilităţi  
 
Rollibus 
Rollibus este un serviciu destinat persoanelor în scaun cu rotile. Pentru a beneficia de 

serviciile autobuzului special echipat, cei interesaţi trebuie să sune la numărul 47 96 28 88 (apelabil 
de luni până vineri de la 8.30 la 18.30). Persoanele cu mobilitate redusă sunt ajutate să urce şi să 
coboare din vehicul, asigurându-se practic transportul acestora de la uşa imobilului de plecare până 
la uşa imobilului de destinaţie. 

Serviciul funcţionează: 
– de luni până joi, de la 7.00 la 20.30; 
– vineri, de la 7.00 la 22.00; 
– duminica şi sărbătorile legale, de la 7.00 la 20.00. 
Persoanele în scaun cu rotile au dreptul să fie însoţite, dar numărul maxim de persoane 

transportate este limitat la 3. Preţul unei călătorii este de 1,5 euro de persoană.  
 
Novabus 
Novabus este un serviciu destinat persoanelor cu dizabilităţi motorii sau de vedere, 

permanente sau temporare. Funcţionează tot pe bază de rezervare la numărul 80 02 33 00. 
Persoanele cu dizabilităţi pot fi însoţite de o persoană sănătoasă. 

Serviciul funcţionează pe tot teritoriul ţării: 
– de la 7.00 la 22.00, în timpul săptămânii; 
– de la 7.00 la 24.00, sâmbăta şi duminica. 
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Preţul unei călătorii simple este de 5 euro şi cel al unei călătorii dus-întors este de 8 euro. 
Deţinătorii unui card de invaliditate de tip B sau C pot beneficia de gratuitate pe transportul în 
comun. Pentru aceasta, cei interesaţi trebuie să înainteze o cerere la ministerul de interne. Vor 
obţine un card special care ţine loc de titlu de călătorie. 

 
Mai multe informaţii pe site-ul: 
http://www.guichet.public.lu/fr/citoyens/transports-mobilite/transports-commun/cartes-

transports/carte-invalidite/index.html.  
 
 
6.1.4. Transport şcolar 
 
Copiii şi tinerii pot utiliza autobuzele şcolare, fie pe baza unui card emis anual gratuit de 

instituţia de învăţământ, valabil pe întregul traseu de la adresa de domiciliu la şcoală, fie pe baza 
unui abonament special, Jumbo Carte, de 50 de euro pe an (10 euro pentru capitală), valabil pe 
orice linie publică urbană. Programul autobuzelor şcolare poate fi consultat pe site-ul Mobiliteit la 
secţiunea Mobilite/Transport scolaire.  

  
 
6.1.5. Transport alternativ 
În Luxemburg, reţeaua pistelor de bicicletă are o lungime de aproximativ 600 de km. Pe tot 

teritoriul ţării există 23 de piste.  
În oraşele Luxemburg şi Esch-sur-Alzette se pot închiria biciclete de la numeroasele staţii 

Vel’oh special amenajate.  
 
Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot consulta site-ul administraţiei orăşeneşti, 

www.vdl.lu, site-ul www.veloh.lu, sau se pot adresa oficiilor de turism.  
Harta detaliată a pistelor se găseşte pe: 
www.pistescyclables.lu  
 
 
6.1.6. Transport transfrontalier şi extern 
 
Franţa 
Trenurile regionale se numesc TER. În regiunea Lorena (Lorraine) călătorii pot beneficia de 

numeroase reduceri, printre care cardul Metrolor, convenabil mai ales pentru cei ce călătoresc 
frecvent.  

Cu titlu informativ: 
Preţul unui bilet întreg, dus-întors, fară nici o reducere, Thionville-Luxemburg este de 10 

euro, iar ca timp, până în Luxemburg se fac aproximativ 20 de minute din Thionville, 40 de minute 
din Metz şi 75 de minute din Nancy. Zilnic, de dimineaţă până seara, circulă peste 40 de trenuri pe 
această rută. 

Călătoria cu autobuzul este de asemenea convenabilă financiar, dar riscul de blocaj în trafic 
este destul de mare, deoarece autostrada este foarte aglomerată dimineaţa şi spre sfârşitul după-
amiezei (aproape o treime din populaţia franceză de lângă frontieră lucrează în Luxemburg). 
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Germania (Trier, Saarbrucken) 
 
Cei care nu au la dispoziţie un autoturism personal, pot apela cu încredere la tren sau la 

autobuz. 
Pentru călătoria cu trenul, următoarele site-uri pot fi foarte utile: 
www.bahn.de/i/view/FRA/fr/index.shtml (site-ul poate fi accesat în mai multe limbi) 
www.cfl.lu/CFLInternet/Espaces/01EspaceVoyageurs/04InfosProfils/05Frontaliers/TrierLu

x/ 
Cu titlu informativ: 
Preţul unui bilet întreg, dus-întors, Trier-Luxemburg este variabil, mergând de la 15 la 19 

euro, în funcţie de categoria sau clasa de tren, iar unele bilete sunt valabile şi pe liniile orăşeneşti 
din Luxemburg. Dinspre Luxemburg, preţul unui bilet dus-întors pentru Trier este de aproximativ 6-
8 euro, datorită ofertelor locale. 

Între Trier şi Luxemburg există şi o linie de autobuze regulate, linia 118. Pentru orar se 
poate consulta site-ul: www.mobiliteit.lu/118sep09.pdf  

Preţul unui bilet dus-întors este de 7,2 euro şi este valabil o zi. 
Spre Saarbrucken, este mai convenabil autobuzul care pleacă de la gara centrală din 

Luxemburg. Călătoria durează aproximativ o oră, iar biletul dus-întors costă 15 euro. 
 
 
Transport extern la distanţă 
 
Trenurile externe fac legătura cu principalele oraşe mari din ţările vecine. Linia de TGV 

leagă Luxemburgul de Paris, durata unei călătorii fiind de aproximativ 2 ore şi 30 de minute. 
Există legături directe şi cu Bruxelles (aproximativ 3 ore şi 30 de minute). 
Orarele trenurilor şi ale autobuzelor externe, precum şi alte informaţii despre traseu şi bilete 

pot fi obţinute de la ghişeele din gări sau de pe site-urile: www.sncb.be, www.bahn.de (acesta din 
urmă conţine şi informaţii despre traseele şi orarele trenurilor din alte ţări europene). 

Pentru călătoriile efectuate în Marea Regiune există oferte şi tarife speciale, atât la bilete, cât 
şi la abonamente. Se pot obţine informaţii la gară sau pe site-ul www.cfl.lu, secţiunea Tarif – 
Grande Region. 

 
 
Abonamente transfrontalieri 
 
Principalele avantaje ale călătoriei cu trenul în Franţa, Germania sau Belgia sunt preţul 

redus şi orarul mai sigur. Cu autobuzul sau cu maşina personală se poate pierde mult timp în 
blocajele de trafic, destul de frecvente în zona transfrontalieră. 

Abonamentele sunt valabile pentru un număr nelimitat de călătorii, pe trenurile şi autobuzele 
de pe traseul stabilit, între localitatea de plecare şi cea de destinaţie, dar şi pe mijloacele de transport 
public intern din Luxemburg (AVL, CFL, RGTR, TICE). 

 
Informaţii suplimentare se pot obţine în gările Luxemburg, la telefonul 2489-2489 (call 

center), sau în gările din oraşele de plecare din Germania, Franţa şi Belgia. 
 
Germania 
Abonamentul lunar valabil pe toate mijloacele de transport care fac parte din reţeaua 

Saarbrucken Express costă 120 de euro. Informaţii suplimentare se găsesc la www.vgs-online.de 
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Abonamentul OEKOCARD, Luxemburg-Schweich, valabil pe toate mijloacele de transport 
între Schweich şi Luxemburg, costă 75 de euro, la clasa a doua, sau 112,5 euro, la clasa întâi. 
Acesta este valabil şi pe autobuz şi pe liniile orăşeneşti din Luxemburg. Informaţii suplimentare se 
pot obţine în gările din Luxemburg şi pe site-ul www.trierlux.de.  

Studenţii înscrişi la Universitatea din Trier care vor să meargă în Luxemburg plătesc numai 
diferenţa de bilet corespunzătoare traseului luxemburghez. Cardul studenţesc nemţesc (TUNIKA – 
Trierer Universitätskarte) le garantează gratuitatea transportului pe teritoriul german. 

De facilităţi similare beneficiază şi studenţii care locuiesc în Trier, dar sunt înscrişi la 
Universitatea din Luxemburg, făcând deci zilnic naveta între Trier şi Luxemburg. 

 
Franţa 
Abonamentul lunar Flexway este destinat celor care călătoresc zilnic între Regiunea Lorena 

şi Luxemburg. Este valabil pe toate mijloacele de transport care fac legătura între Regiunea Lorena 
şi Luxemburg (cu excepţia TGV-ului). 

Pentru procurarea abonamentului, călătorii au nevoie de un card special: Pass 
Metrolor/Flexway. Cardul se emite pe baza unui document justificativ al activităţii desfăşurate în 
Luxemburg, este valabil un an şi trebuie să fie validat lunar. 

Preţuri orientative (clasa a doua): 
– Luxemburg-Hagondange 92,6 euro 
– Luxemburg-Longuyon 80,6 euro 
– Luxemburg-Metz 118,7 euro 
– Luxemburg-Thionville 74,3 euro 
 
Abonamentul Flexjunior este destinat elevilor, studenţilor, ucenicilor şi stagiarilor cu vârsta 

de maxim 23 de ani care călătoresc zilnic între localităţile din Regiunea Lorena şi Luxemburg. 
Abonamentul se obţine pe baza unui certificat de şcolarizare sau a unui formular completat 

de angajator în cazul stagiarilor/ucenicilor. Poate fi lunar sau săptămânal. 
 
Belgia 
Există abonamente pentru mai multe localităţi din Belgia. Preţurile variază în funcţie de 

distanţă şi de clasa de călătorie. Lista completă, împreună cu tabelul de preţuri, se găseşte pe site-ul 
CFL, secţiunea Transfrontaliers – Belgique. 

 
 
6.1.7. Aeroportul J. F. Kennedy din Luxemburg (Findel) 
 
Există două linii de autobuz care fac legătura între oraşul Luxemburg şi aeroportul Findel: 
– linia 9 (Gară-Centru-Clausen-Neudorf-Aeroport-Senningerberg) şi 
– linia 16 (Howald-Gară-Centru-Bonnevoie-Kirchberg-Aeroport) 
De asemenea, o linie navetă face legătura cu oraşul Trier (www.airportliner-trier.de). 
Acest serviciu funcţionează pe bază de rezervare cu minim 48 de ore înainte, dar uneori este 

pus la dispoziţie gratuit de către agenţiile de voiaj.  
 
Informaţii despre condiţiile de rezervare şi tarifele practicate se pot obţine pe site-ul 

www.airportliner-trier.de sau la telefon, de luni până vineri, de la 9.00 la 18.00, sau sâmbătă, de la 
10.00 la 13.00. 

Informaţii suplimentare privind activitatea şi orarul zborurilor pe aeroportul Findel se pot 
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găsi pe site-ul: www.lux-airport.lu/Acces. 
 
În prezent nu există zboruri directe între aeroportul Findel din Luxemburg şi România. 
 
 
6.1.8. Aeroporturi aflate în apropiere 
 
Bruxelles Zaventem – 3,5 ore cu trenul. Are zboruri directe spre România. 
 
Bruxelles Charleroi – 3,5 ore cu trenul, cu schimbare la Namur şi Charleroi, sau, începând 

cu vara 2010, 2 ore cu linia navetă de autocar aparţinând companiei private Flibco 
(www.flibco.com). Aeroportul are zboruri directe spre România. 

 
Paris Orly, Charles de Gaulle 
 
Paris Beauvais 
 
Frankurt Hahn – linie navetă directă de la gara Luxemburg, P&R Bouillon, Kirchberg, Trier, 

Thionville sau Metz aparţinând aceleiaşi companii private, Flibco. 
Nu există zboruri directe spre România, dar este un punct de plecare pentru companii low 

cost spre un număr mare de destinaţii. 
 
Frankfurt – aeroportul principal – traseul trece prin Frankfurt, cu schimbări, aproximativ 3-4 

ore. Are zboruri directe spre România. 
 
6.2. Abonamente şi bilete 
 
Biletele de autobuz pentru călătoriile interne pot fi cumpărate fie direct de la şofer (bilete de 

scurtă durată sau bilete de lungă durată), fie de la centrele Mobiliteit, de la ghişeele din gări sau de 
la automatele instalate în unele gări. 

Biletele de tren pot fi cumpărate fie în gări, de la ghişee sau de la automate, fie direct de la 
controlor, dacă acesta a fost contactat la începutul călătoriei. 

Biletele de tren sau autobuz cumpărate în avans sunt valabile doar compostate, cu excepţia 
celor pe care sunt trecute data şi ora emiterii. Acestea sunt valabile în interiorul ţării până la 
punctele de frontieră, atât pe trenuri, cât şi pe autobuze, cu excepţia serviciilor speciale. 

Biletele de scurtă durată pot fi cumpărate şi prin SMS de pe un număr de telefon 
luxemburghez, trimiţând mesajul A la numărul 64222. Tariful biletului (1,5 euro) va fi debitat din 
contul cartelei de telefon sau al abonamentului. Călătorul va primi un SMS de confirmare pe care 
are obligaţia să îl prezinte la cerere şoferului sau controlorului. 

Atât pentru abonamente, cât şi pentru bilete poate fi folosit cardul E-Go. Acesta poate fi 
cumpărat şi încărcat la centrele Mobiliteit. Nu se plăteşte taxă suplimentară pentru cardul în sine, ci 
doar preţul călătoriilor sau al abonamentului la prima încărcare. Cardul trebuie validat prin 
apropierea de aparatele magnetice din autobuz, imediat după urcare, sau de bornele magnetice 
instalate în gări, înainte de urcarea în tren. Pentru abonamente şi pentru anumite tipuri de bilete 
există posibilitatea încărcării prin transfer bancar. 

Copiii mai mici de 4 ani nu pot circula în mijloacele de transport în comun decât însoţiţi. 
Copiii mai mici de 12 ani beneficiază de gratuitate pe transportul în comun dacă sunt însoţiţi de un 
adult (regula se aplică pentru un număr maxim de patru copii la un adult). 
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Tipuri de bilete şi abonamente 
 
Bilet de scurtă durată (billet courte durée) – valabil timp de 2 ore pe orice mijloc de 

transport naţional – tren sau autobuz (nu este valabil dacă originea sau destinaţia sunt puncte de 
frontieră). Preţ: 1,5 euro, pentru clasa a doua, sau 2,3 euro, pentru clasa întâi (la trenuri). 

 
Bilet de lungă durată (billet longue durée) – valabil timp de o zi (până a doua zi după 

activare, la ora 8 a.m.) pe orice mijloc de transport naţional. Preţ: 4 euro, pentru clasa a doua, sau 6 
euro, pentru clasa întâi (la trenuri). 

 
Carnet de 10 bilete de scurtă durată – Preţ: 12 euro, pentru clasa a doua, sau 18 euro, pentru 

clasa întâi (la trenuri). Se poate procura şi de la poştă. 
 
Carnet de cinci bilete de lungă durată – Preţ: 16 euro pentru clasa a doua, sau 24 de euro 

pentru clasa întâi (la trenuri). 
 
Bilet de weekend – valabil pentru o zi de sâmbătă, duminică sau sărbătoare legală pe orice 

mijloc de transport naţional (nu este valabil dacă originea sau destinaţia sunt puncte de frontieră) 
până a doua zi la ora 3 a.m. pentru un număr de maxim de cinci persoane. 

 
Abonament lunar pe distanţă scurtă (abonnement ménsuel courte distance) – valabil timp de 

o lună, din momentul activării până în aceeaşi zi a lunii următoare la ora 8 a.m., pe un traseu definit 
de călător, dar care nu depăşeşte şase căsuţe din harta secţiunilor definită de Mobiliteit. Călătorii pot 
consulta harta pe site-ul www.mobiliteit.lu. Preţ: 22,5 euro, pentru clasa a doua şi 34 de euro, 
pentru clasa întâi (la tren). 

 
Abonament City Carte – valabil timp de o lună în oraşul Luxemburg şi în zonele limitrofe pe 

autobuzele cu numerele de la 1 la 25. Preţ: 22,5 euro. 
 
Abonament lunar pe toată reţeaua naţională (Oeko-pass) – valabil timp de o lună, din 

momentul activării până în aceeaşi zi a lunii următoare la ora 8 a.m., pe toată reţeaua naţională. 
Preţ: 45 de euro, pentru clasa a doua, şi 67,5 euro, pentru clasa întâi (la tren). 

Persoanele care deţin acest abonament au dreptul la un însoţitor în zilele de sâmbătă sau 
duminică şi sărbători legale, până a doua zi la ora 3 a.m., la clasa a doua. 

Persoanele de peste 60 de ani sau membrii familiilor numeroase beneficiază de o reducere 
de 50% pentru abonamentul lunar pe toată reţeaua (doar la clasa a doua). În acest caz, persoanele 
care îl utilizează trebuie să prezinte controlorului, pe lângă abonament, un act justificativ: cartea de 
identitate sau legitimaţia specială de familie numeroasă. 

 
Abonament anual pe toată reţeaua (abonnement annuel réseau) – valabil timp de un an pe 

toată reţeaua, din momentul activării până în aceeaşi zi a anului următor la ora 8 a.m. Costă 400 de 
euro, pentru clasa a doua, şi 600 de euro, pentru clasa întâi (la tren). Persoanele care deţin acest 
abonament au dreptul la un însoţitor în zilele de sâmbătă sau duminică şi sărbători legale, până a 
doua zi la ora 3 a.m., la clasa a doua. Membrii familiilor numeroase beneficiază de o reducere de 
50% pentru abonamentul anual pe toată reţeaua (doar la clasa a doua, cu obligaţia de a prezenta 
legitimaţia specială de familie numeroasă). 
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Abonament anual pe distanţă scurtă (abonnement annuel courte distance) – valabil timp de 
un an, din momentul activării până în aceeaşi zi a anului următor la ora 8 a.m., pe un traseu definit 
de călător, dar care nu depăşeşte şase căsuţe din harta secţiunilor definită de Mobiliteit. Costă 200 
de euro, pentru clasa a doua, şi 300 de euro, pentru clasa întâi (la tren). Persoanele care deţin acest 
abonament au dreptul la un însoţitor în zilele de sâmbătă sau duminică şi sărbători legale, până a 
doua zi la ora 3 a.m., la clasa a doua. 

 
Abonament anual pentru tineri (Jumbo Carte) – valabil timp de un an pe toată reţeaua 

naţională, din momentul activării până în aceeaşi zi a anului următor la ora 8 a.m. Pot beneficia de 
acest abonament tinerii sub 20 de ani, indiferent de naţionalitate sau rezidenţă, sau studenţii/tinerii 
de peste 20 de ani care pot demonstra că încă primesc alocaţii familiale. Preţ: 50 euro.  

Primăria capitalei acordă o subvenţie suplimentară copiilor rezidenţi în Luxembourg Ville. 
În acest caz, preţul Jumbo Carte (eliberată de centrul pentru abonamente de sub Piaţa Hamilius) 
este de numai 10 euro. 

 
Abonament anual pentru seniori – valabil timp de un an pe toată reţeaua naţională, din 

momentul activării până în aceeaşi zi a anului următor la ora 8 a.m. Pot beneficia de acest 
abonament persoanele de peste 60 de ani. Preţ: 50 euro. 

 
Abonament anual M-Pass pentru salariaţii întreprinderilor din Luxemburg sau pentru 

funcţionarii din administraţie. Acesta este un abonament la preţ redus pe baza unei convenţii 
încheiate între întreprindere şi Ministerul Transporturilor. 

 
Abonamentele se activează o singură dată şi trebuie să fie prezentate la cerere şoferului sau 

controlorului. 
Amenda pentru călătoria fără bilet sau abonament valabil este între 35-160 de euro, în 

funcţie de gravitate. 
Persoanele cu dizabilităţi care deţin un card de invaliditate de tip A, B sau C beneficiază de 

gratuitate pe transportul în comun. 
 
Important! Au dreptul la gratuitate şi persoanele care au venituri foarte mici şi beneficiază 

de alocaţie pentru completarea veniturilor. Gratuitatea este aplicabilă şi pentru membrii familiei. 
 
Mai multe detalii se pot obţine la centrele Mobiliteit sau pe www.mobiliteit.lu. 
 
6.3. Permisul de conducere 
 
Orice persoană care şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul Luxemburgului este obligată să-şi 

transcrie sau să-şi înregistreze permisul de conducere, în funcţie de ţara sa de origine sau de ţara 
care a emis permisul. 

Persoanele din afara Spaţiului Economic European trebuie să-şi transcrie permisul de 
conducere, adică să-l schimbe pentru unul luxemburghez. 

Cetăţenii unei ţări membre a Uniunii Europene, sau din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia 
trebuie să-şi înregistreze permisul sau să-l schimbe. 

 
Prin transcrierea/înregistrarea permiselor: 
– persoanele care şi-au înregistrat/schimbat permisele vor fi anunţate în timp util privind 

expirarea valabilităţii acestora; 
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– facilitează obţinerea rapidă a unui duplicat al permisului în caz de furt sau de pierdere: 
Societatea Naţională de Control Tehnic (Sociètè national de contrôle technique) poate emite un 
duplicat doar dacă datele sunt cunoscute. Fără aceste date, procedura este mult mai lentă şi depinde 
foarte mult de autorităţile din ţara emitentă. 

 
Contact: 
Société nationale de contrôle technique 
Service des permis de conduire 
2a, Rue Kalchesbruck 
L-1852 – Luxembourg 
Luxembourg 
Tél.: (+352) 35 72 14 – 720 
Fax: (+352) 8002 3666 
E-mail: info@snct.lu 
 
6.4. Achiziţionarea de autoturisme 
 
Regulile diferă în funcţie de starea autovehicului. 
 
Un autovehicul este considerat nou dacă a fost înmatriculat în ultimele şase luni sau în cazul 

în care kilometrajul nu depăşeşte 6000 kilometri parcurşi (exemplu: un autovehicul cu 5600 km este 
considerat nou, chiar dacă aceasta a fost înmatriculat în urmă cu opt luni). 

Un autovehicul este considerat uzat dacă circulă de mai mult de şase luni şi a parcurs peste 
6000 km. 

 
 
6.4.1. Achiziţionarea unui autoturism nou 
 
Pentru a achiziţiona un autoturism nou pe teritoriul Marelui Ducat, cei interesaţi pot apela la 

un dealer/garaj pentru o „cerere de ofertă”. 
 
Este bine ca cel care urmează să cumpere o maşină să verifice data livrării (estimată) 

propusă de garaj şi stipulată în contract – în cazul întârzierii livrării se pot cere anumite 
compensaţii, cum ar fi un pachet suplimentar din ofertă. Plata se face imediat înainte de livrare. 

De înmatriculare se ocupă garajul (de obicei preţul înmatriculării este inclus în preţul de 
vânzare al maşinii sau este detaliat prezentat în factură). Cât priveşte numărul de înmatriculare, 
există mai multe posibilităţi, fie garajul pune la dispoziţia clientului mai multe seturi de numere din 
care acesta alege unul, fie clientul solicită un număr la rând sau unul personalizat (pentru detalii 
poate fi consultat site-ul www.snct.lu/content/view/132/266/lang,french, iar pe site-ul www.grun.lu 
să găsesc informaţii privind tipurile de numere şi preţurile acestora). 

Maşina poate fi achitată direct sau printr-un împrumut bancar. În cazul împrumutului, banca 
stabileşte condiţiile la momentul respectiv (o asigurare de viaţă este întotdeauna inclusă în oferta de 
împrumut fără a îi solicita cumpărătorului analize medicale). În general oferte bune (pachete 
promoţionale) pot fi găsite în perioada festivalului auto ce are loc în fiecare an în luna februarie; tot 
în această perioadă băncile oferă condiţii şi dobânzi mai interesante şi mai atractive. Statul oferă 
prime în cazul achiziţionării unor maşini cu emisii scăzute de CO2. Pentru mai multe detalii privind 
condiţiile, cei interesaţi pot consulta site-ul www.car-e.lu. 
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Pentru a înmatricula maşina nou cumpărată în Luxemburg este necesar ca proprietarul să fie 
rezident (la înmatriculare se cere un certificat de rezidenţă de la localitatea de domiciliu). Dacă după 
cumpărarea maşinii proprietarul îşi schimbă domiciliul, acesta trebuie să ducă noul certificat de 
rezidenţă (cu adresa nouă) la SNCT (ex. Staţia de Control Tehnic de la Sandweiller) pentru 
schimbarea talonului cu un altul, care va conţine noua adresă. Nu se cer taxe suplimentare. 

Pentru înmatriculare este obligatorie o asigurare la una dintre companiile din Luxemburg – 
puteţi cere mai multe oferte la diferite companii de asigurări, pentru a face o comparaţie de preţ şi 
condiţii.  

Controlul tehnic este necesar numai după trei ani şi jumătate de la prima înmatriculare în 
Luxemburg. Serviciile ACL sunt recomandate (www.acl.lu).  

Se pot cumpăra maşini noi şi din Belgia sau Germania (garaje aproape de frontieră); în mod 
normal garajele se ocupă de tot ce înseamnă înmatriculare/acceptare în Luxemburg (ex. garaj 
Emond Arlon pentru BMW, Audi Zentrum Trier, etc) – cei interesaţi trebuie să adune toate 
informaţiile privind modul de operare direct de la garaj.  

În cazul achiziţionării unui autovehicul nou într-un alt stat membru al UE, cumpărătorul 
trebuie să se prezinte la vamă (http://www.do.etat.lu/bureaux.htm) cu maşina, cu actele maşinii 
(contractul, certificatul de înmatriculare, certificatul de conformitate etc.) şi cu factura. 

La vamă se completează o declaraţie 446L şi se plăteşte 15% TVA. De la vamă proprietarul 
va primi vinieta 705, cu ajutorul căreia maşina va putea fi înmatriculată la centrul de control tehnic 
din Sandweiler sau din Esch-sur-Alzette (SNCT http://www.snct.lu). 

Cei care aleg să-şi cumpere maşina din Belgia sau din Germania sunt motivaţi de obicei de 
diferitele motorizări şi pachete promoţionale disponibile numai în ţările respective. 

Funcţionarii din instituţiile europene au posibilitatea să cumpere o maşină nouă fără TVA – 
pentru condiţii, cei interesaţi trebuie să se adresese la serviciul personal de la locul de muncă. 
Această scutire de TVA este înscrisă pe talonul maşinii (cartea gri/galbenă). În momentul vânzării 
maşinii, funcţionarul va plăti TVA-ul pe valoarea reziduală a maşinii (pentru a beneficia cu 
adevărat de această facilitate este bine ca funcţionarul să nu îşi vândă maşina respectivă mai 
devreme de trei ani). 

Un alt tip de reducere oferită funcţionarilor europeni de unele garaje este aşa numitul 
„diplomatic discount” (ex. BMW şi Mercedes 15%, Opel 13%, Audi 6-7%, etc.). De discount 
beneficiază şi maşinile cumpărate fără TVA. În general, garajele au un departament separat pentru 
vânzările diplomatice.  

 
Important! Este recomandabil să consultați mai întâi oferta fără discount diplomatic, şi abia 

după aceea să cereți oferta cu discount diplomatic. Au existat situaţii în care pachetele fără discount 
diplomatic au fost mai avantajoase! 

 
 
6.4.2 Achiziţionarea unui autoturism second hand 
 
Site-uri utile de oferte/căutare pentru mașinile second hand sunt: 
www.luxatuto.lu, 
www.mobile.de, 
www.autoscout24.de, etc.  
Dacă maşina este cumpărată de la o persoană fizică din Luxemburg sau din altă ţară din UE 

(cel mai simplu caz), atunci e suficient doar contractul de vânzare-cumpărare (pentru un modelul de 
contract-tip, vezi site-ul www.snct.lu).  
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Dacă maşina e cumpărată de la un garaj din străinătate sau din Luxemburg, cumpărătorul ar 
trebui să se asigure că pe factură este trecut numărul de TVA al respectivei firme, pentru a nu avea 
probleme la înmatriculare. Maşinile cumpărate din străinătate vor trebui să treacă pe la „Service 
Agreation” de la una din Staţiile de Control Tehnic din Luxemburg (www.snct.lu).  

 
Pentru înmatriculări private vezi site-urile: 
http://www.snct.lu/content/view/13/57/lang,french; şi 
www.grun.lu. 
 
Dacă numerele maşinii sunt de tip nou (plăcile au litera „L” pe marginea stângă), trebuie 

schimbate doar dacă vânzătorul doreşte să le păstreze. În acest caz, trebuie plătit un nou set de 
numere societăţii Grun. Se recomandă cumpărătorului să nu renunţe la controlul tehnic al maşinii 
înainte de cumpărare. În mod normal, vânzătorul trebuie să plătească acest control tehnic, iar dacă 
sunt probleme tehnice este obligat să plătească reparaţiile – în concluzie, este bine să nu achitaţi 
integral suma convenită până în momentul în care maşina trece cu succes controlul tehnic. Acest 
lucru poate fi stipulat şi în contract.  

 
Dacă maşina cumpărată are numere de tip vechi, acestea vor trebui schimbate obligatoriu cu 

cele de tip nou (înainte ca maşina să fie prezentată la SNCT). Taxa de drum este obligatorie pentru 
toate maşinile înmatriculate în Luxemburg şi este calculată de către SNCT în funcţie de 
caracteristicile maşinii (vezi www.acl.lu/fr/Mobilite/Auto-Moto/Taxe-auto pentru mai multe 
informaţii); taxe super-reduse se acorda pentru maşinile cu emisii scăzute de CO2. Vameşii şi poliţia 
rutieră pot verifica dacă taxa e plătită sau nu; în cazul în care nu este plătită, pot aplica amenzi 
destul de mari (vezi site-ul www.do.etat.lu/vehaut/Taxes/controle.htm pentru detalii).  

 
Numărul de înmatriculare se poate obţine de la Société Nationale de Contrôle technique: 
http://www.snct.lu/content/view/132/266/lang,french. 
Plăcuţele de înmatriculare pot fi procurate de la firma GRUN SIGNALISATION, aflată la 

doi paşi de vamă: 
http://www.grun.lu/spip.php?rubrique1.  
Procesul este foarte rapid şi se face pe baza unei taxe şi a numărului de înmatriculare obţinut 

la telefon. 
 
Se recomandă cumpărătorului să nu accepte să cumpere maşina „cum se vede” (telle-quelle) 

pentru un preţ mai scăzut, pentru că reparaţiile nu sunt ieftine. Pentru asigurare trebuie văzute 
condiţiile (ce este acoperit şi ce nu). În general, pentru maşinile mai vechi, a căror valoare a scăzut 
sub o anumită sumă, nu mai este recomandată asigurarea full CASCO (fully comprehensive). În 
contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate să ceară să se menţioneze dacă maşina a fost 
accidentată şi că nu are vicii ascunse. În cazul în care acest lucru este stipulat şi mai târziu se 
dovedeşte că maşina a fost accidentată înainte de data achiziţionării de către dvs., atunci 
vânzătorului i se pot cere daune. 

 
Pentru eventualele litigii, ULC ar putea oferi asistenţă juridică (www.ulc.lu). 
La controlul tehnic se recomandă să mergeţi la prima oră sau cu programare. Nu uitaţi de 

asigurarea obligatorie. Pentru asigurări vezi şi punctul 5.7 Asigurări auto. 
Cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii în Luxemburg, ci doar recomandate (deocamdată), 

dar în cazul vreunui accident pe timp de iarnă, indiferent de condiţiile atmosferice, compania de 
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asigurări va verifica cauciucurile. Dacă se dovedeşte că lipsa cauciucurilor de iarnă a fost cauza 
accidentului (sau a facilitat accidentul), asigurările pot decide să nu acopere costurile reparaţiei.  

Asigurarea este făcută pe maşină, cu numele proprietarului, dar nu e nevoie de o altă 
asigurare dacă altcineva conduce maşina, cu condiţia ca acea persoană să aibă permis de conducere 
agreat de către autorităţile din Luxemburg.  

Carburantul din Luxembourg este cel mai ieftin din Europa (doar Portugalia mai are preţuri 
similare). 

 
Adrese de internet utile: 
Société Nationale de Contrôle Technique:  
http://www.snct.lu.  
Administration des Douanes et Accises: 
http://www.do.etat.lu/vehaut/index.htm.  
L'Automobile Club du Grand-Duché de Luxembourg: 
http://www.acl.lu.  
La Police Grand-Ducale:  
http://www.police.public.lu. 
 
 
7. Învăţământ / Formare continuă 
7.1. Învăţământul preşcolar şi primar 
 
Accesul la sistemul public de învăţământ este garantat şi gratuit pentru orice copil care 

trăieşte în Marele Ducat, fie că urmează o şcoală administrată de Consiliul Local, fie că urmează o 
şcoală de stat. De asemenea, manualele utilizate în clasă sunt puse gratuit la dispoziţia copiilor.  

Structura actuală a sistemului de învăţământ luxemburghez a fost reglementată recent, 
intrând în vigoare începând cu anul şcolar 2009-2010. În Luxemburg, învăţământul este obligatoriu 
între 4 şi 15 ani. Anul şcolar începe la 15 septembrie şi se încheie la 15 iulie. Înscrierile se fac până 
la cel târziu 1 iunie al anului în curs, ţinându-se cont de vârsta pe care o va avea copilul la data de 1 
septembrie. Părinţii copiilor au obligaţia să se asigure că aceştia frecventează şcoala cu regularitate, 
participând la cursurile şi activităţile programate.  

 
Important! La cererea părinţilor şi cu aprobarea Consiliului Local, înscrierea poate fi 

amânată cu un an după vârsta de 4 ani, în cazul în care starea de sănătate sau dezvoltarea fizică sau 
mentală a copilului justifică acest lucru.  

 
Copiii pot fi înscrişi în învăţământul preşcolar şi la vârsta de 3 ani împliniţi (educaţie 

preşcolară precoce), fie chiar de la începutul anului şcolar (dacă au împlinit 3 ani înainte de 1 
septembrie), fie pe parcursul anului şcolar, la începutul trimestrului imediat următor împlinirii 
vârstei de 3 ani.  

Prima formă de învăţământ obligatoriu, curpinzând învăţământul preşcolar şi primar, este 
împărţită în patru cicluri de studiu a câte doi ani fiecare: 

Ciclul 1 – educaţie preşcolară – pentru copii de 4 şi 5 ani (anii de studiu 1 şi 2) 
Ciclul 2 – educaţie primară – pentru copii de 6 şi 7 ani (anii de studiu 3 şi 4) 
Ciclul 3 – educaţie primară – pentru copii de 8 şi 9 ani (anii de studiu 5 şi 6) 
Ciclul 4 – educaţie primară – pentru copii de 10 şi 11 ani (anii de studiu 7 şi 8) 
Durata normală a unui ciclu este de doi ani. Elevul absolvă un ciclu şi trece la următorul 

numai dacă la finalul ciclului în curs a dobândit toate cunoştinţele şi abilităţile cerute de programă. 
Dacă progresele făcute de copil sunt semnificative, personalul didactic poate recomanda trecerea la 
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ciclul de învăţământ imediat următor numai după un singur an. De asemenea, dacă elevul întâmpină 
dificultăţi, ciclul de învăţământ în curs poate fi prelungit cu un an (nu este propriu-zis o repetare a 
anului). Cei care nici după trei ani nu ating nivelul cerut beneficiază de un sistem individualizat de 
învăţare. Avansarea sau întârzierea în cicluri este totuşi o măsură excepţională.  

La sfârşitul ciclurilor şi, periodic, în timpul acestora, părinţii sunt informaţi cu privire la 
evoluţia copilului lor. 

Pentru nivelul preşcolar, limba principală de studiu este luxemburgheza. Pentru nivelul 
primar, limba principală de studiu este germana, dar se studiază intensiv şi franceza.  

 
Pentru informaţii suplimentare poate fi consultat site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale: 
http://www.men.public.lu/sys_edu. 
 
 
7.2. Învăţământul secundar  
 
Învăţământul secundar se prezintă sub două forme: învăţământ secundar clasic şi învăţământ 

secundar tehnic. 
Învăţământul secundar clasic oferă elevilor informaţii de cultură generală, atât din domeniile 

umaniste, cât şi din cele ale ştiinţelor exacte. Studiile sunt destinate în primul rând pregătirii pentru 
învăţământul superior şi sunt certificate la absolvire cu o diplomă care atestă finalizarea studiilor 
secundare (bacalaureat). 

Învăţământul secundar tehnic pregăteşte elevii, în principal, pentru intrarea imediată în viaţa 
profesională, dar permite şi accesul la învăţământul superior.  

Durata studiilor, pentru învăţământul secundar clasic, este de şapte ani, iar pentru 
învăţământul secundar tehnic, de şase-opt ani. Pentru ambele forme de învăţământ secundar, limba 
principală de predare este franceza.  

 
Pentru informaţii suplimentare poate fi consultat site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale: 
http://www.men.public.lu/sys_edu/. 
 
 
7.3. Şcolile europene 
 
Şcolile europene sunt instituţii publice de învăţământ cu regim special, create prin 

colaborarea dintre guvernele celor 27 de state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană. 
Există mai multe şcoli europene, în diferite ţări: Belgia, Luxemburg, Germania, Italia, Spania, 
Marea Britanie şi Țările de Jos.  

 La aceste şcoli au acces în primul rând copiii funcţionarilor europeni, dar, în limita locurilor 
existente, se pot înscrie şi alţi copii. Scopul principal urmărit este dezvoltarea copiilor într-un mediu 
multicultural şi plurilingv (cf. Bureau du Secrétaire Général des Ecoles Européennes: 
www.eursc.eu). 

 Fiecare şcoală este subîmpărţită în mai multe secţiuni lingvistice (engleză, franceză, 
italiană, portugheză, maghiară etc.), organizate fiecare după sistemul naţional specific. Elevii care 
nu pot fi înscrişi în secţiunea lingvistică corespunzătoare limbii lor materne (situaţie valabilă în 
prezent şi pentru copiii români care studiază în Luxemburg; din cauza problemelor de infrastructură 
nu au fost încă înfiinţate secţiuni lingvistice pentru toate limbile oficiale ale Uniunii Europene) sunt 
înscrişi, la cererea părinţilor, la alegere, în una dintre secţiunile engleză, franceză sau germană 
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(limbile administrative ale instituţiilor Uniunii Europene), dar se pot admite şi excepţii, în funcţie 
de competenţele lingvistice ale fiecărui copil (se poate lua în calcul limba pe care copilul o vorbeşte 
cel mai bine, chiar dacă nu este limba sa maternă).  

Pentru copiii fără secţiune lingvistică specifică, programa şcolară prevede studiul limbii 
materne (română, irlandeză, malteză, slovenă etc.) ca limbă secundară şi sunt puse la dispoziţia 
copiilor cursuri intensive, de recuperare, pentru îmbunătăţirea cunoştinţelor lingvistice specifice 
secţiunii de care aparţin (engleză, franceză sau germană). 

Numărul cursurilor de limbă română (ca limbă maternă) variază, mergând de la 3 la 5 
perioade pe săptămână (durata unei perioade de studiu este de 30 de minute în clasele mici, 
crescând apoi treptat), în funcţie de ciclul de învăţământ. Astfel, pentru preşcolari şi pentru elevii 
din învăţământul primar sunt prevăzute cinci cursuri de limbă maternă pe săptămână. Programele 
folosite sunt conforme cu cele din ţară, permiţând elevilor ca la final să poată participa cu succes la 
examenul de limba română (ca limbă maternă) din cadrul bacalaureatului. 

Repartiţia copiilor vorbitori de română în cadrul celor două şcoli europene din Luxemburg 
este următoarea: preşcolarii şi copiii din învăţământul primar (anii de studiu 1-5) sunt integraţi în 
Şcoala Europeană Luxemburg II, iar cei din învăţământul secundar (anii de studiu 6-12) sunt 
integraţi, pentru moment, în Şcoala Europeană Luxemburg I. După finalizarea construcţiilor de la 
Bertrange-Mamer (noua locaţie a Școlii Europene Luxemburg II), copiii români vor fi cu toţii 
repartizaţi Şcolii Europene Luxemburg II. Tot atunci se va crea şi secţiunea lingvistică română.  

  
Informaţii detaliate se pot obţine accesând site-urile:  
http://www.euroschool.lu (Şcoala Europeană Luxemburg I); 
http://www.eursc-mamer.lu (Şcoala Europeană Luxemburg II). 
 
 
7.4. Învăţământul superior 
7.4.1. Universitatea Luxemburg 
 
Universitatea Luxemburg (www.uni.lu), fondată în 2003, este una dintre cele mai tinere 

universităţi din Uniunea Europeană. În cadrul universităţii se aplică principiile declaraţiei de la 
Bologna, studenţii beneficiind de o paletă largă şi echilibrată de studii universitare şi de masterat în 
domenii de actualitate. Formarea teoretică şi proiectele de cercetare conduse aici respectă cele mai 
înalte standarde. Limbile de predare sunt engleză, germană şi/sau franceză.  

În structura universităţii sunt integrate 11 programe universitare, 20 de programe de master, 
precum şi programe de doctorat în mai multe discipline. Mai mult, universitatea a făcut o prioritate 
din parteneriatele şi schimbul de experienţă cu alte universităţi din întreaga lume. În acelaşi timp, 
Universitatea Luxemburg reprezintă un loc de contopire multiculturală: în prezent aici studiază 
4500 de studenţi din 88 de ţări, iar profesorii provin şi ei din 20 de ţări. Procentul de „străini” 
(studenţi şi profesori) de la Universitatea Luxemburg este în prezent de aproximativ 50 %. 

Universitatea este membru al International Sustainable Campus Network, ceea ce reprezintă 
o garanţie suplimentară a obiectivelor sale pe termen lung privind continua îmbunătăţire a 
metodelor de predare şi a structurii universitare, precum şi încurajarea participării active a 
studenţilor la viaţa şi dezvoltarea universităţii.  

 
Admiterea pentru studii universitare 
 
În general, admiterea pentru studii de licenţă se realizează pe bază de dosar, dar la anumite 

specializări se poate organiza şi o sesiune de examene. Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă: 
curriculum vitae, scrisoare de motivaţie, diploma de bacalaureat şi formularul-tip disponibil pe site-
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ul web al universităţii.  
Dacă diploma a fost obţinută într-o altă ţară decât Luxemburg, admiterea este condiţionată 

de prezentarea unei echivalări a diplomei de bacalaureat. Organismul însărcinat cu echivalarea 
diplomelor se află în subordinea Ministerului Învăţământului Superior. Procesul durează destul de 
mult. Este necesar ca persoana interesată să se informeze din timp cu privire la termenele-limită de 
depunere a dosarului şi la datele la care se întruneşte comisia, deoarece intervalele sunt destul de 
mari: o dată la trei luni. La încheierea studiilor de licenţă, absolventul primeşte o diplomă care 
atestă obţinerea unui număr de credite între 180 şi 240.  

 
Important! Obţinerea diplomei de licenţă este condiţionată de efectuarea unui semestru de 

studiu într-o unitate de învățământ superior din altă ţară! 
 
Admiterea pentru studii post-universitare 
Procesul de admitere la programele de masterat este acelaşi ca şi pentru studiile de licenţă. 

Acceptarea dosarului de candidatură este condiţionată de echivalarea diplomei de licenţă şi de 
competenţele lingvistice. Programele de masterat sunt astfel structurate încât să permită obţinerea a 
cel puţin 60 de credite şi a cel mult 120 de credite.  

Pentru programele de doctorat, este necesar ca cel care doreşte să se înscrie să contacteze în 
prealabil pe unul dintre profesorii universităţii, care va fi coordonatorul lucrării.  

Printre domeniile care beneficiază de programe de specializare şi perfecţionare amintim: 
medicină generală, contabilitate (specializare pentru funcţia de expert contabil), drept naţional, 
învăţământ şi amenajarea teritoriului. 

 
Costuri 
 
Pentru studiile universitare şi post-universitare, taxa de studiu variază între 100 de euro pe 

semestru şi 17 500 de euro pe specializare, în funcţie de domeniul ales. Cheltuielile pentru cazare şi 
masă sunt, de asemenea, accesibile şi nu depăşesc nivelul universităţilor din alte capitale europene.  

 
Pentru informaţii suplimentare poate fi accesat site-ul: www.uni.lu.  
 
7.3.2. Universitatea din Trier (Germania) 
 
Universitatea Trier este o instituţie de învăţământ superior foarte importantă pentru statul 

vecin, Luxemburg. Apropierea de capitala Luxemburgului (45 km), taxele reduse de studiu, 
apartenenţa la Carta Saar-Lor-Lux şi valoarea recunoscută a actului educaţional (universitatea 
ocupă locul 17 în clasamentul celor 71 de universităţi germane) sunt numai unele din atuurile care o 
fac să fie extrem de atractivă pentru tinerii din Regiunea Europeană Saar-Lor-Lux, fapt confirmat şi 
de numărul mare de luxemburghezi care studiază aici.  

În prezent Universitatea pune la dispoziţia studenţilor o gamă diversă de programe de studiu 
din peste 30 de domenii, în principal umaniste: limba şi literatura germană, ştiinţe economice, 
geografie, informatică, istorie, psihologie, teologie etc. (pentru lista detaliată, a se vedea 
http://www.uni-trier.de/index.php?id=36). De asemenea, sunt concepute cursuri specifice pentru cei 
interesaţi să obţină anumite certificate, cum ar fi Deutsch als Fremdsprache, care atestă calificarea 
pentru predarea limbii germane ca limbă straină (a se vedea şi http://www.uni-
trier.de/index.php?id=14125).  

În ce priveşte formele de studiu, Universitatea Trier este pe cale să definitiveze procesul de 
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introducere a unor noi programe de masterat şi doctorat (pentru mai multe informaţii, cei interesaţi 
se pot adresa la Zentrale Studienberatung – Centrul de consiliere privind studiile, sau la Sekretariat 
Ausländische Studierende – Secretariatul pentru studenţi străini). 

 
Persoane de contact:  
Karin Raatz, cladirea V, biroul 26, literele A-M, Tel. +49 (0651) 201-2715, raatz@uni-

trier.de  
Brigitte Meyer, cladirea V, biroul 27, literele N-Z, Tel. +49 (0651) 201-2714, meyerb@uni-

trier.de  
 
Înscrierea la universitate 
 
Cei interesaţi trebuie să îşi depună dosarul la Secretariatul pentru studenţi străini (vezi mai 

sus) până la data de 15 ianuarie, dacă doresc să fie înmatriculaţi în primul semestru al anului 
universitar, sau până la data de 15 iulie, dacă doresc să fie înmatriculaţi în al doilea semestru.  

Dacă dosarul conţine dovada promovării examenului de limbă germană DSH (Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang) sau a testului DaF, aplicantul poate începe studiile 
imediat. Dacă studentul nu a trecut unul dintre aceste teste, dar are cel puţin cunoştinţe de limbă de 
nivel B2, se poate înscrie, urmând să participe în cadrul universităţii la un prim test de limbă 
germană, care îi va da sau nu posibilitatea să dea testul final de limbă, DSH, tot în cadrul 
universităţii.  

După promovarea examenului DSH, studentul trebuie să plătească taxa semestrială (190 
Euro/semestru în anul universitar 2009-2010). Pe lângă dreptul de a lua parte la cursuri şi examene, 
cei înscrişi la universitate beneficiază de o serie de facilităţi, cum ar fi dreptul de muncă pe teritoriul 
Germaniei (maxim 90 de zile cu normă întreagă sau 180 de zile cu jumătate de normă) sau 
gratuitatea pe mijloacele de transport în comun din regiunea Trier, până la graniţa cu Luxemburgul 
(Wasserbillig), până la Koblenz sau până la Saarbrücken.  

  
Cursuri de limba germană 
 
Universitatea Trier pune la dispoziţia celor interesaţi şi cursuri specifice de limbă germană, 

la mai multe niveluri. Deutschkurse des AStA der Universität Trier este un departament separat al 
AStA der Universität Trier (Liga Studenţilor de la Universitatea Trier), care oferă cursuri intensive 
de limba germană (peste 280 de ore/semestru) pentru nivelurile: A2 (începător cu cunoştinţe de 
bază), B1 şi B2 (avansat). Materialele de studiu ţin seama de cerinţele universităţii, iar pregătirea se 
face având în vedere promovarea examenului de limbă, DSH, necesar admiterii. Cu toate acestea, la 
aceste cursuri pot participa toţi cei interesaţi să înveţe germana într-un mediu academic, şi nu numai 
viitori studenţi. Preţul cursurilor variază (de exemplu, în semestrul de iarnă 2010 era de 250 euro 
pentru studenţii înscrişi şi de 300 euro pentru externi). Pentru informaţii suplimentare privind oferta 
de cursuri, poate fi consultat site-ul: http://www.asta-sprachkurse.uni-trier.de.  

 Internationaler Ferienkurs (IFK) este o altă ofertă de cursuri de limba germană pentru cei 
care încă nu sunt studenţi ai universităţii. IFK se desfăşoară în fiecare an în luna august şi 
presupune patru săptămâni de curs intensiv, cuprinzând atât pregătire teoretică, cât şi seminarii 
ştiinţifice, excursii şi program cultural. Nivelul cursurilor variază, de la A1 (începător fără 
cunoştinţe de bază) până la C2 (cunoştinţe de vorbitor nativ), iar programul de seminarii ştiinţifice 
şi cel cultural sunt astfel concepute încât să corespundă cerinţelor specifice ale fiecărui grup de 
participanţi. Taxa de participare pentru IFK era în 2010 de 490 Euro (pentru informaţii suplimentare 
poate fi consultat site-ul: www.ifk.uni-trier.de). 

Pentru studenţii universităţii există o ofertă largă de cursuri gratuite de limba germană. 
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Aceste cursuri vizează în special nivelul C1 (foarte avansat) abordând diverse teme: cultură şi 
civilizaţie, comunicare interculturală, vocabular economic etc.  

 
Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa la secretariatul 

departamentului Deutsch als Fremdsprache, Clădirea A, Biroul 314, tel.: +49 651 201 3150, fax: 
+49 651 201 3144. 

 
Carta Saar-Lor-Lux 
 
13 universităţi din Marea Regiune Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz au decis în 1981 să 

colaboreze strâns, atât în planul academic, cât şi în cel social al vieţii studenţeşti. Universitatea 
Trier şi Universitatea Luxemburg, două dintre semnatarele cartei, se obligă printre altele să 
recunoască o parte dintre examenele date la universitatea vecină, facilitând astfel mobilitatea 
studenţilor. 

  
Români la Universitatea Trier 
 
Dintre cei aproximativ 15 000 de studenţi ai Universităţii Trier, peste 1 500 sunt studenţi 

străini. Mulţi dintre aceştia sunt luxemburghezi (peste 500).  
Cât priveşte studenţii români, în semestrul de iarnă 2009/2010 erau înscrişi 34 (sursa: 

Serviciul administrativ al Universităţii Trier). Pe lângă studenţi, un număr mic de români lucrează 
ca angajaţi la Universitatea Trier în domeniul didactic sau în cel administrativ.  

Studenţii români din Trier formează un grup activ care îşi face simţită prezenţa în 
universitate, de mulţi ani, prin organizarea mai multor evenimente. În prezent, studenţii românii se 
întâlnesc la o masă rotundă, în prima sâmbătă a fiecărei luni. Platforma de comunicare folosită este 
grupul Facebook „Romani-Romania-Romaneste in Trier”. 

 
 
7.4.3. Învăţământul superior în Franţa 
 
În regiunea Lorena din Franţa există două mari centre universitare: Nancy şi Metz. Oferta de 

studii universitare şi post-universitare este bogată cuprinzând, printre altele, programe de licenţă, de 
masterat, de doctorat şi de cercetare. Studiile de licenţă şi de masterat orientate spre dezvoltarea 
profesională includ adesea stagii de practică în companii, facilitându-se astfel integrarea ulterioară a 
studenţilor pe piaţa muncii.  

În conformitate cu legislaţia franceză, pentru admiterea la una dintre universităţile din 
regiune este necesară echivalarea diplomelor, inclusiv a celei de bacalaureat. Pentru a obţine 
informaţii detaliate privind viaţa studenţească şi condiţiile de echivalare a diplomelor, persoanele 
interesate se pot adresa la: 

– Académie de Nancy-Metz: ce.ia@ac-nancy-metz.fr  
– Inspéction académique de Moselle et Meurthe et Moselle: 4, Rue d'Auxonne, 54042 

Nancy, Cedex 
 
Nancy 
 
Université de Nancy (www.nancy-universite.fr/nancy-universite.html) grupează cele trei 

mari instituţii de învăţământ superior din Nancy: 
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L’Université Henri Poincaré* (Nancy 1) (www.uhp-nancy.fr): include singura facultate de 

medicină/stomatologie din Lorena, dar şi facultăţi tehnice şi de ştiinţe ale educaţiei.  
(*) Universităţile marcate au pus la punct contracte de colaborare şi programe de schimb de 

studenţi cu universităţi din România.  
L’Université Nancy 2* (www.univ-nancy2.fr): este orientată în special spre ştiinţele umane 

şi sociale, drept şi economie, dar susţine şi programe de arhitectură şi urbanism, matematică şi 
informatică.  

L’Institut national polytechnique de Lorraine* (www.inpl-nancy.fr): cuprinde diverse 
specializări de inginerie. 

 
Metz 
 
În Metz funcţionează mai multe universităţi cu profil specific: 
 
Université Paul Verlaine Metz (www.univ-metz.fr), cea mai mare dintre universităţile din 

Metz, este subîmpărţită în patru departamente:  
– Arte, litere şi limbi străine 
– Economie, drept şi administraţie 
– Știinţe umane şi sociale 
– Știinţe, tehnologie şi sănătate (educaţie fizică şi sport)  
Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz (ENIMme – www.enim.fr) este o universitate tehnică 

cu specializări în mecanică sau ştiinţa materialelor. Universitatea a încheiat programe de colaborare 
cu diverse companii din domeniul industrial unde studenţii pot face stagii de practică.  

Georgia Tech Lorraine* (www.georgiatech-metz.fr) este o universitate tehnică fondată în 
colaborare cu Universitatea Georgia Tech din SUA. Figurează în clasamentul Shanghai şi cuprinde 
programe de studii de electronică, informatică, mecanică şi alte domenii tehnice.  

Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers* (ENSAM – www.metz.ensam.fr) este o 
universitate tehnică ce oferă programe de master în mecanică, electronică şi alte domenii 
industriale. Are o secţiune franco-germană în care se pune accentul pe programele de colaborare cu 
Technische Hochschule, Karlsruhe (KTH).  

Ecole Supérieure d'Electricité* (SUPÉLEC) este o universitate ce vizează domeniul 
electronicii.  

Ecole Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction (ESITC) este o universitate 
tehnică din domeniul construcţiilor. 

Ecole Supérieure Internationale de Commerce (ESIDEC) este o universitate de comerţ. 
Ecole Supérieure d'Art de Metz Métropole (ESAMM – 

http://esamm.metzmetropole.fr/index1.htm) este o şcoală de arte. Pe lângă programele de licenţă şi 
master din domeniul artei moderne şi contemporane, şcoala organizează manifestări artistice şi 
participă la diverse proiecte.  

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) este o instituţie de învăţământ post-
liceal. 

 
Thionville 
  
IUT Thionville-Yutz (www.iutenligne.net/IUT/Thionville-yutz) aparţine de Universitatea din 

Nancy. Oferă, în principal, posibilitatea de specializare în inginerie biologică, inginerie industrială 
şi de mentenanţă, tehnici comerciale. 
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Longwy  
 
IUT LONGWY (http://iut-longwy.uhp-nancy.fr) aparţine de Universitatea din Nancy. Pune 

accent pe studiile tehnice şi de administrare a afacerilor.  
 
 
7.4.4. Conservatorul de Muzică din Luxemburg 
 
Conservatorul de Muzică din Luxemburg este o instituţie dinamică, care se adresează tuturor 

iubitorilor de muzică şi artă în general. Aici se organizează cursuri pentru copii şi tineri, dar şi 
pentru adulţi. Se pot studia teorie muzicală, diverse tipuri de instrumente muzicale, percuţie şi jazz, 
canto, teatru şi dans. 

Pe lângă cursuri, conservatorul prezintă un bogat program de concerte şi spectacole ale 
studenţilor şi profesorilor. De asemenea, sala de concerte a şcolii găzduieşte aproape săptămânal şi 
alte spectacole de muzică din cadrul agendei culturale luxemburgheze. 

Cei care doresc să participe la cursuri este bine să solicite, la secretariat sau la recepţie, în 
luna iulie a anului şcolar anterior celui în care doresc să înceapă studiul, un bon de ordine pentru a 
se putea înscrie efectiv în luna septembrie. 

 
Pentru mai multe detalii despre conservator, cei interesaţi pot consulta site-ul: 

http://www.cml.lu.  
 
 
7.5. Recunoaşterea diplomelor 
 
 
Este important de precizat că procedura de omologare/recunoaştere a diplomelor de studii 

poate fi diferită în funcţie de viitorul angajator şi de domeniul direct de activitate. De exemplu, cei 
care urmează să fie angajaţi de către o instituţie europeană nu au nevoie să-şi omologheze 
diplomele, ci urmează pur şi simplu procedura şi recomandările EPSO.  

Serviciul de recunoaştere a diplomelor funcţionează în cadrul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi al Formării Profesionale (MENFP). MENFP are competenţa de a echivala diplomele de 
bacalaureat şi diplomele de licenţă. De asemenea, poate emite atestate ale nivelului de educaţie, în 
cazul studiilor incomplete.  

Înainte de a depune dosarul pentru omologarea studiilor superioare, este necesar să se obţină 
omologarea studiilor liceale. Cei interesaţi trebuie să trimită la MENFP un dosar care să conţină 
următoarele acte: 

– cerere scrisă în care se menţionează motivul introducerii dosarului;  
– copie a diplomei / a certificatului de studii / a adeverinţei care specifică ultimii doi ani de 

studii; 
– traducerea diplomei / certificatului / adeverinţei; 
– copie a cărţii de identitate / buletinului; 
– CV detaliat, cuprinzând şi cursurile ulterioare obţinerii diplomei; 
– extras de cazier judiciar (doar pentru educatori).  
Toate documentele depuse în copie trebuie să fie conforme cu originalul. Copiile conforme 

pot fi eliberate de primăria unde se depune dosarul (primăria Luxemburg) sau de ambasadă (secţia 
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consulară).  
Diploma trebuie să fie tradusă în una dintre cele trei limbi oficiale (luxemburgheză, franceză 

sau germană) de către un traducător înregistrat la Curtea Supremă de Justiţie din Luxemburg. 
Traducătorul trebuie să pună o ştampilă şi să semneze, atât pe documentul tradus, cât şi pe original. 

Dosarul trebuie să fie expediat prin poştă sau depus personal.  
Pentru omologarea studiilor superioare, dosarul va cuprinde aceleaşi acte ca pentru 

echivalarea diplomei de bacalaureat, doar că, pe lângă diploma de licenţă, trebuie să fie depusă la 
dosar şi foaia matricolă, copie şi traducere legalizată. 

 
Important! Numărul de telefon la care se poate solicita lista traducătorilor autorizaţi este: 

(+352) 475981-1. 
 
MENFP stabileşte procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale pentru profesiile 

din domeniul medical (medic, infirmier, infirmier specializat, asistent social, kinetoterapeut etc.) şi 
pentru profesiile din domeniul socioeducaţional (educator, învăţător, profesor etc.). 

Omologarea diplomelor de studii superioare se face în baza legii din 19 iunie 2009, 
publicată în Monitorul Oficial (Recueil de Legislation) A-Nr. 156, din 2 iulie 2009, cu referire la 
aplicarea Directivei 2005/36/CE.  

Procedura de omologare a diplomelor este obligatorie în cazul anumitor funcţii şi profesii 
reglementate (acestea sunt detaliate în legea amintită mai sus). 

 
Domenii de disciplină Profesii reglementate 

 
Filosofie, limbi străine şi literatură 
(franceză, engleză, germană, 
italiană, spaniolă, latină), istorie, 
geografie 

Profesor în învăţământul 
secundar, în domeniile 
amintite anterior  

Fizică, matematică, chimie, 
biologie 

Profesor în învăţământul 
secundar, în domeniile 
amintite anterior  

Drept  Avocat 
Medicină Medic 
Stomatologie Stomatolog 
Medicină veterinară Veterinar  
Farmacie Farmacist 

 
 
Sistemul general este sistemul de recunoaştere mutuală a calificărilor profesionale. Acest 

sistem a fost creat pentru profesioniştii calificaţi într-o ţară UE care doresc să practice aceeaşi 
profesie într-o altă ţară UE. Nu se aplică pentru cele şapte profesii reglementate şi nici în cazul 
continuării studiilor universitare (masterat, doctorat). 

Calificările profesionale sunt recunoscute dacă profilul, nivelul şi conţinutul formării 
respectă cerinţele din Marele Ducat de Luxemburg. În caz de neconcordanţă, se poate obţine 
recunoaşterea studiilor după susţinerea unor probe de aptitudini şi după efectuarea unui stagiu 
practic de adaptare.  

 
Proba de aptitudini: 
– examenul este scris sau oral, în una dintre cele trei limbi oficiale;  
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– înscrierea este gratuită; 
– se poate da de maxim trei ori.  
 
Stagiul de adaptare: 
– se efectuează în Luxemburg, în cadrul unei instituţii agreate de către minister şi sub 

îndrumarea unui profesionist luxemburghez, cu minim trei ani de experienţă (în domeniul solicitat 
pentru omologare).  

 
După examenul oral de final, candidaţii trebuie să predea un dosar care să conţină: 
– o cercetare personală / un eseu cu o anumită tematică legată de stagiul de practică;  
– fişa de prezenţă de la instituţia în care au făcut stagiul;  
– evaluările, intermediară şi finală, făcute de îndrumătorul de stagiu. 
 
Lista profesiilor din sănătate la care se aplică sistemul general: 
Asistent social  
Lucrător social  
Asistent social – principal 
Asistent medical – chirurgie 
Asistent medical – radiologie 
Asistent medical – laborator 
Dietetician 
Ergoterapeut 
Infirmier în pediatrie 
Infirmier în psihiatrie 
Infirmier – anestezie şi reanimare 
Laborant 
Maseor 
Maseor – kinetoterapeut 
Logoped 
Ortoptician 
Pedagog terapeut 
Psihopedagog de recuperare  
Aide-soignant (îngrijitor la domiciliu)  
 
Important! Este bine ca cei interesaţi de omologarea studiilor să verifice informaţiile primite 

de la instituţiile de învăţământ consultând un reprezentant avizat al Ministerului Educaţiei Naţionale 
şi Formării Profesionale şi/sau al Ministerului Culturii, Învăţământului Superior şi Cercetării.  

 
Cei interesaţi pot obţine mai multe informaţii privind procedura de omologare pe site-urile: 
http://www.mcesr.public.lu/enssup/dossiers/homologation_diplomes/index.html; 
http://www.men.public.lu; 
http://www.cedies.public.lu/fr/index.html; 
http://www.guichet.public.lu/fr/index.html. 
 
 
7.6. Ajutoare financiare pentru studii şi cercetare 
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Burse, împrumuturi şi prime de încurajare pentru ciclurile de studii universitare de nivel 1, 
2 şi 3 

 
Statul luxemburghez oferă ajutor financiar studenţilor sau elevilor rezidenţi în Luxemburg 

care doresc să se înscrie sau să-şi continue studiile (ciclul 1, 2 şi 3).  
Pentru studenţii înscrişi la studii post-universitare (al 3-lea ciclu de studii) ajutorul se 

calculează în funcţie de veniturile proprii la momentul depunerii cererii. Finanţarea se poate 
concretiza printr-un pachet format dintr-un ajutor financiar nerambursabil, plus un împrumut 
preferenţial cu dobândă fixă de 2 %.  

În ceea ce priveşte rambursarea împrumuturilor de studii, aceasta începe la doi ani după 
încheierea sau întreruperea studiilor. Toate sumele sunt adunate într-un împrumut unic. 

 
În general, contractul de împrumut pentru studii parcurge următoarele etape:  
– alocarea asistenţei financiare; 
– perioada de moratoriu, caracterizată prin absenţa oricărei indemnizaţii sau rambursări 

(durează doi ani); 
– perioada de rambursare (în general durează 10 ani, dar perioada de rambursare se reduce la 

cinci ani, dacă studentul a contractat primul său împrumut de acest tip după vârsta de 35 ani). 
 
Dobânzile aferente împrumuturilor se plătesc la fiecare şase luni (de exemplu, 30 iunie şi 31 

decembrie ale fiecărui an). Dobânda se calculează din momentul în care suma împrumutului este 
pusă la dispoziţia studentului de către instituţia de credit. 

Primele de încurajare sunt acordate la terminarea cursurilor, dacă acestea au fost finalizate la 
termenul prevăzut. Prima de încurajare pentru primul ciclu de studii este de 1000 euro, pentru ciclul 
2  și 3 este de 2000 euro pe an, cu un total maxim cumulat de 8000 euro pe student. Cererea pentru 
acordarea primei de încurajare trebuie să fie depusă în termen de un an de la absolvire. 

Solicitările pot fi depuse online prin e-AideFi la adresa: www.cedies.lu.  
 
CEDIES – Service des aides financières 
211, route d’Esch 
L-1471 Luxembourg 
Tél.: +352 478-8650 
Fax:+352 45 56 56 
Email: cedies@mcesr.etat.lu 
Internet: www.cedies.lu  
 
Fundaţia Mathieu oferă de asemenea burse de studiu universitar şi post-universitar. Pentru 

informaţii trebuie contactat tot CEDIES. 
 
 
Ajutoare financiare pentru doctorate, post-doctorate şi cercetare 
 
Începând cu anul 2008, Fondul Naţional de Cercetare (FNR) acordă burse AFR (ajutoare 

pentru formare, cercetare) pentru a sprijini cercetătorii şi studenţii înscrişi la doctorat (PhD) sau la 
studii post-doctorale (postdoc).  

Bursele de studiu AFR sunt deschise pentru orice domeniu de cercetare şi pot fi acordate 
atât cercetătorilor luxemburghezi, cât şi celor străini, care doresc să se angajeze într-un program de 
cercetare în Luxemburg sau în afara Luxemburgului.  

La selecţia candidaţilor se ţine seama atât de calitatea proiectului, cât şi de profilul 
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candidatului. La valoare egală, au prioritate proiectele care prezintă o importanţă strategică pentru 
statul Luxemburg şi proiectele întreprinse în colaborare cu alte instituţii de cercetare publice sau cu 
companii private din Luxemburg.  

Bursele pentru doctorate şi postdoctorate sunt acordate pentru o perioadă de până la patru, 
respectiv doi ani. O noutate importantă este posibilitatea de încheiere a unor contracte de muncă 
între beneficiarii AFR şi instituţiile care vor găzdui programul.  

FNR prevede şi alte tipuri de ajutoare financiare pentru cercetători şi doctoranzi: 
– pentru participarea la conferinţe internaţionale; 
– pentru participarea la stagii de perfecţionare/pregătire practică pe o perioadă scurtă de 

timp; 
– pentru a asigura mobilitatea candidaţilor; 
– pentru publicarea tezelor şi a lucrărilor rezultate în procesul de cercetare. 
 
Pentru mai multe informaţii privind bursele de studiu AFR, persoanele interesate pot 

consulta site-ul www.fnr.lu sau se pot adresa la: 
Fond National de Recherche 
6, rue Antoine de Saint-Exupéry 
B.P. 1777 
L-1017 Luxembourg 
Tel.: +352 26 19 25-1 
Fax: +352 26 19 25-35 
  
 
Ajutoare financiare pentru specializări medicale 
 
Aceste ajutoare sunt puse la dispoziţie de către Ministerul Sănătăţii din Luxemburg. Pentru 

mai multe informaţii, cei interesaţi pot lua legătura cu doamna Hemmer la tel.: 478 5521. 
 
 
Programul Personnel din cadrul programului de cercetare FP7 al Comisiei Europene 
 
În colaborare cu Actions Marie Curie, programul Personnel oferă posibilitatea cercetătorilor 

cu diferite nivele de experienţă să-şi continue cariera ştiinţifică în diverse ţări din Europa sau din 
afara ei. 

 
Pentru mai multe informaţii accesaţi:  
cordis.europa.eu/fp7/people; sau 
www.innovation.public.lu/html/portal/EN/81/88/90/96/786/788/791.  
 
Luxinnovation 
Madame Delphine DUSSAIN 
7, rue Alcide de Gasperi / L-1615 Luxembourg-Kirchberg 
Adresse postale: BP 1372 / L-1013 Luxembourg 
Tel.: +352 43 62 63 1 / Fax: +352 43 81 20 
Email: delphine.dussain@luxinnovation.lu  
Site web: www.luxinnovation.lu  
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7.7. Cursuri pentru formare profesională continuă 
 
Disponibilitatea de a învăţa şi de a te perfecţiona continuu este apreciată de către angajatorii 

din Luxemburg. Cei interesaţi au la dispoziţie mai multe oportunităţi de formare profesională 
continuă, ce vizează un public larg: studenţi, salariaţi, persoane aflate în căutarea unui loc de 
muncă.  

Diferite instituţii organizează cursuri contra unor sume reduse (80 de euro) (de exemplu, 
LLC – Life Long Lerning Center din cadrul Camerei Salariaţilor), a unor sume medii (300-400 de 
euro) (de exemplu, IFBL – Institut De Formation Bancaire Luxembourg) sau a unor sume ridicate 
(peste 1 000 de euro). 

 
Se organizează cursuri în diverse domenii: 
– iniţiere în informatică / programare; 
– economie / management / contabilitate / risc; 
– drept şi legislaţie luxemburgheză; 
– perfecţionare pentru diverse meserii (brutar, patiser, vânzător). 
 
Există mai multe variante de cursuri: 
– cursuri de seară (o şedinţă de 2 ore, o dată sau de mai multe ori  pe săptămână, după ora 

18); 
– cursuri de prânz (o şedinţă de 2 ore, o dată sau de două ori pe săptămână, la prânz); 
– seminarii (începând cu 1-2 zile lucrătoare consecutive, până la 5-7 zile). 
 
Important! Persoanele care urmează un curs de formare continuă pot solicita angajatorului 

concediu legal în funcţie de durata cursului (este necesar acordul angajatorului în prealabil).  
 
Important! Pentru detalii, se poate consulta site-ul:  
www.lllc.lu/up_1/000-common/pdf/guide_des_conges.pdf. 
 
Există cursuri speciale cu tarif redus ce permit recalificarea în unele meserii: asistentă 

medicală, contabilă, secretară, vânzătoare, pentru femeile care doresc să se reintegreze pe piaţa 
muncii după o lungă absenţă. Pentru informaţii suplimentare, cei interesaţi pot consulta site-ul: 
http://www.remschaffen.lu. 

 
Centre de formare continuă: 
www.ifcc.lu – Luxembourg School of Commerce 
www.infpc.lu – L'Institut National pour le développement de la Formation Professionnelle 

Continue (INFPC) 
www.lifelong-learning.lu – Le Portail de la Formation Professionnelle Continue 
www.iuil.lu – L'Institut Universitaire International Luxembourg (IUIL) 
www.ifbl.lu – Institut de Formation Bancaire, Luxembourg  
www.attf.lu – Agence de Transfert de Technologie financière 
www.men.public.lu – Ministere de l'Education nationale et de la Formation profesionnelle 
 
 
7.8. Cursuri de limbi străine 
 
 
Institutul Naţional de Limbi din Luxemburg 
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Începând din mai 2009, Centrul de Limbi din Luxemburg (Centre des Langues Luxembourg, 

CLL) a devenit Institutul Naţional de Limbi (Institut National des Langues, INL). Institutul, aflat 
sub directul patronaj al Ministerului Educaţiei Naţionale, organizează cursuri de limbi pentru adulţi. 
Datorită acordurilor încheiate cu diferite instituţii internaţionale, INL este centrul oficial de 
certificare pentru testele şi examenele internaţionale de limbi străine. Tot aici se organizează testele 
şi se emit diplomele şi certificatele de limbă luxemburgheză, necesare la obţinerea dublei cetăţenii. 

La INL cursurile sunt organizate în două semestre: semestrul de toamnă-iarnă (septembrie-
februarie) şi semestrul de primăvară-vară (februarie-iulie). Cei interesaţi trebuie să completeze mai 
întâi o fişă de înscriere şi să se programeze la un test/interviu cu unul dintre profesorii care predau 
la INL. În funcţie de nivelul de cunoştinţe de limbă şi de locurile disponibile, doritorii pot alege 
oraşul (Luxemburg sau Mersch), numărul de ore pe săptămână (minim 2 – maxim 10 ore pe 
săptămână) şi ora de desfăşurare a cursului. După achitarea taxei de înscriere, cursantul va primi 
prin poştă o scrisoare de confirmare cu care trebuie să se prezinte în prima zi de curs.  

 
Detaliile privind procedura de înscriere şi tarifele pot fi consultate pe site-ul INL: 

www.insl.lu.  
Este recomandabil să vă informați în prealabil privind zilele de înscriere la diferitele cursuri 

și să vă prezentați înaintea orei prevăzute, pentru că aceste cursuri, fiind relativ ieftine, sunt foarte 
solicitate, iar cozile la înscriere pot fi foarte lungi.  

 
7.9. Acorduri bilaterale România-Luxemburg 
 
 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg în domeniile 

culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului 
 
În conformitate cu Acordul dintre România şi Marele Ducat de Luxemburg privind 

cooperarea în domeniile culturii, învăţământului, ştiinţei şi sportului, document semnat la Bucureşti, 
la 25 aprilie 1994, între cele două ţări au fost încheiate periodic programe de schimburi în aceste 
domenii. 

Ultimul program de schimburi (semnat la 18 februarie 2005) cuprinde, în principal, un 
număr însemnat de acţiuni şi manifestări cultural-artistice pentru anul 2007, an în care Luxemburg 
şi Sibiu au fost Capitale Culturale Europene. Documentul mai prevede: extinderea colaborării 
directe între instituţiile de cercetare ştiinţifică şi tehnologică, oferirea de burse de studiu în diverse 
domenii, colaborarea în vederea identificării, înregistrării şi protecţiei bunurilor culturale româneşti 
şi luxemburgheze aflate pe teritoriul celuilalt stat, organizarea de expoziţii cu lucrări din creaţia 
artiştilor contemporani din cele două state, colaborarea pe linie de sănătate, prin schimburi de 
experienţă, informaţii şi specialişti etc. 

În ceea ce priveşte bursele de studii, partea luxemburgheză oferă anual burse pentru:  
– cursuri de vară organizate de Institutul Internaţional din Luxemburg (limbi de studiu 

indispensabile: franceza şi engleza) şi de Centrul European pentru Propagarea Artelor (CEPA); 
– cursuri internaţionale de perfecţionare în domeniul muzical organizate de Conservatorul 

de Muzică; 
– studii universitare în domeniul gestiunii şi informaticii, la Universitatea din Luxemburg 

(se obţine o diplomă universitară în management şi informatică, ce poate deveni ulterior diplomă de 
licenţă profesională); 
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– studii în domeniul economic la Universitatea din Luxemburg; 
– studii de drept la Universitatea din Luxemburg. 
 
Pentru mai multe informaţii şi înscrieri: 
Centrul Naţional pentru Burse de Studii în Străinătate 
Strada Spiru Haret, Nr. 12, Cod 010176, sector 1, Bucureşti, Romania 
Tel. / Fax: (+40 21) 3101905, 3142440 
E-mail: burse@roburse.ro;  
Homepage: www.roburse.ro  
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Adresse e-mail: daniele.friser@mcesr.etat.lu  
20, Montée de la Pétrusse 
L-2912 Luxembourg 
Luxembourg 
Accueil: +352 247-86619 
 
 
Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind 

schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie 2001 
 
Acordul se aplică cetăţenilor români şi luxemburghezi care au obţinut dreptul de a efectua 

un stagiu în cealaltă ţară pentru o perioadă limitată, în scopul de a-şi perfecţiona cunoştinţele 
profesionale şi lingvistice. Pot lucra ca stagiari numai tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani 
care şi-au încheiat pregătirea profesională. 

Instituţiile competente, desemnate să implementeze prezentul acord, sunt: 
– în România: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia Generală 

Politici Forţă de Muncă; 
– în Marele Ducat de Luxemburg: Administraţia pentru Ocuparea forţei de muncă din 

Luxemburg. 
Durata obişnuită a unui stagiu este de 12 luni. Acest termen poate fi prelungit cu şase luni. 

Numărul de stagiari admişi în cele două state nu trebuie să depăşească 35 de persoane pe an 
calendaristic. Cererile care depăşesc acest contingent pot fi luate în considerare, în condiţiile 
prevăzute de prezentul acord, în măsura în care situaţia pieţei muncii o permite. 

 
Mai multe informaţii pe site-ul: 
http://www.mmuncii.ro. 
 
 
Centrul de Studii şi Documentare România-Luxemburg 
 
Un rol important în strângerea legăturilor culturale bilaterale îl deţine Centrul de Studii şi 

Documentare România-Luxemburg, inaugurat la Bucureşti la 25 aprilie 1994, parte integrantă a 
Institutului Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române, care poartă în prezent numele 
marelui om politic luxemburghez Pierre Werner.  

 
Pentru informaţii suplimentare: 
În Romania: 
http://www.ince.ro.  
În Luxemburg: 
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Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster 
Bâtiment Robert Bruch, 2e étage 
28, rue Münster 
L-2160 Luxembourg 
T: +352-49 04 43-1 
F: +352-49 06 43 
info@ipw.lu.  
 
 
Convenţia-cadru între Centre de recherche public „Henri Tudor” şi Universitatea 

Politehnică din Bucureşti  
 
Acordul în vigoare a fost semnat pe 16 iunie 2006 şi prevede schimbul de tineri cercetători 

sau de stagiari între cele două instituţii. Acordul este valabil pe o perioadă de cinci ani şi le permite 
celor două instituţii să realizeze proiecte de cercetare comune colaborând în ce priveşte materialele 
utilizate pentru studiu, schimbul de informaţii şi evaluarea rezultatelor. 

Concret, acordul permite realizarea de teze de doctorat coordonate de ambele instituţii şi 
depunerea de proiecte de cercetare comune în programul cadru de dezvoltare şi de cercetare FP 7 al 
Comisiei Europene. 

 
Pentru informaţii suplimentare: 
În România: 
Universitatea Politehnică din Bucureşti 
Splaiul Independenţei, Nr. 313, Bucureşti, Cod Poştal 060042, România  
Cooperare Internaţională: Tel./Fax: +4021-402 98 72 
E-mail: dci@rectorat.pub.ro / e_nedelcu@rectorat.pub.ro  
http://www.upb.ro  
În Luxemburg: 
Centre de recherche public „Henri Tudor” 
29, avenue John F. Kennedy 
L-1855 Luxembourg-Kirchberg 
Tél.: +352 42 59 91 – 1 
Fax: +352 42 59 91 – 777 
http://www.crpht.lu/  
 
 
Parteneriate între licee româneşti şi luxemburgheze 
 
– Între Liceul clasic din Diekirch şi Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” din Sibiu; 
– Între Liceul de băieţi din Esch-Sur-Alzette şi Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” 

din Sibiu; 
 
Pentru informaţii pot fi consultate site-urile: 
http://www.lcd.lu  (pentru Liceul clasic din Diekirch);  
http://www.brukenthal.ro/ro/partnerschulen.html (pentru Colegiul Naţional „Samuel von 

Brukenthal” din Sibiu); 
http://www.lge.lu/ (pentru Liceul de băieţi din Esch-Sur-Alzette). 
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8. Asigurări. Taxe şi impozite 
 
8.1. Asigurări 
 
Noțiunea de asigurare a apărut prima oară în Evul Mediu, în comerțul maritim. Acoperea 

riscul pierderii mărfii în urma transportului naval. 
După marele incendiu din Londra din 1666 au început să apară și asigurări „terestre”, în 

special de incendiu. 
Odată cu legea asigurărilor din 20 martie 1853, au început să intre pe piața luxemburgheză 

mai multe companii străine. Firmele de asigurări autohtone iau naștere ceva mai târziu, după 1920. 
În prezent, pe piața de asigurări luxemburgheză regăsim atât companiile locale, La 
Luxembourgeoise și Le Foyer, cât și mai multe companii străine: AXA, Baloise, Vivium, Fortis 
Assurances, BGL BNP Paribas Assurances etc. 

Fiecare companie de asigurări are ca parteneri companii de reasigurări. Acestea își asumă 
responsabilitatea acoperirii parțiale a riscului. 

 
8.1.1. Principii de bază 
Când vorbim despre asigurări folosim mai multe noțiuni: asigurare, companie de asigurări, 

persoană care subscrie asigurarea (preneur d’assurance), persoană asigurată (assuré), beneficiar 
(bénéficiaire), păgubit (personne lésée), asigurare de bunuri (assurance des dommages), asigurare 
de persoane (assurance de personnes),  agent, curtier, Comisariatul Asigurărilor (Commissariat des 
Assurances) și, foarte important, contractul de asigurare. 

Asigurarea este operațiunea prin care, pe baza unei prime plătite, o companie de asigurări se 
angajează să plătească unei persoane prestabilite o indemnizație anume legată de un eveniment 
asigurat. 

Compania de asigurări este societatea care se angajează, pe baza unei prime plătite de 
asigurat, să achite o anumită sumă în cazul realizării unui eveniment anume. 

Persoana care subscrie asigurarea este persoana fizică sau juridică ce plătește prima de 
asigurare. 

Asigurarea de bunuri vizează acoperirea pagubelor cauzate patrimoniului unei  persoane în 
eventualitatea apariției unui eveniment incert. 

Asigurarea de persoane vizează un eveniment incert care afectează integritatea fizică sau 
situația familială a unei persoane. 

Agentul este mandatarul unei companii de asigurări care își exercită meseria  ca independent 
sau salariat în numele unei singure companii de asigurări. Pentru a fi autorizați ca agenți de 
asigurări în Luxemburg cei interesați trebuie să absolve un curs de asigurări și să dea un examen la 
Comisariatul Asigurărilor.  

 
Lista agenților autorizați poate fi găsită pe site-ul: 
http://www.commassu.lu/FR/operateurs/intermediaires.asp. 
 
Curtierul este un agent autorizat de Comisariatul Asigurărilor care reprezintă mai multe 

companii de asigurări, dar care acționează în interesul clientului, de obicei persoană juridică. 
Comisariatul Asigurărilor este o societate de stat care protejează interesele beneficiarilor 

asigurărilor verificând activitatea agenților, a curtierilor, a companiilor de asigurări și a produselor 
acestora. 
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Contractul de asigurare prezintă câteva particularități: 
1. Este bilateral, adică fiecare dintre părțile contractante are anumite obligații. Asiguratorul 

se angajează să plătească o anumită sumă în cazul producerii unui eveniment asigurat, în vreme ce 
asiguratul se angajează să furnizeze toate datele necesare contractului, să plătească primele  de 
asigurare, să anunțe toate schimbările care ar putea mări sau micșora probabilitatea producerii 
evenimentului asigurat, să declare evenimentul asigurat în condițiile prevăzute în contract și să ia 
toate măsurile necesare pentru a reduce riscul de apariție a evenimentului asigurat. 

2. Este onorabil, adică în schimbul primei de asigurare primite, compania se angajează să 
plătească asiguratului suma stabilită în cazul producerii evenimentului asigurat. 

3. Este de comun acord, adică cele două părți negociază și ajung la un acord privind prețul și 
condițiile de asigurare.  

 
Contractul de asigurare nu este un mijloc de îmbogățire. Contractul garantează doar 

recuperarea valorii bunurilor pierdute în urma sinistrului asigurat. 
 
Rezilierea sau anularea contractului 
 
În momentul stabilirii condițiilor contractului de asigurare, persoana care dorește să se 

asigure va semna o propunere de contract. Propunerea urmează să fie acceptată sau refuzată de 
compania de asigurări. În cazul în care propunerea este acceptată de către companie, i se prezintă 
viitorului client un contract de asigurare, cu aceleași condiții ca propunerea semnată. Viitorul client 
are dreptul să refuze acest contract fără să se justifice. Chiar după semnarea contractului, timp de 30 
de zile, persoana asigurată poate cere rezilierea acestuia printr-o scrisoare recomandată adresată 
companiei de asigurări. După depășirea acestui interval, contractul poate fi reziliat numai la dată 
aniversară, dacă asiguratul a solicitat aceasta în scris, printr-o scrisoare recomandată trimisă cel 
târziu cu trei luni înainte de data aniversară. În absența cererii de reziliere contractele se prelungesc 
tacit la data aniversară. 

 
 
8.1.2. Asigurări obligatorii 
 
Asigurarea obligatorie auto 
Ca în orice țară, asigurarea auto de răspundere civilă este obligatorie. Restul tipurilor de 

asigurare auto rămân la latitudinea asiguratului. Este recomandabil ca înaintea încheierii unei 
asigurări cei interesați să ceară să li se explice în detaliu diversele opțiuni prezentate.  

De obicei, contractele de asigurare auto încheiate pe teritoriul Luxemburgului prevăd 
modificarea sumei plătite de asigurat în funcție de  istoricul evenimentelor rutiere din anul 
precedent, prin așa numitul sistem Bonus/Malus. O persoană care încheie o asigurare în Luxemburg 
pleacă de la un Bonus/Malus de 11, adică plătește 100% din asigurare. Cu fiecare an care trece fără 
incidente rutiere din vina asiguratului, valoarea Bonus/Malus se reduce cu un punct iar prima de 
asigurare cu 5%. 

În cazul în care asiguratul face un accident, valoarea Bonus/Malus crește cu 3 puncte iar 
prima de asigurare cu 15%. Cea mai mică valoare Bonus/Malus este -3, iar cea mai mare valoare 
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Bonus/Malus este 22. 
Unele companii de asigurări le propun clienților lor să plătească o parte din daune în 

schimbul păstrării nemodificate a valorii Bonus/Malus pe anul respectiv. Asiguratul nu este însă 
obligat să accepte o astfel de propunere. 

   
 
 
Asigurarea obligatorie a locuinței 
Legea prevede obligativitatea asigurării locuinței atât pentru proprietari, cât și pentru 

locatari.  
Pentru un apartament sau un duplex dintr-un bloc sau dintr-o reședință, de asigurarea 

imobilului se ocupă sindicatul blocului, iar proprietarului îi rămâne doar să-și asigure bunurile 
personale la o companie de asigurări la alegere. 

Proprietarul unei case trebuie să-și asigure singur totul (atât imobilul cât și bunurile) la 
compania dorită. 

Cât privește locatarul, acesta este de asemenea obligat să plătească asigurarea imobilului și a 
bunurilor la o companie de asigurări la alegere. 

 
Este bine ca cei care urmează să încheie o asigurare să solicite înainte de semnarea 

contractului explicații detaliate privind daunele acoperite de asigurare, atât pentru imobil, cât și 
pentru mobilier (ar trebui să fie incluse daunele făcute de foc și de apă, inclusiv cele datorate 
spargerii unei țevi sau ploilor abundente). 

 
Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru independenți 
Cei care lucrează ca independenți sunt obligați să încheie o asigurare de răspundere civilă. 

Aceasta acoperă, de la caz la caz, daunele cauzate de asigurat persoanelor din jurul său,  locului 
închiriat sau cumpărat, mărfii care îi aparținea, sumele de bani furate etc. 

 
Asigurarea medicală (CNS) 
A se vedea capitolul 4.2 din prezentul Ghid. 
 
8.1.3. Asigurări cuprinse în planurile de economii prevăzute și susținute de stat 
Unul dintre motivele pentru care Luxemburgul este considerat un paradis fiscal este și acela 

că o mare parte din asigurări pot fi deduse din impozit. În plus, statul luxemburghez a pus la punct 
câteva produse speciale cu dublu rol: de a încuraja economisirea și de a facilita deducerea fiscală. 

 
Pensiile private 
Programele de pensii private au apărut în anul 2004, după introducerea articolului 111 bis în 

legea impozitului pe venit. Legea permite celor care lucrează în Luxemburg să economisească mai 
mult pentru pensie. 

Contractele de acest tip trebuie să aibă o durată de minim 10 ani, suma investită nu poate să 
depășească limitele impuse de lege (a se vedea tabelul de la capitolul taxe și impozite) iar asiguratul 
își va recupera banii în momentul ieșirii la pensie. 
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Pensiile private pot fi contractate de asigurat în nume personal, de compania angajatoare în 
numele asiguratului sau printr-un sistem dual, atât de asigurat cât și de compania la care lucrează 
acesta. 

 
 
Asigurările de viață 
Asigurările de viață au pătruns mai demult pe piața luxemburgheză. Pot fi de mai multe 

tipuri: asigurări de viață, asigurări în caz de deces, asigurări mixte (le cuprind pe primele două), 
asigurări ce urmăresc economisirea în beneficiul copiilor în cazul decesului unuia sau a ambilor 
părinți, asigurări prin care se acoperă riscul de invaliditate sau de deces pentru o persoană care a 
contractat un împrumut și asigurări complementare de sănătate care acoperă cheltuielile medicale 
pentru asigurat sau familia acestuia (în complementaritate cu Casa Națională de Sănătate). 

 
Nu toate asigurările sunt complet deductibile din impozit. Este bine ca cei ce vor să se 

asigure să ceară detalii suplimentare agentului de asigurări. În unele cazuri, suma deductibilă poate 
fi destul de mică (a se vedea și capitolul „Taxe și impozite”). 

 
Planurile de economii pentru locuință (Bausparvertrag) 
Aceste instrumente financiare, de origine germană, sunt destinate celor care doresc să 

economisească o perioadă de timp în vederea solicitării ulterioare a unui împrumut care să le 
permită să-și renoveze, să-și construiască sau să-și cumpere o locuință.  Companiile de asigurări nu 
se ocupă  direct cu comercializarea acestor produse, ci lucrează în colaborare cu firme specializate, 
ca de exemplu: Wustenrot, Scwebishall, BHW. 

 
 
8.1.4. Asigurări complementare diverse 
Există și alte tipuri de asigurări: asigurare de răspundere civilă proprie (de obicei inclusă în 

asigurarea locuinței), asigurare de accident, asigurare de voiaj, asigurare pentru animalele de la 
fermă (asigurarea animalelor de casă este inclusă în asigurarea de răspundere civilă proprie), 
asigurare pentru bunuri electronice, asigurare pentru protecție juridica (de obicei inclusă în 
asigurarea locuinței sau a mașinii) etc. 

În principiu, în Luxemburg toate tipurile de asigurări vizează interesul asiguratului. Orice 
agent de asigurări ar trebui să fie capabil să urmărească interesul clientului, să-i propună un produs 
pe măsura buzunarului și a necesităților sale, eventual deductibil integral din impozit. 

Fiecare asigurat are dreptul să ceară explicații privind evenimentele asigurate. Nu este 
important numai prețul unui asigurări, ci și prevederile contractuale. Cei ce doresc să încheie o 
asigurare este bine să ceară devize de la mai multe companii, pentru a compara diferitele oferte.  

 
 
8.2. Impozite 
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Cei care locuiesc sau muncesc pe teritoriul Luxemburgului trebuie să plătească anumite 
impozite. În primul rând este vorba despre impozitul pe salariu/pensie. 

 
 
8.2.1. Diferitele tipuri de clase de impozit 
 
Dacă membrii unui cuplu sunt amândoi salariați/pensionari, cel cu salariul/pensia mai mare 

și mai stabil(ă) primește fișa de impozit principală. Partenerul primește fișa de impozit 
complementară și venitul acestuia se va impozita după un procent fix. Clasele de impozitare sunt în 
principal următoarele:  

Clasa de impozit 1 (celibatar): 30% 
Clasa de impozit 1A (celibatar cu un copil): 18% 
Clasa de impozit 2 (căsătorit sau în parteneriat): 12% 
Aceeași regulă se aplică și salariatului care lucrează pentru mai mulți angajatori. Primește o 

fișă de impozit pentru fiecare dintre ei. Fișa de impozit principală ajunge la angajatorul care îl 
plătește cel mai mult, sau cu care contractul este cel mai stabil. Ceilalți angajatori primesc o fișă 
complementară. Fișele de impozit complementare sunt numerotate a2a, a3a etc.  

 
Repartizarea pe clase de impozit a contribuabililor  

(art. 119 L.I.R. – Loi de l’Impôt sur le Revenu) 
 Fără copii Cu copil(i) 

care aparține 
menajului 

Cu vârsta mai 
mare de 64 de ani la 
data de 1 ianuarie 
2009 

Celibatar 1 1a 1a 
Căsătorit/PACS* 2 2 2 
Separat** 1 1a 1a 
Divorțat ** 1 1a 1a 
Văduv** 1a 1a 1a 

 
* Dacă persoanele aflate în parteneriat cer să fie impozitate împreună, li se vor aplica 

condițiile de impozitare prevăzute pentru cuplurile căsătorite. 
** Impozitarea în regim de cuplu separat nu poate depăși trei ani și este valabilă numai dacă 

a fost declarată oficial. 
 
La cerere, contribuabilul care are un venit inferior sau egal cu 76 600 euro pe an poate cere o 

bonificație pentru copil, timp de doi ani, în limitele articolului 123 bis L.I.R. 
 
Începând cu 2008, nu mai există clase specifice pentru familiile cu mai mulți copii. 
Există însă alte tipuri de beneficii: 
– CNPF (Caisse Nationale des Prestations Familiales) acordă pentru fiecare copil o alocație 

familială în valoare de 76,88 Euro/lună/copil; 
– familiile care nu au dreptul la alocație familială pentru copii, chiar dacă sunt satisfăcute și 

condițiile din articolul 123 bis, pot solicita la finalul anului plata unei bonificații în valoare de 922,5 
euro (impozabil).  

 
Stabilirea și modificarea  unei fișe de impozit pentru salariați sau pensionari 
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Salariile și pensiile sunt impozitate lunar „la sursă”, adică impozitul este reținut de către 
angajator (în cazul salariaților) sau de către casa de pensii (în cazul pensionarilor) respectând datele 
înscrise în fișele de impozit.  

Fișele de impozit, atât pentru pensionari, cât și pentru salariați, sunt eliberate în fiecare an, în 
primele trei săptămâni din ianuarie, de către autoritatea competentă: pentru rezidenți, administrația 
locală a orașului de rezidență sau biroul de impozitare RTS Luxemburg, și pentru nerezidenți, 
biroul de impozitare RTS Luxemburg pentru non-rezidenți (Biroul de Plăți Directe). 

Salariatul trebuie să verifice datele înscrise în fișa de impozit. Dacă totul este în regulă, va 
înmâna fișa angajatorului. Dacă s-au strecurat erori, va înapoia fișa la autoritatea emitentă pentru 
corectare.   

Începând cu 2010, Biroul de Plăți Directe emite fișe de impozit pentru salariații și 
pensionarii care locuiesc sau care au locuit în orașul Luxemburg începând cu 30 septembrie 2009. 
Tot Biroul de Plăți Directe editează fișele de impozit pentru cuplurile separate, indiferent de 
primăria de care aparțin acestea. 

Dacă, pe parcursul anului, titularul fișei de impozit își schimbă domiciliul sau starea civilă 
trebuie să ceară modificarea fișei de impozit la autoritatea emitentă. 

 
Angajarea de către o persoană fizică a unei alte persoane ca ajutor în gospodărie, pentru 

îngrijirea proprie sau a unei alte persoane dependente, copil mai mic de 14 ani, bolnavă sau cu 
dizabilități, implică o procedură administrativă mai simplă atât în ce privește declarația de impozite, 
cât și alte demersuri sociale, cum ar fi cele legate de asigurarea obligatorie de sănătate. 

 
 
8.2.2. Calcularea venitului impozabil ajustat 
 
Schema de calcul pentru venitul impozabil ajustat este următoarea: 
 
Venituri nete din diferite categorii (art. 10 L.I.R.) – 
Costuri diverse –  
Venituri suplimentare care nu pot fi impozitate – 
Venituri limitate – 
Indemnizații de transfer sau de reziliere (art.130 L.I.R.)  
 
= Venituri nete ajustate – 
Cheltuieli speciale (art. 109 si următoarele din L.I.R.) 
 
= Venit impozabil (art. 7, alineatul 1 L.I.R. ) –  
Indemnizații pentru taxe extraordinare (art. 127 L.I.R.) –  
Indemnizații taxe extraordinare (art. 127bis L.I.R.) – 
Indemnizații extraprofesionale (art. 129bis L.I.R.) – 
Francize și alte indemnizații (art. 153 L.I.R.) 
= Venit impozabil ajustat (multiplu de 50 de euro, conform art. 126 L.I.R.) – 
Venituri extraordinare (art. 132 L.I.R.) 
 
= Venit impozabil conform baremului 
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Costuri diverse  
În categoria cheltuieli diverse intră: 
1. Cheltuieli legate de o ocupație salariată (art. 95. L.I.R) până în 540 euro 
2. Cheltuieli de deplasare (art. 105 bis L.I.R) minim 396 euro 
3. Venituri care rezultă din pensii sau rente ( art. 96 L.I.R) până în 300 euro 
4. Venituri care provin din capitaluri mobiliare (art. 97 L.I.R) până în 25 euro 
5. O sumă forfetară majorată pentru salariații cu dizabilități fizice sau motorii (art. 107 

alineatul 7 L.I.R.) care poate varia între 645 euro și 1515 euro anual, în funcție de gradul de 
handicap. 

 
 
Venituri suplimentare care nu pot fi impozitate 
Printre aceste venituri prevăzute în art. 115a L.I.R. se numără veniturile provenind din 

sporurile de noapte, sporurile pentru orele lucrate duminica sau în zilele de sărbătoare, orele 
suplimentare, o parte din salarul muncitorilor agricoli (până la 30%), cadourile în bani făcute de 
patroni (în limitele prevăzute de art. 115 L.I.R.) și dobânzile la depozitele din programele de 
economii pentru locuințe (în limitele prevăzute de art. 97 L.I.R.).  

 
Venituri limitate 
Sunt considerate astfel veniturile care provin din servicii cu valoare mai mică de 500 euro pe 

an, veniturile din jocurile de noroc, dacă sunt mai mici de 500 euro și indemnizațiile de transfer sau 
de reziliere. 

 
Cheltuieli speciale 
1. În lipsa cheltuielilor efective mai ridicate, o sumă forfetară de 480 euro este deductibilă 

(art.113 L.I.R.). 
2. Limitele maxime de deducere aplicabile dobânzilor se pot vedea în tabelul 4a. 
3. Pentru a fi deduse, pensiile plătite fostului soț/soție nu trebuie să depășească suma de 

23 400 euro. 
4. Sunt considerate cheltuieli speciale și sumele provenind din primele de asigurări (pentru 

asigurările de viață, asigurările complementare de sănătate, asigurările împrumuturilor pentru 
locuințe, asigurările cu primă unică, asigurările de răspundere civilă, etc.) în limitele maxime 
prevăzute în tabelul 4b. 

 
Tabelul 4a 
 

Contribuabil Fără partener Cu partener 
Fără copii 627 1344 
Cu 1 copil 1344 2016 
Cu 2 copii 2016 2688 
Cu 3 copii 2688 3360 
Cu 4 copii 3360 4032 
Cu 5 copii 4032 4704 
 
 
Tabelul 4b 
 

Contribuabil care a Până în 30 de ani De la 31 până la 49 Peste 50 de ani 



 
 
 
 

77 

făcut o asigurare de 
împrumut pe 
persoană 

de ani inclusiv 

Fără copii 6000 480 15600 
Cu 1 copil 7200 576 18720 
Cu 2 copii 8400 672 21840 
Cu 3 copii 9600 768 24960 
Cu 4 copii 10800 864 28080 
Cu 5 copii 12000 960 31200 
 
 
Sumele maxime deductibile în cazul unor contracte de pensii private (art. 11 bis. L.I.R.) 

Vârsta Suma anuală 
maximă 
deductibilă 

Vârsta Suma anuală 
maximă 
deductibilă 

Vârsta Suma anuală 
maximă 
deductibilă 

Mai puțin de 
40 de ani 

1500 euro 45 ani 2100 euro 51 ani 2600 euro 

40 ani 1750 euro 46 ani 2100 euro 52 ani 2600 euro 
41 ani 1750 euro 47 ani 2100 euro 53 ani 2600 euro 
42 ani 1750 euro 48 ani 2100 euro 54 ani  2600 euro 
43 ani 1750 euro 49 ani 2100 euro 
44 ani 1750 euro 50 ani 2600 euro 

De la 55 
până la 74 
ani 

3200 euro 

 
Daca ambii soți subscriu un astfel de contract, maxima deductibilă este calculată separat 

pentru fiecare dintre ei. 
Sumele vărsate în conturile de planuri de economii pentru locuință sunt deductibile din 

impozit conform tabelului 4a si art. 111 alineatul (5) L.I.R. 
Cotizațiile personale pentru pensii private încheiate de către întreprindere sunt deductibile 

conform art. 110 L.I.R. până la o valoare maximă de 1200 de euro pe an. 
 
Indemnizații pentru taxe extraordinare 
1. Cheltuieli extraordinare care provin din accidente, boală, întreținerea persoanelor cu nevoi 

speciale. 
2. Indemnizații forfetare pentru persoanele cu dizabilități fizice sau psihice (pot varia între 

150 euro și 1455 euro, în funcție de gradul de invaliditate). 
3. Indemnizații forfetare care privesc cheltuielile pentru ajutor domestic, sumele plătite 

pentru ajutarea și îngrijirea persoanelor dependente și taxele pentru îngrijirea copiilor. Suma nu 
poate depăși 3600 euro pe an. 

4. Taxe extraordinare care provin din îngrijirea extraordinară a părinților la locuința 
contribuabilului. 

 
Indemnizații și taxe extraordinare 
La cerere, contribuabilul poate obține o indemnizație atunci când copilul nu se află în grija 
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lui și are mai puțin de 21 de ani. Suma nu poate depăși 3480 euro pe an.  
 
Indemnizații extraprofesionale 
Indemnizațiile sunt fixate la 4500 euro pe an. Indemnizația este aplicabila soților care sunt 

impozitați împreună: 
1. Dacă amândoi realizează venituri provenind din domeniile comercial, agricol și 

forestier, din exercitarea unei profesii liberale sau salariate și amândoi sunt înscriși la casa de 
sănătate luxemburgheză sau la o altă casă de sănătate din străinătate. 

2. Dacă unul dintre soți obține venituri dintr-o activitate comercială sau prin exersarea unei 
profesii liberale, iar celălalt este înscris conform art. 171 al codului de asigurări. 

3. La cerere, în momentul în care unul dintre soți realizează venituri conform punctului 1 și 
celălalt realizează de mai puțin de 36 de luni venituri care provin din pensii sau rente. 

 
 
8.2.3. Înscrierea deductibilităților fiscale pe fișa de impozit 
La cerere, salariatul sau pensionarul rezident (în anumite cazuri salariatul și pensionarul 

non-rezident) poate cere înscrierea pe fișa sa de impozit a unor deduceri. 
De exemplu, pentru rezidenți pot fi deduse cheltuielile profesionale legate de plata locuinței 

de serviciu sau a unor evenimente organizate în interes de serviciu, cheltuielile pentru perfecționare 
profesională, cheltuielile de întreținere a unui birou la domiciliu. Aceste cheltuieli sunt deductibile 
numai în măsura în care nu depășesc o valoare totală de 540 de euro pe salariat. Poate beneficia de 
deducere a cheltuielilor profesionale orice salariat rezident sau non-rezident care predă o declarație 
de impozit pe venit, sau care face o cerere de regularizare a impozitului prin decont anual, sau care 
o prevede în momentul completării fișei de impozit. 

 
 
 8.2.4. Tipuri de impozitare 
Contribuabilul este impozitat în funcție de veniturile sale lunare, dar contează și opțiunea 

făcută în momentul stabilirii clasei de impozitare.  
Un bun exemplu poate fi cazul familiilor monoparentale. Contribuabilul celibatar este, de 

obicei, impozitat în clasa 1 (cea mai puțin favorabilă). Totuși, dacă întreține sau crește unul sau mai 
mulți copii, va fi încadrat în clasa de impozit 1A. Aceasta clasă este trecută pe fișa de impozit. 

Dacă părinții copilului (copiilor) nu sunt căsătoriți sau în parteneriat legal, dar trăiesc 
împreună, părintele care primește alocația familială va fi impozitat după clasa 1A, iar celălalt 
părinte după clasa 1. 

Reducerea de impozit pentru familiile monoparentale se ridică la 750 de euro pe an (dacă nu 
s-a aplicat la începutul anului, se va aplica lunar câte 62,5 euro). 

Reducerea de impozit este independentă de numărul copiilor pe care contribuabilul îi are în 
grijă. Mai mult, reducerea nu poate depăși 50% din beneficiile de orice fel la care are dreptul 
copilul dacă acestea depășesc suma anuală de 1920 de euro sau valoarea lunară de 160 de euro. 
Anuitățile pentru orfani ș prestațiile familiale nu sunt luate în considerare. În cazul mai multor copii 
și a mai multor alocații pentru fiecare copil, se va lua în considerare suma cea mai mică pentru a 
determina reducerea de impozit. 

 
Pentru informații suplimentare poate fi consultat site-ul www.guichet.lu, dar pentru 

explicații și detalii privind diferitele situații practice, este bine ca cei interesați să se adreseze unui 
contabil. 
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Cum se poate contesta o decizie a Administrației Contribuțiilor Directe 
Impozitarea poate fi contestată printr-o reclamație scrisă. Ea va fi adresata directorului de la 

Administration des Contributions directes.  
Reclamația, redactată în franceză, germană sau luxemburgheză, trebuie să conțină numele, 

prenumele, adresa și numărul fiscal al contribuabilului. 
Pentru a fi luată în considerare, reclamația trebuie depusă în maxim trei luni de zile de la 

primirea fișei de impozit și trebuie să conțină o explicație detaliată și bine motivată a contestației 
deciziei.  

 
Pentru informații suplimentare consultaţi site-ul: www.guichet.lu.  
 
 
 
9. Prezenţe româneşti în Luxemburg 
 
9.1. Biserica Ortodoxă Românească 
Parohia ortodoxă română „Naşterea Domnului” din Luxemburg îşi desfăşoară activitatea 

sub egida Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, în cadrul 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.  

Încă din 1992, biserica ortodoxă românească a fost alături de credincioşi prin servicii 
religioase, predici, cateheze, pregătirea pentru Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie.  

 
Important! Deşi serviciul religios este găzduit de o biserică catolică (care funcţionează în 

paralel), rânduiala ortodoxă este respectată cu rigurozitate, existând un iconostas şi un altar mobil.  
 
Programul bisericii este următorul:  
Duminica – Sfânta Liturghie, de la 11.00 la 13.00 
Vinerea – Sfântul Maslu, de la 18.30 la 20.00 
 
În fiecare duminică, după slujbă, de la 13.30 la 14.30 se organizează şi cursuri de catehism 

ortodox destinate copiilor. 
La cererea enoriaşilor se oficiază: 
– cununii religioase; 
– Sfântul Botez; 
– parastase şi slujbe de pomenire a morţilor. 
Tot în incinta bisericii se desfăşoară repetiţiile Corului românilor din Luxemburg, „Voci din 

Carpaţi” (informaţii privind activitatea acestuia pot fi găsite în capitolul special dedicat).  
Se poate ajunge la biserică cu maşina (adresa este: 1, Rue Vauban, Luxemburg), cu 

autobuzul 19 (din Hamilius, spre Pfaffenthal, staţia: Théiwesbur) sau pe jos (biserica este situată pe 
malul râului Alzette, chiar sub „Podul Roşu” – Grande Duchesse Charlotte).  

 
Preot: Constantin Duţuc 
19, Avenue des Bains, L-5610 
Mondorf les Bains 
Tel/Fax: (+352) 25.10.54 
E-mail: parohia.luxembourg@gmail.com  
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Pentru informaţii suplimentare pot fi consultate site-urile: 
http://www.dirobenelu.com/spiritualitate-romaneasca-f4/bisericile-ortodoxe-romane-din-

benelux-t857.htm;  
http://www.romlux.org/forum/viewtopic.php?t=109.  
 
 
 
 
 
 
 
9.2. Români cu profesii liberale 

 
9.2.1. Medici şi farmacişti 
 
Buicu Crina 
ginecologie 
5, rue Edward Steichen,  
L-2540 
Tel.: 26 333 9400 
 
Chiorean Cristina Mihaela 
medicină internă şi alergologie  
49 bd. Royal  
L-2449 Luxembourg 
Tel.: 27 47 88 01 
 
Marin Ludmila 
medicină generală 
4, rue Tony Bourg, 
L-1278 Luxembourg  
Tel.: 26 18 78 89, 
021 767 327 
 
Scheer Lia 
medicină generală 
56, rue Jean Schoetter,  
L-2523 Luxembourg   
Tel.: 621 302 473 
 
Duckhorn-Dad Monika-Christina  
medic stomatolog, specialist în 
ortodonţie 
Karl-Janssen-Str. 9, Völklingen 
D-66333, tel.0049-689824105 
info@praxis-duckhorn –dad.de 
Pagină web:  
www.praxis-duckhorn-dad.de  

 
Aga Ionel 
medic dentist, specialist 
în chirurgie orală 
Arlon, Belgia 
B-6700 
Aga10_2001@yahoo.com 
  
 
 
Aga Catalina 
medic anestezist 
Arlon, Belgia 
B-6700 
catalina_strut@yahoo.com 
 
Cojocaru Alin şi Elena 
medic anestezist 
CHR Thionville, Hôpital «Bel-air» 
CHR Metz, Hôpital «Bon-secours» 
33382558190 
33387553069 
 
Popovici Alina 
cardiologie 
CHR Thionville, Hôpital «Bel-air» 
33382553231 
 
Ionescu Nicolae 
chirurgie-ortopedie 
CHR Metz Hôpital «Bon secours» 
CHR Thionville Hôpital «Bel-air» 
33387558188 
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Stoica Lucia 
hepatogarstroenterologie şi hepatologie 
CHR Thionville, Hôpital «Bel-air» 
33382558358 
 
Condrat Cristian 
medicină internă 
CHR Thionville, Hôpital «Bel-air» 
33382558255 

 
Daniela Pascu-Modert 
medic specialist recuperare medicală, 
balneofizioterapie 
34 Rue Jean l'Aveugle 
L-1148 Luxemburg 
Tel: 26200086 
Fax: 26262602 
e-mail: drpascu@pt.lu 
 
 
Cristescu Diana 
nefrologie-dializă 
CHR Thionville, Hôpital «Bel-air» 
33382558255 
 
Alecu Cosmin 
neurologie 
CHU Nancy– Hôpital Central 
33383851159 
 
Mureşan Mirela 
neurologie 
CHU Nancy– Hôpital Central 
33383852256 
 
Moza Anca 
obstretică şi ginecologie 
CHR Thionville, Hôpital «Bel-air» 
33382558428 
 
Breazu Gabriela  
oftalmologie 
8, rue Marie Anne  
de Beauvais, METZ 
33387620565 
 

Racle Georgiana 
pediatrie 
Clinique «Claude Bernard» 
Metz 
33387396786 
 
Necşa Lucia 
psihiatrie 
Clinique «Claude Bernard» 
Metz 
33387396786 
 
Şindrilă Dorin 
psihiatrie 
Clinique «Claude Bernard» 
Metz 
 
Cristescu Adrian 
radiologie 
Cabinet de Radiologie  
« Concorde »-Thionville 
33382637891 
 

Camelia Nitu-Demange 
Psiholog-Psihoterapeut 
53 av. Pasteur   
L-2311 Luxembourg 
691040681  

 
 
  Angela Roman 
  farmacist 
  Pharmacie Um Piquet 

23, rue Aldringen, L-1118 
Luxembourg 



9.2.2. Alți români cu profesii liberale 
 
Mariana Igret Pop 
Pedichiură medicală 
e-mail: igretpopmariana@hotmail.com 
mobil: +352 621 189 365 
 
Dana Moldoveanu 
Coaching, leadership, inovație, dezvoltare personală și comunicare,  
Mobil: +352 621 697 310     
e-mail: danamol@pt.lu         
www.coach.lu  
 
Raluca Teodorescu  
Agent profesional La Luxembourgeoise  
6, rue d'Oradour, L-2266 Luxembourg  
Tel: +352 691 76 09 08 
 
 
 

 
9.2.3 Traducători autorizaţi 
Lista traducătorilor şi a interpreţilor autorizaţi de limbă română poate fi cerută la: 
Ministerul de Justiţie  
13, rue Erasme 
L-2934 Luxemburg 
Tél: (+352) 247-84537 
Fax: (+352) 26 68 48 61 
E-mail: info@mj.public.lu  
 
sau la: 
 
Curtea supremă de justiţie (Cour Supérieure de Justice) 
12, Côte d’Eich 
L-1450 Luxembourg 
Tél.: (+352) 47 59 81 -1 
 

 
 

 
 
9.3. Asociaţii de vocaţie românească 
 
România Luxembourg Business Forum Asbl (ROMLUX) 
 
Asociaţia a fost înfiinţată în 2007, anul aderării României la UE, de un număr important de 

personalităţi culturale şi oameni de afaceri români şi luxemburghezi, din dorinţa de a oferi un cadru 
de desfăşurare propice şi de a stimula schimburile culturale şi economice dintre cele două ţări. 

ROMLUX acţionează în trei direcţii principale: 
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– încearcă să consolideze contactele dintre România şi Luxemburg, prin promovarea 
schimburilor comerciale, ştiinţifice şi culturale dintre cele două ţări; 

– încurajează asistenţa reciprocă între membrii săi, în diferite domenii economice sau 
culturale; 

– sprijină schimbul de experienţă între membrii săi în domeniile economic şi comercial. 
ROMLUX îşi propune, de asemenea: 
– să intensifice, în general, schimburile culturale, economice şi relaţiile de prietenie dintre 

România şi Marele Ducat de Luxemburg; 
– să promoveze cooperarea dintre Camerele de Comerţ şi asociaţiile profesionale din cele 

două ţări. 
 
[vinieta 1] 
Important! Asociaţia ROMLUX continuă să susţină comunitatea românilor din Luxemburg 

cu ajutorul forumului său: www.romlux.org/forum, creat în 2007 și menținut la zi, unde puteți găsi 
răspunsuri la cele mai variate întrebări. 

 
Contact: 
România Luxembourg Business Forum 
62, rue de Strasbourg 
L-2560 Luxembourg 
http://www.romlux.org  
info@romlux.org  
Preşedinte: Răzvan-Petru Radu 
 
  
Asociaţia Luxembourg Romania Asbl 
  
Asociaţia Luxembourg-România Asbl este prima organizaţie non-profit cu valenţe 

româneşti creată în Luxemburg. A fost fondată în 20 octombrie 1989 şi are sediul central în 
Bivange. Asociaţia îşi propune să dezvolte şi să promoveze relaţiile de prietenie dintre Luxemburg 
şi România. Pentru a atinge acest obiectiv, asociaţia organizează diverse evenimente: conferinţe, 
expoziţii, excursii cu caracter cultural, concerte, spectacole folclorice, întâlniri sportive şi de 
agrement. 

 
Contact: 
Association Luxembourg-Roumanie Asbl 
23, rue Edward Steichen 
L-3324 BIVANGE 
Tel./fax (+352) 36 90 48 
www.luxrom.org  
backp@pt.lu  
Preşedinte: Pierre Back 
 
  
9.4. Corul şi ansamblul de dansuri populare 
 
Corul românilor din Luxemburg „Voci din Carpaţi” 
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Corul românilor din Luxemburg „Voci din Carpaţi” a luat naştere în noiembrie 2006 şi este 

un cor mixt pe patru voci. Corul a fost înfiinţat şi condus de Horaţiu Drăgan, absolvent al 
Universităţii de Muzică din Bucureşti şi fost student al conservatorului din Esch sur Alzette 
(premier prix en direction chorale). În anul 2010, corul a luat forma juridică a unei asociaţii, 
Asociaţia Corului „Voci din Carpati”, care organizează evenimente şi promovează cultura şi 
tradiţiile româneşti în Luxemburg. Începând din septembrie 2009, corul este dirijat de către dr. 
Ovidiu Drăgan, profesor universitar de muzică şi dirijor de cor şi orchestră simfonică. 

Corul a susţinut mai multe concerte în cadrul instituţiilor europene (Parlamentul European, 
Comisia Europeană, Eurostat etc.), la sediul central al băncii Fortis din Luxemburg, cu ocazia Zilei 
Naţionale a României, la Sărbătoarea Muzicii etc. 

Pe lângă activitatea concertistică, corul „Voci din Carpaţi” acompaniază în fiecare duminică 
slujba ortodoxă română, începând cu ora 11.00. 

Din repertoriul corului fac parte: prelucrări folclorice româneşti pentru cor pe patru voci, 
colinde armonizate pentru patru voci (în spiritul colindelor cântate de corul Madrigal), şi lucrări 
religioase româneşti. 

 
Important! Repetiţiile au loc în fiecare duminică, la 13.30, şi uneori joia, la 19.30, în biserica 

românească din Luxemburg (1, rue Vauban, Luxembourg). Toți cei interesați sunt bineveniți! 
 
 
Grupul de dansuri folclorice româneşti „Carpaţii” 
 
Grupul a fost înfiinţat în iulie 2007, în urma unui curs intensiv de dansuri populare 

româneşti, şi este alcătuit din rezidenţi luxemburghezi, români sau de alte naţionalităţi. A susţinut 
spectacole de dansuri populare cu diverse ocazii – de exemplu, la Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene, cu ocazia Zilei Europei, pe 9 mai. 

Pe lângă spectacole, grupul organizează cursuri în cadrul cărora se însuşesc paşii de bază ai 
diferitelor dansuri populare tradiţionale româneşti (horă, sârbă, braşoveancă, brâu, geampara, brează 
etc.) şi, în acelaşi timp, se pune la punct o coregrafie constituită din suite de dansuri din anumite 
zone, cum ar fi: suita de dansuri din Oltenia, suita de dansuri din Moldova, suita de dansuri din 
Ardeal, dans din Oaş etc.  

Aceste suite de dansuri constituie piese de sine stătătoare care se pot prezenta cu ocazia unui 
spectacol folcloric. 

Ansamblul de dansuri dispune de câte un set de costume populare româneşti identice pentru 
patru perechi de dansatori. 

Repetiţiile de dansuri populare au loc în fiecare marti, la ora 18.30, în sala D, cladirea T, a 
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (90, Bd. Konrad Adenauer, Luxembourg). 

 
Pentru mai multe informaţii 
Horaţiu George Drăgan 
Email: horatiu.dragan@gmail.com  
horatiu.dragan@curia.europa.eu  
Tel: (+352) 691 30 21 67 sau (+352) 43 03 20 65 
 
 
10. Spiritualitate 
 
Articolul 19 din Constituţia Luxemburgului garantează libertatea cultelor, a manifestării lor 

în public şi libertatea de manifestare a opiniilor religioase: 
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http://www.luxembourg.public.lu/fr/societe/population/religion/index.html. 
În Luxemburg se consideră că orice comunitate religoasă are un rol de jucat în viaţa publică. 

În acest context, după cum se prevede la articolul 22 din constituţie, domeniile care impun 
cooperarea între biserică şi stat sunt reglementate printr-o serie de convenţii.  

 
Componenţa populaţiei pe confesiuni 
Ultimele statistici referitoare la componenţa populaţiei luxemburgheze pe confesiuni datează 

de la recensământul din 1970. În acel moment, repartizarea era următoarea: 
– Catolici – 96,9% 
– Protestanţi – 1,2% 
– Evrei – 0,2% 
– Alte confesiuni – 1,7% 
După 1970 a fost interzisă prin lege inserarea în recensămintele populaţiei a oricărui tip de 

întrebare referitoare la religie. 
Dintr-un studiu SESOPI – Centre intercommunautaire, elaborat în cadrul cercetării 

europene privind valorile şi publicat în 2002, reiese că, în pofida unor certitudini morale afişate, în 
Luxemburg se acordă tot mai puţină importanţă religiei, educaţiei religioase şi practicării religiei. 

Doar 22% dintre respondenţi declarau că merg la biserică cel puţin o dată pe săptămână, 
10% o dată pe lună, 35% în anumite ocazii şi 33% niciodată. 57% dintre persoanele interogate au 
declarat că pentru ele sensul vieţii se regăseşte în principal în om şi mai puţin în religie.  

 
Comunităţile religioase 
Biserica catolică ocupă un loc central în viaţa religioasă a luxemburghezilor de mai bine de 

1500 de ani.  
 
Biserica protestantă din Marele Ducat a luat naştere în 1952, cu ocazia creării Comunităţii 

Europene a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). În prezent, Biserica protestantă reuneşte câteva sute de 
membri, cu precădere de origine germană. În afară de aceasta, mai există trei alte comunităţi 
protestante în Luxemburg.  

 
Cum comunitatea britanică stabilită în Luxemburg numără aproximativ 5 000 de persoane, 

la 27 ianuarie 2003, guvernul luxemburghez a semnat o convenţie cu Biserica anglicană, prin care 
se stabileşte numărul slujitorilor acestei biserici (plătiţi de către stat). 

 
Cât despre bisericile ortodoxe, guvernul luxemburghez a extins în 2003 convenţia cu 

Biserica Ortodoxă Greacă, ce data din 1997, la Biserica Ortodoxă Română şi la Biserica Ortodoxă 
Sârbă. Convenţia prevede ca un preot din fiecare dintre aceste confesiuni să fie plătit de statul 
luxemburghez. La Luxemburg mai există şi o parohie ortodoxă rusă.  

 
Comunitatea evreiască din Luxemburg numără astăzi aproximativ 1 000 de membri (între 

300 şi 350 de familii). Primele prezenţe evereieşti în Luxemburg sunt atestate în Evul Mediu. În 
1894 a fost construită marea sinagogă din Luxemburg, pe strada Aldringen. Edificiul a fost închis si 
ulterior distrus, în 1941, în timpul ocupaţiei germane. Abia în 1953 şi, respectiv, în 1954 au fost 
inaugurate două sinagogi noi, pe Avenue Monterey, în Luxemburg, şi pe Rue du Canal, în Esch-
Sur-Alzette. 

 
Începând cu anul 1992, comunitatea musulmană din Marele Ducat, pe atunci compusă din 
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persoane venind din ţările arabe, din Iran şi din Pakistan, s-a mărit considerabil datorită numeroşilor 
imigranţi veniţi aici în urma războiului din Balcani.  

Se găsesc moschei în: Mamer, Bonnevoie, Wiltz, Esch-Sur-Alzette, Niederkorn. 
 
Pentru mai multe informaţii, puteți consulta site-ul: 
http://www.islam.lu/index.php?option=content&task=section&id=2&Itemid=26&lang=en. 
 
 
12. Transfrontalieri  
 
În sensul dispoziţiilor comunitare care reglementează libera circulaţie a lucrătorilor în 

Uniunea Europeană, prin lucrător transfrontalier se înţelege persoana care lucrează (fie ca salariat, 
fie ca independent) pe teritoriul unui stat membru şi locuieşte pe teritoriul altui stat membru, unde 
revine cel puţin o dată pe săptămână. 

Noţiunea de transfrontalier din acest capitol vizează situaţia unui cetăţean român care 
locuieşte în Germania, Belgia  sau Franţa, dar studiază sau lucrează în Luxemburg.  

Salariaţii cu statut de transfrontalieri sunt supuşi dispoziţiilor dreptului social şi dreptului de 
muncă în vigoare în ţara angajatoare, în cazul de faţă Luxemburg. Câteva date privind drepturile şi 
obligaţiile lucrătorilor transfrontalieri se regăsesc şi în capitolele Ocuparea forţei de muncă şi Taxe 
şi impozite. 

Situaţia particulară a lucrătorului transfrontalier vizează, cu precădere, următoarele aspecte: 
– Locuinţa 
– Securitatea socială 
– Concediul de boală şi concediul de maternitate 
– Prestaţiile familiale 
– Pensia 
– Ajutorul de şomaj 
– Sistemul de impozitare 
Toate aceste aspecte prezintă elemente particulare în funcţie de ţara de rezidenţă (Franţa, 

respectiv, Germania) şi de aceea vor fi tratate separat. Cât priveşte dobândirea cetăţeniei statului de 
rezidenţă, va fi prezentată numai din perspectiva franceză. Dobândirea cetăţeniei germane face 
obiectul unui proces laborios şi foarte îndelungat, care de cele mai multe ori nu prezintă interes 
pentru cetăţenii români stabiliţi în zona de graniţă. 

 
 
Franţa 
 
1. Locuinţa 
Persoanele care lucrează în Luxemburg şi aleg să locuiască în Franţa fac acest lucru, în 

principal, din considerente financiare, deoarece chiriile şi preţul locuinţelor sunt  mai scăzute pe 
teritoriul francez. 

 
a) Închirierea unei locuinţe 
În funcţie de localitate, zonă şi confort, pentru o garsonieră se poate plăti, în medie, 300-400 

de euro, pentru un apartament cu două camere 450-550 de euro şi pentru un apartament cu trei 
camere 700-800 de euro.  

Sugestii şi informaţii utile la alegerea locuinţei de închiriat: 
– Sunt de preferat apartamentele cu cheltuieli comune de întreţinere mici (aceste cheltuieli 

se adaugă la preţul declarat al chiriei). Aşa-numitele charges cuprind cheltuielile pentru ascensor 
(verificare periodică, întreţinere), portar, administrator, femeie de serviciu, încălzire comună. 
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Acestea pot fi evitate în totalitate dacă apartamentul nu beneficiază de aceste facilităţi. În Franţa 
există un sistem de alocaţii pentru locuinţă (APL – allocation pour logement) care se calculează în 
funcţie de preţul chiriei, fără cheltuielile comune de întreţinere.  

– La închirierea unei locuinţe, chiriaşul trebuie să plătească o sumă de bani echivalentă cu 2-
3 luni de chirie (fără charges) numită dépôt de garantie şi care reprezintă un fel de garanţie. 
Această sumă se poate recupera la terminarea contractului de închiriere, dacă apartamentul a fost 
lăsat în aceeaşi stare ca la semnarea acestuia. 

– Etat des lieux este un act încheiat între proprietar (bailleur) şi chiriaş, în care se 
consemnează starea apartamentului. Aici se trec defecţiunile constatate, starea de uzură a 
apartamentului, starea de funcţionare a aparatelor electrocasnice, starea zugrăvelii etc. La părăsirea 
apartamentului, orice modificare faţă de actul iniţial este imputată chiriaşului. Chiar şi găurile 
făcute pentru a agăţa tablourile sau piesele de mobilier suspendate sunt considerate modificări şi vor 
fi imputate chiriaşului dacă nu sunt astupate în prealabil. 

– Anunţuri cu apartamente de închiriat se găsesc în ziare, pe site-urile internet, la agenţiile 
imobiliare sau la administraţiile locuinţelor colective (cum sunt în România la blocuri): OPAC, 
HLM, BATIGERE. La acestea din urmă, chiriile sunt mai mici. 

– Persoanele care au maşină pot opta pentru un apartament într-o zonă rurală mai liniştită şi 
mai aproape de Luxemburg sau de locul de muncă, ieşind de obicei mai ieftin. 

– Dacă resursele financiare de care dispune o persoană sunt modeste, aceasta poate opta 
pentru aşa-numitele apartamente conventionnés, pentru care se primesc ajutoare care pot reprezenta 
până la jumătate din valoarea chiriei (APL – allocation pour logement).  

 
Important! Toţi studenţii beneficiază de APL! 
 
 
b) Cumpărarea unei locuinţe 
Orice cetăţean al Uniunii Europene poate achiziţiona o locuinţă pe teritoriul Franţei. Aici 

costul unei locuinţe este mult mai mic decât în Luxemburg. Condiţiile sunt aceleaşi ca pentru 
cetăţenii francezi, şi anume existenţa unui contract de muncă, de preferinţă un contract pe durată 
nedeterminată (contrat à durée indéterminée, C.D.I.) sau un contract care să acopere perioada de 
împrumut. 

Pentru obţinerea împrumutului bancar se poate face o cerere de împrumut la mai multe 
bănci, pentru a compara condiţiile, şi se poate cere în scris o simulare de împrumut (simulation de 
prêt). Se recomandă recurgerea la serviciile unui broker (courtier), care poate obține simulări atât 
de la bănci din Luxemburg, cât și din Franța. Brokerii beneficiază de reduceri ale dobânzilor 
bancare datorită volumului de clienți pe care îi aduc băncilor. Unii dintre ei sunt plătiți exclusiv de 
către bănci (pe bază de comision), iar clientul nu are nimic de plătit.  

Cumpărătorul este protejat de legea pentru protecţia consumatorului. Astfel, orice document 
semnat se poate retracta în termen de şapte zile, în cazul în care un cumpărător îşi schimbă părerea. 
Renunţarea se face în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. De asemenea, în 
cazul în care nu se obţine împrumutul de la bancă, legea permite anularea „precontractului de 
vânzare-cumpărare” (compromis de vente), cu recuperarea integrală a avansului. Le compromis de 
vente este un act semnat atât de vânzător, cât şi de cumpărător, prin care cumpărătorul se angajează 
să cumpere bunul imobiliar; la încheierea acestui precontract se plăteşte un avans, stabilit de comun 
acord între vânzător şi cumpărător, în general, aproximativ 5-10% din valoarea bunului imobiliar. 

Încheierea contractului de vânzare-cumpărare se face numai la notar. Suma nu se plăteşte în 
bani lichizi, ci prin cec sau virament bancar, cu contrasemnătura băncii. 
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2. Obţinerea cetăţeniei franceze (la nationalité) 
 
În limba franceză nu se utilizează termenul de citoyenneté decât când se face referire 

explicită la drepturile civile. Uzual, pentru pentru cetăţenie se foloseşte termenul de nationalité 
(juridic, citoyenneté se referă la o persoană care are nationalité franceză dar care, în plus, 
beneficiază de toate drepturile civile, inclusiv dreptul de vot; exemplul cel mai clar pe site-urile 
oficiale este cel al copilului născut francez care nu devine citoyen decât când a împlinit 18 ani; 
nationalité este deci o condiţie necesară dar nu şi suficientă pentru citoyenneté).  

Franţa acceptă dubla cetăţenie: obţinerea cetăţeniei franceze nu implică renunţarea la 
cetăţenia română. 

 
Atribuirea cetăţeniei franceze 
– prin „dreptul sângelui”: copilului care are cel puţin unul dintre părinţi de cetăţenie 

franceză, i se atribuie, la cererea părinţilor, cetăţenia franceză; 
– prin „dreptul pământului”: copilului născut în Franţa, i se atribuie, la cererea părinţilor, 

cetăţenia franceză. O situaţie particulară o au copiii născuţi în Franţa din părinţi cu altă cetăţenie. 
 
Dobândirea cetăţeniei franceze 
– copilul născut în Franţa din părinţi străini dobândeşte cetăţenia franceză la majorat, dacă 

locuieşte în Franţa în momentul împlinirii vârstei de 18 ani şi a locuit pe teritoriul francez cel puţin 
cinci ani după vârsta de 11 ani; 

– în urma căsătoriei cu un cetăţean francez; 
– prin adopţie; 
– prin decret de naturalizare, cu îndeplinirea următoarelor condiţii: să fie major, să locuiască 

în Franţa de minimum cinci ani, să dovedească cunoaşterea limbii şi culturii franceze, să justifice 
dorinţa de a fi asimilat comunităţii franceze, să aibă un comportament corect şi să nu aibă cazier 
judiciar. 

 
Procedurile sunt uneori simplificate şi fiecare caz se analizează separat. Pentru aceasta, 

persoana interesată se poate adresa direct tribunalului competent din raza localităţii de reşedinţă 
(Tribunal d'instance), prefecturii sau subprefecturii celei mai apropiate de domiciliu, sau primăriei 
localităţii de reşedinţă. 

 
Pentru informaţii suplimentare, poate fi consultat site-ul: www.justice.gouv.fr. 
 
 
3. Copiii 
 
Serviciile de îngrijire a copiilor sunt variate şi există mai multe opţiuni, în funcţie de vârsta 

copilului. 
a) de la 3 luni la 3 ani 
– halte garderie – se pot lăsa copiii câteva ore pe zi sau câteva zile pe săptămână; 
– creşa – cu program zilnic, normă întreagă; 
– asistenta maternală autorizată (assistente maternelle agrée) – cei care aleg această 

variantă, beneficiază de deduceri fiscale, iar asistenta maternală este controlată periodic de serviciile 
competente; 

– baby-sitter (nounou) – se poate găsi prin anunţuri sau cunoştinţe. 
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Pentru a găsi varianta cea mai convenabilă, persoanele interesate se pot adresa primăriilor 
localităţilor de reşedinţă, serviciului CCAS (Centre communal d'actions sociales) sau structurilor 
CAF (Caisse d'allocations familiales) (mai multe informaţii: în subcapitolul „Prestaţii familiale”). 
Se recomandă înscrierea copilului la creșă sau căutarea unei asistente maternale chiar înaintea 
nașterii acestuia, datorită lipsei acute de locuri disponibile. Înscrierea este acceptată de către 
autoritățile franceze și luxemburgheze chiar dacă sarcina nu este avansată și nu cunoașteți încă 
sexul copilului.  Și pentru frontalieri, este posibilă înscrierea copiilor la o creșă din Luxemburg.  

b) de la 3 ani la 6 ani 
Ecole maternelle este similară grădiniţei din România. Urmează o programă şcolară şi 

personalul este reprezentat de cadre didactice care pregătesc copiii pentru şcoala primară. Se 
recomandă ca înscrierea copiilor să se facă cu cel puţin şase luni înainte, deoarece în multe localităţi 
sunt probleme din cauza locurilor insuficiente. Unele grădiniţe primesc copiii după împlinirea 
vârstei de 2 ani, în anumite condiţii. Frontalierii nu își pot înscrie copiii într-o grădiniță din 
Luxemburg, rezidența în Luxemburg fiind o condiție obligatorie.  

 
Important! Primăria este cea care îndrumă părinţii către grădiniţa la care sunt arondaţi, în 

funcţie de domiciliu. 
 
c) peste 6 ani 
Școala primară, gimnaziul (collège) şi liceul nu diferă foarte mult de sistemul românesc. 

Este bine ca persoanele nou-sosite într-o localitate în care există mai multe şcoli primare, gimnazii 
şi licee să se adreseze primăriei pentru a afla la ce şcoală sunt repartizaţi copii lor, în funcţie de 
domiciliu, dar şi de numărul de locuri disponibile. 

 
 
4. Sănătatea 
 
Spitale franceze de stat (echivalentul spitalelor judeţene din România) se găsesc în Marea 

Regiune la Thionville, Metz şi Nancy. În rest, în oraşele mai mici (Mont Saint-Martin, Hayange 
etc.) pot fi găsite spitale de mai mică importanţă, care nu au toate secţiile, şi multe clinici private. 
Pentru a beneficia de un tratament la acestea din urmă, se recomandă încheierea unei asigurări 
suplimentare de sănătate, spre a nu plăti diferenţa de costuri din buzunar. 

La Nancy există unul dintre cele mai renumite spitale universitare din Franţa, CHU Brabois 
de Vandoeuvre (CHU– Centre Hôspitalier Universitaire). 

 
Important! În unele dintre aceste spitale lucrează şi medici români. A se vedea și capitolul 

Români cu profesii liberale. 
 
 
4. Sistemul de impozitare 
 
Pentru o persoană care lucrează în Luxemburg şi locuieşte în Franţa, veniturile salariale se 

impozitează la sursă, adică în Luxemburg (imposition à la source). Singurele taxe care se vor plăti 
în Franța sunt taxele comunale (aferente fiecărei localități), taxa d’habitation (atât în cazul 
chiriașilor cât și în cazul proprietarilor) și taxa fonciară. În cazul cumpărării unei proprietăți, este 
bine să vă interesați inainte privind valoarea acestor taxe, care pot fi foarte diferite de la o localitate 
la alta.  
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Chiar dacă veniturile sunt impozitate în Luxemburg, trebuie totuşi completată o declaraţie 
de venit în Franţa (Déclaration de revenus – formulaire 2042), precum şi o declaraţie privind 
veniturile obţinute în străinătate (Déclaration des revenus encaissés à l'etranger – formulaire 
2047). 

 
Detalii despre aceste declaraţii se găsesc pe site-ul www.impot.gouv.fr, la rubrica 

Particuliers (Persoane private). 
 
De asemenea, se pot obţine mai multe detalii despre impozitare de la locul de muncă, sau de 

la Administration des contributions (111, rue de Hollerich, Luxembourg). 
Recent a apărut ultima ediţie a unui ghid complet şi bine documentat, intitulat Le guide pour 

les frontaliers franco-luxembourgeois (Ghid pentru frontalierii franco-luxemburghezi). 
 
 
5. Prestaţiile familiale 
 
Pentru a afla care sunt drepturile de care beneficiază o persoană în ceea ce priveşte 

prestaţiile familiale franceze, se pot accesa site-urile: 
www.frontalierslorraine.eu 
www.ameli.fr (CPAM – Caisse primaire d'assurance maladie) 
www.caf.fr (CAF – Caisse d'allocations familiales) 
Dacă valoarea totală a prestaţiilor franceze este inferioară valorii totale a prestaţiilor din 

Luxemburg, se poate solicita diferenţa (allocation differentielle). 
În general, o persoană are dreptul (în anumite condiţii) la următoarele prestaţii: 
– indemnizaţie de naştere: PAYE (Prestation d'accueil du jeune enfant); 
– alocaţii familiale (complément familial, allocation de soutien familial); 
– ajutoare pentru educaţia copiilor (allocation de rentrée scolaire, allocation d'éducation 

spéciale); 
– ajutoare pentru locuinţă (allocations de logement, allocation de logement social). 
Pentru informaţii privind asigurările de sănătate sau prestaţiile familiale, cei interesaţi se pot 

adresa, în funcţie de domiciliu şi de locul de muncă, la următoarele organisme: 
– CPAM METZ 003387393600, www.cpam-metz.com 
– CPAM THIONVILLE 0033382559500 
– CPAM NANCY 0820904184, contact@cpam-nancy.cnamts.fr 
– CPAM LONGWY 0820904185 
– CAF (Caisse d'allocations familiales): www.caf.fr  
 
 
6. Pensia 
 
Legea română 19/2000 reglementează dreptul la pensie al persoanelor care au lucrat în 

România, indiferent de domiciliul prezent sau de cetăţenia pe care o au în momentul solicitării 
pensiei. 

Pentru calcularea pensiei se ţine seama de perioada în care persoana a avut domiciliul sau 
reşedinţa în România (indiferent dacă este cetăţean român, străin sau apatrid), iar stagiul de cotizare 
este constituit din intervalul de timp în care s-au plătit asigurările sociale în sistemul public din 
România, sau în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile la care România este 
parte. 

 
Prevederile actului normativ creează premisele aplicării principiilor de coordonare a 
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sistemelor de securitate socială, adică: 
– exportul prestaţiilor; 
– recunoaşterea şi cumularea perioadelor de asigurare; 
– colaborarea între autorităţile şi instituţiile naţionale responsabile de acordarea prestaţiilor. 
Aşadar, toate drepturile de asigurări sociale din sistemul public românesc, precum şi 

prestaţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi pot fi transferate în ţările în care asiguraţii 
îşi au domiciliul sau reşedinţa. 

Concret, persoanele stabilite în străinătate pot depune dosarul de pensionare în mod direct 
sau prin intermediul unui mandatar (în acest caz se face o procură prin ambasadă/consulat). 

Documentele necesare pentru stabilirea pensiei constituie dosarul administrativ de 
pensionare. Acesta trebuie să cuprindă următoarele documente: 

– cerere pentru înscriere la pensie; 
– carnetul de muncă (original şi copie) – de regulă, acesta se găseşte la ultimul loc de 

muncă; 
– orice alt document care dovedeşte vechimea în muncă; 
– livretul militar (original şi copie); 
– diploma de studii (original şi copie) sau adeverinţa care atestă durata studiilor şi 

certificarea absolvirii acestora; 
– adeverinţa privind sporurile şi adaosurile reglementate prin lege sau contractul de muncă; 
– adeverinţa privind condiţiile de muncă speciale; 
– adeverinţa din care să rezulte data încetării calităţii de asigurat; 
– procura specială pentru mandatar; 
– RIB bancar. 
Dacă o persoană locuieşte şi/sau lucrează în Franţa, se poate adresa instituţiei CRAV 

(Caisse régionale d'assurances de vieillesse) care se ocupă de dosar. În acest caz, nu mai este 
necesară numirea unui mandatar, dar dosarul trebuie tradus de un traducător autorizat. 

 
Pentru informaţii suplimentare şi depunerea dosarelor, pot fi contactate următoarele 

instituţii: 
– CRAV Alsace Moselle www.crav-am.fr; 
– CNPAS Bucureşti (str. George Vraca); 
– Casa de pensii din localitatea în care persoana a avut ultimul domiciliu sau ultimul loc de 

muncă în România; 
– Ambasada României în Luxemburg. 
 
 
Germania (zona Trier) 
 
1. Locuinţa 
 
Dată fiind situaţia specială a lucrătorilor transfrontalieri care, prin definiţie, lucrează într-o 

ţară diferită de ţara de reşedinţă, dreptul comunitar nu obligă autorităţile statului angajator să le 
elibereze un permis de şedere în cazul în care acesta este necesar. 

Totuşi, autorităţile competente le pot elibera un card special. 
Din ce în ce mai multe persoane care lucrează sau studiază în Luxemburg preferă să 

locuiască în Germania. Surprinzător este că recurg la această soluţie unii cetăţeni francezi, belgieni 
şi chiar luxemburghezi.  
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Costul chiriei, redus în multe dintre situaţii la jumătate şi chiar la o treime din suma care ar 
trebui plătită pentru absolut aceleaşi condiţii în Marele Ducat, atrage în fiecare an tot mai mulţi 
transfrontalieri în regiunea Trier. 

Cu titlu informativ, costul unui apartament cu două camere în zonele limitrofe oraşului Trier 
(Tarforst, Ehrang, Kürenz, Filsch, Irsch, Feyen etc.) este de 400 – 500 de euro, sumă ce poate creşte 
cu până la 25-30% pentru locuinţele situate în oraş. 

O soluţie, preferată de mulţi la început, poate fi şi locuirea în comun (colocație), mai precis 
împărţirea unei locuinţe între două sau mai multe persoane, în funcţie de spaţiu. În acest caz, 
costurile variază în jurul sumei de 250 de euro lunar, cu cheltuielile de întreţinere incluse. 

Anunţuri imobiliare se pot găsi la agenţiile imobiliare locale (immobilien agentur trier) sau 
pe site-ul:  

http://www.hunderttausend.de/anzeigenm/az_view.aspx?frub=41 
De asemenea, ziarele locale, Wochenspiegel Trier şi Trierischer Volksfreund, publică adesea 

anunţuri cu închirieri de locuinţe. 
O altă modalitate de căutare a unei locuinţe este contactarea asociaţiilor numite 

Wohnungsbaugenossenschaft. Avantajul ar fi că aceste asociaţii au în proprietate (sau în unele 
situaţii doar în administrare) mai multe locuinţe, punând la dispoziţia doritorilor o ofertă foarte 
variată. 

 
Cumpărarea unui locuinţe în Germania urmăreşte exact aceleaşi linii ca şi în situaţia 

achiziţionării unui imobil în Franţa. 
 
 
2. Sănătatea 
 
Reglementările comunitare în materie de securitate socială conţin prevederi specifice 

referitoare la statutul de transfrontalier. Lucrătorul transfrontalier este asigurat, întotdeauna, în ţara 
în care este încadrat în muncă [articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al 
Consiliului din 14 iunie 1971]. 

În ceea ce priveşte asigurarea de sănătate şi concediul de maternitate, lucrătorul 
transfrontalier are dreptul să aleagă între a primi aceste prestaţii în statul membru în care îşi are 
reşedinţa sau în statul membru în care lucrează. Cu toate acestea, în momentul în care se 
pensionează, acesta îşi pierde statutul de lucrător transfrontalier şi, în consecinţă, nu mai are dreptul 
la asistenţă medicală în ţara în care a fost încadrat în muncă. 

Familia lucrătorului transfrontalier beneficiază de aceleaşi drepturi la asistenţă medicală care 
se aplică şi familiilor lucrătorilor din ţara de reşedinţă. 

În statul membru în care lucrătorul transfrontalier este încadrat în muncă, membrii familiei 
sale pot primi prestaţii de boală în aceleaşi condiţii ca şi lucrătorul însuşi, dar acest lucru (exceptând 
situaţiile de urgenţă) este condiţionat de existenţa unui acord între statele membre în cauză sau între 
autorităţile competente ale acestor state membre. 

Situaţia studenţilor şi a lucrătorilor este reglementată uniform, în sensul că, odată posesori ai 
cardului de sănătate (prin înscrierea la Universitatea din Luxemburg sau semnarea contractului de 
muncă cu un angajator luxemburghez), acesta este valabil şi pe teritoriul german, cu condiţia 
omologării. 

Întâi de toate, posesorul cardului de sănătate emis de CNS din Luxemburg (Caisse 
Nationale de Santé) va trebui să solicite Casei de sănătate luxemburgheze formularul S 072 (fostul 
formular E 106) pe care îl va trimite Casei de sănătate germane AOK (Allgemeine 
Ortskrankenkasse) din Rheinland-Pfaltz. Aceasta din urmă va elibera un card de sănătate cu care 
persoana se poate prezenta atât la medicii din sistemul de stat, cât şi la unii dintre medicii ce 
profesează în sistemul privat.  
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De cele mai multe ori, medicii germani tratează toţi pacienţii dar, pentru a nu avea surprize, 
se recomandă să fie întrebat medicul respectiv înainte de consultaţie dacă are contract cu AOK. 
Deşi nu sunt foarte mulţi, există şi medici care nu îi tratează decât pe pacienţii titulari ai unui card 
de sănătate emis de societăţile de asigurări particulare. 

Vestea bună este că, spre deosebire de Luxemburg, unde consultaţia se plăteşte direct de 
către pacient, urmând ca o parte din contravaloarea acesteia (depinzând de fiecare situaţie în parte) 
să fie returnată, în Germania nu se plăteşte consultaţia. Este necesar însă ca pacientul să aibă asupra 
sa o trimitere de la medicul de familie către medicul specialist (astfel se economisesc cei 10 euro 
care ar trebui plătiţi ori de câte ori este consultat un medic specialist nou). 

Este important de ştiut că atât pentru partea luxemburgheză, cât şi pentru cea germană nu 
toate consultaţiile sunt acoperite de Casa de sănătate. De exemplu, costurile serviciilor estetice 
oferite de medicii specialişti sau de stomatologi nu sunt acoperite de casele de sănătate. 

 
Spitale din Trier (unde există şi medici vorbitori de limba română): 
– Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen: 
Feldstraße 16, 54290 Trier, Tel.: 0651-947-0 
– Evangelisches Elisabeth-Krankenhaus Trier:  
Theobaldstraße 12, 54292 Trier, Tel.: 0651 – 20 92-0 
– Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: 
Nordallee 1, 54292 Trier, Tel.: 0651-208-1026 
 
Formulare utile: 
– S 1 ( fostul formular E 104) – cumularea perioadelor de asigurare în statele membre, în 

cazul în care este necesar un stagiu de cotizare; 
– S 072 (fostul formular E 106) – înregistrarea în ţara de reşedinţă; 
– Cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS) (înlocuieşte formularul E 111) 

– prestaţii de urgenţă în toate statele membre; 
– S 2 (fostul formular E 112) – dreptul la asistenţă medicală în alt stat membru. 
 
 
3. Alocaţiile familiale 
 
Lucrătorul transfrontalier beneficiază de alocaţiile familiale prevăzute de legislaţia din ţara 

în care lucrează, oricare ar fi ţara de reşedinţă în UE. Dacă soţul/soţia sau orice alt membru al 
familiei sale exercită o activitate profesională în ţara de reşedinţă, alocaţiile îi vor fi acordate de 
aceasta. 

 
Important! Dacă alocaţiile din ţara în care lucrătorul transfrontalier îşi exercită activitatea 

sunt mai mari, poate obţine din partea acestei ţări o sumă care să compenseze diferenţa!  
 
 
4. Sistemul de impozitare 
 
Impozitul pe venit pentru persoanele fizice nu este armonizat la nivelul Uniunii Europene. 

Acest domeniu este reglementat de legislaţiile naţionale şi de numeroase acorduri bilaterale şi/sau 
multilaterale, convenţii şi sisteme de impozitare. 

Dar, chiar în absenţa armonizării, aceste reglementări sau acorduri trebuie să respecte 
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principiile fundamentale ale dreptului comunitar, în special libera circulaţie a lucrătorilor pe 
teritoriul Uniunii Europene şi egalitatea de tratament. 

Ca urmare a convenţiilor fiscale încheiate între Germania şi Luxemburg (pentru a evita 
dubla impozitare), venitul obţinut de lucrătorul transfrontalier este impozitat doar la sursă. 

 
 
5. Ajutorul de şomaj 
 
Lucrătorul transfrontalier care doreşte să obţină ajutor de şomaj în ţara în care îşi are 

reşedinţa după ce şi-a pierdut locul de muncă, trebuie să solicite formularul U 1 (fostul formular E 
301), întocmit de instituţia competentă din ţara unde a avut ultimul loc de muncă. Lucrătorii 
transfrontalieri nu au dreptul la alocație de șomaj în Luxemburg, ci în țara de reședință.  

În mod excepţional, dacă persoana este înregistrată ca nefiind încadrată în muncă şi primeşte 
ajutor de şomaj, dar doreşte să lucreze cu normă parţială într-o ţară diferită de cea în care locuieşte, 
poate beneficia în continuare de ajutorul de şomaj suplimentar, în anumite condiţii, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare în ţara de reşedinţă. 

 
 
6. Pensia 
 
Sintetizând informaţiile date în subcapitolul omolog referitor la Franţa şi în conformitate cu 

Legea 19/2000, astfel cum a fost modificată, lucrătorul transfrontalier are dreptul la prestaţii pentru 
limită de vârstă în ţara în care a lucrat. Pentru a îndeplini condiţiile de acordare a pensiei şi dacă 
este necesar un stagiu de cotizare, se vor cumula toate perioadele de activitate remunerată 
desfăşurată în statele membre ale Uniunii Europene.  

Lucrătorii care au o carieră mixtă, cum sunt cei care au cotizat, conform legislaţiei în 
vigoare, în diverse state membre în care au lucrat, pot depune o cerere de pensie la serviciile 
competente de la locul de reşedinţă, la vârsta de pensionare prevăzută de legislaţiile diverselor ţări 
în care şi-au desfăşurat activitatea. Aceste servicii vor contacta autorităţile competente din celelalte 
state membre. Pensia pe care o va primi lucrătorul va fi proporţională cu perioada de timp în care a 
lucrat în fiecare dintre statele membre unde a contribuit la sistemul de pensii. Sunt luate în 
considerare toate stagiile de cotizare realizate în fiecare stat membru în parte.  

  
 
 
13. Reciclarea 
 
 
În multe ţări europene reciclarea este deja o tradiţie. Luxemburgul este una dintre acestea. 

Pentru ca reciclarea să fie eficientă, trebuie ca atât instituţiile abilitate, cât şi locuitorii ţinutului să 
se implice şi să respecte nişte reguli simple. 

În Luxemburg, fiecare primărie tipăreşte şi distribuie locuitorilor, la începutul fiecărui an, 
programul de colectare a deşeurilor triate. 

 
Deşeurile se triază astfel: 
– în container albastru: ziare, periodice, cataloage, cărţi, caiete, cartoane, prospecte. Nu 

este necesar să fie rupte în prealabil pentru că se complică sortarea manuală ulterioară. 
Nu sunt admise în containerele albastre: tapet, ambalaje de lapte sau sucuri de fructe 

(TetraPak), hârtie muiată în ulei, hârtie cerată sau plastifiată, dosare, farfurii din carton, scutece, 
hârtie igienică, hârtie de calc etc. 
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– în container maro: sticle şi borcane din sticlă. Nu trebuie să aibă capace din aluminiu sau 
plastic şi trebuie să fie clătite în prealabil. 

Nu sunt admise în containerele maro: articole din ceramică, faianţă sau porţelan, oglinzi, 
mase plastice, geamuri, geamuri armate, neoane, becuri, ecrane, parbrize, metale, recipiente pline. 

– în container verde: materiale biodegradabile reprezentate de resturi de alimente, fructe, 
legume, iarbă, resturi de arbuşti, buruieni, frunze uscate, flori şi plante de grădină. 

În absenţa unui container verde (nu toate primăriile pun la dispoziţia locuitorilor astfel de 
containere), deşeurile de acest tip se depozitează în cutii de carton sau în recipiente speciale de 
grădină a căror greutate totală nu trebuie să depăşească 25 de kg. 

Ramurile şi arbuştii trebuie să fie strânse în pachete uşor de manipulat cu lungimea de 
maxim de 1,5 m şi cu greutatea de maxim 25 de kg. 

– în saci VALORLUX (bleu): deşeuri PMC, cum ar fi: 
a) sticle şi flacoane de plastic: sticle de lapte, apă, sucuri de fructe şi alte băuturi sau 

flacoane cum sunt cele de şampon, gel de duş, detergenţi, produse de curăţenie şi ambalaje de apă 
distilată (maxim cinci litri); 

b) ambalaje metalice: cutii de conserve, doze de bere, cola sau alte băuturi, recipiente din 
aluminiu de la semipreparate sau de la mâncarea pentru animale, capace de sticle şi borcane; 

c) ambalaje TetraPak. 
Nu sunt admise în sacii VALORLUX: saci şi huse din plastic, găleţi şi recipiente din plastic 

dur, jucării, cutii de margarină, unt, iaurt, branză, recipiente din polystiren, hârtie, cartoane, sticle 
sau borcane din sticlă, aerosoli sau alte recipiente care ar putea conţine substanţe toxice. Toate 
aceste obiecte se primesc gratuit la centrul de reciclare şi/sau la SuperDrecksKëscht. 

Sacii VALORLUX se scot în stradă, pe trotuarul din faţa locuinţei, înaite de ora 6 a zilei 
specificate în programul primăriei. Se colectează doar sacii VALORLUX originali, distribuiţi 
gratuit la primărie sau prin intermediul poştaşului local. 

– în container negru: deşeuri menajere care nu pot fi triate şi aruncate în celelalte 
containere. 

Serviciul de igienă al primăriei pune la dispoziţia locuitorilor containere negre de diferite 
capacităţi, de 80/120/240/660/770/1100 de litri. Taxa pe container variază de la o primărie la alta. 

Pentru oraşul Luxemburg, există şi saci de gunoi inscripţionaţi „Ville de Luxembourg”, la 
preţul de 1,90€ bucata. Se găsesc la: 

– Service d‘Hygiène, 48, route d’Arlon 
– Bierger-Center, Centrul Hamilius, 51, bd Royal 
– diferite alte puncte de vânzare: http://www.vdl.lu/Liste_des_points_de_vente.html 
Se bucură de un regim special obiectele voluminoase definite ca deşeuri menajere care, din 

cauza mărimii, chiar dacă au fost reduse în bucăţi mai mici, nu intră în containerele speciale sau în 
sacii de gunoi. 

Sunt considerate obiecte voluminoase: 
– canapelele, fotoliile, mesele, mobilele vechi; 
– saltelele, cadrele de pat, şezlongurile; 
– ramele de uşi şi ferestre (fără încuietori şi sticlă); 
– jaluzelele de interior, covoarele, boxpaleţii de lemn; 
– obiectele din metal vechi; 
– instalaţiile sanitare din ceramică (WC-uri, chiuvete şi căzi de duş); 
– cauciucurile de maşină (maxim 6); 
– cutiile de carton, golite şi pliate; 
– masele plastice inutilizabile şi nonreciclabile. 
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Nu intră în această categorie: 
– gunoiul comercial sau menajer; 
– sacii (din plastic sau din carton) şi cutiile umplute cu gunoi menager; 
– tapetul; 
– materialele reciclabile care pot fi depozitate în containerele amintite mai sus; 
– vata de sticlă şi vata minerală, plăcile de Styrodur sau alte materiale izolante; 
– geamurile, bolţarii de sticlă, geamurile de automobile, oglinzile şi tuburile fluorescente; 
– cauciucurile uzate care provin de la camioane, tractoare sau alte maşini agricole; 
– caloriferele electrice sau cele pe ulei; 
– substanţele toxice, inflamabile sau explozibile; 
– orice fel de lichide; 
– obiectele care nu pot fi ridicate manual sau care, din cauza greutăţii, ar putea distruge 

autovehicolul care le transportă. 
Obiectele voluminoase se colectează gratuit de către primărie, după o solicitare telefonică 

prealabilă (se primesc telefoane între 8.00 şi 16.00). În ziua stabilită, obiectele voluminoase trebuie 
să fie depozitate pe trotuarul din faţa casei, înainte de ora 8.00, cu mare grijă să nu încurce pietonii. 
Fiecare familie are dreptul la un număr fix de colecte gratuite anual.  

Tot prin comandă telefonică, se poate solicita serviciul de igienă al primăriei pentru 
colectarea aparatelor electrocasnice. 

Primăriile pun la dispoziţia locuitorilor şi containere publice speciale pentru sticle, hârtie, 
haine şi baterii uzate. 

 
SuperDrecksKëscht 
Produsele cu probleme şi ambalajele lor nu trebuie, în nici un caz, să fie aruncate în 

containere. Aceste produse pot fi depuse gratuit la centrele fixe de reciclare din ţară sau la punctele 
mobile ale SuperDrecksKëscht 

 
Pentru informaţii privind programul acestora poate fi consultat site-ul: 
http://www.superdreckskescht.lu/frontend/fir_biirger/sammelstellen/index.cfm?fuseaction=c

hangecanton&canton=16&view_param=mobilen 
 
Cum se pot manipula corect şi în totală siguranţă deşeurile toxice? 
– Nu se aruncă, în nici un caz, în containerul pentru deşeuri menajere sau în canalizare. 

Trebuie să fie depuse la SuperDrecksKëscht. 
– Nu trebuie să fie scoase din ambalajul original. 
– Atât recipientele, cât şi ambalajul extern trebuie să fie închise ermetic. 
– Nu trebuie să se amestece unele cu altele. Există riscul apariţiei unor reacţii chimice 

periculoase. 
– Deşeurile care conţin substanţe toxice trebuie să fie etanş ambalate în recipiente speciale 

sau în saci de plastic rezistenţi. 
 
Deşeuri toxice acceptate la SuperDrecksKëscht: 
– baterii uzate, acumulatori, baterii de maşină; 
– medicamente expirate; 
– uleiuri folosite şi filtre de ulei, precum şi alte deşeuri care conţin ulei sau grăsimi; 
– grăsimi şi uleiuri vegetale; 
– resturi de vopsele şi lacuri (solide sau lichide); 
– produse decapante; 
– solvenţi, benzină, diluanţi, alcool industrial, petrol, detergenţi, produse pentru curăţare la 

rece, cleiuri, antigeluri, lichide de frână, produse pentru îndepărtarea petelor şi a ruginei, produse 
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anticorozive; 
– îngrăşăminte, produse fitosanitare, erbicide şi antifungice, insecticide; 
– dezinfectanţi şi produse pentru întreţinerea lemnului; 
– mercur şi produse care conţin mercur, cum ar fi: termometrele, întrerupătoarele, tuburile 

fluorescente, lămpile economice, lămpile cu vapori pe mercur; 
– becuri; 
– mastic şi chit de geamuri; 
– acizi, soluţii alcaline, produse chimice utilizate în atelierele foto sau în micile laboratoare; 
– produse chimice de orice fel (solide sau lichide); 
– produse de întreţinere, cum ar fi: produse pentru WC, produse pentru desfundare, produse 

pentru curăţarea geamurilor, a cuptoarelor, a argintăriei, produse pentru întreţinerea mobilelor sau a 
autovehiculelor; 

– detergenţi; 
– aerosoli (din plastic sau metal); 
– produse cosmetice, solvenţi; 
– butelii de gaz (mari şi mici); 
– calorifere pe ulei; 
– extinctoare, brichete (pline su goale), artificii şi produse pirotehnice; 
– filme şi radiografii, CD-uri, casete video şi audio; 
– dischete, role cu cerneală şi resturi de tonere; 
– condensatori; 
– otrăvuri de tot felul (pentru şoareci şi insecte); 
– articole de papetărie: rezerve de stilou, creioane colorate, carioci, lichide corectoare, 

cleiuri. 
 
Pentru orice informaţie suplimentară, cei interesaţi pot suna la numărul 4796-3640, între 

orele 8.00 şi 16.00. 
Adresa SuperDrecksKëscht este:  
Zone Industrielle Piret, L-7737 Colmar-Berg 
TEL: (+352) 48 82 16 – 1 
FAX: 48 82 16 – 244 
B.P. 43, L-7701, Colmar-Berg 
info@sdk.lu 
www.sdk.lu 
 
Centrele de reciclare 
Centrele de reciclare participă alături de SuperDrecksKëscht la lungul proces de triere şi de 

reciclare a deşeurilor. Vizează colectarea deşeurilor de capacitate mică (maxim 1m³). În interiorul 
centrului pot intra camionete cu o greutate maximă de 3,5 tone, iar remorcile mari nu sunt admise.  

Centrele de reciclare găzduiesc containere pentru: 
– hârtie şi carton; 
– recipiente din sticlă (sticle şi borcane); 
– sticlă plată, cărămizi de sticlă, sticlă armată, oglinzi şi abajururi; 
– metale vechi, doze şi cutii de conserve; 
– deşeuri care rezultă din demolarea clădirilor şi pământul scos cu excavatorul (inclusiv 

instalaţiile sanitare din ceramică); 
– deşeuri de grădină; 
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– lemn tratat sau netratat; 
– cauciucuri de maşină, cu sau fără jante; 
– deşeuri din cauciuc; 
– deşeuri electrice sau electronice, cabluri electrice; 
– frigidere, congelatoare, televizoare şi ecrane de calculator; 
– Eternit, Roofing şi Shingels (max 30 de kg pe persoană); 
– butelii de gaz, extinctoare şi calorifere pe ulei; 
– deşeuri de volum mare, dar care nu depăşesc 1m³; 
– deşeuri din material plastic: sticle, pungi, saci, recipiente, bidoane, flacoane, borcănaşe de 

iaurt, margarină sau smântână; 
– ambalaje TetraPak; 
– aluminiu alimentar sub formă de folie, capace sau recipiente; 
– Styropor în bloc sau în chips-uri; 
– spumă de silicon sau alte materiale izolante PE, PP si PUR; 
– vată de sticlă şi vată minerală; 
– haine şi încălţăminte veche; 
– saltele;  
 
Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul: 
http://www.vdl.lu/Centre_de_recyclage.html. 
 
Celor ce vor să evite degradarea mediului înconjurător şi acumularea unor cantităţi 

importante de gunoi menajer li se recomandă: 
– să aleagă produsele cu ambalajul cel mai convenabil. În unele centre comerciale (de 

exemplu, Auchan-Mont-Saint-Martin) se pot cumpăra produse fără ambalaje sau administratorii 
pun la dispoziţia clienţilor containere special amenajate pentru colectarea ambalajelor la ieşirea din 
magazin; 

– să renunţe la ambalajele pompoase pentru cadouri; 
– să dea prioritate ambalajelor reutilizabile; 
– să prefere produsele ambalate în sticlă sau carton în locul celor ambalate în plastic, 

aluminiu sau compozit; 
– să utilizeze la cumpărături sacoşele speciale, coşurile, cutiile de carton sau lăzile din 

plastic pliabil; 
– să renunţe la produsele de unică folosinţă; 
– să prefere produsele cu durată de viaţă cât mai lungă; 
– să solicite informaţii privind modul de curăţare, întreţinere, reparare şi înlocuire a 

diverselor aparate, chiar în momentul achiziţionării lor; 
– să utilizeze baterii reîncărcabile, adaptoare ce permit conectarea la reţeaua electrică şi 

celule solare; 
– să arunce ziarele, periodicele, cartoanele şi sticlele sau borcanele în containerele speciale, 

proprii sau amenajate de primării; 
– să încurajeze eforturile făcute pentru reciclare, cumpărând produse din hârtie reciclată 

(hârtie pentru scrisori, plicuri, caiete, hârtie igienică, hârtie de bucătărie şi şerveţele); 
– să folosească imprimantele şi fotocopiatoarele numai atunci când este absolut necesar; 
– să arunce toate produsele toxice sau care ar putea crea probleme la SuperDrecksKëscht; 
– să încerce să îşi dezvolte o atitudine nouă de consumator prin care să favorizeze produsele 

reciclate. 
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14. Timpul liber  
 
14.1. Luxemburg 
 
Gama largă de oferte pentru petrecerea timpului liber se constituie într-un veritabil argument 

pentru dinamismul şi vitalitatea Luxemburgului. Se organizează numeroase evenimente culturale şi 
sportive, iar iubitorii de drumeţii se pot simţi în elementul lor colindând ţinutul sau vizitând 
numeroasele obiective turistice valorificate cu grijă. 

 
 
Activităţi culturale 
 
Pe site-ul Oficiului Naţional de Turism (www.ont.lu), cei interesaţi pot găsi numeroase 

informaţii şi linkuri privind spectacolele, muzeele şi diferitele evenimente culturale organizate în 
Marele Ducat de Luxemburg. Evenimentele culturale la zi sunt prezentate şi în broşura ONT, 
Agendalux, care poate fi consultată online (www.agendalux.lu) sau în variantă tipărită 
(abonamentele sunt gratuite).  

Pe site-ul ONT se găsesc numele şi adresele cinematografelor, dar pentru program este mai 
bine să fie consultate site-urile proprii ale acestora (ex. www.utopolis.lu) sau www.cinenews.lu şi 
www.cinema.luxweb.com. 

Teatrul este prezent în Luxemburg prin numeroasele reprezentaţii de pe întreg teritoriul 
Marelui Ducat. Lista completă a sălilor de teatru din oraşul Luxemburg şi din Marele Ducat poate fi 
consultată în portalul www.luxweb.lu, la secţiunea cultură. 

Filarmonica din Luxemburg şi Conservatorul oferă iubitorilor de muzică un program bogat 
şi variat, pentru toate gusturile. 

Cititorii pasionaţi pot achiziţiona cărţi de la bine cunoscutele şi bine aprovizionatele librării 
din centrul oraşului Luxemburg (LIBRAIRIE ERNSTER, LIBRAIRIE FRANÇAISE), sau pot 
împrumuta cărţi de la Biblioteca Municipală a oraşului Luxemburg (există biblioteci publice şi în 
alte localităţi). 

 
Important! Biletele la teatru sau la spectacole se pot cumpăra de la sediile oficiilor de 

turism, de la sediul organizatorilor, de pe site-ul www.luxembourgticket.lu (agreat de Rockhal) sau, 
uneori, de la centrele comerciale. 

 
Teatre 
Théâtre national  
www.tnl.lu 
194, route de Longwy, L-1940 Luxemburg 
Grand Théâtre de Luxembourg  
www.theatres.lu 
1 rond-point Schuman, L-2525 Luxemburg 
(+352) 47 96 39 00 
Théâtre des Capucins 
9 place du Théâtre, L-2613 Luxemburg 
( +352) 47 96 40 54 
Théâtre municipal Luxembourg  
1, Rond-Point Robert Schuman, L-2525 Luxemburg 
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( +352) 47 96-27  
Theatre ouvert Bonnevoie 
www.tol.lu/ 
Théâtre du Centaure  
www.theatrecentaure.lu 
"Am Dierfgen"  
4, Grand-Rue, B.P. 641, L-2016 Luxemburg 
(+352) 22 28 28 
KulturFabrik  
www.kulturfabrik.lu 
116, rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette 
Théâtre Municipal Esch sur Alezette 
122, rue de l’Alzette, L-4010 Esch-sur-Alzette 
(+352) 54 03 87 – 54 09 16 
 
Cinematografe 
www.cinenews.lu 
Cinematografele din Luxemburg prezintă de obicei versiunea originală a filmului cu 

subtitrare bilingvă (franceză şi germană). Unele filme sunt dublate în franceză sau germană.  
Cinémathèque – Dedicat filmelor artistice vechi. Vara are program gratuit seara. 
Place du Théâtre, L-2613 Luxemburg 
Ciné Utopia 
16, avenue de Faïencerie, L-1510 Luxemburg  
Utopolis Kirchberg 
45, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Kirchberg  
CineBelval 
7, avenue du Rock'n'Roll, L-4220 Esch-Sur-Alzette  
Kinosch 
114 rue de Luxembourg, L-4221 Esch-sur-Alzette  
Ciné Ariston 
Place du Brill, 9, Rue Pierre Claude, L-4063 Esch-sur-Alzette  
Cinestarlight 
1b, rue du Centenaire, L-Dudelange  
 
Săli de concerte  
Rockhal  
www.rockhal.lu 
5, avenue du Rock'n'Roll, L-4361 Esch/Alzette 
(+352) 24 555 1 
Philharmonie Luxembourg  
Salle de Concerts „Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte” 
www.philharmonie.lu 
1, place de l’Europe, L-1499 Luxembourg 
(+352) 26 02 27-1 
Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg 
33, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg 
(+352) 47.96-55.55 
Conservatoire de Musique 
50, rue d'Audun, L-4018 Esch/Alzette 
(+352) 54.97.25 
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Centre culturale 
Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumunster 
www.abbaye.lu 
 
 
Activităţi sportive 
 
Amatorii de sport vor găsi în Luxemburg numeroase centre sportive (Passage Fitness First, 

Painworld Fitness Center etc.), bazine de înot (în Luxemburg: Badanstalt, Bonnevoie, D’Coque, 
sau în alte localităţi: Walferdange, Mersch, Vianden, Grevenmacher, Mondorf-les-Bains, 
Esch/Alzette etc.), patinoare (la Kockelscheuer sau Beaufort), trasee pentru schi fond (la Hosingen 
sau Weiswampach), terenuri de tenis etc. De asemenea, sunt amenajate uneori terenuri pentru 
sporturile cu mingea, pe lângă locurile de joacă publice, sau de sine stătător.  

Cluburile de sport sunt organizate in asociatii si federatii. Daca practicati un sport sau doriti 
sa incepeti puteti contacta diferitele asociatii sportive iar costurile sunt accesibile. Pentru detalii 
consultati: 

http://www.sport.public.lu/fr/structure-sport/federations-sportives/index.html  
 
 
Drumeţii 
 
Se pot face drumeţii în natură şi incursiuni de explorare a ţinutului, fie pe jos, fie cu 

bicicleta, cu calul, cu maşina personală, cu autobuzul sau cu trenul. În Luxemburg, transportul în 
comun (auto sau feroviar) este foarte bine pus la punct, iar traseele pedestre, ecvestre şi pistele de 
biciclete sunt frumos răspândite şi bine îngrijite pe tot teritoriul Marelui Ducat. Hărţile cu traseele 
turistice pot fi descărcate de pe site-ul ONT, sau pot fi procurate de la oficiile de turism, iar hărţile 
cu pistele de biciclete pot fi descărcate de pe site-ul Administraţiei de Drumuri şi Poduri.  

În Luxemburg există numeroase zone de camping. Camparea este total interzisă în afara 
campingurilor special amenajate. Lista acestora poate fi găsită pe site-ul www.camping.lu sau la 
oficiile de turism.  

Regiunile cele mai îndrăgite de drumeţi sunt Mullerthal (La petite Suisse Luxembourgeoise) 
şi zona parcului natural Esch sur Sure.  

 
 
 Evenimente anuale 
 
Ziua Națională – 23 iunie – este sărbătorită cu mare fast în Luxemburg, fiind un prilej de 

comuniune națională și de reafirmare a legăturilor dintre familia granducală și cetățeni. Festivitățile 
încep în fața Palatului Grand-Ducal, cu aprinderea torțelor. Apoi are loc o paradă militară urmată de 
parada confreriilor, asociațiilor etc. luxemburgheze, care sunt trecute în revistă de catre cuplul 
ducal. Familia ducală și clasa politică luxemburgheză asistă la un Te Deum în catedrală. 
Festivitațile oficiale se încheie cu salve de artilerie trase din fortul Thungen („les Trois Glands”), 
însă punctul culminant al festivităților îl constituie spectaculosul foc de artificii care are loc pe 
Podul Adolphe.  

Schueberfouer – târg anual instalat în zona Glacis. Urmând o tradiţie de bâlci de 670 de ani, 
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Schuberfouer este principalul eveniment de la sfârşitul lunii august, începutul lunii septembrie. Se 
încheie cu un tradiţional foc de artificii. 

Fête de la musique – iunie – concerte stradale. 
Braderie – eveniment de shopping. Comercianţii îşi expun produsele în stradă şi fac 

reduceri importante (în jur de 31 august). 
Printemps musical şi Summer in the city denumesc generic o sumă de evenimente organizate 

pe parcursul primăverii şi al verii în centrul oraşului: concerte, spectacole de dans, spectacole 
stradale. 

Rock um Knuedler – festival rock în aer liber organizat în fiecare vară în Place Guillaume 
sub forma unor concerte în aer liber. 

Jazz and Blues Rally – festival de jazz organizat vara în cartierul Grund şi în centrul oraşului 
Luxemburg. 

 Street Artnimation – eveniment dedicat artei stradale (august-septembrie). 
 
  
14.2. În apropiere de Luxemburg 
 
14.2.1. Trier (Germania) 
  
Oraşul Trier, considerat a fi cel mai vechi oraş al Germaniei (înfiinţat în anul 17 î.Hr.) 

numără în prezent aproximativ 100 000 de locuitori. Mare oraş german, centru turistic şi universitar, 
aflat la doar 45 de km de Luxemburg (la 15 km de Wasserbillig, graniţa cu statul Luxemburg), 
oraşul Trier este un oraş înverzit, întins pe mai multe înălţimi şi înconjurat de numeroase ferme 
viticole. 

 
Mai multe detalii pot fi găsite pe site-ul: 
http://redaktion.trier.de/praefectus/trier?set_tourismushttp://www.trier.de/tourismus/geschic

hte. 
 
 Începând cu anul 2000, Trierul a devenit unul dintre cele patru oraşe din Marea Regiune 

Saar-Lor-Lux care alcătuiesc reţeaua QuattroPole (celelalte trei sunt Luxemburg, Metz şi 
Saarbrücken). Prin această iniţiativă se doreşte strângerea legăturilor economice şi culturale dintre 
oraşele partenere (pentru mai multe informaţii, poate fi consultat site-ul: 
http://www.quattropole.org). 

 
  
Puncte de interes în Trier şi împrejurimi 
 
– Basilika – sală a tronului din vremea Împăratului Constantin cel Mare, s-a păstrat aproape 

în întregime. Astăzi este biserică luterană. 
– Trierer Dom (Catedrala Catolică din Trier) – fost palat al împăratului Constantin, a fost 

modificat în secolul al IV-lea d.Hr. şi folosit ca biserică creştină, cea mai mare din antichitate. În 
spatele altarului se află o capelă în care, de câteva ori pe an, preotul parohiei Koblenz (Germania) 
ţine slujbe ortodoxe.  

– Liebfrauenkirche (Biserica Iubitei Doamne) – cea mai veche biserică gotică de pe 
teritoriul Germaniei, se află chiar lângă Dom. 

– St. Matthias (Biserica Sfântului Matei) – a fost construită în secolul al XII-lea d.Hr. pe 
locul celei mai vechi biserici creştine din Germania. Adăposteşte moaştele apostolului Matei. 

– Porta Nigra – simbol al oraşului Trier, este cea mai bine păstrată poartă de fortificaţie 
romană la nord de Alpi. Timp de mai multe secole a fost folosită ca biserică după ce Sfântul Simeon 
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s-a închis în interiorul ei şi a trăit ca pustnic până la finalul vieţii. 
– Amphitheater (Amfiteatrul Roman) – putea găzdui până la 20 000 de spectatori. Astăzi se 

mai păstrează o bună parte din zidurile sale. 
– Kaiserthermen (Băile Împărăteşti) – construite în secolul al IV-lea d.Hr., au reprezentat 

unul dintre cele mai mari complexe de băi din Imperiul Roman. Astăzi se mai păstrează o bună 
parte din ziduri. 

– Karl-Marx-Haus (Casa memorială Karl Marx) – este locul naşterii lui Karl Marx (5 mai 
1818), teoreticianul socialismului. Astăzi casa este muzeu memorial. 

– Rheinisches Landesmuseum (Muzeul Provinciei Prusace Rin) – cel mai mare muzeu din 
Trier, adăposteşte vestigii romane din secolele I-IV d.Hr. 

– Palastgarten (Grădinile Palatului Princiar) – situate în imediata apropiere a Basilicii 
(Basilika), găzduiesc atât straturi de flori foarte decorative, cât şi zone verzi unde se poate face 
picnic.  

– Volkskunde- und Freilichtmuseum Roscheider Hof (Muzeul în Aer Liber al Artei Populare 
Roscheid Hof) – situat în oraşul Konz, la 10 km de Trier, adăposteşte exponate din partea de nord-
vest a landului Rheinland-Pfalz şi din regiunea celor trei frontiere (Germania-Luxemburg-Franta). 

– Saarburg – oraş situat la aproximativ 25 km de Trier, găzduieşte fortificaţia cu acelaşi 
nume, ce datează din secolul al X-lea d.Hr. Cocoţate pe culmea unui deal, vestigiile oferă 
privitorului o panoramă deosebită a văii râului Saar. 

 
Pentru mai multe informaţii privind punctele de interes din oraşul Trier şi împrejurimile 

acestuia, cei interesaţi pot consulta site-ul: 
http://redaktion.trier.de/praefectus/trier?tourist. 
 
 
14.2.2. Regiunea Lorena (Franţa) 
 
Regiunea frontalieră franceză (la Lorraine), bogată în zone de agrement, centre culturale şi 

monumente istorice, poate fi o alegere inspirată pentru a petrece un sfârşit de săptămână agreabil şi 
instructiv. 

 
Puncte de interes în Lorena 
– Centrul termal Thermapolis şi Villa Pompei la Amneville (staţiune balneară situată între 

Metz şi Thionville) 
– Gradina zoologică din Amneville, una dintre cele mai mari din Europa 
– Oraşul Metz, oraş medieval ce găzduieşte mai multe muzee şi o catedrală gotică 
– Oraşul Thionville, oraş medieval fondat de Carol cel Mare (Charlemagne) 

 - Oraşul Nancy, supranumit şi oraşul luminilor, găzduieşte mai multe puncte de interes: piaţa 
Stanislas, oraşul vechi (secolele XIV-XV), centrul istoric (ansamblu arhitectural din secolul al 
XVIII-lea, patrimoniu cultural UNESCO), muzeul Gallé, Musée de l'école de Nancy (Nouveau Art), 
Musée Lorrain, grădina botanică (Jardin Botanique), Parc de la Pepinière 
 - satul medieval Rodemack, foarte bine păstrat 

– Castelul MALBROUCK (la Manderen, lângă Schengen) 
– Teatrele din Thionville, Metz şi Nancy 
– Opera din Metz şi din Nancy 
– Mai multe săli de spectacole, dintre care cea mai mare este Galaxy (Amneville), de peste 

12 000 locuri 
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– Pista artificială de ski, deschisă tot anul la Amneville 
 
 
 
15. Diverse 
 
Informaţii practice 
 
Primăria oraşului Luxemburg pune la dispoziţia celor interesaţi o mulţime de informaţii 

practice pe site-ul www.vdl.lu. De asemenea, site-ul oficial de prezentare a Marelui Ducat de 
Luxemburg, www.luxembourg.lu, completează imaginea de ansamblu a teritoriului luxemburghez. 

 
Telefonie şi internet 
 
Principalii operatori de telefonie fixă şi mobilă din Luxemburg sunt P&T (Oficiul de Poştă 

şi Telecomunicaţii), Luxgsm, Orange şi Tango. Aceştia pun la dispoziţia clienţilor şi servicii de 
acces la internet. Numărul furnizorilor de internet este însă mai mare (o listă a firmelor de acest fel 
poate fi consultată pe site-ul www.providers.lu). 

 
Cumpărături 
 
În Luxemburg există câteva mari centre comerciale precum: Auchan (în Kirchberg, 

Luxemburg), Belle Etoile (în Bertrange) sau City Concorde (în Bertrange), dar şi numeroase 
supermarketuri (Cactus, Match, Delhaize, Alima etc.) răspândite în toate cartierele capitalei şi în 
alte localităţi mai mari.  

 
Important! Marile centre comerciale sunt în general deschise în timpul săptămânii între 8.00 

şi 20.00 şi sâmbăta între 8.00 şi 18.00, iar unele dintre supermaketuri sunt deschise şi duminica 
până la prânz. Există însă şi centre comerciale care sunt deschise duminica toată ziua: Match/Copal 
(Grevenmacher), Knauf (Pommerloch şi Schmiede) sau Massen (Wemperhardt). 

 
Cei care au rămas în pană de idei pot intra pe un blog interesant şi interactiv, 

www.goodidea.lu, în care se regăsesc recomandări privind locurile de unde se pot cumpăra diverse 
lucruri (sunt date chiar idei de cadouri), sugestii de localuri unde se poate petrece o seară plăcută cu 
prietenii, precum şi informaţii cu privire la diferite evenimente culturale, sportive sau artistice care 
au loc în Luxemburg. 

 
Gastronomie 
În Luxemburg, oferta gastronomică este foarte variată. Se regăsesc aici restaurante cu 

specific luxemburghez, francez, italian, grecesc, dar şi nelipsitele restaurante tip fast-food sau 
asiatice. Pentru a alege mai uşor restaurantul cel mai potrivit, cei interesaţi pot consulta site-urile: 
www.gastronomie.lu şi www.eplorator.lu şi www.resto.lu. 

 
 
 


