
این بروشور حاوی اطالعاتی است که برای ذینفعان حفاظت بیناملللی در رومانی مفید است.

این بروشور اطالعاتی درباره موارد زیر دارد: 

1.اطالعاتی درباره به دست آوردن وضعیت ذینفع حفاظت بیناملللی.
2.جزئیات و رشایط برنامه ادغام برای ذینفعان یک نوع از حفاظت بیناملللی.

3.مراحل مورد نیاز برای دریافت کمکهزینه از دولت رومانی.
4.اطالعاتی درباره ورود به بازار کار در رومانی.
5.اطالعات در مورد نظام بیمه درمانی اجت�عی.

6.اطالعاتی درباره نظام آموزشی رومانی.
7.اطالعاتی در مورد نظام کمک اجت�عی و نظام بیمه اجت�عی.

8.سایر اطالعات سودمند.
9.کسانی که میتوانند به ش� کمک کنند - اطالعات �اس مراکز منطقهای تلفیق که در بخارست و کرایوا فعال هستند و همچنین اطالعات �ایندگیهای این مراکز در 

براشوف و پیتشتی که به اتباع بیگانه مجاز مقیم رومانی کمکرسانی میکنند و اطالعات سایر سازمانهای غیردولتی که به اتباع بیگانه خدمات ارائه میکنند.

اطالعات مندرج در بروشور در تاریخ انتشار این نرشیه بهروز بوده است – ژانویه ۲۰۱۸.

اطالعات عمومی
برای اینکه از حقوق و وظایفتان آگاه شوید باید با چند جنبه عمومی مربوط به قانون جاری برای ذینفعان حفاظت بیناملللی 

واقع در خاک رومانی آشنا شوید. همچنین، میتوان از این سند استفاده کرد تا متوجه شد که چه مواردی ممکن است بر اقامتتان 
در خاک رومانی تأثیر بگذارد.



وضعیت ذینفع حفاظت بیناملللی1.

اگر یک تبعه خارجی هستید و نوعی از حفاظت بیناملللی را بهدست آوردهاید، مقامات رومانی بهطور رایگان اجازه اقامت به ش� اعطا میکنند:

·به مدت ۳ سال، اگر به ش� وضعیت پناهندگی داده شده باشد.
·به مدت ۲سال، اگر وضعیت حفاظت تکمیلی دریافت کرده باشد.

در هنگام ارائه درخواست، میتوانید درخواست کنید که یک سند سفر (نظیر پاسپورت) با مدت اعتبار ۲ سال صادر شود. برای صدور آن باید دو مالیات را بپردازید، یعنی مالیات 
کنسولی و مالیات صدور پاسپورت. اعتبار سند سفر را �یتوان �دید کرد و پس از انقضا باید سند جدیدی با اعتبار ۲ ساله تهیه کنید.

نکته مهم!

· اگر ذینفع یک نوع حفاظت بیناملللی هستید، یک کد عددی شخصی خواهید داشت که در مجوز اقامت و همچنین در سند سفرتان درج میگردد.
· اگر یک نوع محافظت را در رومانی دریافت کردهاید، میتوانید به کشورهای امضاکننده موافقتنامه اروپا در مورد لغو ویزا برای پناهندگان سفر کنید 

که در ۲۰ آوریل ۱۹۵۹ در اسرتاسبورگ منعقد شد و حق اقامت موقت در خاک آنها را خواهید داشت. اگر اقامت ش� بیش از ۳ ماه باشد، باید ویزا 
بگیرید. همچنین اگر میخواهید در کشوری دیگر در اروپا کار کنید، به ویزا نیاز دارید.

· اگر نوعی محافظت در رومانی به ش� اعطا شده است، چنانچه میخواهید به سایر کشورها سفر کنید، به ویزای ورود نیاز دارید.
· اگر از یک نوع محافظت برخوردار باشید، میتوانید درخواست پیوس� به خانواده را برای افراد زیر ارائه دهید:

o شوهر / همرستان؛
o فرزندان ش� یا فرزندان همرستان، به رشطی که ازدواج نکرده باشند؛

o بستگان درجه یک (پدر و مادر) چنانچه قادر به گذران زندگی خود نیستند؛
o فرزندان بزرگسال (ش� یا همرستان) که ازدواج نکردهاند، که به دالیل پزشکی قادر به گذران زندگی خود نیستند؛

اگر فرد زیر سن قانونی بدون همراه هستید و نوعی از حفاظت را دریافت کردهاید، میتوانید درخواست پیوس� به خانواده را برای بستگان درجه یک (والدین) یا رسپرست قانونی ارائه دهید.
آیا سؤال خاصی دارید؟ آنها را از مقامات مسئول بپرسید:

·اداره کل بازرسی مهاجرت (دفرت مهاجرت در منطقه ش�)



برنامه تلفیق برای ذینفعان حفاظت بیناملللی2.

 اگر به ش� وضعیت پناهندگی یا حفاظت تکمیلی اعطا شده است، این فرصت را 
دارید که با ه�هنگی GII در برنامه تلفیق رشکت کنید.

برنامه تلفیق (PI) دارای مدت زمان اولیه ۶ ماه است اما میتوان آن را تا ۱ سال �دید 
کرد.

·شامل مدرسه به زبان رومانیایی و جلسات مربوط به آشنایی فرهنگی، مشاوره اجت�عی 
و اطالعات مربوط به حقوق و وظایف ش� در رومانی و همچنین مشاوره روانی برای 

افرادی است که به آن نیاز دارند.
·چندین اقدام دیگر که برای کمک به ش� در روند تلفیق در رومانی طراحی شده است 

را نیز شامل میشود از جمله:
.GII اقامت موقت در مراکزo

oکمک به دریافت کمک مالی بالعوض (پشتیبانی مالی) به میزان ۵۴۰ لئوی رومانی در 
هر ماه به مدت حداک� ۱ سال.

oتسهیل دسرتسی به خدمات بهداشتی
oتسهیل دسرتسی به آموزش.
oکمک به پیدا کردن شغل.

·برای برآورده ساخ� نیازهای ش�، چنانکه در طی یک مصاحبه همراه با خودتان 
شناسایی شدهاند، اختصاصی گردیده است.

چگونه میتوانید در برنامه تلفیق ثبتنام کنید؟

 پس از اینکه درخواستتان ثبت شد:
·ظرف حداک� ۵ روز از تاریخ درخواستتان، مصاحبهای با مسئول 

تلفیق در مرکز GII برای ش� برنامهریزی خواهد شد.
·مصاحبه را با مسئول تلفیق انجام خواهید داد. این مصاحبه 

برای شناسایی نیازهایتان و تعیین فعالیتها در برنامه تلفیق ش� 
طراحی شده است.

·اطالعاتی که در طی مصاحبه بهدست میآید، مبنای بررسی 
اجت�عی است که به تصمیمگیری در خصوص ثبتنام ش� در 

این برنامه کمک خواهد کرد.
·چنانچه درخواستتان پذیرفته یا رد شود، از این مسئله مطلع 

خواهید شد چنانچه درخواستتان پذیرفته شود، از حقوق و 
 GII وظایفتان مطلع خواهید شد و یک قرارداد/پروتکل را با

امضا خواهید کرد.  بر طبق اعالم GII، هدف کلی سیاست تلفیق برای اتباع خارجی که به آنها نوعی 
حفاظت در رومانی اعطا شده است، کمک به آنها برای کسب خودکفایی، استقالل از 
کمکهای ارائه شده توسط دولت یا سازمانهای غیردولتی و مشارکت فعال در اقتصاد، 

زندگی اجت�عی و فرهنگی است.

1

باید چه کاری انجام دهید؟

·در جلسات اطالعات و مشاوره مربوط به حقوق و تعهدات خود رشکت 
کنید.

·فعاالنه در جلسات اقامت فرهنگی رشکت کنید، رویدادهایی که در آن با 
زندگی روزمره در رومانی، آداب و رسوم، سنتها و غیره بیشرت آشنا خواهید 

شد.
·در دورههای یادگیری زبان رومانیایی رشکت کنید.

نکته مهم!

· رشکت در برنامه تلفیق و رعایت برنامه زمانبندی آن برای تلفیق ش� در 
جامعه رومانی بسیار مهم است.

·دولت رومانی کمک مالی بالعوض ۵۴۰ لئوی رومانی در هر ماه را فقط در 
صورتی اعطا خواهد کرد که در برنامه تلفیق ثبتنام و در فعالیتهای آن 

مشارکت فعال داشته باشید.
·تنها به دالیل کامالً موجه میتوانید در فعالیتهای برنامهریزی شده غیبت کنید.
·برنامه تلفیق را میتوان برای افرادی که در موقعیت آسیبپذیری قرار دارند و 
همچنین دارای توانایی خودکفایی اندکی هستند فراتر از مدت ۱ ساله �دید 
کرد، مانند: نوجوانان بدون همراه، افراد معلول، خانوادههای تکوالدی، زنان 

باردار، قربانیان قاچاق انسان، قربانیان شکنجه و سایر مصادیق سوءاستفاده، و 
همچنین افرادی که در سن بازنشستگی هستند و مستمری دریافت �یکنند.

·افرادی که در موقعیت آسیبپذیری قرار دارند میتوانند اجازه اقامت رایگان را 
در مراکز IGI دریافت �ایند.

آیا سؤال خاصی دارید؟ لطفاً آنها را از مقامات مسئول بپرسید
· اداره کل بازرسی مهاجرت

· وزارت آموزش (MEN) و اداره بازرسی مدارس ناحیه
· وزارت بهداشت

· وزارت کار و عدالت اجت�عی



کمک مالی بالعوض برای متقاضیان یک نوع از حفاظت بیناملللی3.

اقداماتی که باید برای دریافت کمک مالی 
بالعوض از دولت رومانی انجام دهید چیست؟

برای دریافت کمک مالی بالعوض ۵۴۰ لئوی رومانی در ماه، باید:
·در برنامه تلفیق GII ثبتنام کنید.

·حداک� ۳۰ روز پس از تاریخ اعطای حفاظت بیناملللی در رومانی درخواستی را 
به GII ارائه کنید. درخواست دریافت کمک مالی باید به صورت حضوری یا 

توسط رسپرست قانونی (نظیر یکی از والدین در مورد نوجوانان) یا مراقب ارائه 
شود.

پس از اینکه درخواست ثبت شد:
·IGI این سند را همراه با چند سند دیگر (مانند کپی مجوز اقامت ش�، گواهی 

تأیید ثبتنام ش� در برنامه تلفیق، و غیره) برای سازمانهای پرداختهای اجت�عی و 
بازرسی ناحیه (AJPIS) ارسال میکند.

AJPIS· طی ده روز پس از دریافت درخواست از GII بررسی پیشینه اجت�عی را 
انجام خواهد داد. هدف از بررسی پیشینه اجت�عی این است که مشخص گردد 

توانایی الزم برای گذران زندگی روزمره خود را ندارید.
·سپس AJPIS کمک مالی بالعوض را تأیید میکند. این کمک حداک� ظرف ۲ ماه 

از ثبت درخواست اعطا میشود.

 ·

نکته مهم!
·مسئوالن تلفیق GII به صورت دورهای بررسی میکنند که میزان رشکت ش� در 

فعالیت برنامه تلفیق تا چه حد است. اگر متوجه شوند که در فعالیتها رشکت 
�یکنید، ممکن است تصمیم بگیرند که کمکتان تعلیق گردد یا حتی بهطور کامل 

قطع شود.
·کمک مالی بالعوض تنها به افرادی پرداخت میشود که در برنامه تلفیق ثبتنام کرده 
و آسیبپذیر باشند (مانند نوجوانان بدون همراه، افراد معلول، خانوادههای تکوالدی، 
زنان باردار، قربانیان قاچاق انسان، قربانیان شکنجه و سایر مصادیق سوءاستفاده، و 

همچنین افرادی که در سن بازنشستگی هستند و مستمری دریافت �یکنند).

تعلیق کمک بالعوض، قطع کمک یا �دید دوره 
زمانی اعطای کمک.

 AJPIS به IGI هنگامیکه در فعالیتهای برنامه تلفیق خود رشکت �یکنید. در این صورت·
اطالع خواهد داد و AJPIS کمک را به مدت ۶ ماه تعلیق خواهد کرد.

·هنگامیکه خودتان درخواست کنید، و به مدت حداک� ۳ ماه. درخواستتان باید کامالً 
 IGI موجه باشد. هم تعلیق و هم ازرسگیری کمک تنها بر اساس درخواست کتبی ش� به

صورت خواهد گرفت.
هنگامی که کمکهای مالی بالعوض از رسگرفته میشود، دوره اعتبار آن بر اساس دورهای 

که طی آن تعلیق شده بود، �دید میگردد.

کمکهای بالعوض در موارد زیر تعلیق خواهد شد:

قطع کمکهای بالعوض:
·اگر در فعالیتهای برنامه تلفیق خود رشکت نکنید، کمک مالی بالعوض ش� قطع خواهد شد. 

دلیل قطع باید همواره توسط IGI مشخص شود.

�دید دوره کمک بالعوض:
·انجام این کار در پایان ۶ ماههای انجام خواهد شد که کمک اولیه ش� در طی آن مدت اعطا 

شد. اگر بتوانید کار کنید، الزم است رشایط زیر رعایت گردد:
oبهعنوان کارجو نزد سازمانهای اشتغال ناحیه (CEA) ثبتنام کرده باشید.

oاثبات کنید که شغل پیشنهادی توسط CEA را رد نکردهاید.

·این کار در صورتی قابل انجام است که خودتان را در یکی از رشایط زیر ببینید:
oشخصاً کودکان با سن حداک� ۷ سال را بزرگ کنید.

oقادر به کار کردن نباشید. این موضوع باید بر اساس گواهی پزشکی تأیید شود.
oدر یک نوع آموزش ثبتنام کردهاید و حداک� ۲۵ سال یا در مورد آموزش عالی با مدت ۵ 

سال، حداک� ۲۶ سال دارید.
oسنتان کمرت از سن قانونی باشد.

oبتوانید بر اساس معیارهای قانونی رومانی بازنشسته شوید.

نکته مهم!

·کمک مالی بالعوض تنها به افرادی پرداخت میشود که در برنامه تلفیق ثبتنام 
کرده و آسیبپذیر باشند (مانند نوجوانان بدون همراه، افراد معلول، خانوادههای 

تکوالدی، زنان باردار، قربانیان قاچاق انسان، قربانیان شکنجه و سایر مصادیق 
سوءاستفاده، و همچنین افرادی که در سن بازنشستگی هستند و مستمری 

دریافت �یکنند).

آیا سؤال خاصی دارید؟ میتوانید آنها را از مقامات مسئول بپرسید:
· اداره کل بازرسی مهاجرت

· سازمانهای پرداختهای اجت�عی و بازرسی ناحیه
· سازمانهای اشتغال ناحیه



ورود به بازار کار رومانی4.

تحت چه رشایطی میتوانم وارد بازار کار رومانی شوم؟

اگر نوعی محافظت در رومانی به ش� اعطا شده است، دسرتسی ش� به بازار کار رومانی 
ه�نند هر شهروند دیگر رومانی نامحدود است. هنگامی که نوعی محافظت به ش� داده 

میشود:
· میتوانید بهعنوان کارجو نزد سازمانهای اشتغال ناحیه ثبتنام کنید؛

· همچنین میتوانید در دورههای حرفهای ثبتنام کنید؛
·میتوانید برای مصاحبههای شغلی / سایر آزمونهای عملی که ممکن است کارفرمای ش� الزامی 

بداند، آماده شوید.

چطور میتوان استخدام شد؟

برای استخدام شدن، باید کارفرمایی را پیدا کنید و گاهی اوقات کارفرما میتواند از ش� درخواست 
کند آزمونهای مهارت خاصی را بگذرانید. کارفرما همچنین ممکن است:

·الزام داشته باشد که در حد پایه با زبان رومانیایی آشنا باشید؛
·اسناد دیگر، مانند رزومه داشته باشید؛

·گواهی پزشکی مبنی بر اینکه از لحاظ پزشکی برای شغل مناسب هستید؛
·مدارک تحصیلی که توسط دولت رومانی تأیید شده باشد. اطالعات بیشرت در مورد به رسمیت 

شناخ� تحصیالت را میتوان در بند ۶ مشاهده کرد.

برای استخدام در موقعیت اداری، توصیه میشود گواهیهای تحصیلی تأیید شده توسط دولت رومانی که سطح 
و تخصص تحصیالت ش� را تأیید میکند را به کارفرما ارائه �ایید. اطالعات بیشرت در مورد به رسمیت شناخ� 

گواهی تحصیلی در بخش ۶٫۳ در زیر آمده است.

استخدام در قالب یک قرارداد کار فردی به رشح زیر صورت خواهد گرفت:
·قراردادی که به موجب آن یک فرد - کارمند - متعهد میشود برای یک کارفرما و بنا به صالحدید وی 

(شخص حقیقی یا حقوقی) به ازای مبلغ پولی به نام حقوق یا دستمزد کار کند.
·قرارداد باید با توافق داوطلبانه طرفین، به صورت کتبی، به زبان رومانیایی، در ۳ نسخه اصلی امضا 

شود که یکی از نسخههای آن در اختیار ش� قرار میگیرد. حت�ً یک نسخه اصل را دریافت کنید! 
کارفرما موظف است قبل از اینکه کار خود را بهعنوان کارمند آغاز کنید، این قرارداد را ثبت کند.
·این قرارداد به ش� امکان دسرتسی به حفاظت اجت�عی را داده و از ش� در برابر سوءاستفاده 

احت�لی کارفرمایتان محافظت میکند.
·کارفرما باید قرارداد را در دفرت عمومی کارکنان ثبت کند که به اداره بازرسی استخدام منطقهای 

(TEI) انتقال داده میشود. ثبت باید قبل از آن انجام شود که رشوع به کار کنید.

نکته مهم!
· قراردادی که توسط ش� امضا شده باشد اما کارفرما آن را امضا و مهر نزده باشد، هیچ ارزش قانونی 

در رومانی ندارد.
·قرارداد کار ش� وقتی بهدرستی امضا گردد، فقط میتواند با موافقت ش� اصالح شود.

·هرگونه تغییری که در قرارداد کار صورت میگیرد باید بهصورت کتبی و به شکل الحاقیه بوده و باید 
توسط ش� و کارفرما امضا گردد.

·قبل از امضای قرارداد استخدام و / یا الحاقیه آن، آن را بهدقت بخوانید و اطمینان حاصل کنید که از 
معنای آن مطلع هستید. اگر چیزی به اندازه کافی روشن نیست، از کارفرما بپرسید. همچنین اگر 

چیزی روشن نبود، میتوانید از سازمانهایی که از اتباع خارجی پشتیبانی میکنند، کمک بخواهید.

کار بدون مستندات حقوقی یا کار در بازار سیاه

اگر قرارداد کار فردی را امضا نکردهاید و مستقی�ً و بدون نیاز به امضای هیچ سندی، مانند 
دفرت پرداخت (سندی که ثابت میکند حقوق خود را دریافت میکنید) حقوق میگیرید، یک 

کارگر ثبت نشده هستید.

خطرات مربوط به کارگر ثبت نشده بودن چیست؟

اگر کارگر ثبت نشده هستید:
·هم در مدتی که مشغول به کار هستید و هم پس از به پایان رسیدن رابطه کاری خود از 
ح�یت اجت�عی محروم هستید، و اگر کارفرما حقوق ش� را نقض کند، �یتوانید علیه وی 

اقدام کنید.
·کارفرمایتان میتواند مبلغی کمرت از حداقل دستمزد را پرداخت کند و پرداختی وی کمرت از 

استحقاق و زمان رصف شده توسط ش� برای کار باشد.
·هیچ تاریخی برای دریافت حقوق ماهیانه خود ندارید، و حتی ممکن است ماهها هیچ 

حقوقی دریافت نکنید؛ همچنین ساعات کار مشخصی نخواهید داشت.
·تجهیزات کاری و/یا تجهیزات حفاظتی به ش� ارائه نخواهد شد.

·�یتوانید مرخصی سالیانه بگیرید، حق برخورداری از مزایای بیکاری را نخواهید داشت، در 
صورت وقوع حادثه کاری مستمری از کار افتادگی نخواهید داشت و در صورت نیاز 

مشمول دریافت حقوق ایام بی�ری یا بسرتی شدن رایگان نخواهید بود
·کارتان جهت حقوق بازنشستگی تجمیع نخواهد شد.

· ممکن است به قربانی قاچاق انسان برای بهرهکشی کاری تبدیل شوید؛ و غیره.
آیا سؤال خاصی دارید؟ میتوانید آنها را از مقامات مسئول بپرسید

(CEA) سازمانهای اشتغال ناحیه ·

.(TLI) اداره بازرسی کار منطقهای ·



بیمه درمانی اجت�عی (مزایا)5.

 چه کسانی میتوانند مشمول نظام بیمه درمانی رومانی شوند؟

دسرتسی به خدمات درمانی در رشایطی مشابه با شهروندان رومانی صورت میگیرد.
هنگامی که در رومانی نوعی محافظت به ش� داده میشود، مهم است در نظام بیمه درمانی ثبتنام کنید و پرداخت ماهانه 

خود را به صندوق بیمه درمانی انجام دهید. این تنها راهی است که میتوانید به خدمات پزشکی رایگان دسرتسی داشته 
باشید.

چگونه میتوانم از طریق نظام درمانی بیمه شوم؟

·اگر درآمدی ندارید:
oمیتوانید حق بیمه ماهانه را به مدت ۱۲ ماه پیاپی (۷۹٬۷۵ لئوی 

رومانی/ماه یا ۹۲۷ لئوی رومانی/سال) بپردازید. اگر پرداخت ماهیانه 
انجام ندهید، باید جریمه پرداخت کنید.

oاگر به خدمات پزشکی ارائه شده توسط نظام درمان همگانی نیاز 
دارید. در این صورت، باید مبلغ ۵۵۸٬۲۵ لئوی رومانی (مبلغ ۷۹٬۷۵ 

لئوی رومانی طی ۷ ماه) پرداخت شود.
·اگر شاغل هستید:

oکارفرمای ش� سهم ماهانه ش� را به همراه دیگر مبالغ حق بیمه 
اجت�عی (مانند بیکاری، مستمری و غیره) میپردازد.

آیا میتوانم بدون پرداخت حق بیمه به صندوق درمانی بیمه شوم؟

کسانی که میتوانند بدون پرداخت حق بیمه در نظام بیمه درمانی اجت�عی رومانی بیمه شوند، عبارتند از:
•افراد با سن کمرت از ۱۸ سال، بین ۱۸ تا ۲۶ سال، که هنوز مشغول تحصیل هستند و درآمدی ندارند.

•افراد با سن بیش از ۲۶ سال که مشمول نظام محافظت از کودک هستند و استخدام نبوده، یا از مزایای 
اجت�عی بهرهمند نباشند.

•همرس و والدینی که خودشان درآمد ندارند و توسط فردی که در نظام درمانی رومانی تحت پوشش بیمه 
قرار دارد ح�یت میشوند.

•افرادی که دارای معلولیت هستند و حقوق ندارند، در رشایط خاص.
•افراد مبتال به بی�ریهای که در فهرست برنامههای ملی بهداشت تهیه شده توسط وزارت بهداشت باشند، تا 

زمانی که بی�ری درمان شود؛ البته اگر درآمدی نداشته باشند.
•زنان باردار و زنان پس از زای�ن، اگر از محل کار درآمد نداشته باشند یا درآمد آنها کمرت از حداقل دستمزد 

باشد.

حقوق من، به عنوان فرد بیمه شده، چیست؟

ش�، به عنوان فرد بیمه شده طبق نظام بیمه درمانی اجت�عی 
رومانی حق دارید که:

•ارائهدهنده خدمات پزشکی و دفرت بیمه درمانی خود را که حق 
بیمه را به آنجا میدهید آزادانه انتخاب کنید.

•نزد پزشک عمومی خانواده مورد انتخاب خود ثبتنام کنید.
•پزشک عمومی که انتخاب کردهاید را تغییر دهید، البته تنها بعد از 

حداقل ۶ ماه ثبتنام نزد پزشک قبلی.

به من، به عنوان فرد بیمه شده، چه مزایایی تعلق میگیرد؟

به ش�، به عنوان فرد بیمه شده طبق نظام بیمه درمانی اجت�عی رومانی مزایای زیر تعلق میگیرد:

•بسته خدمات اساسی، بدون هیچ نوع تبعیض، بر اساس قانون.
•جربان همه هزینههای بسرتی شدن در بی�رستان که رصف تأمین دارو، اقالم پزشکی و تحقیقات پاراکلینیکی شده است که 

مشمول آنها هستید، بدون پرداخت هزینه، بر اساس ضوابط و قرارداد چارچوب کاری.

•خدمات پیشگیرانه و کمکپزشکی، شامل تشخیص زودهنگام بی�ری.
•خدمات پزشکی رسپایی و نیز خدمات در بی�رستانهای طرف قرارداد با دفرتهای بیمه درمانی.

•خدمات پزشکی اضطراری.
•برخی خدمات مراقبت دندانپزشکی.

•فیزیوتراپی و درمان بازیابی.
•دستگاههای پزشکی.

•مراقبتهای پزشکی در منزل.
•پرداخت مرخصی استعالجی و مزایای بیمه اجت�عی طبق قانون.

•حفظ محرمانگی اطالعاتتان، بهویژه اطالعات مربوط به تشخیص و درمان.
•اطالعات مربوط به درمان پزشکی.

نکته مهم!

· اگر هزینه بیمه درمانی الزامی خود را نپرداختهاید، میتوانید از 
بسته رایگان خدمات پزشکی که در قرارداد چارچوب کاری ذکر 

شده است، بهرهمند شوید (نظیر فوریتهای پزشکی/جراحی، 
بی�ریهای واگیردار، پایش دوره بارداری و وضعیت پس از زای�ن و 

غیره.)
·همه بی�رستانها وظیفه دارند به مراجعان دچار مشکل بحرانی 

کمکهای اولیه و خدمات پزشکی اضطراری را ارائه کنند.
·کمکهای اولیه و خدمات پزشکی اضطراری بدون در نظر گرف� این 

عوامل باید ارائه شود: درآمد، جنسیت، سن، مذهب، تابعیت یا 
گرایش سیاسی، داش� یا نداش� پوشش بیمه درمانی.

·میتوانید بیمه خود را از طریق نظام ملی سالمت و رشکتهای 
خصوصی خریداری کنید.

اگر هرگونه سؤالی دارید، میتوانید از مقامات مسئول بپرسید:
دفاتر بیمه درمانی ناحیه در منطقهای که آدرس محل اقامت دا�ی ش� در آنجا واقع شده 

است.



نظام آموزشی در رومانی6.

اگر یک نوع محافظت را در رومانی دریافت کردهاید، از نظر حق دسرتسی به همه 
انواع و سطوح تحصیل و آموزش، وضعیتی مشابه با شهروندان رومانی خواهید داشت.

افراد عالقهمند (کودکان و / یا بزرگساالن) برای تسهیل دسرتسی به آموزش میتوانند در 
دورههای رایگان زبان رومانیایی رشکت کنند. این دورهها توسط اداره بازرسی مدارس 
در ناحیهای که در آن اقامت دارید، با همکاری IGI و در عین حال با همکاری سایر 

سازمانهای غیردولتی سازماندهی میشود.

همچنین میتوانید از معادلسازی تحصیالت و به رسمیت شناخته شدن دیپلمها، 
گواهیها، صالحیتها و مدارک حرفهای مطابق با مقررات موجود بهرهمند شوید.

نظام آموزش رومانی چگونه ساماندهی میشود؟

دولت رومانی باید برای اتباع خارجی که به آنها نوعی حفاظت در رومانی اعطا شده 
است، رشایطی را برای مشارکت آنها در اقتصاد، زندگی اجت�عی و فرهنگی کشور و 

همچنین نظام آموزشی فراهم آورد.

دسرتسی اتباع خارجی به نظام آموزش رومانی بر اساس قانون اساسی رومانی نیز 
تضمین شده است که این حق را تعیین میکند و زبان آموزش را در �امی سطوح بیان 

میکند: "آموزش در رومانی به زبان رومانیایی، به زبانهای اقلیتهای ملی و به زبانهای 
مراودات بیناملللی صورت میگیرد."

�ودار نظام آموزشی در سطوح و مدارس با آموزش به زبان رومانیایی:
آموزش ملی پیشدانشگاهی شامل سطوح زیر است:

·آموزش زودهنگام (۶-۰ سال)، که به این دستهها تقسیم میشود:
oقبل از پیشدبستانی (۳-۰ سال)؛

oپیشدبستانی (۶-۳ سال)، با سه گروه خردسال، میانی و باالتر؛
·مدرسه ابتدایی، با

o پایه آمادگی (۶/۷ سال)
oپایههای اول تا چهارم؛

·مدرسه متوسطه، شامل:
oآموزش متوسطه پایینرت: پایههای پنجم تا نهم؛

oآموزش متوسطه باالتر، یا دبیرستان: پایههای دهم-دوازدهم / سیزدهم، در 
یکی از حوزههای زیر: نظری، حرفهای و فناوری؛

·مدرسه فنی و حرفهای - ۳ ساله است و افراد پس از گذراندن پایه هشتم 
میتوانند آن را پی بگیرند. در پایان این دوره، مدرک در زمینه مرتبط داده 

میشود؛
·مدرسه سطح سوم غیردانشگاهی - مدت آن ۱ تا ۳ سال است و شامل آموزش 
در رشتههای علوم رایانه، کشاورزی، بهداشت، اقتصاد، گردشگری و غیره است.

Ø نظام آموزش عالی ملی در دانشگاهها (دولتی یا خصوصی مجاز)، آکادمیها یا مدارس آموزش 
عالی سازماندهی شده و دارای ۳ سطح تحصیلی است:

· تحصیالت دانشگاهی در مقطع کارشناسی – با مدت زمان ۳ با ۴ سال؛
· تحصیالت دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد؛

· تحصیالت دانشگاهی در مقطع دکرتا؛
سال تحصیلی دانشگاه معموالً از نخستین روز کاری اکترب آغاز میشود و شامل دو نیمسال است.
طبق قانون آموزش، در رومانی دوره تحصیالت اجباری عمومی ۱۰ سال و شامل مقاطع ابتدایی، 

متوسطه و دبیرستان است.
الزام حضور در مدرسه تا پایه ۱۰ در سن ۱۸ سالگی برداشته میشود.

 اگر مدارک تحصیلی خود را در کشورهای دیگری گرفته باشم، آیا میتوانم 
آنها را در رومانی تأیید کنم؟

اگر میخواهید در خاک رومانی تحصیالت خود را ادامه دهید یا کار کنید، 
الزم است مدارکی را که در خارج از کشور کسب کردهاید معادلسازی کنید. 

این کار توسط مرکز ملی تأیید و معادلسازی دیپلمها (CNRED) انجام 
میشود. دیپلمهای کسب شده در خارج از کشور در صورتی در رومانی به 

رسمیت شناخته میشوند که:
·دیپلم را مؤسسه معتربی در خاک آن کشور صادر کرده باشد؛

·سطح و حوزه مطالعات باید با نظام آموزش رومانی همخوانی داشته باشد.
اصل مدارک تحصیلی باید بنا به درخواست به صورت رسمی یا بر اساس 

معاهده الهه به صورت موردی تأیید شود.



اگر در خاک رومانی نوعی محافظت به ش� داده شده است:
·معادلسازی تحصیالت پایههای اول تا دهم برای آموزش اجباری ۱۰ ساله 

عمومی در رومانی توسط اداره بازرسی مدارس ناحیه / اداره بازرسی 
مدارس بخارست انجام میشود. این نهادها هم معادلسازی تحصیالت ش� 

در خارج از کشور را انجام میدهند و هم تحصیالت مربوط به  
ارائهدهندگان آموزش در خاک رومانی را که فعالیتهای آموزشی مشابه 

نظام آموزش کشورهای دیگر را سازماندهی کرده و انجام میدهند.
·معادلسازی تحصیالت پیشدانشگاهی (پایههای یازدهم و دوازدهم) و 
گواهی فارغالتحصیلی دبیرستان (مدرک دیپلم) خارج از کشور توسط 

مرکز ملی تأیید و معادلسازی گواهیها (CNRED) انجام میشود. 
پروندههای درخواست برای معادلسازی چنین تحصیالتی توسط  اداره 
بازرسی مدارس ناحیه / اداره بازرسی مدارس بخارست تهیه میشود و 
سپس برای انتقال و پردازش به CNRED ارسال میگردد. پروندههای 

درخواست را میتوان حضوراً به CNRED ارائه کرد یا پست �ود.
·بهرسمیت شناخ� و معادلسازی گواهیهای تحصیلی دانشگاهی مقطع 

کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکرتی به دست آمده از مؤسسات آموزش 
عالی معترب در سایر کشورها تنها توسط CNRED قابل انجام است.

دولت رومانی مدارک تحصیلی من را با چه روالی تأیید میکند؟

برای به رسمیت شناخته شدن گواهینامههای مدارس فنی و حرفهای، مدرک فارغالتحصیلی از 
دبیرستان، مدرک کارشناسی ارشد و دکرتا، و همچنین در مورد صالحیتهای حرفهای، پرونده 

درخواست ش� باید شامل موارد زیر باشد:
· درخواست ش�.

·گواهیهای تحصیلی ش�.
·اسناد هویت ش�.

·هزینه ۵۰ لئوی رومانی.

 پرونده در دفرت ثبت وزارت آموزش ملی و تحقیقات علمی ثبت خواهد شد یا توسط پیک 
(پست رومانیایی) به CNRED فرستاده میشود. CNRED پس از بررسی پرونده میتواند 
مدارک تحصیلی را به رسمیت بشناسد و گواهی تأیید تحصیالت معادل با سطح و دامنه 

موجود در نظام آموزش رومانی را صادر کند. چنانچه برنامه درسی بهطور قابل مالحظهای 
متفاوت باشد، CNRED میتواند تصمیم بگیرد که بررسیهای افرتاقی یا سایر اقدامات جربانی و 

غیره را انجام دهد.

اگر هرگونه سؤالی دارید، میتوانید از سازمانهای مسئول بپرسید:
MNE مرکز ملی تأیید و معادلسازی گواهیها تحت نظر ·

· اداره بازرسی مدارس ناحیه در ناحیه محل سکونت ش� در 
رومانی.

نکته مهم!

·گواهیها و مدت زمان تحصیالت در صورتی که از مؤسسات آموزشی معترب در اتحادیه اروپا، 
کشورهای منطقه اقتصادی اروپا یا کنفدراسیون سوییس اخذ شده باشد، میتواند بهطور 

خودکار به رسمیت شناخته شود.
· گواهیها و مدت زمان تحصیالت در کشورهای ثالث تنها در صورتی به رسمیت شناخته 

میشود که ساختار نظام آموزشی کشور ثالث مشابه رومانی باشد و بین دو کشور قرارداد 
تأیید دوجانبه مدارک بسته شده باشد.

·تأیید خودکار روال سادهای است که توسط مرکز ملی تأیید و معادلسازی گواهیها انجام 
میشود.



نظام بیمه اجت�عی و کمک اجت�عی رومانی7.

نظام تأمین اجت�عی چه مواردی را شامل میشود؟

.B

نظام تأمین اجت�عی رومانی شامل موارد زیر 
است:Aنظام تأمین اجت�عی، که از این بخشها تشکیل 

شده است: نظام بازنشستگی عمومی، بیمه درمانی، 
بیمه بیکاری، حوادث یا از کار افتادگی، مرخصی 

(اسرتاحت، زای�ن، مراقبت از کودک)

نظام کمک اجت�عی که شامل اقدامات ح�یتی 
هدفمند و موقت مانند کمکهای اجت�عی ماهانه، 

کمکهزینه گرمایش خانگی، کمکهزینه فرزند یا ح�یت 
از خانواده است.

.1 مزایای بیکاری – نوعی ح�یت اجت�عی است که همه افراد میتوانند در هنگامی که به دنبال کار هستند آن را دریافت کنند؛ 
همه افراد از جمله شهروندان خارجی و افراد فاقد تابعیت که در رومانی مشغول به کار بودهاند یا در رومانی درآمد داشتهاند یا 

طبق قانون حق کار کردن در رومانی را دارند.
.2بیمه حوادث کار و بی�ریهای مرتبط با کار یا از کارافتادگی موقت – اگر با کارفرمای رومانیایی قرارداد کار فردی بسته باشید، 
مزایای بیمه حوادث کار و بی�ریهای مربوط به کار به ش� تعلق میگیرد. بنابراین، حق گرف� مرخصی استعالجی و مزایای بیمه 

درمانی اجت�عی برای پیشگیری از مشکالت جسمی و بازیابی توان کار پس از حوادث رخ داده در محل کار یا بی�ریهای مربوط به 
کار برای ش� محفوظ خواهد بود.

.3حق بازنشستگی یا مستمری – مهمرتین مزایای اجت�عی است که در نظام عمومی پرداخت میشود. در رومانی ۵ نوع مستمری 
وجود دارد: مستمری با محدودیت سنی؛ مستمری از کارافتادگی؛ مستمری بازماندگان؛ مستمری بازنشستگی زودهنگام و مستمری 

بازنشستگی زودهنگام جزیی (قانون ش�ره ٢٦٣/٢٠١٠ در نظام مستمری عمومی ه�هنگ). اگر سهم خود را به نظام مستمری 
عمومی رومانی پرداخته باشید، میتوانید مستمری دریافت کنید.

.4مرخصی زای�ن یک نوع مرخصی استعالجی است که مجوز آن را پزشک خانواده، بر اساس نامهای که پزشک متخصص مینویسد، 
صادر میکند.

.5مرخصی مراقبت/پرورش کودک.
مرخصی مراقبت از کودک بالفاصله پس از ا�ام مرخصی زای�ن آغاز میشود. دوره آن ممکن است تا ۲ سال، یا در مورد فرزند دچار 

معلولیت تا ۳ سال باشد. افراد زیر میتوانند مرخصی مراقبت/پرورش کودک بگیرند: یکی از والدین بیولوژیکی کودک؛ فرد پذیرنده 
رسپرستی کودک؛ فردی که کودکی را از پرورشگاه تحویل میگیرد؛ رسپرست قانونی کودک.

شخص برای درخواست مرخصی مراقبت/پرورش کودک باید همزمان �ام رشایط زیر را برآورده کند:
·اهل رومانی، تبعه بیگانه یا فرد بدون تابعیت باشد؛

·محل اقامت قانونی وی در خاک رومانی باشد؛
·با کودک/کودکانی که این حقوق را به واسطه آنها درخواست کرده است، زندگی کند و پرورش و مراقبت کودک/کودکان را عهدهدار 

باشد.
طی ۱۲ ماه قبل از تولد کودک درآمد کسب کرده باشد.

نظام تأمین اجت�عی: .A

اگر هرگونه سؤالی دارید، لطفاً از مقامات مسئول بپرسید:
درخواستهای مربوط به مزایای پرورش کودک را باید به 

دفرت شهردار بخش، شهرک یا شهر محل اقامت یا سکونت 
ش� یا به سازمانی پرداختهای اجت�عی و بازرسی ناحیه 

خود تسلیم کنید.

B. نظام کمک اجت�عی

مزایای شهروندان رومانی و اتباع بیگانه در نظام کمک اجت�عی یکسان است.

انواع اصلی مزایا چیست؟

رفاه اجت�عی (حداقل درآمد تضمینی)
حداقل درآمد تضمینی، نوعی مزایای ماهیانه است. مقدار این مزایا عبارت 

است از:
·۱۴۲ لئوی رومانی برای یک نفر.

·۲۵۵ لئوی رومانی برای خانواده ۲ نفره.

·۳۵۷ لئوی رومانی برای خانواده ۳ نفره.

·۴۴۲ لئوی رومانی برای خانواده ۴ نفره.

·۵۲۷ لئوی رومانی برای خانواده ۵ نفره.
۵۰ لئوی رومانی برای هر فرد بیش از ۵ نفر که عضو خانواده است.

اگر هرگونه سؤالی دارید، لطفاً از سازمان مسئول بپرسید:
درخواست مزایای کمک اجت�عی باید به دفرت شهردار بخش، شهرک یا شهر 

محل اقامت ش� ارائه شود. سازمان پرداختهای اجت�عی و بازرسی ناحیه پس 
از بررسی سوابق، مزایا را میپردازد.

.1

یارانه گرمایش2.
این یارانه در دوره رسما (۱ نوامرب - ۳۱ مارس) برای تأمین هزینه کامل یا بخشی از هزینه 

گرمایش منزل به خانوادههای کمدرآمد و افراد مجرد پرداخت میشود. یارانه گرمایش فقط برای 
محل سکونت و فقط برای یک سیستم گرمایش اصلی پرداخت میشود.

حق دریافت یارانه گرمایش:
·بر اساس فرم موسوم به «درخواست - اطالعیه مسئولیت» و مدارک مستندی که حداک� باید تا 
۱۵ اکترب ارائه شود، پرداخت میشود. البته درخواستهای ارائه شده در دوره رسد سال نیز پذیرفته 

میشود.
·در ماه نوامرب محاسبه میشود.

.A



یارانه ح�یت از خانواده
این یارانه به خانوادههای کمدرآمد که وظیفه مراقبت از کودک زیر ۱۸ 

سال را بر عهده دارند، پرداخت میشود. هدف آن افزایش درآمد این 
خانوادهها است تا رشایط بهرتی برای پرورش، مراقبت و آموزش کودکان 

فراهم گردد.

اگر هرگونه سؤالی دارید، لطفاً از مقامات مسئول بپرسید:
·دفرت شهردار در محل سکونت ش� - برای ارائه مدارکتان. شهردار است 
که پس از تحقیق درباره وضعیت اجت�عی درباره �دید یارانه ح�یت 

از خانواده تصمیم میگیرد.
·سازمان پرداختهای اجت�عی و بازرسی ناحیه - یارانه ح�یت از خانواده 

ماهیانه را پرداخت میکند.

.3

مزایای دولتی ح�یت از کودک4.

مزایای دولتی ح�یت از کودک نوعی حفاظت است که توسط دولت و جهت افراد زیر پرداخت میشود:

·همه کودکان شهروندان رومانی، اتباع بیگانه یا افراد فاقد تابعیت ساکن رومانی.

•کودکان ۰-۱۸ ساله.

•جوانانی که ۱۸ سال یا بیشرت دارند، اگر در دبیرستان یا مدرسه فنی-حرفهای ثبت نام کردهاند، تا پایان 

دوره تحصیل، به رشطی که سال تحصیلی را تکرار نکنند.

در تاریخ انتشار این بروشور، مبلغ مزایای دولتی ح�یت از کودک به رشح زیر است:

•۲۰۰ لئوی رومانی/ماه برای کودکان تا ۲ سال.

•۸۴ لئوی رومانی/ ماه برای کودکان ۲ سال تا ۱۸ سال.

اگر هرگونه سؤالی دارید، لطفاً از مقامات مسئول بپرسید:

درخواستهای مربوط به مزایای ح�یت از کودک را باید به دفرت شهردار بخش، شهرک یا شهر محل 

اقامت یا سکونت ش� یا به سازمان پرداختهای اجت�عی و بازرسی ناحیه خود تسلیم کنید.

 انواع دیگر کمکهای اجت�عی: یارانه رسپرستی و مزایای افراد دچار معلولیت 5.

(مانند کمکهزینه ماهانه غذا ویژه افراد دچار HIV/ایدز، مزایای ماهانه ویژه 

افراد دچار معلولیت شدید، مقرری ماهانه ویژه پرستار که به افراد دچار نابینایی 

پرداخت میشود، کمکهزینه ماهیانه غذا ویژه کودکان دچار مشکل از نوع 

HIV/ایدز).



دیگر اطالعات سودمند8.

در قانون اساسی رومانی و نیز دیگر اسناد قانونی مقرراتی درباره رفتار برابر با اتباع بیگانه و شهروندان رومانی و نیز مجموعهای از حقوق و آزادیها در زمینههای زیر وجود دارد:

الف. خانواده (ازدواج، فرزندآوری، طالق).

ب. دسرتسی به سیستم قضایی.

الف. خانواده

 ازدواج در رومانی

پیوند ازدواج در رومانی:

·بین یک مرد و یک زن بر اساس رضایت شخصی و رصیح آنها بسته میشود.

·چنانچه بیش از ۱۸ سال سن داشته باشند.

 در رومانی چندهمرسی پذیرفته �یشود.

اتباع بیگانه یا افراد بدون تابعیت که مایل به ازدواج در رومانی هستند، باید:

·به اداره خدمات ثبت وضعیت ازدواج و تولد در منطقه محل سکونت خود 

مراجعه کنند و "اعالمیه ازدواج" خود را به همراه مدارک دیگری که مجموعاً 

پرونده مؤید گواهی ازدواج را تشکیل میدهند، ثبت کنند.

·در تاریخ ثبت اعالمیه ازدواج و در تاریخ انجام ازدواج دارای مجوز اقامت قانونی 

باشند.

ازدواج باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ بسته شدن پیوند ازدواج به خدمات یا دفرت 

مهاجرت در منطقه محل زندگی فرد اعالم شود. افراد باید رونوشت گواهی ازدواج 

خود را نیز ارائه �ایند.

اگر گواهی ازدواج توسط کشور مبدأ تبعه بیگانه صادر شده باشد، این گواهی 

باید ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور به زبان رومانیایی ترجمه و ثبت شود.

۱٫۲ اعالم و ثبت تولد کودک

اعالم تولد باید در زایشگاه و ظرف ۳ روز از تاریخ تولد 
صورت بگیرد و گواهی تولد توسط بی�رستان صادر میشود. 

چنانچه تولد در خانه رخ داده باشد، گواهی تولد توسط 
مرکز پزشکی رسزمینی صادر میگردد. گواهی تولد به مادر 

داده میشود.

ثبت تولد در اداره خدمات ثبت تولد صورت میگیرد و این 
دفرت گواهی تولد را صادر میکند. الزام قانونی برای ثبت 

تولد کودک ۱۴ روز پس از تولد است. ثبت تولد کودک پس 
از این مهلت، با دریافت جریمه مجازات میشود.

اگر اعالمیه پس از گذشت بیش از یک سال از تاریخ تولد 
ارائه شود صدور گواهی بر اساس حکم نهایی و غیرقابل 

برگشت دادگاه انجام خواهد شد.

نکته مهم!

نکته مهم!

۳ طالق

در رومانی، میتوان پیوند ازدواج را در موارد زیر با طالق باطل کرد:
·توافق دوجانبه، در صورتی که هر دو طرف خواستار طالق باشند.

·بنا به درخواست یکی از همرسان، در صورتی که وضعیت سالمتشان ادامه 
زندگی مشرتک را غیرممکن کند.

·بنا به درخواست یکی از همرسان، چنانچه ادامه زندگی مشرتک به دالیل 
موجه ممکن نباشد.

طالق با تصمیم قضایی یا اداری به پیوند ازدواج پایان میدهد. روال اداری یا 
روند از طریق اسناد رسمی تنها در صورتی که هر دو طرف راضی به طالق 

باشند، کاربرد دارد.

· اگر یکی از والدین شهروند رومانی باشد، کودک شهروند رومانی محسوب 
میشود.

·اگر تولد در کشور دیگری رخ داده و گواهی توسط دفرت �ایندگی دیپل�تیک / 
دفرت کنسولی رومانی در آن کشور یا مقامات محلی صادر نشده باشد، در این 

صورت گواهی تولد در اداره ثبت احوال محلی در رومانی یا توسط مسئول ثبت 
وضعیت ازدواج و تولد در دفرت شهردار در منطقه محل سکونت والدین کودک 

صادر میشود.

·اگر ازدواج در رومانی رخ دهد، میتوان آن را با طالق باطل کرد و رأی طالق باید به هر دو 
همرس ابالغ شود. تاریخ ابطال پیوند ازدواج، تاریخ قطعی شدن تصمیم طالق توسط دادگاه یا 

تاریخ صدور گواهی طالق توسط مسئول وضعیت ازدواج یا دفرتخانه اسناد رسمی است.
·طالق یا تغییرات دیگر در وضعیت شخصی تبعه بیگانه در رومانی (مانند ازدواج، تولد فرزند، 

مرگ هر یک از اعضای خانواده که تبعه بیگانه ساکن رومانی است، تغییر نام، تغییر مدرک 
سفر) باید به اداره خدمات مهاجرت منطقه محل سکونت که برای ش� مجوز اقامت صادر 

کرده است، گزارش شود.
·در مورد ازدواجی که بین تبعه بیگانه و یک شهروند رومانیایی در کشور دیگری صورت گرفته 

و بعداً در رومانی رسمی شود، ابتدا باید در کشوری که در آنجا رخ داده است باطل شود و 
سپس در رومانی تأیید گردد.

·اگر پیوند ازدواج بین تبعه بیگانه و شهروند رومانی در رومانی رخ دهد و سپس در کشور مبدأ 
آن تبعه بیگانه رسمی شود، ابطال این پیوند ابتدا باید در رومانی صورت بگیرد و سپس در 

کشور دیگر تأیید شود.



نکته مهم!

نکته مهم!

 مرگ یک شهروند رومانی و نیز مرگ تبعه بیگانه باید به 
وسیله بستگان/اعضای خانواده آنها به اداره ثبت احوال 

گزارش شود تا گواهی فوت و جواز دفن دفرت صادر گردد. 
تصمیمگیری در مورد مکان محل دفن باید بر عهده 

بستگان/خانواده باشد.

ب. دسرتسی به عدالت

در رومانی، دسرتسی اتباع بیگانه به عدالت بر اساس قانون اساسی و سایر اسناد قانونی 

و پی�نهای بیناملللی، با ه�ن رشایط حاکم بر شهروندان رومانی تضمین میشود.

 بنابراین، اتباع بیگانه میتوانند برای احقاق حقوق مرشوع خود اقامه دعوا کنید.

·حتی اگر نوعی از حفاظت را در رومانی دریافت کرده 

باشید، همچنان بابت پیامد اقدامات/کوتاهیهایی که 

منجر به نقض حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی 

یا آسیب زدن به منافع عمومی میشود، نزد دادگاه 

مسئول شناخته میشوید.

·زبان رسیدگیهای قضایی در دادگاه رومانیایی است. با 

این حال، اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که زبان 

رومانیایی را در سطحی درک یا بدان تکلم �یکنند که 

بتوانند رسیدگیها را دنبال کنند، حق استفاده از مرتجم 

را دارند.

C. کسب تابعیت رومانیایی

سازمان مسئول اعطای تابعیت در رومانی، اداره ملی تابعیت (NAC) است. ش� میتوانید شهروند رومانی 

شوید، اگر:

-متولد و ساکن رومانی باشید، یا متولد رومانی نباشید ولی به مدت حداقل ۴ سال به صورت قانونی در 

این کشور زندگی کرده باشید، یا با یک شهروند رومانی ازدواج کرده باشید و به مدت حداقل ۲٫۵ سال از 

تاریخ ازدواج با آن شخص در رومانی زندگی کرده باشید.

-سوگند وفاداری به دولت رومانی یاد کرده باشید و هرگز اقدامی علیه دولت و امنیت ملی رومانی انجام 

نداده یا از آن ح�یت نکرده باشید.

-۱۸ ساله شده باشید.

-بتوانید آبرومندانه در رومانی زندگی کنید.

-رفتار خوبی داشته باشید و در رومانی یا کشورهای دیگر مرتکب جرم نشده باشید.

-بتوانید به زبان رومانیایی صحبت کنید و آن را بفهمید و با مبانی فرهنگ و �دن رومانی آشنا باشید.

-با قانون اساسی رومانی و رسود ملی آن آشنا باشید.

·در صورتی که در رومانی به ش� وضعیت پناهندگی اعطا شده 
باشد، مدت زمانهایی که در باال ذکر شده است میتواند به نصف 

کاهش یابد.
·اگر درخواست تابعیت رومانی را بدهید و در یک سال بیش از 

۶ ماه در خاک رومانی اقامت نداشته باشید، آن سال در محاسبه 
مدت اقامت الزامی در رومانی برای اعطای تابعیت در نظر 

گرفته �یشود.

اگر معیارهای مذکور را برآورده میکنید، باید درخواست و برخی مدارک را به اداره ملی تابعیت (ANC) ارائه �ایید. ANC مدارک ش� را بررسی میکند و اگر 

پرونده ش� کامل باشد، به ش� نوبت مصاحبه میدهد.

 در این مصاحبه، میزان تسلط ش� به زبان رومانیایی (نوش� و خواندن)، دارا بودن دانش نسبی درباره زبان و �دن رومانی برای تسهیل فرآیند تلفیق در 

جامعه و میزان آشنایی ش� با رسود ملی و اصول قانون اساسی رومانی بررسی میشود.

 پس از مصاحبه، درخواست ش� پذیرفته یا رد خواهد شد. اگر پذیرفته شود، از ش� دعوت میگردد تا در مراسم ادای سوگند وفاداری به رومانی رشکت کنید.



.Iیک. تعاریف و رسنامها

فرد بدون تابعیت = فردی که طبق قانون ملی کشور محل اقامت شهروند  هیچ  کشوری 

محسوب �یشود.
.1

.2

.3
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دریافتکننده حفاظت بیناملللی – یک تبعه خارجی که یکی از اشکال حفاظت ذکر شده در  

ماده ۱ بخش  (aو b) در G.O. #102/2000*) در خصوص وضعیت و رژیم پناهندگان در 

رومانی به وی اعطا شده است، بنا به تصویب همراه با اصالحات توسط قانون #۳۲۳/۲۰۰۱، و 

اصالح و تکمیل بعدی؛ و ماده ۲ بند a) در G.O. 44 سال ۲۰۰۴.

*) G.O. #102/2000 جایگزین شده توسط بند (۲) ماده ۱۵۲ در قانون #۱۲۲ سال ۲۰۰۶ در 

خصوص پناهندگی که تعریف "شکل پناهندگی" را هر نوع حفاظت اعطا شده توسط دولت 

رومانی و بهطور مشخص: وضعیت پناهندگی، حفاظت تکمیلی، حفاظت موقت یا حفاظت 

موقت برشدوستانه میداند.

اداره کل بازرسی مهاجرت - یک نهاد دولتی دارای وضعیت نهاد حقوقی مجزا است که تحت 

نظر وزارت امور داخلی فعالیت میکند. برای کسب اطالعات بیشرت به این آدرس مراجعه 

http://igi.mai.gov.ro/home/index/en.:کنید

پناهنده– بر اساس کنوانسیون ژنو در خصوص وضعیت پناهندگان، منعقد شده در ۲۸ 

جوالی ۱۹۵۱، این اصطالح در مورد هر کسی اع�ل میشود که: 

(۱) بر اساس ترتیبات ۱۲ می ۱۹۲۶ و ۳۰ ژوئن ۱۹۲۸ یا بر اساس کنوانسیون ۲۸ اکترب ۱۹۳۳ 

و ۱۰ فوریه ۱۹۳۸ و پروتکل ۱۴ سپتامرب ۱۹۳۹ یا در نتیجه اع�ل قانون کمیساریای عالی 

سازمان ملل در امور پناهندگان، پناهنده تلقی شده باشد.

(۲) در خارج از کشوری که تابعیت آن را دارد و پس از رویدادهای رخ داده قبل از ۱ ژانویه 

۱۹۵۱ قرار گرفته و دارای ترس موجه از آزار و اذیت به دلیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت 

در یک گروه اجت�عی خاص یا عقاید سیاسی خود باشد، و �یتواند یا، به علت به ترس 
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مذکور، �ایلی به دریافت حفاظت از کشور مذکور ندارد؛ یا فاقد تابعیت بوده و در خارج 

از کشور سکونت دا�ی خود قرار داشته و در نتیجه حوادثی مانند مواردی که در باال 

توضیح داده شد، �یتواند یا با توجه به ترس مذکور، �یخواهد به آن کشور برگردد.

حفاظت تکمیلی – به تبعه خارجی اعطا میشود که الزامات وضعیت پناهندگی را 
برآورده �یکند اما دالیل متقنی برای باور به این مسئله دارد که بازگشت وی به 

کشور مبدأ او را در معرض خطر جدی قرار میدهد. خطر جدی به معنی حکم اعدام 
یا اجرای حکم اعدام، شکنجه، رفتار غیرانسانی یا اهانتآمیز، یا تهدید جدی در رشایط 

جنگ مسلحانه داخلی یا بیناملللی و در صورتی است که متقاضی عضو جمعیت 
غیرنظامی باشد.

سازمان بیناملللی مهاجرت (IOM) - یک نهاد بیندولتی بیناملللی که در سال ۱۹۵۱ 
تأسیس شده است. مأموریتش کمک به یک مدیریت صحیح مهاجرت، تقویت 
همکاری بیناملللی در این حوزه و ارائه کمکهای برشدوستانه به مهاجران است. 

IOM/OIM به این اصل باور دارد که مهاجرت قاعدهمند به سود مهاجران و جامعه 
است.

در رومانی، سازمان بیناملللی مهاجرت از سال ۱۹۹۲ بر اساس قوانین زیر فعال است:
· رأی ش�ره ۵۶۸/۱۹۹۲ برای تأیید موافقت بین دولت رومانی و سازمان 

بیناملللی مهاجرت درباره وضعیت حقوقی این سازمان.
· قانون ش�ره ۱۲۳/۱۹۹۸ در زمینه پذیرش اساسنامه سازمان بیناملللی مهاجرت 

در رومانی.
برای کسب اطالعات بیشرت، لطفاً به www.oim.ro یا www.iom.int مراجعه کنید.
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کمک درمانی همگانی = کمکی که دولت برای محافظت از سالمت مردم، جلوگیری از بروز 

بی�ری و بهبود کیفیت زندگی ارائه میکند.

بیمه/مزایای درمانی اجت�عی = نظام اصلی تأمین مالی حفاظت از سالمت مردم که نسبت به 

دسرتسی افراد بیمه شده به بسته خدمات اساسی اطمینان حاصل میکند.

فرد بیمه شده در نظام تأمین سالمت اجت�عی = فردی که خدمات پزشکی را به ازای پرداخت 

سهم به صندوق تأمین سالمت اجت�عی ملی دریافت میکند.

سهم بیمه شونده = حق بیمه شخصی و تکمیلی فرد بیمه شده برای دریافت خدمات درمانی موجود در بسته 

خدمات اساسی یا بسته دارویی.

·فهرست خدمات پزشکی که سهم بیمه شونده در خصوص آن دریافت میشود، مبلغ سهم بیمه شونده، و همچنین 

تاریخی که سهم بیمه شونده از آن تاریخ اع�ل میشود، توسط موافقتنامه چارچوب کاری و قوانین اجرای آن تعیین 

میگردد

·حوزههای کمک پزشکی که سهم بیمه شونده در خصوص آنها تعیین میگردد، و همچنین حداقل و حداک� مقدار 

سهم بیمه شونده برای هر دسته از خدمات پزشکی و هر واحد پزشکی توسط تصمیم دولت تعیین میگردد،

· مبالغ به دست آمده از سهم بیمه شونده، درآمد ارائهدهندگان خدمات پزشکی را تشکیل میدهد و برای بهبود 

کیفیت این خدمات مرصف میگردد.

سند بیمه شدن در نظام تأمین درمانی اجت�عی = شیوهها و مدارکی که فرد بر اساس آنها میتواند اثبات 

کند که شخص بیمه شده در نظام تأمین درمانی اجت�عی رومانی است:

·کارت ملی بیمه درمانی اجت�عی

·تا زمان صدور چنین کارتی، این واقعیت که فرد بیمه شده است را میتوان بر اساس گواهی فرد بیمه شده 

صادر شده توسط صندوق تأمینی که فرد بیمه شده در آنجا ثبتنام کرده است، به اثبات رساند.
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 موافقتنامه چارچوب کاری = رشایط ارائه کمک در خصوص موارد زیر را معین میکند:12.

·بسته خدمات اساسی که فرد بیمه شده مشمول آن است و بسته حداقل خدمات؛

·فهرست خدمات پزشکی، خدمات مراقبتی، شامل خدمات مراقبت در منزل، دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر خدمات ویژه افراد بیمه 

شده که به بسته خدمات اساسی مرتبط است؛

·رعایت معیارهای کیفی در خصوص خدمات پزشکی که طبق بستههای خدمات ارائه میشود؛

تخصیص منابع و کنرتل هزینههای مربوط به نظام تأمین درمان اجت�عی به منظور رسیدن به تعادل مالی 

صندوق؛

·روشهای پرداخت مورد استفاده برای عقد قرارداد در مورد بسته خدمات اساسی، روشهای تسویه حساب و 

مدارک مورد نیاز برای این منظور؛

·مراقبت در منزل و مراحل بهبودی؛

·الزامات ارائه خدمات در سطح منطقهای، و همچنین فهرست آنها؛

·تجویز و ارائه دارو، اقالم و لوازن پزشکی؛

·روشهای اطالعرسانی به افراد بیمه شده؛

·  سهم بیمه شونده برای برخی از خدمات پزشکی، بنا به رضورت.
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بسته خدمات اساسی = به فرد بیمه شده ارائه میشود و شامل این موارد است: خدمات پزشکی، خدمات 

مراقبت بهداشتی، دارو، اقالم پزشکی، لوازم پزشکی و دیگر خدمات قابل ارائه به فرد بیمه شده که در 

تصمیم دولت مشخص شده است؛

بسته حداقل خدمات = به افرادی ارائه میشود که مدرک بیمه شدن را ارائه �یدهند و شامل این موارد 

است: خدمات مراقبت بهداشتی، دارو و اقالم پزشکی فقط در فوریتهای پزشکی یا بی�ریهایی با قابلیت 

واگیری، در خصوص پایش دوره بارداری و زای�ن برای زنان، خدمات تنظیم خانواده، خدمات پیشگیری و 

مراقبت و کمک اجت�عی که در تصمیم دولت تأیید شده باشد؛

رسنامها

·NAC – اداره ملی تابعیت

· GII – اداره کل بازرسی مهاجرت

·MIA – وزارت امور داخلی

· MFA – وزارت امور خارجه

· IOM – سازمان بیناملللی مهاجرت

 وبسایتهای مفید

igi.mai.gov.ro/home/index/en - (GII) اداره کل بازرسی مهاجرت·

www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN - (NHIO) اداره بیمه درمانی ملی·

cetatenie.just.ro/index.php/en/ -(NAC) سازمان ملی تابعیت·

new.cnred.edu.ro/cnred/en (NCREC) مرکز ملی تأیید و معادلسازی گواهیها·

http:// www.mae.ro/en – (MAE) وزارت امور خارجه·

www.edu.ro –(MNE) وزارت آموزش ملی·

www.mmuncii.ro – وزارت کار و عدالت اجت�عی·



اطالعات �اس
www.romaniaeacasa.ro. :مراجعه کرده یا به این آدرس مراجعه �ایید (RIC) به مراکز تلفیق منطقهای

اطالعات �اس:

(بوکروشی و شهرستانهای زیر ایلفوو، پراهووا، بوزائو، 

دمبوویتسا، ارجش، ولوچا، گورژ، براشوو، کووزه، جورجو، 

کاالراشی، ایالومیتسا، تلئورمان، اولت، دولژ)

منطقه

. مرکز تلفیق منطقهای در بخارست
۱۱، خیابان Viitorului، بخش ۲، بخارست

تلفن: 021-210.30.50
 iombucharest@iom.int:ایمیل

۲. مرکز تلفیق منطقهای در کرایووا
Craiova ،Fratii Buze�ti ۲۵، خیابان

تلفن: 0351-442.287
 a.globalhelp@yahoo.com:ایمیل
 ۳. مرکز تلفیق منطقهای در براشوو

Bra�ov ،(قبالً مدرسه ش�ره ۲۴ بوده است) طبقه ۲ ،bis Aurel Vlaicu ۲۶ خیابان
تلفن: 0766-282.090

 astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro:ایمیل

(برای شهرستانهای زیر: گاالتسی، ورانچا، باکائو، وازلویی، 

برئیال، تولچا، کونستانسا)

1.مرکز تلفیق منطقهای کونستانسا
Constan�a ،Mamaia ۱۳، بلوار 

تلفن: 0738-719.235 ;0738-719.233
فکس: 0372-877.090

 jrsromania@gmail.com:ایمیل

2.مرکز تلفیق منطقهای گالتسی
37 ،Galati ،طبقه دوم ،Brailei خیابان
تلفن: 0738-719.231 ;0738-719.234

فکس: 0372-877.090
 jrsromania@gmail.com:ایمیل 

3.دفرت محلی گاالتسی (قلب یک بنیاد کودکان)
Galati ،Furnalistilor ۷، خیابان

تلفن: 0236-312.199
 فکس: 0236-312199

 o�ce@inimadecopil.ro:ایمیل 
(برای شهرستانهای زیر: سوچه آوا، بوتوشن، نامس، یاش)

1.مرکز تلفیق منطقهای یاش
(Zota Ionut Lucian :مسئول پاسخگویی) ،66 ،Iasi ،Pacurari خیابان

تلفن: 0745-992.668
 rttiasi@gmail.com:ایمیل

2.مرکز تلفیق منطقهای ردوتس
(Iulia Cazaciuc :مسئول پاسخگویی) ،Radauti ،I.L. Caragiale 9 خیابانA, I.L.

تلفن: 0754-494.400
 cazaciuc_iulia2112@yahoo.com:ایمیل

(برای شهرستانهای زیر: ماراموریش، ستو ماره، سالژ، کلوژ، 

بیسرتیتسا، نسئو، مورش، هارگیتا، سیبیو، آلبا)

1.مرکز تلفیق منطقهای کلوژ-نپوکا
Cluj ،۲۴-۲۳ آپار�ان ،Decembrie 1989 ۲۱ ۱۰۸، بلوار

تلفن: 0264-434.806
93atoth@gmail.com ;macaveiflorin@yahoo.com :ایمیل

2.مرکز تلفیق منطقهای بایا ماره
Baia Mare ،Rachetei ۳، خیابان

تلفن: 0262-222.226
 assoc@asoc.ro:ایمیل 

3.محل کاری سیبیو - مرکز اطالعات مهاجر سیبیو
Sibiu ،Constantin Noica ۱، خیابان

تلفن/فکس: 0269-215.944
 costin1i@yahoo.com:ایمیل 

4.محل کاری ترگو مورش- مرکز اطالعات مهاجر ترگو مورش
Tîrgu Mures ،Emil Dandea ۱۰، خیابان

تلفن: 0742-029.458
hajnal_sz@yahoo.com  :ایمیل 

5.محل کاری سوماکوتا ماره
Maramures ،Somcuta Mare ،Cetatii 1، خیابانA

(برای شهرستانهای زیر: تیمیش، مهدینتسی، کاراش سورین، 

بیهور، آراد، هوندوئارا)

1.مرکز تلفیق منطقهای تیمیشوارا
Timisoara ،Gheorghe Sincai ۹، خیابان

تلفن: 0740-040.032 / 0256-217.096
ilioni.flavius@yahoo.ro   :ایمیل

  
2.مرکز تلفیق منطقهای اورادئا

Oradea ،Buzaului 2، خیابانB
تلفن/فکس: 0743-081.449 / 0259-436.601

adrianapopa@filantropiaoradea.ro    :ایمیل
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