
يحتوي هذا الكتيب عىل معلومات ذات فائدة للمستفيدين من الح�ية الدولية املوجودين يف رومانيا.

اقرأ هذا الكتيب ملعرفة ما ييل:

معلومات عن الحصول عىل وضع املستفيد من الح�ية الدولية.
التفاصيل والرشوط الخاصة بربنامج االندماج للمستفيدين من أي شكل من أشكال الح�ية الدولية. 

الخطوات التي يجب عليك اتباعها للحصول عىل منحة من الدولة الرومانية. 
معلومات حول دخول سوق العمل يف رومانيا. 
معلومات عن نظام التأم� الصحي االجت�عي. 

معلومات عن نظام التعليم يف رومانيا. 
معلومات عن نظام املساعدة االجت�عية ونظام التأم� االجت�عي. 

معلومات مفيدة أخرى. 
من �كنه مساعدتك – معلومات االتصال الخاصة �راكز االندماج اإلقليمية التي تعمل يف بوخارست وكرايوفا فضالً عن فروع تلك املراكز يف براسوف وبيتستي  

والتي تقدم املساعدة للمواطن� األجانب الذين يقيمون يف رومانيا بصورة قانونية ومعلومات االتصال الخاصة �نظ�ت غ� حكومية أخرى تقدم خدمات لألجانب.

تم تحدیث المعلومات الواردة في ھذا الكتیب في وقت نشر الكتیب – كانون الثاني / ینایر 2018.

معلومات عامة
ملعرفة حقوقك وواجباتك تحتاج إىل التعرف عىل العديد من الجوانب العامة املتعلقة بالقانون املعمول به بالنسبة للمستفيدين من 

الح�ية الدولية املوجودين يف األرايض الرومانية؛ ك� �كن استخدام هذه املادة ملعرفة األمور التي قد تؤثر عىل إقامتك يف األرايض 
الرومانية.
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وضع املستفيد من الح�ية الدولية1.

ًإذا كنت أجنبيا وحصلت عىل شكل من أشكال الح�ية الدولية، سوف تقوم السلطات الرومانية بإصدار ترصيح إقامة لك مجانا: ً
·�دة ثالث سنوات إذا تم منحك وضع الجئ.                                                                                                          

·�دة سنت� إذا تلقيت ح�ية فرعية.                                                                                                            

ًبناء عىل طلبك، �كنك طلب إصدار وثيقة سفر (مثل جواز سفر) سارية ملدة سنت�؛ وسيجب عليك دفع نوع� من الرضائب إلصدار وثيقة السفر وه� رضيبة قنصلية ورضيبة إصدار جواز 
سفر؛ وال �كن �ديد مدة وثيقة السفر، وعند انتهاء رسيانها يتع� عليك الحصول عىل وثيقة جديدة سارية ملدة سنت�.

مالحظة هامة!

ً· إذا كنت مستفيدا من شكل من أشكال الح�ية الدولية، سوف تحصل عىل رمز رقمي شخيص وسوف يتم قيد ذلك الرمز يف ترصيح اإلقامة الخاص بك وسوف يتم قيد 
ًذلك الرمز أيضا يف وثيقة السفر الخاصة بك.

· إذا حصلت عىل شكل من أشكال الح�ية يف رومانيا، �كنك السفر إىل الدول املوقعة عىل االتفاقية األوروبية بشأن التنازل عن التأش�ات لالجئ� والتي تم إبرامها يف 
سرتاسبورغ يف تاريخ 20 نيسان / أبريل 1959 ، ويحق لك الحصول عىل إقامة مؤقتة يف أرايض تلك الدول؛ وإذا تجاوزت إقامتك مدة ثالثة أشهر، يتع� عليك الحصول 

عىل تأش�ة؛ ك� أنك تحتاج إىل الحصول عىل تأش�ة إذا كنت ترغب يف العمل يف بلد آخر يف أوروبا.
· إذا تم منحك شكالً من أشكال الح�ية يف رومانيا، تحتاج إىل تأش�ة دخول إذا كنت ترغب يف السفر إىل دول أخرى.

ً· إذا كنت متمتعا بشكل من أشكال الح�ية، �كنك طلب � شمل األرسة بخصوص:
o  زوجك / زوجتك؛

o  أطفالك أو أطفال زوجتك إذا � يكونوا متزوج�؛
o  األقارب من الدرجة األوىل (األبوان) إذا � يتمكنا من إعالة نفسه�؛

o  األطفال البالغون غ� املتزوج� (أطفالك أو أطفال زوجتك) غ� القادرين عىل إعالة أنفسهم ألسباب طبية؛

ًإذا كنت قارصا بدون مرافق من ذويك وحصلت عىل شكل من أشكال الح�ية، �كنك طلب � شمل األرسة لألقارب من الدرجة األوىل (األبوين) أو الويص القانو�.
هل لديك أية أسئلة؟ قم بتوجيه تلك األسئلة إىل السلطات املسؤولة:

·املفتشية العامة للهجرة (مكتب الهجرة يف منطقتك) 



 برنامج االندماج للمستفيدين من الح�ية الدولية2.

يف حالة منحك وضع الجئ أو ح�ية فرعية، أمامك فرصة للمشاركة يف أحد برامج 
االندماج بالتنسيق مع املفتشية العامة للهجرة.

يستمر برنامج االندماج ملدة أولية تبلغ ستة أشهر و�كن �ديدها حتى سنة واحدة.
 ·يشمل برنامج االندماج مدرسة لتعليم اللغة الرومانية وجلسات للتوجيه 

الثقايف وتقديم املشورة االجت�عية ومعلومات عن حقوقك وواجباتك يف رومانيا باإلضافة 
إىل تقديم املشورة النفسية لألشخاص الذين يحتاجون إليها.

 ·يشمل برنامج التوجيه عدة تداب� أخرى تم تصميمها ملساعدتك يف عملية 
االندماج الخاصة بك يف رومانيا مثل التداب� التالية:

oاإلقامة املؤقتة يف املراكز التابعة لإلدارة العامة للهجرة. 
 oاملساعدة يف الحصول عىل مساعدة مالية ال ترد (الدعم املايل) قدرها ٥٤٠ ليو 

كل شهر ملدة أقصاها سنة واحدة.
oتسهيل الحصول عىل الخدمات الصحية. 

oتسهيل الحصول عىل التعليم. 
o املساعدة يف العثور عىل وظيفة. 

 ·تم إعداد برنامج االندماج بحيث يتناسب مع احتياجاتك التي يتم تحديدها 
معك يف أثناء مقابلة شخصية.

كيف �كنك التسجيل يف برنامج االندماج؟

�كنك التسجيل يف برنامج االندماج عن طريق تقديم طلب إىل أي من املراكز 
ًالتابعة لإلدارة العامة للهجرة يف غضون مدة أقصاها ٣٠ يوما من تاريخ حصولك 

عىل الح�ية يف رومانيا.

بعد تسجيل الطلب الخاص بك:

 ·سوف يتم تحديد موعد إلجراء مقابلة شخصية مع مسؤول االندماج 
يف املركز التابع لإلدارة العامة للهجرة يف غضون مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ 

تقديم الطلب الخاص بك.

 ·يقوم مسؤول االندماج بإجراء مقابلة شخصية معك؛ وقد تم تصميم 
املقابلة الشخصية بحيث يتم التمكن من تحديد احتياجاتك وتحديد األنشطة يف 

برنامج االندماج الخاص بك.

 ·تعد املعلومات التي يتم الحصول عليها يف أثناء املقابلة الشخصية 
ًأساسا الستبيان اجت�عي يساعد عىل اتخاذ القرار بشأن تسجيلك يف هذا الربنامج.
 ·سوف يتم إخطارك بشأن قبول أو رفض الطلب الخاص بك؛ ويف حالة 

قبول الطلب الخاص بك، سوف يتم إبالغك بشأن حقوقك وواجباتك وسوف تقوم 
بالتوقيع عىل عقد / بروتوكول مع املفتشية العامة للهجرة.   وفًقا لإلدارة العامة للهجرة، يتمثل الهدف العام لسياسة اندماج الرعايا األجانب الذين تم 

منحهم شكالً من أشكال الح�ية يف رومانيا يف مساعدة الرعايا األجانب يف استغنائهم عن 
املساعدة املقدمة من قبل الدولة أو املنظ�ت غ� الحكومية واملشاركة بصورة فعالة يف 

الحياة االقتصادية واالجت�عية والثقافية.

1

ما الذي يجب عليك القيام به؟

 ·املشاركة يف جلسات معلومات ومشورة تتعلق بحقوقك وواجبات
 ·املشاركة بصورة فعالة يف جلسات وأحداث اإلقامة الثقافية التي 
تتعرف من خاللها عىل املزيد من املعلومات عن الحياة اليومية يف رومانيا 

والعادات والتقاليد...إلخ.
·املشاركة يف دورات تعلم اللغة الرومانية. 

مالحظة هامة!
 ·تعد املشاركة يف أنشطة برنامج االندماج وااللتزام بالجدول الزمني لتلك 

األنشطة من األمور بالغة األهمية الندماجك يف املجتمع الروما�.
 ·ال تقوم الدولة الرومانية �نح املساعدات املالية التي ال ترد والتي تبلغ 

٥٤٠ ليو كل شهر إال يف حالة تسجيلك ومشاركتك بصورة فعالة يف أنشطة برنامج 
االندماج.

 ·ال يجوز لك التغيب عن األنشطة املحددة يف الجدول الزمني للربنامج إال 
ألسباب وجيهة.

 ·�كن �ديد برنامج االندماج ملدة تزيد عن سنة واحدة بالنسبة لألشخاص 
أصحاب األوضاع الضعيفة والذين تنخفض لديهم القدرة عىل االكتفاء الذا� مثل: 
األحداث غ� املرافق� لذويهم واألشخاص ذوي اإلعاقات واألرسة ذات أحد األبوين 

دون اآلخر واملرأة الحامل وضحايا االتجار بالبرش وضحايا التعذيب أو ضحايا األشكال 
األخرى لإليذاء باإلضافة إىل األشخاص الذين وصلوا إىل سن التقاعد وال يحصلون عىل 

معاش.
 ·ك� �كن لألشخاص أصحاب األوضاع الضعيفة الحصول عىل موافقة عىل 

إقامة مجانية يف املراكز التابعة لإلدارة العامة للهجرة.

هل لديك أية أسئلة؟ قم بتوجيه تلك األسئلة إىل السلطات املسؤولة
· املفتشية العامة للهجرة

· وزارة التعليم واإلدارات التعليمية باملقاطعات
· وزارة الصحة

· وزارة العمل والعدالة االجت�عية



املساعدة املالية التي ال ترد للمستفيدين من شكل من أشكال الح�ية الدولية3.

ما الخطوات التي يتع� عليك القيام بها للحصول 
عىل مساعدات ال ترد من الدولة الرومانية؟

للحصول عىل مساعدات مالية ال ترد قدرها ٥٤٠ ليو يف الشهر، يجب تحقق ما ييل:

·تسجيلك يف برنامج االندماج الخاص باملفتشية العامة للهجرة. 
ً ·تقديم طلب إىل املفتشية العامة للهجرة يف غضون مدة أقصاها ثالث� يوما من 

تاريخ حصولك عىل الح�ية الدولية يف رومانيا؛ ويتع� عليك تقديم طلب الحصول عىل 
املساعدات املالية بنفسك أو من خالل الويص القانو� (مثل أحد األبوين يف حالة األحداث) أو 

القيم عليك.

بعد تسجيل الطلب:

 ·تقوم املفتشية العامة للهجرة بإرسال هذه الوثيقة إىل وكاالت املقاطعات 
للمستحقات االجت�عية والتفتيش مع إرفاق العديد من الوثائق األخرى (مثل نسخة من ترصيح 

اإلقامة الخاص بك وشهادة تؤكد تسجيلك يف برنامج االندماج...إلخ).
تقوم وكاالت املقاطعات للمستحقات االجت�عية والتفتيش بإجراء استقصاء للخلفية  

االجت�عية يف غضون عرشة أيام من تاريخ استالم الطلب من املفتشية العامة للهجرة؛ ويكمن 
الغرض من استقصاء الخلفية االجت�عية يف إثبات أنك تفتقر إىل الوسائل الالزمة لدعمك يف 

حياتك اليومية.

 ·تقوم وكاالت املقاطعات للمستحقات االجت�عية والتفتيش بعد ذلك باملوافقة عىل 
منحك مساعدات مالية ال ترد؛ ويتم تقديم املساعدات يف غضون فرتة أقصاها شهران من تاريخ 

تسجيل الطلب.

 ·

مالحظة هامة!

 ·سوف يقوم مسؤولو االندماج يف املفتشية العامة للهجرة بالفحص بشكل دوري 
بشأن مدى مشاركتك يف أنشطة برنامج االندماج الخاص بك؛ ويف حالة توصل املسؤول� 

املذكورين إىل أنك ال تشارك يف األنشطة، قد يقررون تعليق املساعدات الخاصة بك أو حتى 
ًإنهائها �اما.

 ·ال يتم منح املساعدات املالية التي ال ترد إال لألشخاص غ� املسجل� يف برنامج 
االندماج إذا كان أولئك األشخاص معرض� للخطر (مثل األحداث غ� املرافق� لذويهم واألشخاص 
ذوي اإلعاقات واألرسة ذات أحد األبوين دون اآلخر واملرأة الحامل وضحايا االتجار بالبرش وضحايا 

التعذيب أو ضحايا األشكال األخرى لإليذاء باإلضافة إىل األشخاص الذين وصلوا إىل سن التقاعد 
وال يحصلون عىل معاش).

تعليق املساعدات التي ال ترد أو إنهاء املساعدات 
أو �ديد فرتة منح املساعدات

 ·عندما ال تشارك يف أنشطة برنامج االندماج الخاصة بك؛ ويف تلك الحالة تقوم 
املفتشية العامة للهجرة بإبالغ وكاالت املقاطعات للمستحقات االجت�عية والتفتيش وتقوم 

األخ�ة بتعليق املساعدات ملدة تصل إىل ستة أشهر.
 ·عند قيامك بطلب ذلك ملدة ال تزيد عن ثالثة أشهر؛ ويجب أن يكون لطلبك 

مربرات جيدة؛ وال يتم تعليق واستئناف منح املساعدات إال عىل أساس طلب خطي موجه من 
جانبك إىل املفتشية العامة للهجرة.

�جرد استئناف منح املساعدات املالية التي ال ترد، يتم �ديد فرتة رسيان تلك املساعدات بقدر 
مدة تعليق منحها.

يتم تعليق املساعدات التي ال ترد يف املواقف التالية:

إنهاء املساعدات املالية التي ال ترد
 ·يتم إنهاء املساعدات املالية التي ال ترد املمنوحة لك يف حالة عدم مشاركتك يف 
أنشطة برنامج االندماج الخاص بك؛ ويتع� دا�ًا عىل املفتشية العامة للهجرة تربير اإلنهاء.

�ديد فرتة املساعدات املالية التي ال ترد
 ·�كن تنفيذ ذلك بعد انتهاء فرتة الستة أشهر التي يتم يف خاللها تقديم املساعدة 

األولية لك؛ ويف حالة �كنك من الحصول عىل عمل، يتع� تلبية الرشوط التالية:
o أن تقوم بالتسجيل كباحث عن عمل يف وكاالت التوظيف باملقاطعات. 

 o أن تقوم بتقديم الدليل عىل عدم رفضك ألي عمل تم عرضه عليك من قبل وكاالت 
التوظيف باملقاطعات.

·�كن تنفيذ ذلك إذا وجدت نفسك يف أحد املواقف التالية: 
o إذا كنت - بصورة شخصية - تقوم برتبية أطفال تصل أع�رهم إىل سبع سنوات. 

o إذا كنت غ� قادر عىل العمل، ويتع� إثبات ذلك عن طريق شهادة طبية. 
 o إذا كنت مسجالً يف أحد أشكال التعليم عىل أال يزيد عمرك عن ٢٥ سنة أو ٢٦ سنة 

يف حالة التعليم العايل الذي يستمر ملدة خمس سنوات.
o إذا كنت دون السن القانونية. 

o إذا كان بإمكانك أن تتقاعد وفًقا للمعاي� القانونية الرومانية. 

مالحظة هامة!

 ·ال يتم منح املساعدات املالية التي ال ترد إال لألشخاص غ� املسجل� يف برنامج 
االندماج إذا كان أولئك األشخاص معرض� للخطر (مثل األحداث غ� املرافق� لذويهم 

واألشخاص ذوي اإلعاقات واألرسة ذات أحد األبوين دون اآلخر واملرأة الحامل وضحايا االتجار 
بالبرش وضحايا التعذيب أو ضحايا األشكال األخرى لإليذاء باإلضافة إىل األشخاص الذين وصلوا 

إىل سن التقاعد وال يحصلون عىل معاش).

هل لديك أية أسئلة؟ قم بتوجيه تلك األسئلة إىل السلطات املسؤولة:
· املفتشية العامة للهجرة

· وكاالت املقاطعات للمستحقات االجت�عية والتفتيش
· وكاالت التوظيف باملقاطعات



دخول سوق العمل الروما�4.

ما رشوط دخويل إىل سوق العمل الروما�؟

إذا تم منحك شكالً من أشكال الح�ية يف رومانيا، �كنك دخول سوق العمل بدون أية قيود مثل 
أي مواطن روما�؛ و�جرد حصولك عىل شكل من أشكال الح�ية:

·�كنك التسجيل كباحث عن عمل يف وكاالت التوظيف باملقاطعات؛ 
·ك� �كنك التسجيل يف دورات التدريب املهني؛ 

 ·�كنك التحض� للمقابالت الشخصية / االختبارات العملية األخرى التي قد يطلبها 
صاحب العمل.

كيف يتم تعييني؟

ًمن أجل أن يتم تعيينك، يجب عليك العثور عىل صاحب عمل و�كن لصاحب العمل أحيانا أن 
يطلب منك اجتياز اختبارات كفاءات معينة؛ ك� �كن لصاحب العمل:

·اشرتاط اإلملام بأساسيات اللغة الرومانية؛ 
·اشرتاط تقديم وثائق أخرى مثل الس�ة الذاتية؛ 

·اشرتاط تقديم شهادة طبية تفيد بلياقتك للعمل؛ 
 ·اشرتاط تقديم أوراق الدراسة املعرتف بها من قبل الدولة الرومانية؛ و�كن الحصول 

عىل مزيد من املعلومات عن االعرتاف بالدراسات يف النقطة رقم (6).

ًبالنسبة للتعي� يف وظيفة مكتبية، نوصيك أيضا بتزويد صاحب العمل بشهادات تعليمية عىل النحو املعرتف به 
من قبل الدولة الرومانية إلثبات مستوى وتخصص دراساتك؛ ويحتوي البند ٦-٣ أدناه عىل مزيد من املعلومات 

عن االعرتاف بالشهادات التعليمية.

يتم التعي� يف صورة عقد عمل فردي عىل النحو التايل:

 ·العقد الذي يقوم �وجبه أحد األفراد – املوظف – بالتعهد بالعمل لصالح وتحت سلطة 
أحد أصحاب العمل (فرد أو كيان قانو�) مقابل مبلغ مايل يطلق عليه الراتب أو األجر.

ً ·يتم التوقيع عىل العقد عن طريق االتفاق الطوعي ب� الطرف� – خطيا – باللغة الرومانية 
من ثالث نسخ أصلية تحتفظ بإحداها؛ تأكد من حصولك عىل نسخة أصلية! ويلتزم صاحب العمل 

بتسجيل هذا العقد قبل قيامك ببدء العمل كموظف لدى صاحب العمل.

 ·يتيح لك العقد إمكانية الحصول عىل الح�ية االجت�عية ويحميك من إساءة االستخدام 
املحتملة من جانب صاحب العمل.

 ·يتع� عىل صاحب العمل أن يقوم بتسجيل العقد يف دفرت األستاذ العام للموظف� الذي 
يتم إرساله إىل إدارة التعي� اإلقليمية؛ ويتع� القيام بالتسجيل قبل قيامك ببدء العمل.

مالحظة هامة!
 ·أي عقد موقع من جانبك وال يحمل توقيع وختم صاحب العمل ال يحظى بأية قيمة قانونية يف 

رومانيا.
 ·ال يجوز تعديل عقد العمل الخاص بك إال بعد التوقيع عليه بصورة صحيحة وبعد االتفاق 

معك عىل التعديالت.
 ·يتع� يف أية تغي�ات يتم إجراؤها عىل عقد العمل أن تكون خطية يف صورة ملحق عقد 

ويتع� التوقيع عىل ذلك امللحق من قبل صاحب العمل ومن جانبك.
 ·قبل التوقيع عىل عقد العمل و/ أو ملحق العقد، قم بقراءة العقد بعناية وتأكد من استيعابك 

ملحتويات العقد؛ ويف حالة عدم وضوح أي يشء يف العقد بصورة كافية، قم بتوجيه األسئلة إىل صاحب العمل 
بذلك الصدد؛ ك� �كنك طلب املساعدة من منظ�ت تقديم الدعم لألجانب يف حالة عدم وضوح أي يشء.

العمل بدون وثائق قانونية أو العمل بالسوق السوداء

يف حالة عدم قيامك بالتوقيع عىل عقد عمل فردي وحصولك عىل أموال بصورة مبارشة وبدون 
رضورة التوقيع عىل أي يشء – مثل الدفرت العام للمستحقات (وثيقة تثبت حصولك عىل أجرك) 

– يتم النظر إليك عىل أنك عامل غ� موثق.

ما مخاطر العامل غ� املوثق؟

إذا كنت عامالً غ� موثق:

 ·يتم حرمانك من الح�ية االجت�عية يف أثناء فرتة عملك وبعد انتهاء عالقة العمل 
الخاصة بك وال يحق لك التقدم بدعوى أو إجراء قانو� ضد صاحب العمل يف حالة قيام صاحب 

العمل بانتهاك حقوقك.

 ·�كن لصاحب العمل أن يدفع لك أقل من الحد األد� لألجر وأقل م� ينبغي دفعه 
لك يف ضوء مؤهالتك والفرتة التي قضيتها يف العمل.

 ·ال يكون لك تاريخ محدد للحصول عىل األجر الشهري وقد ال يتم الدفع لك عىل 
اإلطالق لشهور؛ ولن يكون لك ساعات عمل محددة.

·لن يتم تزويدك باملعدات الخاصة بعملك و/ أو معدات الوقاية. 

 ·لن تتمكن من الحصول عىل إجازتك السنوية، ولن يحق لك الحصول عىل إعانة 
بطالة، ولن يحق لك الحصول عىل معاش عجز يف حالة تعرضك لحادث عمل، ولن يحق لك 

الحصول عىل إجازة مرضية أو عالج مجا� يف املستشفيات يف حالة احتياجك إىل الحصول عىل أي 
من ذلك.

·ال يتم احتساب أقدميتك يف العمل يف املعاش. 

·قد تصبح ضحية لعمليات االتجار بالبرش بسبب استغالل الع�ل؛ ...إلخ. 

هل لديك أية أسئلة؟ قم بتوجيه تلك األسئلة إىل السلطات املسؤولة 

· وكاالت التوظيف باملقاطعات.

· إدارات العمل اإلقليمية.



(استحقاق) التأم� الصحي االجت�عي5.

من الذي �كن التأم� عليه يف نظام التأم� الصحي الروما�؟

تنطبق الرشوط الخاصة باملواطن� الروماني� عىل الحصول عىل الخدمات الصحية.

�جرد منحك شكالً من أشكال الح�ية يف رومانيا، من املهم أن تقوم بالتسجيل يف نظام التأم� الصحي وأن تدفع اشرتاكك 
الشهري يف الصندوق الصحي؛ وهذه هي الطريقة الوحيدة التي �كنك من خاللها الحصول عىل خدمات صحية مجانية.

كيف �كن التأم� عىل شخيص يف إطار النظام الصحي؟

·إذا � يكن لديك أي دخل: 
ً o �كنك أن تقوم بدفع رسوم شهرية ملدة ١٢ شهرا متتالية 

(٧٩٬٧٥ ليو يف الشهر �ا يعادل ٩٢٧ ليو يف السنة)؛ ويف حالة عدم 
ًقيامك بالدفع شهريا، سوف يجب عليك دفع غرامات.

 o عند احتياجك إىل خدمات طبية يتم تقد�ها عن طريق 
النظام العام؛ ويف هذه الحالة يكون املبلغ الذي يتم دفعه ٥٥٨٬٢٥ ليو 

(٧٩٬٧٥ ليو  يف ٧ أشهر).
·إذا كنت موظًفا: 

 o يقوم صاحب العمل بدفع االشرتاك الشهري الخاص بك 
باإلضافة إىل اشرتاكات التأمينات االجت�عية (مثل البطالة 

والتقاعد...إلخ).

هل �كن التأم� عىل شخيص بدون االشرتاك يف الصندوق الصحي؟

في� ييل األشخاص الذين �كن التأم� عليهم يف نظام التأم� الصحي االجت�عي الروما� بدون دفع اشرتاكات:
 •من هم دون سن ١٨ سنة والذين ترتاوح أع�رهم ب� ١٨ و٢٦ سنة والذين ال يزالون يتلقون 

تعليمهم وليس لديهم مصدر دخل.
 •األشخاص الذين تصل أع�رهم إىل ٢٦ سنة الخارج� من نظام ح�ية األطفال وليس لديهم 

وظائف أو ال يحصلون عىل استحقاقات اجت�عية.
 •الزوج / الزوجة وأولياء األمور الذين ليس لديهم مصدر دخل خاص بهم ويحصلون عىل دعم من 

قبل شخص مؤمن عليه بالفعل يف النظام الصحي الروما�.
•األشخاص ذوو اإلعاقات الذين ليس لهم راتب يف ظل ظروف معينة. 

 •األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية مدرجة يف الربامج الصحية الوطنية التي تضعها وزارة 
الصحة لح� االستشفاء من تلك الحالة الطبية إذا � يكن لديهم مصدر للدخل.

 •السيدات الحوامل والسيدات بعد الوالدة يف حالة عدم حصولهن عىل دخل من عمل أو يف حالة 
حصولهن عىل دخل أقل من الحد األد� لألجور.

ما حقوقي كشخص مؤمن عليه؟

يتمتع الشخص املؤمن عليه يف نظام التأم� الصحي الروما� بالحق في� 
ييل:

 •حرية اختيار مقدم الخدمات الطبية باإلضافة إىل مكتب 
التأم� الصحي الذي سوف تقوم بإرسال األقساط إليه.

•التسجيل لدى طبيب عام للعائلة من اختيارك. 
 •تغي� الطبيب العام الذي قمت باختياره عىل أن يتم ذلك 

التغي� بعد مرور ستة أشهر عىل األقل من التسجيل مع الطبيب العام األول.

ما الذي يحق يل الحصول عليه كشخص مؤمن عليه؟

يحق لك الحصول عىل ما ييل كشخص مؤمن عليه يف نظام التأم� الصحي الروما�:

•حزمة الخدمات األساسية بدون أي �ييز وفًقا للقانون. 
 •اسرتداد جميع مرصوفات االستشفاء الخاصة بك في� يتعلق بالحصول عىل العالج واملواد الطبية والتحليالت شبه 

الرسيرية التي يحق لك الحصول عليها وال يجب عليك دفع مقابلها يف الظروف املنصوص عليها يف العقد اإلطاري.

•املساعدة الطبية الوقائية والتعزيزية للصحة �ا يف ذلك الكشف املبكر عن الحاالت الطبية. 
•الخدمات الطبية الخارجية والخدمات التي يتم تقد�ها يف املستشفيات واملتعاقد عليها مع مكاتب التأم� الصحي. 

•الخدمات الطبية الطارئة. 
•خدمات معينة للعناية باألسنان. 

•العالج الطبيعي وعالج فرتة النقاهة. 
•األجهزة الطبية. 

•الرعاية الطبية يف املنزل. 
•تلقي تكاليف اإلجازة الطبية واستحقاقات التأمينات االجت�عية وفًقا للقانون. 

•رسية معلوماتك وخاصة في� يتعلق بالتشخيص والعالج. 
•املعلومات الخاصة بالعالج الطبي. 

مالحظة هامة!

 ·يف حالة عدم قيامك بدفع التأم� الصحي اإللزامي الخاص بك، 
يحق لك تلقي حزمة مجانية من الخدمات الطبية املحددة املنصوص عليها 
يف العقد اإلطاري (مثل الطوارئ الطبية و/ أو الجراحية واألمراض املحتمل 

أن تكون وبائية متوطنة ومتابعة تطور مراحل الحمل وحالة ما بعد الوالدة 
... إلخ)

· تلتزم جميع املستشفيات بتقديم اإلسعافات األولية واملساعدة الطبية 
الطارئة ألي شخص يتوجه إليها إذا كان ذلك الشخص يف حالة حرجة.

· يتم تقديم اإلسعافات األولية واملساعدة الطبية بدون أي �ييز يتعلق �ا ييل 
عىل سبيل املثال ال الحرص: الدخل أو الجنس أو العمر أو الدين أو املواطنة 
أو الوالء السيايس بغض النظر ع� إذا كان املريض يتمتع بتأم� صحي أو ال 

يتمتع بذلك.
ً ·�كنك رشاء التأم� يف النظام الصحي الوطني بيد أنه �كنك أيضا أن تقوم

بذلك يف النظام الصحي الخاص

إذا كانت لديك أية أسئلة، قم بتوجيهها إىل السلطة املسؤولة:
مكتب التأم� الصحي باملقاطعة يف املنطقة التي يوجد بها عنوانك الدائم.



نظام التعليم يف رومانيا6.

إذا حصلت عىل شكل من أشكال الح�ية يف رومانيا، يحق لك الحصول عىل مساواة يف 
املعاملة ونفس الرشوط املنطبقة عىل املواطن� الروماني� للحصول عىل جميع أشكال 

ومستويات التعليم والتدريب.

لتسهيل الحصول عىل التعليم، �كن لألشخاص املهتم� (األطفال و/ أو البالغ�) املشاركة يف 
الدورات املجانية لدراسة اللغة الرومانية والتي يتم تنظيمها من قبل اإلدارة التعليمية يف 

ًاملقاطعة التي تقيم فيها بالتعاون مع املفتشية العامة للهجرة وأيضا مع منظ�ت غ� 
حكومية أخرى.

ك� �كنك االستفادة من معادلة الدراسات واالعرتاف بالدبلومات والشهادات وشهادات 
الكفاءة واملؤهالت املهنية وفًقا للوائح الحالية.

كيف يتم تنظيم النظام التعليمي الروما�؟

بالنسبة للرعايا األجانب الذين تم منحهم شكالً من أشكال الح�ية يف رومانيا، يتع� عىل 
الدولة الرومانية توف� ظروف االندماج يف الحياة االقتصادية واالجت�عية والثقافية يف 

الدولة باإلضافة إىل إمكانية االستفادة من نظام التعليم.

ك� أن استفادة الرعايا األجانب من نظام التعليم الروما� مضمون �وجب الدستور 
الروما� الذي ينظم هذا الحق وينص عىل تعليم اللغة عىل جميع املستويات: "يتم تقديم 

التعليم يف رومانيا باللغة الرومانية وبلغات األقليات القومية وباللغات العاملية املتداولة".

رسم بيا� للنظام التعليمي عىل جميع املستويات واملدارس التي تقوم بالتدريس باللغة 
الرومانية:

 يضم التعليم الوطني ملرحلة ما قبل الجامعة املستويات التالية:

· التعليم املبكر (٠ – ٦ سنوات) ويتم تقسيمه إىل:
o مرحلة ما قبل املدرسة املبكرة (٠ – ٣ سنوات)؛

oً مرحلة ما قبل املدرسة (٣ – ٦ سنوات) مع املجموعة األصغر أو األوسط أو األكرب سنا؛
· املدرسة االبتدائية التي تضم

o الصف التحض�ي (٦ / ٧ سنوات)
o الصفوف األول إىل الرابع؛

· املدرسة الثانوية التي تشمل:
oالتعليم الثانوي األد�: الصفوف الخامس إىل التاسع؛ 

 oالتعليم الثانوي العايل أو املدرسة الثانوية: الصفوف العارش إىل الثا� عرش / 
الثالث عرش بأحد األ�اط التالية: النظري واملهني والفني؛

· املدرسة املهنية وتستمر الدراسة فيها ملدة ثالث سنوات و�كن االلتحاق بها للذين يجتازون 
الصف الثامن؛ وعند إ�ام الدراسة يف املدرسة املهنية يتم الحصول عىل مؤهل يف هذا مجال 

الدراسة؛
· التعليم العايل غ� الجامعي وتستمر الدراسة فيها ملدة ترتاوح ب� سنة واحدة وثالث سنوات 

ًو�نح مؤهالً مهنيا يف مجاالت مثل علوم الحاسب اآليل والزراعة والصحة واالقتصاد 
والسياحة ... إلخ.

 يتم تنظيم نظام التعليم العايل الوطني يف الجامعات (الحكومية أو الخاصة املعتمدة) أو األكاد�يات 
أو كليات التعليم العايل وتضم ثالثة مستويات للدراسة:

· دراسات جامعية عليا – وتستمر الدراسة فيها ملدة ترتاوح ب� ثالث أو أربع سنوات؛
· دراسات جامعية للحصول عىل درجة املاجست�؛
· دراسات جامعية للحصول عىل درجة الدكتوراه.

تبدأ السنة الجامعية عادًة يف أول يوم عمل من شهر ترشين األول / أكتوبر وتشمل فصل� دراسي�.
�وجب قانون التعليم، يف رومانيا يشمل التعليم اإللزامي العام ١٠ صفوف ويضم التعليم االبتدا� 

والثانوي والعايل.
يتوقف االلتزام بحضور الدراسة اإللزامية للصفوف العرشة يف سن الثامنة عرشة.

هل �كنني اعت�د شهادات دراسا� يف رومانيا إذا كنت قد  
حصلت عليها يف بلدان أخرى؟

إذا كنت ترغب يف مواصلة دراساتك يف إقليم رومانيا، من الرضوري اعت�د 
ومعادلة الدبلومات التي حصلت عليها يف الخارج؛ ويتم منح ذلك االعت�د 

واملعادلة من قبل املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات؛ ويجوز االعت�د يف 
رومانيا للدبلومات التي تم الحصول عليها يف الخارج إذا:

·تم إصدار الدبلومة من قبل مؤسسة معتمدة عىل أرايض الدولة؛ 
 ·يجب أن يكون ملستوى ومجال الدراسات مستوى ومجال مطابق يف 

نظام التعليم الروما�.
يتع� توثيق أوراق الدراسة األصلية عن طريق تطبيق إضفاء الصبغة القانونية أو 

اتفاقية الهاي حسب كل حالة.



يف حالة منحك شكالً من أشكال الح�ية عىل األرايض الرومانية:

· يتم إجراء معادلة دراسات الصفوف األول إىل العارش للتعليم اإللزامي العام 
للسنوات العرش يف رومانيا عن طريق اإلدارات التعليمية يف املقاطعات / إدارة 

بوخارست التعليمية؛ و�نح معادالً لدراساتك يف الخارج باإلضافة إىل معادلة 
للدراسات عىل األرايض الرومانية يف املعاهد العلمية التي تقوم بتنظيم وتنفيذ 

أنشطة تعليمية م�ثلة لنظام تعليمي يف بلد آخر.

· يتم إجراء معادلة دراسات ما قبل التعليم الجامعي (للصف� الحادي عرش 
والثا� عرش) وشهادة إنهاء التعليم الثانوي (البكالوريا) التي تم الحصول عليها 
يف الخارج من قبل املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات؛ و�كن استيفاء 
ملفات الطلبات الخاصة بتلك الدراسات يف اإلدارات التعليمية يف املقاطعات / 

إدارة بوخارست التعليمية التي تقوم بعد ذلك بإرسالها للمعالجة من قبل 
املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات؛ ك� �كن تقديم ملفات الطلبات 
باليد إىل املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات أو إرسالها عرب الربيد إىل 

املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات.

· ال يجوز اعت�د ومعادلة شهادات الدراسات الجامعية إلنهاء الدراسة الجامعية 
أو لدرجة املاجست� أو لدرجة الدكتوراه التي تم الحصول عليها من مؤسسات 

تعليمية عليا يف بلدان أخرى إال من قبل املركز الوطني العت�د ومعادلة 
الدبلومات

ما اإلجراءات الخاصة باعت�د وثائقي التعليمية من قبل الدولة 
الرومانية؟

بالنسبة العت�د الشهادات من املدارس املهنية وإ�ام الدراسة الثانوية ودرجة املاجست� ودرجة 
الدكتوراه باإلضافة إىل املؤهالت املهنية، يتع� يف ملف الطلب الخاص بك أن يحتوي عىل ما ييل:

·الطلب الخاص بك. 
·شهادات الدراسات الخاصة بك. 

·وثائق الهوية الخاصة بك. 
·رسوم قدرها ٥٠ ليو. 

يتم تقديم امللف إىل سجل وزارة التعليم الوطني والبحث العلمي أو يتم إرساله عن طريق 
الشحن (الربيد الروما�) إىل املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات؛ وبعد تحليل امللف، 
�كن أن يقوم املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات باعت�د أوراق الدراسات وإصدار 

شهادة اعت�د بدراسات مطابقة ملستوى ونطاق موجود بالفعل يف نظام التعليم الروما�؛ وإذا 
كان هناك اختالف جوهري يف املناهج، يجوز للمركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات أن يقرر 

تطبيق اختبارات تفاضلية أو تداب� تعويضية أخرى ... إلخ.

إذا كانت لديك أية أسئلة، قم بتوجيهها إىل املنظ�ت املسؤولة:

· املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات التابع لوزارة التعليم الوطني
· اإلدارات التعليمية يف املقاطعات حسب املقاطعة التي يوجد فيها محل 

إقامتك املحدد يف رومانيا.

مالحظة هامة!

ً ·يتم اعت�د الشهادات ومدة الدراسات تلقائيا إذا تم الحصول عليها من مؤسسات 
تعليمية معتمدة داخل االتحاد األورو� واملنطقة االقتصادية األوروبية واالتحاد السويرسي.

 ·ال يتم اعت�د الشهادات ومدة الدراسات من دول أخرى إال يف حالة تطابق هيكل 
الدراسات يف تلك الدولة األخرى مع هيكل الدراسات يف رومانيا وكان هناك اتفاق ب� البلدين 

عىل االعرتاف املتبادل بشهادات الدراسات.

 ·االعت�د التلقا� عبارة عن إجراء مبسط يتم تطبيقه من قبل املركز الوطني 
العت�د ومعادلة الدبلومات.



النظام الروما� للض�ن االجت�عي واملعونات االجت�عية7.

ما الذي يتضمنه نظام الض�ن االجت�عي؟

أ- 

ب- 

يتضمن نظام الض�ن االجت�عي الروما� ما ييل:

 نظام الض�ن االجت�عي الذي يتألف من: نظام 
املعاشات التقاعدية العامة والتأم� الصحة وتأم� 
البطالة والحوادث أو العجز عن العمل واإلجازات 

(للراحة أو الوالدة أو رعاية الطفل).
 نظام املعونات االجت�عية الذي يتضمن تداب� دعم 
مستهدفة ومؤقتة مثل املعونة االجت�عية الشهرية 
ومعونة تدفئة املنزل ومعونة الطفل أو دعم األرسة.

 1.استحقاق البطالة – وهذا شكل من أشكال الح�ية االجت�عية �كن لجميع األفراد الحصول عليه يف أثناء فرتة البحث 
عن عمل؛ ويشمل تعب� "جميع األفراد" املواطن� األجانب واألشخاص فاقدي الجنسية الذين كانوا موظف� يف رومانيا أو حصلوا عىل 

الدخل يف رومانيا أو يتمتعون بالحق يف العمل يف رومانيا وفًقا للقانون.
 2.التأم� ضد حوادث العمل والحاالت الطبية ذات الصلة بالعمل أو العجز املؤقت – إذا كنت تعمل �وجب عقد عمل 
فردي مع صاحب عمل روما�، يحق لك التأم� ضد حوادث العمل والحاالت الطبية ذات الصلة بالعمل؛ ومن ثم يحق لك الحصول 

عىل إجازة طبية واالستحقاقات الصحية االجت�عية للوقاية من الحاالت الطبية واستعادة القدرة عىل العمل بعد الحوادث ذات الصلة 
بالعمل أو الحاالت الطبية.

 3.راتب التقاعد أو املعاش التقاعدي – وهو أهم استحقاق اجت�عي يتم دفعه يف النظام العام؛ وهناك خمسة أنواع 
للمعاش التقاعدي يف رومانيا: املعاش التقاعدي للوصول إىل سن التقاعد واملعاش التقاعدي بسبب العجز واملعاش التقاعدي للباق� 

عىل قيد الحياة واملعاش التقاعدي املتوقع واملعاش التقاعدي املتوقع الجز� (القانون رقم ٢٦٣ لسنة ٢٠١٠ بشأن النظام املوحد العام 
للمعاش التقاعدي)؛ و�كنك الحصول عىل راتب التقاعد إذا كنت قد ساهمت يف نظام املعاش التقاعدي العام يف رومانيا.

ً 4.إجازة األمومة، وهي عبارة عن إجازة طبية يتم منحها من قبل الطبيب العام لألرسة بناء عىل خطاب من الطبيب 
املتخصص.

5.إجازة رعاية الطفل / الرتبية 
تبدأ إجازة رعاية الطفل عقب انتهاء إجازة األمومة مبارشة؛ و�كن أن تستمر حتى سنت� أو – يف حالة الطفل ذي االحتياجات الخاصة 

ً– حتى ثالث سنوات؛ و�كن للحاصل عىل إجازة رعاية الطفل / الرتبية أن يكون: أحد الوالدين البيولوجي� للطفل أو شخصا يقوم 
ًبتبني الطفل أو شخصا يضم الطفل إىل رعاية الكفالة أو الويص القانو� للطفل.

يتع� عىل الشخص الذي يقوم بتقديم طلب الحصول عىل إجازة رعاية الطفل / الرتبية أن يقوم بتلبية جميع الرشوط الواردة أدناه يف 
وقت واحد:

ًً· أن يكون مواطنا رومانيا أو من الرعايا األجانب أو شخصا فاقد الجنسية؛ ً
· أن يكون محل إقامته القانو� يف األرايض الرومانية؛

· أن يعيش مع الطفل / األطفال الذين يطالبون بحقوقهم والتعامل مع تربية الطفل / األطفال؛
ً· أن يكون قد حصل عىل دخل ملدة ١٢ شهرا قبل والدة الطفل.

نظام الض�ن االجت�عي: أ- 

إذا كانت لديك أية أسئلة، قم بتوجيهها إىل السلطات 
املسؤولة:

يتم تقديم طلبات الحصول عىل استحقاق تربية األطفال 
إىل مكتب العمدة يف البلدية أو املدينة التي تعيش فيها أو 

إىل وكالة املقاطعة للمستحقات االجت�عية والتفتيش 
املختصة �حل إقامتك.

نظام املعونة االجت�عية ب- 

يقدم نظام املعونة االجت�عية نفس أنواع االستحقاقات لألجانب واملواطن� الروماني�.

ما األنواع الرئيسية لالستحقاقات؟

املساعدات االجت�عية (الحد األد� للدخل املضمون) 
ًيعد الحد األد� للدخل املضمون استحقاقًا ماليا شهريا، ويبلغ حد هذا االستحقاق: ً

·١٤٢ ليو لشخص واحد. 
·٢٥٥ ليو لألرسة املكونة من فردين. 

·٣٥٧ ليو لألرسة املكونة من ثالثة أفراد. 
·٤٢٢ ليو لألرسة املكونة من أربعة أفراد. 

·٥٢٧ ليو لألرسة املكونة من خمسة أفراد. 
٥٠ ليو لكل فرد إضايف يزيد عن األفراد الخمسة عىل أن يكون ذلك الفرد اإلضايف من 

أفراد األرسة.

ًإذا كانت لديك أية أسئلة، رجاء قم بتوجيهها إىل املنظمة املسؤولة:
يتم تقديم طلبات الحصول عىل استحقاق املعونة االجت�عية إىل مكتب العمدة يف 

البلدية أو املدينة التي تضم محل إقامتك؛ ويتم دفع االستحقاق من قبل وكالة 
املقاطعة للمستحقات االجت�عية والتفتيش بعد إجراء استقصاء للتحقق من 

املعلومات الواردة يف الطلبات.
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دعم التدفئة 2.
يتم منح هذا الدعم للعائالت ذات الدخل املنخفض واألفراد غ� املرتبط� يف أثناء موسم الربد (١ ترشين الثا� / نوفمرب – 

٣١ آذار / مارس) للمساعدة عىل التغطية الكاملة أو الجزئية لتكاليف تدفئة املسكن؛ وال يتم دفع هذا الدعم إال ملحل 
السكن ولنظام تدفئة رئييس واحد فقط.

الحق يف الحصول عىل دعم التدفئة:
ً ·يتم منحه بناء عىل تعبئة است�رة يطلق عليها "الطلب – البيان املؤكد بالقسم" ووثائق اإلثبات التي يتع� 
ًتقد�ها قبل اليوم الخامس عرش من شهر ترشين األول / أكتوبر؛ ومع ذلك، يتم أيضا قبول الطلبات التي يتم تقد�ها يف 

أثناء موسم الربد.
·يتم احتسابها يف شهر ترشين الثا� / نوفمرب. 

إذا كانت لديك أية أسئلة، قم بتوجيهها إىل السلطة املسؤولة:
مكتب العمدة / إدارات املقاطعة للمعونة االجت�عية وح�ية الطفل املختصة �حل إقامتك.



 إعانة دعم األرسة
يتم منح هذه اإلعانة للعائالت ذات الدخل املنخفض التي تقوم برتبية 

ورعاية أطفال تصل أع�رهم إىل سن الثامنة عرشة؛ وتهدف هذه اإلعانة 
إىل توف� ظروف أفضل لدخل تلك العائالت لرتبية ورعاية وتعليم 

األطفال.

ًإذا كانت لديك أية أسئلة، رجاء قم بتوجيهها إىل السلطة املسؤولة:
· مكتب العمدة يف محل إقامتك – لتقديم الوثائق الخاصة بك؛ ك� يرجع 
األمر إىل العمدة يف اتخاذ قرار بشأن زيادة إعانة دعم األرسة بعد إجراء 

استقصاء اجت�عي.
· وكالة املقاطعة للمستحقات االجت�عية والتفتيش – تقوم بدفع اإلعانة 

الشهرية لدعم األرسة.

.3

إعانة الدولة لدعم الطفل4.

تعد إعانة الدولة لدعم الطفل أحد أشكال الح�ية التي �نحها الدولة لكل من:

•جميع األطفال حاميل الجنسية الرومانية أو الرعايا األجانب أو فاقدي الجنسية الذين يقيمون يف 

رومانيا.

•األطفال الذين ترتاوح أع�رهم ب� ٠ و١٨ سنة.

•الشباب الذين تزيد أع�رهم عن ١٨ سنة إذا كانوا يدرسون يف املدرسة الثانوية أو املدرسة 

املهنية لح� إنهاء دراساتهم برشط عدم تكرار أية سنة دراسية.

يف تاريخ هذا الكتيب، تبلغ إعانة الدولة لدعم الطفل:

•٢٠٠ ليو يف الشهر لألطفال حتى سنت�.

•٤٨ ليو يف الشهر ملن تجاوزوا السنت� حتى سن الثامنة عرشة.

ًإذا كانت لديك أية أسئلة، رجاء قم بتوجيهها إىل السلطة املسؤولة:

يتم تقديم طلبات الحصول عىل إعانة الدولة لدعم الطفل إىل مكتب العمدة يف البلدية أو املدينة التي تضم 

محل إقامتك أو سكنك أو إىل وكالة املقاطعة للمستحقات االجت�عية والتفتيش ذات الصلة.

 أنواع أخرى للمعونة االجت�عية: إعانات الدعم واالستحقاقات املدفوعة لألشخاص ذوي 5.

اإلعاقات (مثل املعونة الغذائية الشهرية لألشخاص املصاب� بف�وس نقص املناعة 

البرشية / اإليدز أو املعونة الشهرية لألشخاص ذوي اإلعاقة اإلعاقات الحادة أو الخطرة 

أو رسوم املرافق الشهرية لألشخاص فاقدي البرص أو املعونة الغذائية الشهرية لألطفال 

ذوي إعاقة من نوع ف�وس نقص املناعة البرشية / اإليدز).



معلومات مفيدة أخرى8.

ينظم الدستور الروما� وقوان� أخرى بصورة محددة املساواة يف املعاملة ب� الرعايا األجانب واملواطن� الروماني� باإلضافة إىل سلسلة من الحقوق والحريات بخصوص ما ييل:

  أ- األرسة (الزواج والوالدة والطالق).
  ب- إمكانية االستفادة من النظام القضا�.

أ- األرسة

١-١ الزواج يف رومانيا

يتم الزواج يف رومانيا:

·ب� رجل وامرأة �وافقته� الشخصية و�حض إرادته�.
·إذا كان عمره� ١٨ سنة.

تعدد الزوجات غ� مسموح به يف رومانيا.

يتع� تحقق ما ييل يف الرعايا األجانب أو األشخاص فاقدي الجنسية الذين يرغبون 

يف الزواج يف رومانيا:

·االتصال بدائرة األحوال االجت�عية وسجالت املواليد املختصة �حل إقامتهم 
وتسجيل إعالن الزواج باإلضافة إىل سلسلة من الوثائق التي تشكل امللف الذي 

يدعم شهادة الزواج.

·أن يكونوا متمتع� بالحق يف اإلقامة القانونية يف تاريخ تسجيل اإلعالن وتاريخ 
إ�ام الزواج.

يتع� إبالغ إدارة أو مكتب الهجرة املختص �حل إقامة األشخاص بشأن الزواج يف 

ًغضون ٣٠ يوما من تاريخ إ�ام الزواج؛ ك� يتع� عىل أولئك األشخاص تقديم 
نسخة من شهادة الزواج.

يف حالة إصدار شهادة الزواج يف بلد منشأ الرعية األجنبي، يجب تحرير الوثيقة 

باللغة الرومانية يف غضون ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

-٢ إعالن وتسجيل الطفل

يتم إصدار إعالن والدة الطفل يف مستشفى الوالدة يف غضون 
ثالثة أيام من الوالدة، وسيتم إصدار شهادة ميالد من قبل 
املستشفى؛ وبالنسبة لحاالت الوالدة املنزلية، يجب إصدار 
شهادة امليالد من قبل املستوصف الطبي اإلقليمي؛ ويتم 

تسليم شهادة امليالد إىل األم.

يتم تسجيل املواليد يف دائرة سجالت املواليد التي تقوم 
بدروها بإصدار شهادة ميالد؛ والرشط القانو� لتسجيل ميالد 

ًطفل مرور ١٤ يوما عىل الوالدة؛ ويعاقب عىل تسجيل 
الطفل بعد انتهاء املوعد املحدد بغرامة.

يف حالة تقديم اإلعالن بعد مرور أك� من سنة عىل تاريخ 
ًامليالد، يجب إصدار الشهادة بناء عىل حكم محكمة نها� 

وغ� قابل لإللغاء.

مالحظة هامة!

مالحظة هامة!

-٣ الطالق

�كن يف رومانيا إلغاء الزواج يف الحاالت التالية:
·االتفاق ب� الطرف� عند تقديم طلب الطالق من قبل كال الزوج�.

·عند طلب أحد الزوج� عندما تؤدي الحالة الصحية إىل استحالة استمرار 
الزواج.

·عند طلب أحد الزوج� يف حالة عدم إمكانية استمرار الزواج ألسباب وجيهة.

ينهي الطالق العالقة الزوجية �وجب قرار قضا� أو إداري؛ وال يتم استخدام 
النهج اإلداري أو الشهر العقاري إال عند اتفاق كال الزوج� عىل الطالق.

ًً·إذا كان أحد الوالدين مواطنا رومانيا، يحمل املولود الجنسية الرومانية.
·يف حالة حدوث الوالدة يف بلد آخر و� يتم إصدار شهادة امليالد من قبل املفوضية 
الدبلوماسية الرومانية / املكتب القنصيل الروما� أو من قبل تلك السلطة املحلية، 

حينئذ يجب إصدار شهادة امليالد يف رومانيا من قبل دائرة السجالت السكانية املحلية 
أو مسؤول األحوال االجت�عية واملواليد التابع ملكتب العمدة املختص �حل إقامة 

الوالدين.

·يف حالة حدوث الزواج يف رومانيا، �كن إلغاؤه نتيجة للطالق، ويجب إخطار كال الزوج� بقرار 
الطالق؛ ويعد تاريخ إلغاء الزواج تاريخ استمرار قرار الطالق الصادر عن املحكمة بشكل نها� أو 
التاريخ الذي يتم فيه إصدار شهادة الطالق من قبل مسؤول األحوال االجت�عية أو املوثق العام.

·يتع� إخطار إدارة الهجرة التي قامت بإصدار ترصيح إقامتك واملختصة �حل إقامتك بشأن 
الطالق وأي تغي� آخر يطرأ عىل الحالة الشخصية للرعايا األجانب (مثل الزواج ووالدة طفل ووفاة 
ًأحد أفراد األرسة الذي كان أيضا من الرعايا األجانب املقيم� يف رومانيا وتغي� االسم وتغي� وثائق 

السفر).
·بالنسبة للزواج الذي يتم ب� أحد الرعايا األجانب وأحد املواطن� الروماني� يف بلد آخر والذي 
يتم االعرتاف به الحًقا يف رومانيا، يتع� أوالً إلغاء ذلك الزواج يف بلد الزواج واإلقرار بعد ذلك يف 

رومانيا بشأن إلغاء الزواج.
·يف حالة إ�ام الزواج ب� أحد الرعايا األجانب وأحد املواطن� الروماني� يف رومانيا واالعرتاف به 

يف بلد منشأ الرعايا األجانب، يتع� أوالً إلغاء ذلك الزواج يف رومانيا واإلقرار بعد ذلك يف البلد 
اآلخر بشأن إلغاء الزواج.



مالحظة هامة!

مالحظة هامة!

-٤ الوفاة: يجب اإلعالن عن وفاة أي مواطن روما� وأي من الرعايا األجانب من 

قبل أرسته يف دائرة السجالت السكانية التي تقوم بدورها بإصدار شهادة الوفاة 

وترصيح الدفن؛ ويجب أن يكون قرار تحديد موقع الدفن يف يد أرسة املتوىف.

ينهي الطالق العالقة الزوجية �وجب قرار قضا� أو إداري؛ وال يتم استخدام 

النهج اإلداري أو الشهر العقاري إال عند اتفاق كال الزوج� عىل الطالق.

ب- إمكانية االستفادة من العدل

يكفل الدستور الروما� للرعايا األجانب إمكانية الوصول إىل العدل يف رومانيا باإلضافة إىل 

القوان� واملعاهدات الدولية األخرى بنفس الرشوط املنطبقة عىل املواطن� الروماني�.

ومن ثم، �كن للرعايا األجانب تقديم أية دعوى قانونية يف رومانيا للمطالبة باالعرتاف 

بأي من الحقوق املرشوعة.

·حتى يف حالة حصولك عىل شكل من أشكال الح�ية يف 

رومانيا، تستمر يف تحمل املسؤولية أمام أية محكمة 

قانونية عن عواقب أفعالك / تقاعسك م� يؤدي إىل 

انتهاك حقوق أفراد أو كيانات قانونية أو مصلحة عامة 

أخرى.

·اللغة الرومانية لغة اإلجراءات يف أية محكمة قانونية؛ 
ومع ذلك، فإن الرعايا األجانب واألشخاص فاقدي 

الجنسية الذين ال يتحدثون وال يستوعبون اللغة 

الرومانية بدرجة تسمح لهم �تابعة اإلجراءات بأنفسهم 

يحق لهم االستعانة �رتجم.

 ج- اكتساب املواطنة الرومانية

املنظمة املسؤولة عن الحصول عىل الجنسية الرومانية هي الهيئة الوطنية للمواطنة (هـ. ط. م)؛ و�كنك أن 

ًًتصبح مواطنا رومانيا إذا:
- ولدت وتعيش يف رومانيا أو بين� � تولد يف رومانيا عشت يف األرايض الرومانية ملدة أربع سنوات 

عىل األقل أو ملدة سنت� ونصف عىل األقل يف حالة زواجك من مواطن روما� وتعيش مع ذلك الشخص.

-أظهرت الوالء للدولة الرومانية وال تدعم و� تقم مطلًقا بدعم أي إجراء ضد الدولة الرومانية واألمن 
القومي.

ً-بلغت من العمر ١٨ عاما.
-أمكنك العيش عيشة كر�ة يف رومانيا.

-أبديت سلوكيات طيبة و� تتم إدانتك بأية جر�ة يف رومانيا أو يف بلد آخر.
-كنت تتحدث وتفهم اللغة الرومانية وتتمتع �عرفة أساسية بالثقافة والحضارة الرومانية.

ً-كنت مل� بالدستور الروما� والنشيد الوطني الروما�.

·�كن خفض الرشوط املنصوص عليها أعاله إىل النصف إذا تم منحك وضع الجئ 
يف رومانيا.

ً·إذا قمت بتقديم طلب للحصول عىل الجنسية الرومانية و� تكن موجودا يف 
األرايض الرومانية ملدة تزيد عن ستة أشهر يف سنة واحدة، ال يتم مراعاة تلك 

السنة يف احتساب مدة اإلقامة اإللزامية يف رومانيا �ا يخدم أغراض الحصول عىل 

الجنسية.

ًإذا كنت مستوفيا للمعاي� املذكورة أعاله، يجب عليك أن تقوم بتقديم طلب إىل الهيئة الوطنية للمواطنة مصحوبا بعدد من الوثائق؛ وستقوم الهيئة الوطنية  ً
للمواطنة بفحص الوثائق الخاصة بك، ويف حالة اكت�ل تلك الوثائق ستقوم الهيئة الوطنية للمواطنة بتحديد موعد إلجراء مقابلة شخصية معك.

سيتم اختبارك يف املقابلة الشخصية لتحديد درجة إجادتك للغة الرومانية (كتابة وقراءة) ومدى إملامك باملعرفة األساسية باللغة الرومانية والحضارة الرومانية م� 

يتيح لك االندماج بسهولة يف املجتمع ومدى معرفتك بالنشيد الوطني الروما� ومحتويات الدستور الروما�.

بعد انتهاء املقابلة الشخصية، سيتم اإلعالن عن قبول أو رفض الطلب الخاص بك؛ ويف حالة قبول الطلب الخاص بك، سيتم توجيه الدعوة إليك لحضور حفل تقوم 

فيه بحلف اليم� للوالء لرومانيا.



.Iالتعاريف واالختصارات

ًفاقد الجنسية = شخص ال يعد مواطنا ألية دولة وفًقا للقانون الوطني لتلك الدولة. .1

.2

.3
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مستلم الح�ية الدولية – أحد الرعايا األجانب تم منحه شكالً من أشكال الح�ية املنصوص 

عليها يف البند رقم (١) يف الفقرة أ) وب) من القانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٠*) بشأن وضع ونظام 

الالجئ� يف رومانيا املعتمد واملعدل �وجب القانون رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠٠١ واملعدل بعد ذلك؛ 

والبند رقم (٢) يف الفقرة أ) من القانون رقم ٤٤ لسنة ٢٠٠٤.

*) تم إلغاء القانون رقم ١٠٢ لسنة ٢٠٠٠ �وجب الفقرة (٢) من البند رقم (١٥٢) من القانون 

رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٠٦ بشأن اللجوء والذي وضع تعريًفا لتعب� "شكل من أشكال الح�ية" بأنه أي 

ًشكل من أشكال الح�ية يتم منحه من قبل الدولة الرومانية وتحديدا: وضع الالجئ أو الح�ية 

الفرعية أو الح�ية املؤقتة أو الح�ية املؤقتة اإلنسانية.

املفتشية العامة للهجرة – هيئة عامة ذات مركز كيان قانو� مستقل تعمل تحت إرشاف وزارة 

ًالشؤون الداخلية؛ وللحصول عىل مزيد من املعلومات، رجاء انظر 
.http://igi.mai.gov.ro/home/index/en

الجئ – وفًقا التفاقية جنيف املتعلقة بوضع الالجئ� املربمة يف تاريخ الثامن والعرشين من 

شهر �وز / يوليو ١٩٥١، ينطبق هذا املصطلح عىل أي شخص:

ً(١) تم اعتباره الجئا �وجب الرتتيبات املؤرخة يف ١٢ أيار / مايو ١٩٢٦ و٣٠ حزيران / يونيو 
١٩٢٨ أو �وجب اتفاقية ٢٨ ترشين األول / أكتوبر ١٩٣٣ واتفاقية ١٠ شباط / فرباير ١٩٣٨ 

وبروتوكول ١٤ أيلول / سبتمرب ١٩٣٩ أو نتيجة لتطبيق دستور مفوضية األمم املتحدة العليا 

لشؤون الالجئ�.

(٢) خارج البلد التي يحمل جنسيتها عقب أحداث وقعت قبل ١ كانون الثا� / يناير ١٩٥١ 

وخوف مربر من االضطهاد بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو االنت�ء إىل فئة اجت�عية 
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معينة أو اآلراء السياسية وال �كنه أو – بسبب الخوف املذكور آنًفا – ال يرغب يف الح�ية من 

تلك الدولة؛ أو ال يحمل أية جنسية وموجود خارج بلد إقامته االعتيادية نتيجة ألحداث مثل 

األحداث املذكورة أعاله وال �كنه أو – بسبب الخوف املذكور آنًفا – ال يرغب يف العودة.

الح�ية الفرعية – يتم منحها للرعايا األجانب الذين ال يلبون متطلبات وضع الالجئ 
ولديهم أسباب قوية لالعتقاد بأن الرجوع إىل بلد منشأهم سيعرضهم لخطر شديد؛ 

ويش� تعب� "خطر شديد" إىل الحكم باإلعدام أو تنفيذ حكم باإلعدام أو التعذيب أو 
املعاملة أو املعاقبة غ� اآلدمية أو املهينة أو تهديد خط� يف املواقف التي تنطوي عىل 

ًنزاع مسلح داخيل أو خارجي إذا كان مقدم الطلب عضوا يف ج�عة السكان املدني�.

املنظمة الدولية للهجرة – هيئة دولية حكومية تم إنشاؤها يف سنة ١٩٥١؛ وتتمثل 
مهمتها يف اإلسهام يف اإلدارة السليمة للهجرة وتعزيز التعاون الدويل يف هذا املجال 

وتقديم املساعدة اإلنسانية للمهاجرين؛ وتقوم املنظمة الدولية للهجرة بتكريس 
جهودها للمبدأ القائل بأن الهجرة املنظمة مفيدة للمهاجرين واملجتمع عىل حد سواء.

تعمل املنظمة الدولية للهجرة يف رومانيا منذ سنة ١٩٩٢ عىل أساس:
·القرار رقم ٥٦٨ لسنة ١٩٩٢ بشأن التصديق عىل االتفاق املربم ب� حكومة رومانيا 

واملنظمة الدولية للهجرة بشأن الوضع القانو� للمنظمة الدولية للهجرة.
·القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٩٨ بشأن قبول رومانيا لدستور املنظمة الدولية للهجرة.

.www.iom.int أو www.oim.ro ًللحصول عىل مزيد من املعلومات، رجاء انظر
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املساعدات الصحية العامة = الدعم املقدم من قبل الدولة لح�ية وتعزيز صحة السكان ومنع 

األمراض وتحس� نوعية الحياة.

االستحقاق / التأم� الصحي االجت�عي = النظام الرئييس الذي يقوم بتمويل ح�ية صحة السكان 

والذي يضمن إمكانية االستفادة من حزمة من الخدمات األساسية لألشخاص املؤمن عليهم.

الشخص املؤمن عليه يف نظام الض�ن الصحي االجت�عي = فرد يتلقى خدمات طبية يف مقابل 

دفع مساهمة للصندوق الوطني للصحة االجت�عية.

مدفوعات مشرتكة = مساهمة شخصية إضافية من قبل األشخاص املؤمن عليهم لتلقي خدمات طبية 

مشمولة يف الحزمة األساسية أو األدوية.

·يتم تحديد قا�ة الخدمات الطبية التي يتم تحصيل املدفوعات املشرتكة بشأنها ومبلغ املدفوعات املشرتكة 

باإلضافة إىل تاريخ بدء تطبيق تلك املدفوعات املشرتكة عن طريق االتفاق اإلطاري وقواعد تنفيذه.

·يتم تحديد مناطق املساعدة الطبية التي يتم تحديد املدفوعات املشرتكة بشأنها باإلضافة إىل الحد األد� 

والحد األقىص ملبلغ تلك املدفوعات املشرتكة لكل فئة من فئات الخدمات الطبية وكل وحدة طبية عن طريق 

قرار حكومي.

·�ثل املبالغ املحصلة من املدفوعات املشرتكة إيرادات ملقدمي الخدمات الطبية ويتم استخدامها لتحس� 

جودة الخدمات.

إثبات التأم� عىل الشخص يف نظام الض�ن الصحي االجت�عي = الطرق والوثائق التي �كن للشخص أن 

يثبت �وجبها حقيقة أنه مؤمن عليه يف نظام الض�ن الصحي االجت�عي يف رومانيا:

·البطاقة الوطنية للتأم� الصحي االجت�عي 

·لح� إصدار تلك البطاقة، �كن إثبات حقيقة التأم� عىل أي شخص عىل أساس شهادة الشخص املؤمن عليه 

التي يتم إصدارها من قبل صندوق الض�ن املسجل فيه الشخص املؤمن عليه املعني.

.11

االتفاق اإلطاري = ينظم األحكام والرشوط الخاصة بتقديم املساعدة في� يتعلق �ا ييل:12.

·حزمة الخدمات األساسية التي يحق لألشخاص املؤمن عليهم الحصول عليها وأقل حد لحزمة الخدمات؛

·قا�ة الخدمات الطبية وخدمات الرعاية �ا يف ذلك خدمات الرعاية املنزلية والعقاق� واألجهزة الطبية وغ�ها من الخدمات املوجهة إىل 

األشخاص املؤمن عليهم في� يتعلق بحزمة الخدمات األساسية؛

·االمتثال ملعاي� الجودة في� يتعلق بالخدمات الطبية املقدمة يف إطار حزم الخدمات؛

تخصيص املوارد والتحكم يف التكاليف املتعلقة بنظام الض�ن الصحي االجت�عي �ا يخدم الغرض الخاص بتحقيق رصيد مايل للصندوق؛

·طرق الدفع املستخدمة للتعاقد عىل حزمة الخدمات األساسية وطرق التسوية والوثائق املطلوبة لهذا 

الغرض؛

·خطوات الرعاية املنزلية واالستشفاء؛

·متطلبات تقديم الخدمات عىل مستوى إقليمي باإلضافة إىل القا�ة الخاصة بتلك الخدمات؛

·منح الوصفة الطبية وتقديم األدوية والتجهيزات الطبية واألجهزة الطبية؛

·طرق إبالغ األشخاص املؤمن عليهم؛

·املدفوعات املشرتكة لبعض الخدمات الطبية عىل النحو املعمول به.

.13
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حزمة الخدمات األساسية = يتم تقد�ها لألشخاص املؤمن عليهم وتتضمن الخدمات الطبية وخدمات الرعاية 

الصحية والتجهيزات الطبية واألجهزة الطبية والخدمات األخرى التي يحق لألشخاص املؤمن عليهم الحصول 

عليها والتي يتم تحديدها من خالل قرار حكومي؛

حزمة الخدمات الدنيا = يتم تقد�ها لألفراد الذين ال يقومون بتقديم دليل عىل أنهم أشخاص مؤمن عليهم 

وتتضمن خدمات الرعاية الصحية واألدوية والتجهيزات الطبية فقط يف حاالت الطوارئ الطبية والجراحية 

واألمراض املتوطنة واألمراض املحتمل أن تكون وبائية ويف حاالت الحمل واملرأة يف متابعة اإلنجاب في� 

يتعلق بخدمات تنظيم األرسة وخدمات الوقاية والرعاية والدعم املجتمعي ويتم اعت�دها من خالل قرار 

حكومي؛

االختصارات

·هـ. ط. م – الهيئة الوطنية للمواطنة 

·م. ع. هـ – املفتشية العامة للهجرة

·و. ش. د – وزارة الشؤون الداخلية

·و. ش. خ – وزارة الشؤون الخارجية

·م. د. ه – املنظمة الدولية للهجرة

مواقع ويب مفيدة

igi.mai.gov.ro/home/index/en املفتشية العامة للهجرة§

 www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN املكتب الوطني للتأم� الصحي§

 cetatenie.just.ro/index.php/en/ الهيئة الوطنية للمواطنة§

 new.cnred.edu.ro/cnred/en املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات§

 http:// www.mae.ro/en وزارة الشؤون الخارجية§

 www.edu.ro - وزارة الرتبية الوطنية§

 www.mmuncii.ro وزارة العمل والعدالة االجت�عية§



معلومات االتصال
 www.romaniaeacasa.ro.توجه بزيارة مراكز االندماج اإلقليمية أو الدخول عىل موقع الويب التايل

معلومات االتصال:

(بوخارست واملقاطعات التالية: إيلفوف وبراهوفا وبوزاو 

ودامبوفيتا وأرجيس وفالسيا وغورج وبراسوف وكوفاسنا 

وغيورغيو وكاالرايس وايالوميتا وتيليورمان وأولت ودولج).

اإلقليم 

األول 

1- مركز االندماج اإلقليمي يف بوخارست
١١ شارع فيتورويل، القطاع (٢)، بوخارست

هاتف: ٥٠ ٣٠ ٢١٠ ٠٢١
 iombucharest@iom.int :الربيد اإللكرتو�

 2-مركز االندماج اإلقليمي يف كرايوفا
٢٥ شارع فرا� بوزستي، كرايوفا

هاتف: ٢٨٧ ٤٤٢ ٠٣٥١
 a.globalhelp@yahoo.com :الربيد اإللكرتو�

 3-مركز االندماج اإلقليمي يف براسوف
 26مكرر شارع أوريل فليكو، الطابق الثا� (املدرسة السابقة رقم 24(، براسوف

هاتف: ٠٩٠ ٢٨٢ ٠٧٦٦
الربيد اإللكرتو�

(للمقاطعات التالية: غاال� وفرانتشا وباكاو وفاسلوي 

وبرايال وتولسيا وكونستانس)

اإلقليم 

الثا� 

1-مركز االندماج اإلقليمي يف كونستانس
١٣ شارع مامايا، كونستانس

هاتف: ٢٣٣ ٧١٩ ٠٧٣٨؛ ٢٣٥ ٧١٩ ٠٧٣٨
فاكس: ٠٩٠ ٨٧٧ ٠٣٧٢

 jrsromania@gmail.com :الربيد اإللكرتو�

2-مركز االندماج اإلقليمي يف غاال�
٣٧ شارع برايال، الطابق الثا�، جاال�

هاتف: ٢٣٤ ٧١٩ ٠٧٣٨؛ ٢٣١ ٧١٩ ٠٧٣٨
فاكس: ٠٩٠ ٨٧٧ ٠٣٧٢

 jrsromania@gmail.com :الربيد اإللكرتو�

3-املكتب املحيل يف غاال� (مؤسسة قلب األطفال)
٧ شارع فرنالستيلور، غاال�

هاتف: ١٩٩ ٣١٢ ٠٢٣٦
فاكس: ٣١٢١٩٩ ٠٢٣٦

 o�ce@inimadecopil.ro:الربيد اإللكرتو�
(للمقاطعات التالية: سوسيفا وبوتوسا� ونيمت وإيايس)

اإلقليم 

الثالث 

1-مركز االندماج اإلقليمي يف إيايس
٦٦ شارع باكوراري، إيايس (مسؤول االتصال: زوتا إونت لوسيان)

هاتف: ٦٦٨ ٩٩٢ ٠٧٤٥
 rttiasi@gmail.com :الربيد اإللكرتو�

2-مركز االندماج اإلقليمي يف رادوي
٩أ شارع آي. إل. كاراجيال، رادوي (شخص االتصال: إيوليا كازاسيوك)

هاتف: ٤٠٠ ٤٩٤ ٠٧٥٤
 cazaciuc_iulia2112@yahoo.com :الربيد اإللكرتو�

(للمقاطعات التالية: مارامريس، ساتو ماري، ساالج، كلوج، 

بيسرتيتا ناسود، موريس، هارغيتا، سيبيو، ألبا)

اإلقليم 

الرابع 

1-مركز االندماج اإلقليمي يف كلوج-نابوكا
١٠٨ شارع ٢١ ديسمرب ١٩٨٩، الشقة ٢٣-٢٤، كلوج

هاتف: ٨٠٦ ٤٣٤ ٠٢٦٤
 macaveiflorin@yahoo.com; 93atoth@gmail.com:الربيد اإللكرتو�

2-مركز االندماج اإلقليمي يف بيامار
٣ شارع راشيتي، بيامار
هاتف: ٢٢٦ ٢٢٢ ٠٢٦٢

 assoc@asoc.ro :الربيد اإللكرتو�
3-مركز عمل سيبيو – مركز سيبيو ملعلومات املهاجرين

١ شارع كونستانت� نويكا، سيبيو
هاتف / فاكس: ٩٤٤ ٢١٥ ٠٢٦٩

 costin1i@yahoo.com :الربيد اإللكرتو�
4-مركز عمل ت�غو – مركز ت�غو ملعلومات املهاجرين

١٠ شارع إميل دانديا، ت�غو موريس
هاتف: ٤٥٨ ٠٢٩ ٠٧٤٢

  hajnal_sz@yahoo.com :الربيد اإللكرتو�
5-مركز االندماج اإلقليمي يف سومكوتا مار
١أ شارع سيتا�، سومكوتا مار، مارامريس

(للمقاطعات التالية: تيميس، ميهيدينتي، كاراس سيف�ين، 

بيهور، اراد، هونيدوارا)

اإلقليم 

الخامس 

1-مركز االندماج اإلقليمي يف تيميسوارا
٩ شارع غورغي سنكاي، تيميسوارا

هاتف: ٠٣٢ ٠٤٠ ٠٧٤٠ / ٠٩٦ ٢١٧ ٠٢٥٦
 ilioni.flavius@yahoo.ro :الربيد اإللكرتو�

  
2-مركز االندماج اإلقليمي يف أوراديا

٢ب شارع بوزولوي، أوراديا
هاتف / فاكس: ٤٤٩ ٠٨١ ٠٧٤٣ / ٦٠١ ٤٣٦ ٠٢٥٩

 adrianapopa@filantropiaoradea.ro :الربيد اإللكرتو�


