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መእተዊ 

እዚ መምርሒ ጽሑፍ እዚ ዜጋታት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዘይኰኑ’ሞ ኣብ ሩማንያ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት (ኵነተ-ሃለዋት ናይ 
ዕቑብ ስደተኛ፡ ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ውሕስነት ንዝረኸቡ) ንዝተዋህቦም ውልቀ-ሰባት ዘገልግል እዩ። ብዘይካ’ዚ፡ እዚ 
ጽሑፍ እዚ ኣብ’ቶም ኣብ ሩማንያ ብሕጋዊ መልክዕ ዝነብሩ ዘለዉ ከምኡ’ውን ነቶም ከም ኣባላት ስድራ-ቤት ናይ ስድራ-ቤታት 
ሩማንያ ኰይኖም ናብ ሩማንያ ብምኽንያት ትምህርቲ ድዩስ ስራሕ ንዝመጹ ውልቀ-ሰባት ዘተኰረ እዩ።  
እዚ ሰነድ እዚ ንሃገረ-ሩማንያ፡ንህዝባ፡ ንኣገባብ ተዋሳኢነት ምስ ጉዳይ መሰረታውያን መሰላት ይኹኑ ግዴታታት ሕብረተ-ሰብ ሩማንያ 
ዝምልከት፣ ከምኡ’ውን ካልኦት ኣብ መዳይ ኣተሓሕዛ ናይ’ቶም ካብ’ዛ ሃገር እዚኣ ዘለዉኹም ትጽቢታት ኰነ ኣብ ሸነኽ ማሕበራዊ 
ውህደት ክሕግዘኩም ዝኽእል ሓፈሻዊ ሓበሬታ ዘስፈረ እዩ። 
ኣብ መላግቦ ናይ ማእከላይ ምብራቕን ምዕራባዊ ዓለምን ከም እትርከብ ሃገር መጠን፡ ሩማንያ ከይተጋየሽኩም ኣስተርሒኹም 
ክትነብሩላ እትኽእሉ ሃገር እያ።  

ንሩማንያ ዓድኹም ግበርዋ!  

ኣስተውዕሉ፦ብኽብረትኩም እቶም ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ተጠቒሶም ዘለዉ ከም መጠን ናይ ዝተሓተ ደሞዝ ድዩስ መጠን ክፍሊት ናይ 
መደብ መድሕን ህዝባዊ ጥዕና ሃገረ-ሩማንያ ዘመልክቱ ኣሃዛት፡ ነቶም እዚ ሰነድ እዚ ንሓፈሻዊ መጽናዕቲ ተባሂሉ ናብ ሕትመት 
ክቐርብ እንከሎ፡ ማለት ኣብ ሓምለ 2018፡ ንዝነበሩ መጠናት ዘንጸባርቕ ምዃኑ ኣስተውዕሉ። እዞም ኣሃዛት እዚኣቶም ብቐጻሊ 
ክቀያየሩ ዝኽእሉ እዮም። ስለዚ ከም ኣብነታት ጥራይ ኪውሰዱ ይግባእ።  
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1. እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም ናብ ሩማንያ! 

እንቋዕ ናብ ሩማንያ ብሰላም መጻእኩም እናበልና ንጕዕዞ 
ምልላይና ክንፍልሞ።ደቂ ሩማንያ Bine ai venitወይ Bun 
venitይብሉ! ከምኡ’ውን ኣእዳዎም ብምጭብባጥ ሰላም 
ይበሃሃሉ፣ ወይ ይተሓቛቘፉን ኣብ ክልተ መዓጓጕርቶም 
ይሰዓዓሙን።  

ዘይፋለጡ ሰባት ክራኸቡ እንከለዉ ወይ ወግዓዊ መልክዕ ዝሓዘ 
ምርኻብ ኣብ ዝህልወሉ  

ኣገባብ ሰላምታ ካብ ዞባ ናብ ዞባ፡ ምስ ሰዓታት መዓልትን ኵነትን 
ዝፈላለ እዩ። ሰባት ንመጀመርታ ግዚኦም ኣብ ዝራኸቡሉ ወይ 
ብዕድመ ካብኦም ምስዝዓቢ ሰብ ምስዝራኸቡ፡ ካበየናይ ዞባ 
እዮም ብዘየገድስ፡ ከም’ዚ ይብሉ፦Bună dimineaţa! (ከመይ 
ሓዲርካ/ኪ!) ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ፣Bună ziua! (ከመይ 
ውዒልካ/ኪ!) ኣብ ሞንጎ ቀትሪ (ፋዱስ)ን ሰዓታት ዕራብ ጸሓይን፣ 
ከምኡ ድማBună seara! (ከመይ ኣምሲኻ/ኺ!) ኣብ ሞንጎ 
ሰዓታት ዕራብ ጸሓይን ፍርቂ ለይትን ኣብ ዘሎ ግዜ።ክፈላለዩ 
እንከለዉ፡La revedere! (ብደሓን የራኽበና/ቻው!) ኢሎም 
ይፋነዉ፤ ኣብ ሰዓታት ምሸት ድማ፦Seară bună!፡Noapte 
bună! (ብሩኽ ምሸት/ብሩኽ ለይቲ!)ብምባል ይፈላለዩ። 

ሰባት መጀመርታ ክላለዩ እንከለዉ ብኣእዳዎም ሰላምታ 
ክለዋወጡ ልሙድ እዩ፤ ቀጺሎም ድማ ገዛእ-ርእሶም የላልዩ። 
ናይ ሰላምታ ምጭብባጥ ኣእዳው ትርር ዝበለን ንሓጺር እዋን 
ዝጸንሕን እዩ። ደቂ-ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቀ’ንስትዮ ትሕትናን 
ኣኽብሮትን ከርእዩ ኣብ ዝደልዩሉ፡ ኣብ የማነይቲ ኢደን 
ይስዕምወን።  

ኣብ ሞንጎ ፈተውትን ጐረባብትን  

ኣብ ሞንጎ ፈተውትን ጐረባብትን ዝያዳ ዝውቱር ዝዀኑ ቃላት 
ሰላምታ፡ Salut!፡ Servus! (ብዝያዳ ኣብ ትራንሲልቫኒያ 
ዝዝውተር)፡Ciao! (ዝበዝሕ እዋን ኣብ ዓበይቲ ከተማታትን ኣብ 
ምዕራባዊ ሸነኽ ሩማንያን ዝዝውተር)፡ከምኡ’ውን Bunăእዮም። 

ኣእዳው ሰዲድካ ሰላምታ ምልውዋጥ ብዝያዳ ኣብ ሞንጎ ደቂ-
ተባዕትዮ ዝዝውተር ኣገባብ ሰላምታ ክኸውን እንከሎ፡ 
ደቀ’ንስትዮ ግን ሓቚፍካ ሰላም ናይ ምባል ዝንባለ ኣለወን። 
ህጻናትን ትሕቲ ዕድመ መንእሰያትን ሳሕቲ እዮም - ኢዶም 
ሰዲዶም ሰላም ዝብሉ፤ ብርሑቕ ኣእዳዎም ብምውዝዋዝ Salut! 
(ሰላም!) ይብሉ።  

ሰላምታ 

ኣስማት 

ሩማንያውያን ብቐዳማይ መጸውዒ ስም (ስሞም) ከምኡ’ውን 
ስም ኣቦ (ስድራ-ቤታዊ መጸውዒ) ይጽውዑ። ክልተ መጸውዒ 
ስም ምህላው እውን ልሙድ እዩ። ስም ኣቦ ንዅላቶም ኣባላት 
ስድራ-ቤት እውን ዝውክል እዩ። እዚ ስም ኣቦ እዚ፡ ስድራ-
ቤታዊ መጸውዒ ናይ’ቲ ቀጥታዊ ኣቦ እዩ፤ ወይ ድማ ሕውስዋስ 
ስም ናይ’ተን ሕምነት ዝተኸላ ስድራ-ቤታት ክኸውን ይኽእል 
እዩ። (ንኣብነትኢዮኣን/Ioan ማቲስኩ/Mateescu ቫርጋ/Varga)።  
 
ጽቡቕ ጌርካ ምስ ዘይንፈልጦ ሰብ ወይ ምስ ሰራሕተኛ መንግስቲ 
ኣብ ውሽጢ ትካላት ኣብ እንዘራረበሉ እዋን፡ ኣቶ (Domnule) 
ወይወይዘሪት (Doamnă)ብምባል ብስም ኣቦኦም ክንጽውዖም 

ኣገዳሲ እዩ። ንኣብነት፡እቶኢዮኔስኩ (Domnule Ionescu)
ወይወይዘሪት ኢዮኔስኩ (Doamna Ionescu)።ንፈተውትና ወይ 
መሳርሕትና ንምጽዋዕ፡ ቀዳማይ መጸውዒ ስሞም ጥራይ 
ንጥቀም። ንሓደ ሰብ እንታይ ኢልና ከምዝእንጽውዖ ርግጸኛታት 
ምስዘይንኸውን፡ ‘መን ኢለ ክጽውዓካ/ኪ?’Ï ኢልና ክንሓትት 
ንኽእል።  

ኣካላዊ ቋንቋ  

ወግዓዊ ሃዋህው ኣብ ዘለዎ ዝርርብ፡ ሩማንያውያን ብኣካል ቁሩብ 
ፍንትት ኢሎም ክዛረቡ ይመርጹ፤ ይኹን እምበር፡ ፈተውቲ ወይ 
ኣባላት ቤተ-ሰብ ንሓድሕዶም ክዘራረቡ እንከለዉ፡ ኣብ ሞንጎ 
ሓድሕዶም ንቡር ዝዀነ ዘይፕሮቶኮላዊ ምትንኻፍ ኣካላት 
የዘውትሩ እዮም።  
እቲ ዝርርባዊ ርክብ ክሳብ ክንደይ ወግዓውነት ዘለዎ ብዘየገድስ፡ 
ዓይኒ-ንዓይኒ ምጥምማት ኣገዳሲ እዩ። ንዝዛረበካ ሰብ ኣብ 

ኣዒንቱ ዘይምጥማት ከም ምልክት ሕምቀታዊ ድኻም፡ 
ዘይቅኑዕነትን ጕድለት ስርዓትን ኪውሰድ ይኽእል እዩ። በቲ 
ካልእመዳይ፡ ንዝዛረበካ ሰብ ደይ-መደይ ኢልካ ምሒር ኣብ 
ኣዒንቱ ምጥማት፡ ባህ ዘየብል ክኸውን ይኽእል እዩ።  

ዝርርብ  

ኣብ ወግዓዊ ምብህሃል፡ ብዛዕባ ዕድመ፡ ፖለቲካዊ ዝንባለ፡ ደሞዝ፡ ጥሪት፡ ዋጋ ናይ ዝተዓደጉ ነገራት፡ ውልቃዊ እምነታዊ 
ኣተሓሳባን ሃይማኖትን ምሕታት ከም ደረቶም ዝሓለፉ ሕቶታት ኪውሰዱ ስለዝኽእሉ፡ ከም’ዚ ዝኣመሰሉ ሕቶታት ኪውገዱ 
ይግባእ። ወግዓዊ ኣብ ዘይኰነ (ኣብ ዘይፕሮቶኮላዊ ዝርርብ)፡ ሩማንያውያን ብዛዕባ ውልቃውን ሞያውን ህይወቶም ይዛረቡ እዮም።  
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ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Bună!/Salut! ሰላም! /ሰላማት! 

Mă numesc/Sunt George ስመይ/ ጆርጅ እበሃል 

Ce faci? ከመይ ኣለኻ/ኺ? 

Bine, mulţumesc! ደሓን እየ፡ የቐንየለይ! 

La revedere! / Pa! ብደሓን የራኽበና! / ቻው! 
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2.ሩማኒያ፦ ሓፈሻዊ  ስእሊ  

ጂኦግራፊ  

ሩማንያ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ናይ ኤውሮጳ 
እተደኰነት ሃገር ኰይና፡ ብሰሜናዊ ምዕራብ 
ምስ ሃንጋሪ፡ ብደቡባዊ ምዕራብ ምስ ሰርቢያ፡ 
ብደቡብ ምስ ቡልጋሪያ፡ ብደቡባዊ ምብራቕ 
ምስ ጸሊም ባሕሪ፡ ብምብራቕን ሰሜንን ምስ 
ዩክረይን፡ ብምብራቕ ድማ ምስ ሪፓብሊካዊት 
ሞልዶቫ ትዳወብ። 

ሩማንያ 238,391 ትርብዒት ኪ.ሜ. ዝስፍሓቱ 
መሬት እትውንን ሃገር ኰይና፡ ኣብ’ቲ ከባቢ 
ንሃገረ-ፖላንድ ስዒባ፡ ብስፍሓት መሬታ ካልኣይ 
ደረጃ ትሕዝ። ብዝሒ ነበርታ 19.5 ሚልዮን 
ዝበጽሕ ሃገረ-ሩማንያ (ብመሰረትናይ ግንቦት 
2018 ገምጋም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት)፡ 
ብብዝሒ ህዝባ፡ ካብ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት 
ሻውዓይ ተርታ ትሕዝ። መስመር ኣቈጻጽራ ግዜ 
ናይ’ዛ ሃገር GMT + 2 እዩ።  

ክሊማ  

ሩማንያ ማእከላይ (ወልወል) ክሊማዊ ኣቃውማ ዘለዋ ኰይና፡ 
ኣርባዕተ ወቕትታት ድማ ይረኣይዋ።  
ኣየት/ጽድያ፦ካብወርሓትመጋቢትክሳብግንቦትዝረአወቕቲኣየት/
ጽድያ፡ኣብንጕሆንለይትንጥዑምዛሕሊ፣ኣብቀትሪድማምውቕዝበለ
ኵነታትኣየርይረኣዮ።መጠን ሙቐት ኣየር ኣብ ወርሒ ግንቦ ካብ 
15°C ክሳብ 20° C ክፈላለ ይኽእል።ብርሃን መዓልቲ ዝነውሐ 
ኰይኑ፡ ውርጪ ካብ ርእሲ ጎቦታት መኺኹ ይወርድ። ኣግራብ 
ብዕምባባ የጊጹ፤ ሳዕሪ ድማ መሊሱ ይበቍል።  
ክረምቲ፦June –ካብ ወርሒ ሰነ ክሳብ ወርሒ ነሓሰ/መስከረም 
ዝረአ ወቕቲ ክረምቲ፡ ብመጠኑ ምውቕ ዝበለ ኰይኑ፡ ኣብ 
ወርሓት ሓምለን ነሓሰን ዝያዳ እናሞቐ ይኸይድ። ዝተናውሐ 
ጸሓይ እትረኣየሉ ግዜ መዓልቲ ድማ ኣሎ።እቲ ዝያዳ ሙቐት 
ዝረኣየሉ ሸነኽ ናይ’ዛ ሃገር ደቡባባውን ምብራቓውን መታሕት 
እዩ። መጠን ሙቐት ኣየር ኣብ ዝባን ጎቦታት ኩሉ ሳዕ ዝዘሓለ 
እዩ። መጠን ሙቐት ኣየር ናይ ግዜ ክረምቲ ካብ 30°C ክሳብ35°
C ክፈላለ ይኽእል።  
ቀውዒ፦ካብ ወርሓት ጥቅምቲ ክሳብ ሕዳር ዝኽሰት ወርሒ 
ቀውዒ ነቕጽን ዛሕልን ዘለዎ እዩ። ኣግራብ ሕብራውያን 
ኣቝጽልቲ የውጽኡ። መጠን ሙቐት ኣየር ምስ ናይ ወቕቲ ኣየት 

ክነጻጸር እንከሎ ብሓፈሻኡ የንቈልቍል፣ እዋን/ብዝሒ ሰዓታት 
ብርሃን ጸሓይ ድማ ዝሓጸረ ይኸውን። 
ሓጋይ፦ካብወርሒታሕሳስክሳብወርሒለካቲትዝኽሰትወቕቲሓጋይ
ብፍላይኣብጥርዚጎቦታትዝዘሓለኵነታትኣየርዝረኣየሉክኸውንይኽእ
ል።ግድነታዊእዩእኳእንተዘይተባህለ፡ካብታሕሳስክሳብመፋርቕለካ
ቲትኣብመላእሃገርብርክትዝበለውርጪክወርድይኽእል።እቲዝቘረረ
ዝበሃልጥርዚ፡መጠን ሙቐት ኣየር ትሕቲ ባዶ፣ ኣብ ገሊኡ ከኣ 
ኣጸቢቑ ትሕቲ ባዶ - ክሳብ - 15°C ወይ ትሕቲኡ፤ ዝወርደሉ 
ሜርኩሪያ ሲዩክ ናይ ትራንሲልቫኒያ እዩ። 
ካብ ሓደ ዞባ ናብ ካልእ ዞባ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ልዑል ክሊማዊ 
ፍልልይ እዩ ዘሎ።  

ስእሊካርታሮማንያንጎረባብታን  

ስእሊሮማንያዝጎለሀትሉካርታኣውሮጳ  
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 ቅርጺመሬት  

ሩማንያ እተዛነቐ ብዝሒ ጎቦታት፡ ጎላጉላዊ ዝባናትን ጎላጉልን ዘለውዋ ሃገር እያ።  

ጎቦታት፦ብብራኸኦም ማዕረ እምባታት ኣልፕስ 
ዝስርዑ እኳ እንተዘይኰኑ፡ጎቦታት ካርፓቲያን 
ንጥፈታት ናይ ግዜ ዕረፍቲ ዝሰላሰሉሎም ፍቱዋት 
ቦታታት ይውንኑ። ንኣብነት፦ በረዳዊ ምንሽርታት፡ 
ሕዅራ ጎቦታት፡ ብዝንጋዓዊ ጕዕዞ እግሪ፡ ናይ 
ብሽክለታ ጕዕዞ፡ ጃልባዊ ጕዕዞ ወሓይዝ።  

ኵጀታትን ጎላጉላዊ ዝባናትን፦ኣብ ውሽጢ ኣርኮ 
ናይ ኣኽራን/ቦቦታት ካርፓቲያን፡ ጎላጉል ዝባን 
ትራንሲልቫኒያ፣ ብሸነኽ ሰሜናዊ-ምዕራብ፡ ዝባን 
ጎላጉል ሶመስ፣ ብምብራቕ ዝባን ጎላጉል ሞልዶቫ፣ 
ብሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ፡ ዝባን ጎላጉል ዶብሮጊያ።  

ወሓይዝ፦ 98% ናይ ሩማኒያ ወሓይዝ ካብ 
ኣኽራን/ጎቦታት ካርፓቲያን ዝፍልፍሉ 
እዮም። እቶም ላዕለዎት ሩባታት ዝያዳ 
መሳጢ ትርኢት ዘለዎም ኰይኖም፡ 
ዝተፈላለዩ ማዕሙቓት፡ በዓትታት፡ 
ከምኡ’ውን ኣጻድፍ ይውንኑ።  

 

ስእሊኣካላዊካርታሮማንያ  

ስእሊጎቦካራፓቲያን  

ስእሊጎቦታትንፕሉቶታትን  

ስእሊመርበብሃይድሮግራፊካል  



11 

 

ቀላያት፦ኣብ ሩማንያ፡ መብዛሕትኦም ንኡስን 
ማእከላይን ዓቐን ዘለዎም ኣስታት 3,500 
ዝቝጽሮም ቀላያት ይርከቡ። እቶም ዝዓበዩ ቀላያት 
ከም ላጉንስ፡ ከምኡ’ውን እቶም ከም ራዚንን 
ሲኖውን ዝኣመሰሉ - ኣብ ገማግም ጸሊም ባሕሪ 
ዝርከቡ ቀላያት የጠቓልሉ።  

እቲ ዝዓበየ ፈለፍ ናይ ኤውሮጳ - ፈለግ ዳንዩብ ብደቡባዊ ሸነኽ ሩማንያ ይሓልፍ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝካየድ ማያዊ ጕዕዞ ድማ 
ኣገዳሲ መስመር የቕውም፤ ከምኡ’ውን ኣብ መዳይ ዓለም-ለኻዊ ንግድን ማያዊ ጕዕዞታት በጻሕቲ ሃገርን ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ። 
ፈለግ ዳንዩብ ኣብ ደቡባዊ-ምብራቕ ሩማንያ እዩ መስመሩ ዝዛዘም። እዚ ፈለግ እዚ ናብ ሰለስተ ክፋላት ስለዝጭንፍር (ቺልያ፡ ሱሊና፡ 
ከምኡ’ውን ስፋንቱ ጎርጌ)፡ ‘ደልታ ዳንዩብ’Ï ዝተባህለ ስሉስ-ኵርናዓዊ ልሙዕ መሬት ይፈጥር።ቦታ ዕቃበ ባዮስፌየር ናይ ዩኔስኮ
(UNESCO) ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ዝተፈላለዩ ኣብ ካልእ ከባቢ ዓለም ብዙሕ ዘይርከቡ ዓሌታት ኣትክልትን እንስሳታትን ዘዕቍብ ክሉል 
ጥሉል መሬት ይውንን።  

ጸሊም ባሕሪ፦ጸሊም ባሕሪ ኣህጉር ዝፈሊ ባሕሪ ኰይኑ፡ 
ትሑት መጠን ጨዋምነትን ማዕበልን ዘለዎ፡ ክረምታዊ መጠን 
ሙቐቱ ድማ ካብ 25 ክሳብ 30˚ Cዝበጽሕ ማያዊ ኣካል እዩ። 
ናብ ምብራቕ ከምኡ’ውን ደቡባዊ ምብራቕ ዝጥምት ሰፊሕን 
ሑጻ ዝመልኦን ሰፊሕ ማያዊ ገማግሙ፡ ካብ ወርሓት ግንቦት 
ክሳብ መስከረም ኣገዳሲ መስሕብ በጻሕቲ ሃገር ኰይኑ 
ንረኽቦ።   

ጸጋታት ሓመድን ሚነራላትን፦ዳርጋ ክልተ-ሲሶ ካብ ስፍሓት 
መሬት ናይ’ዛ ሃገር ንሕርሻ ምቹእ እዩ። ስፍሓት ናይ’ቲ ክሕረስ 
ዝኽእል መሬት ኣስታት 40% ናይ ጠቕላላ ስፍሓት መሬት 
ክኸውን እንከሎ፡ ቀለብ እንስሳታት ዝዝርኦ መሬት 40%፣ምድሪ 
ወይንን ፍረታትን ድማ ብጠቕላላ 5% ናይ ጠቕላላ ስፍሓት 
መሬት ይሕዝ።  
ዕቑር ትሕዝቶ ዘይቲ/ነዳዲ ናይ’ዛ ሃገር ኣብ እግሪ ጎቦታት ናይ 
ደቡባውን ምብራቓውንካርፓቲያንስ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጸሊም 
ባሕሪ እተዋህለለ እዩ። ኣብ ዝባን ጎላጉል ትራንሲልቫኒያ ልዑል 
መጠን ዕቑር ባህርያዊ ጋዝ ይርከብ።  

ኣብ ጎቦታት ፖዪኣና ሩስካ፡ ኣብ ዞባታት ባናትን ዶብሮጊያን፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ ጎቦታት ሃርጊታ (ምብራቓዊ ካርፓቲያን) ኣገዳሲ 
ዕቑር ሃብቲ ናይ ሓጺናዊ ማዕድን (ኣይረን ኦር) 
ይርከብ። መብዛሕትኦም ካልኦት ናይ ሓጺን-መሰል ማዕድን 
ዕቑራት ሃብትታት ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይ’ዛ ሃገር ይርከቡ፤ 
ብፍላይ ድማ ኣብ ማራሙረስን ጎቦታት ኣፑሰኒን። ገለ ካብ’ቶም 
ልዑል መጠን ዕቑር ሃብቲ ወርቂ ናይ ኤውሮጳ ዝርከበሎም 
ቦታታት፡ ኣብ ኣፑሰኒ ዝርከቡ እዮም። ኣብ’ዞም ቀጺሎም 
ዝዝርዘሩ ቦታታት ልዑል መጠን ጽሩይ ጨው ይርከብ፦ ስላኒክ/
Slănic፡ ቲርጉ ኦክና/Tîrgu Ocna፡ ኦክና ሙረስ/Ocna Mureș፡ 
ፕራይድ/ Praid ከምኡ’ውንካቺካ/Cacica።  

ዞባታትን ከተማታትን  

ሩማንያ ከተማዊ ክሊታት (ከተማታትን ሓውሲ-
ከተማታትን) ከምኡ’ውን ገጠራዊ ከባቢታት (ማሕበረ-ሰባዊ 
ምምሕዳር፡ ሓንቲ ትኹን ዝተፈላለያ ገጠራዊ ዓድታት 
ዘጠቓልል - ሳተ) ዘጠቓለላ 41 ከብያውያን ምምሕዳራት 
ኣለዋኣ። ህዝቢ ሩማንያ ኣብ 320 ከተማታትን ሓውሲ-
ከተማታትን፣ ከምኡ’ውን 2,686 ክልታት ማሕበረ-ሰባዊ 
ምምሕዳራትን 12,956 ገጠራዊ ዓድታት (ሳተ)ን ይነብር።  

ስእሊዳኑበዴልታ  

ስእሊጸሊምባሕሪ  

ስእሊካርታእተንካውንቲታት  
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ኣርባዕተ ታሪኻውያን ዞባታት ኣለዉ – ሞልዳቪያ፡ ሙንተኒያ፡ 
ትራንሲልቫኒያ፡ ከምኡ’ውን ዶብሮጊያ። ኣብ መዳይ ባህልን ደረጃ 
ምዕባለን ብመጠኑ ፍልልይ እኳ እንተሃለወ፡ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ 
መንግስታዊ ኣቃውማ ኰነ ስርዓተ-ሕግን መንግስታዊ ምሕደራን 
ተመሳሳሊ እዩ።  
ይኹን’ምበር ሎሚ ብዛዕባ ትሽዓተ ፍሉይ ርእሰ-ምሕደራዊ ኣካይዳ 
ዘይብለን ዞባታት ኢና ክንዛረብ (ብቕደም-ተኸተል ናይ ፊደላት 
እንግሊዝኛ)፦ ባናት፡ ቡኮቪና፡ ክሪሳና፡ ዶብሮጊያ፡ ማራሙረስ፡ 
ሞልዶቫ፡ ሙንተኒያ፡ ኦልተኒያ፡ ከምኡ’ውን ትራንሲልቫኒያ። 
ብመሰረት መለክዒታት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት(EU)፡ ሩማንያ 
ኣብ ሸሞንተ ዞባታት ልምዓት ትምቀል። እዞም 
ዞባታትምምሕዳራዊ ኣቃውማ የብሎምን። ምምቃሎም ንዞባዊ 
ንጥፈታት ልምዓት ብዝሓሸ መልክዕ ኣብ ምውህሃዱ፡ ኣብ ምቕርሐ 
ምወላዊ ማዕከናት ኤውሮጳዊ ሕብረት ኰነ ፕሮጀክትታት 
ልምዓት፡ ከምኡ’ውን ዞባዊ ስታቲስቲካዊ ሓበሬታ ኣብ ምእካብ 
ዝዓለመ እዩ። ንቡካሬስት – ኢልፎቭ ሓዲግካ፡ እተን ካልኦት 
ዞባታት ብመሰረት ጂኦግራፊካዊ ኣቃውማአን እየን ዝጽዋዓ። 
ንሳተን ድማ እዘን ዚስዕባ እየን፦  

ሰሜናዊ – ምብራቕ፦ሱሴቫ፡ ቦቶሳኒ፡ ኒኣምት፡ላሲ፡ ባካዉ/
Bacău ከምኡ’ውንቫስሉይ፣  

ደቡባዊ– ምብራቕ፦ቭራንሻ፡ ጋላቲ፡ ቡዛዉ/Buzău፡ ብራዪላ/
Brăila፡ ቱልሲያ፡ ኮንስታንታ፣ 

ደቡብ፦ላሎሚታ፡ካላራሲ/Călărași፡ ጊዩርጊዩ/Giurgiu፡ 
ቲሌዮርማን፡ ኣርገስ፡ ዳምቦቪታ/Dâmboviţa፡ ፕራሆቫ፣  

ደቡባዊ – ምዕራብ፦ Olt, Dolj, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea; 
ምዕራብ፦ካራስ-ሰረቪን፡ ቲሞስ፡ ሁኔዶኣራ፡ ኣራድ፣  
ሰሜናዊ-ምዕራብ፦ቢሆር፡ ክሊጅ፡ሳላጅ/Sălaj፡ ቢስትሪታ-

ናሳዉድ/Bistriţa-Năsăud፡ ሳቱ ማረ፡ ማራሙረስ፣ 
ማእከላይ፦ሙረስ፡ ኣልባ፡ ሲቢዩ፡ ብራሶቭ፡ ኮቫስና፡ ሃርጊታ።  

 

እተን ዝዓበያ ከተማታት እዘን ዝስዕባ እየን፦ ቡካሬስት (ልዕሊ 2.1 
ሚልዮን ነበርቲ)፡ ላሲ (371,000)፡ ቲሚሶኣራ (331,000)፡ ክሉጅ 
ናፖካ (323,000)፡ ኮንስታንታ (315,000)፡ ካራዮቫ (303,000)፡ 
ጋላቲ (302,000)፡ ብራሶቭ (290,000)፡ ፕሎዪስቲ (230,000)፡ 
ኦራዲያ (221,000)። 
ቡካሬስት እታ ዝዓበየትን ርእሰ-ከተማን ናይ ሃገረ-ሩማንያ እያ። 
ኣብ ደቡናዊ ሸነኽ ናይ’ዛ ሃገር - ኣብ ወሰናስን ናይ ሩባ ዳምቦቪታ 
(Dâmboviţa) እተደኰነት ኰይና፡ ካብ ፈለግ ዳንዩብ ኰነ ካብ ዶባት ቡልጋሪያ ናይ 60 ኪ.ሜ. ዘይኣክል ርሕቀት ኣለዋ።ቡካሬስት 
ሓንቲ ካብ’ተን ብልጹጋት ከተማታት ናይ ሩማንያ እትቝጸር ኰይና፡ ሓንቲ ካብ ኢንዱስትሪያዊ ማእከላትን ነቝጣታት ምርኻብ 
መስመራት መጓዓዝያ ናይ ምብራቕ ኤውሮጳን እያ። ብምምሕዳራዊ ኣጸዋውዓ “ምምሕዳር ከተማ ቡካሬስት”Ï(Municipiul București) 
ተባሂላ እትፍለጥ ኰይና፡ ንገዛእ-ርእሳ ከም ሓንቲ ካብ’ቶም ሃገራውያን ከባብያውያን ምምሕዳራት ትቝጸር፤ ናብ ሽድሽተ ጽላታዊ 
ክፋላት እተመቕለትን ነፍሲወከፍ ጽላታዊ ክፋል ብናይ ገዛእ-ርእሳ ከንቲባ እትመሓደርንድማ እያ። 

ነበርቲ 

ብመሰረት ኣብ ዓመተ-2011 እተኻየደ ህዝባውን ናይ መንበሪ 
ኣባይትን ቈጸራ፡ ማለት እቲ ናይ መወዳእታ ወግዓዊ ቈጸራዊ 
ዕማም ምዃኑ እዩ፡ ብዝሒ ህዝቢ ሩማንያ 20,121,641 እዩ። 
ውድብ ሕቡራት ሃገራትከምዝግምግሞ ድማ ህዝቢ ህዝቢ ሃገረ-
ሩማንያ 19,589,601 ይበጽሕ።ኣብ ዓመተ-2018፡ ልዕሊ 11 
ሚልዮን ዝቝጽሮም ሩማንያውያን ኣብ ከተማታትን ሓውሲ-
ከተማታትን ይነብሩ ኣለዉ።  
መብዛሕትኦም ነበርቲ ብመበቆል ሩማንያውያን ክዀኑ እንከለዉ፡ 
ልዕሊ 2 ሚልዮን ድማ መበቆል ናይ ሃንጋሪ፡ ሮማ፡ ዩክረይን፡ 
ጀርመን፡ ቱርኪ፡ ሊፖቫ፡ ሩስያ፡ ታታር፡ ሰርቢያ፡ ስሎቫኪያ ወይ 
ቡልጋሪያ ዘለዎም እዮም። ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ መወዳእታ ናይ ዓመተ-
2017፡ ኣብ ውሽጢ ሩማንያ 116,830 ወጻእተኛታት ነይሮም። 
ካብ’ዚኣቶም፡ ብመጠኑ ልዕሊ 49,000 ዝቝጽሮም ካብ ኢጣልያ፡ 
ጀርመንን ፈረንሳን ጥራይ ክዀኑ እንከለዉ፣ እቶም 62,000 ድማ 
ካብ ሪፓብሊካዊት ሞልዶቫ፡ ቱርኪ፡ ቻይናን ሶርያን፣ እቶም 

ዝተረፉ 3,900 ኣቢሎም ዝዀኑ ድማ ኵነተ-ሃለዋት ናይ ዕቑብ 
ስደተኛ ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ውሕስነት ዝተዋህቡ 
(ካብ ሶርያ፡ ዒራቕን ኣፍጋኒስታንን ጥራይ) እዮም። እቶም ቀንዲ 
ወጻእተኛታት ናብ ሩማንያ ዝመጽኡሎም ምኽንያታት ምስ ዳግመ-
ምርኻብ ስድራ-ቤት (ልዕሊ 26,000) ከምኡ’ውን ምስ ትምህርቲ 
(ልዕሊ 14,000) ዝተኣሳሰሩ እዮም።  
 

ስእሊካርታእተንልምዓትክልላት  
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ሃይማኖት  

ኣብ ሩማንያ ናጽነት ናይ ሃይማኖታዊ እምነት ኣሎ። ብጠቕላላ 18 ወግዓውያን ሃይማኖታውያን እምነታት ክህልዉ እንከለዉ፡ እቲ 
ዝበዝሑ ቍጽሪ ሰዓብቲ ዘለውዎ እምነት ምብራቓዊ ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና እዩ። ልዕሊ 16.3 ሚልዮን ዝቝጽሮም ሩማንያውያን ከም 
ሰዓብቲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ክርስትና ይፍለጡ። ካቶሊካዊት ቤተ-ክርስትያን (ላቲናዊ ስርዓት) 870,774 ሰዓብቲ ኣለውዋ።ካልኦት 
ኣብ ሩማንያ ዝውቱራት ዝዀኑ ሃይማኖታውያን እምነታት ንምጥቃስ፦ እቲ ኣብ ዶብሮጊያ ናይ ነዊሕ እዋን ድሕረ-ባይታ (700 
ዓመታት) ዘለዎ ምስልምና (ልዕሊ 65,000 ሰባት ከምዝስዕብዎ ዝፍለጥ)፡ ናይ ዮሆዋ መሰኻኽር (ኣስታት 50,000 ሰባት)፡ ናይ  ጥንቲ 
እምነታት (ኣስታት 30,000 ዝሰዓብቱ፡ ኣብ ስሉስ-ኵርናዓዊ ልሙዕ መሬት ዳንዩብ ዝርከቡ ሩስያውያን ቀቢላ ጥራይ ዝስዕብዎ)፡ 
ከምኡ’ውን ኣይሁዳውነት (ኣስታት 3,500 ዝሰዓብቱ)።  

ሃይማኖት  

ሩማንያ ብሓውሲ-ፕረዚደንታዊ ዲሞክራስያዊ 
ኣካይዳ እትኽተል ሃገር ኰይና፡ ኣብ ጽምደ-
ባይቶኣዊ ፓርላማ ትምርኮስ፦ ሓጋጊ መንግስታዊ 
ሽማግለ(Camera Deputaţilor) ክፍለ-ፓርላማ 
ናይ ተወከልቲ(Senat)።   
ፓርላማ ተላዚቡ ንዅላቶም ንሕብረተ-ሰብ ናይ’ዛ 
ሃገር ዝቕይዱ ሕጋጋት የጽድቕ። ጥርዓናት ህዝቢ 
ብቐጥታ ዝሰምዕ ተሓላቒ ናይ ፍትሒ ዝመዝዝ 
ኣካል እውን ፓርላማ ባዕሉ እዩ። መዓልታዊ 
ንጥፈታት ናይ ፓርላማ ነዞም ዚስዕቡ ነገራት 
የጠቓልል፦ ምርቃቕ ሕጋጋት፡ ክትዓት ምክያድ፡ 
ድምጺ ብምሃብ ሕጊ ምጽዳቕ። ንነፍሲወከፍ 
ብክኢላታት ሕጊ፡ ብመንግስቲ ድዩስ ብዜጋታት 
ዝተበጋገሰ እማመ፡ መጀመርታ ስብ-ፍሉይ-ሞያ 
ኣባላት ዝሓቘፈት ሽማግለ ትዝትየሉ፤ ድሕሪኡ 
ድማ ኣባላት ፓርላማ ብሙሉኣቶም ድምጺ 
ብምሃብ የጽድቕዎ ወይ የፍርስዎ።  

ኣባላት ፓርላማ፡ ካብ’ተን 41 ከባብያዊ ምምሕዳራት ናይ ሩማንያ ብቐጥታ ዝተመርጹ እዮም። መስርሕ ምርጫ ብመልክዕ ሓፈሻዊ 
ምርጫ እዩ ዝሰላሰል። ዝዀነ ይኹን ሰብ ድምጺ ምርጫ ክህበሉ ዝኽእል ዝተሓተ ዕድመ ድማ ዓሰርተ-ሸሞንተ እዩ። ፖለቲካዊ 
ሰልፍታት ኣብ ፓርላማ ወከልቲ ክህልውወን እንተዀይኑ፡ ኣብ ሃገራዊ ምርጫ እንተወሓደ ናይ ሓሙሽተ ሚእታዊት ድምጺ ክረኽባ 
ይግባእ። ብጠቕላላ 465 ኣባላት ፓርላማ ኣለዉ (329 ሓፈሻውያን ኣባላት፣ 136 ድማ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ወይ ሰነይተራት)
።ውድባት ናይ ውሑዳን ዜጋታት ሃገር ኣብ ሐፈሻውያን ኣባላት ፓርላማ ውክልና ንኽረኽቡ ዘኽእል ፍሉይ መስርሕ ኣሎ። ከም ንቡር፡ 
ምርጫ ኣባላት ፓርላማ ኣብ ነፍሲወከፍ ኣርባዕተ ዓመታት ይሰላሰል።  

መንግስቲእቲ ዝለዓለ ፈጻሚ ስልጣን ዝሕዝ ኣካል 
ኰይኑ፡ ብመሰረት ድምጺ ኣባላት ፓርላማ ክዓዪ 
ይኽእል። ውሽጣውን ናይ ወጻኢ ጉዳያትን ፖሊሲ 
ሃገር የተግብር፤ ናይ ምሕደራ ህዝቢ ሓላፍነት ድማ 
ይስከም። 

ስእሊ፡ መንግስቲሮማንያ  

ስእሊቤትምኽሪሮማንያ  
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ፕረዚደንትርእሰ-ብሄር ኰይኑ ብዛዕባ ፖሊሲታት ወጻኢን ምክልኻልን ሓላፍነት ዝስከም በዓል-ፈጻሚ-ስልጣን እዩ። ፕረዚደንት ንሃገር 
ዝውክል፡ ንሃገራዊ ናጽነት፡ ሓድነትን ሉኣላዊ ክብረትን ዋሕስ ኰይኑ ዝሕሉ በዓል-ስልጣን እዩ። ፕረዚደንት ትግባረ ቅዋምን ምስልሳል 
ግቡእ ዕማማት ናይ ህዝባውያን ትካላትን የረጋግጽ፡ ነዚ ንምግባር፡ ፕረዚደንት ኣብ ሞንጎ ስልጣናት ሃገር በዚ ሓደ ወገን፣ ሃገርን 
ሕብረተ-ሰብን ድማ በቲ ካልእ ብምዃን ከም መራኸቢ ድንድል ኰይኑ ይዓዪ።  
ፕረዚደንት ናይ ሃገረ ሩማንያ ንኽልተ ነናይ ሓሙሽተ ዓመታት እዋን ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ኣብ’ዚ እዋን እዚ፡ ፕረዚደንት 
ኣባል ናይ ዝዀነት ትኹን ፖለቲከኣዊ ሰልፊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ፕረዚደንት ብመሰረት ኣብ ክልተ ዙርያታት ዝተኸፍለስርዓተ 
ምርጫ፡ ብቐጥታ ብህዝቢ ይምረጽ።  

እቲ ኣብ ቤተ-መንግስቲ ቪክቶሪያ ናይ ከተማ ቡካሬስት ዝቤት-ጽሕፈቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ድማ ርእሲ መንግስቲ ኰይኑ፡ ኣባላት ካቢነ 
ባዕሉ ይመርጽ፤ እዚ ድማ ብድምጺ ብልጫ ናይ ኣባላት ፓርላማ ይጸድቕ። ቀዳማትይ ሚኒስተር ላዕለዋይ ሰብ ናይ’ቲ መሪሕነት ዝሕዝ 
ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ፖለቲካዊ ልፍንቲ እዩ። ፕረዚደንቲት ናይ ሃገረ-ሩማንያ፡ ምስ ምስ’ቲ ዓብላሊ ቍጽሪ መናብር ዘለዎ ፖለቲካዊ 
ሰልፊ ብምምኻር፣ ዓብላሊ ፖለቲካዊ ሰልፊ ምስዘይህሉ ድማ ምስ’ተን ኣብ ፓርላማ ወከልቲ ዘለውወን ሰልፍታት ብምምይያጥ 
ቀዳማይ ሚኒስተር ይመዝዝ። ፖለቲካዊ ተሓታትነት መንግስቲ ናብ ፓርላማ ኰይኑ፡ ብዛዕባ ኵሉ ንጥፈታቱ ተሓታቲ ይኸውን። 
ነፍሲወከፍ ኣባል መንግስቲ፡ ብውልቂ ድዩስ ብሓባር፡ ብዛዕባ መንግስታዊ ዕማም ድዩስ ተግባራት ዝመጸ ፖለቲካዊ ተሓታትነት ኣለዎ።  

Justiția 

ፍትሒ መሰረታውን ኣገዳስን ትካል ናይ ሃገር ኰይኑ ንዅላተን ኣብያተ-ፍርዲ የጠቓልል። ኣብ ሕጋዊት ሃገር 
ዝርከብ ፈራዲ ኣካል እዚ እዩ። ሕጋዊት ሃገር ክበሃል እንከሎ፡ ብልዕልና ሕጊ እትመሓደር ሃገር ማለት እዩ፤ ማለት 
ብመሰረት መሳልላዊ ቅርጺ ናይ ልምዳዊ ኣካይዳን ስነ-ሕጋዊ ስርዓትን። ብዘይካ’ዚ፡ ‘ልዕልና ሕጊ’Ïክበሃል እንከሎ፡ 
ኣብ ማእከል ሕብረተ-ሰቦም ዘለዎም ደረጃ ብዘየገድስ፡ ኵላቶም ሰባት ብሓደ ዓይነት ሕጋጋት ክቕየዱ ከምዘለዎም 
ዘረድእ እዩ። ዳኛታት፡ ፖለቲከኛታት፡ ኣባላት ፖሊስ፡ ከም ዝዀነ ይኹን ካልእ ሰብ ሕጊ ከኽብሩ ይግባእ። 

ኣብ ልዕልና ሕጊ፡ ሃገር ኣውሓሲት ውልቀ-ናጽነታትን መሰላትን ክንሳ፡ ብመገዲ ዲሞክራስያውያን ትካላት ኣቢላ ድማ ውሽጣውን 
ግዳማውን ጸጥታዊ ውሕስነት ዜጋታት ተረጋግጽ። ኣብ ልዕልና ሕጊ፡ቅዋምከም መሰረታዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ሕጊ ይረአ፤ ብድምጺ 
ዜጋታት ድማ ይጸድቕ።  
ስርዓተ-ፍትሒ ናይ ሃገረ-ሩማንያ፡ ብቀጸላዊ ብስርዓተ-ኣብያተ-ፍርዲ እተወደበን ስርዓተ-ሲቪካዊ-ሕጊ ዘመልአን እዩ። ቅዋማዊ ቤት-
ፍርዲ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ርእሱ ዝኸኣለ፡ ማለት ኣብ ካልእ ዘይምርኮስ ወይ ሻርነት ዘይብሉ ትካል እዩ። እቲ እንኮ ንሱ ዝስከሞ ዕማም 
ከኣ ሕጋጋት ምስ ሃገራዊ ቅዋም ተመጣጣንነት ከምዘለዎምን ከምዘይብሎምን ምፍታሽ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ህዝባውያን ትካላት 
ንዘጋጥም ንቅዋም ዝትንክፍ ግርጭታት ምፍታሕ እዩ። 

ምሕደራ ህዝቢ  
ምሕደራ ህዝቢ ብዛዕባ ንኽልተ ኣገደስቲ ገጻት ዝገልጽ እዩ፦  
• ተተግባርነትን ተኸባርነትን ናይ ሕጊ  
• ምውሃብ ህዝባውያን ኣገልግሎታት፤ ማለት ሕጊ ክሳብ 

ዝፈቕዶ ደረት። ህዝባዊ ኣገልግሎት ክበሃል እንከሎ፡ ንረብሓ 
ህዝቢ ብዘርዊ መገዲ መሰረታውያን ማሕበራውያን ጠለባት 
ንምምላእ ዝኣክል፡ ገለ ንጥፈት ብህዝባዊ ትካል ክውደብ 
ወይ ክዝውተር እንከሎ እዩ። 

• ምሕደራ ህዝቢ ክልተ ቀንዲ መልክዓት ናይ ትካላት ህዝባዊ 
ስልጣን የጠቓልል፦  

• ማእከሎት ህዝባውያን ትካላት መዚ፦ መንግስቲ፡ 
ሚኒስትሪታትን ካልኦት ርእሰን ዝኸኣላ ምምሕዳራውያን 
ትካላት-መዚ (ንኣብነትተሓላቒ መሰላት ህዝቢ፡ ላዕለዋይ 
ቈንስል ሃገራዊ ምክልኻል)።  

• ከባብያዉያን ህዝባውያን ትካላት መዚ፦ ቤት-ምኽሪ 
ከባብያዊ ምምሕዳር፡ ቤት-ጽሕፈት ከባብያዊ ቤት-ምኽሪ 
(Primărie) ከምኡ’ውን ከባብያውያንን ህዝባውያን 
ኣገልግሎታት።   

ኣመሓዳሪ ከባቢኣብ ምምሕዳር ከባቢ ወኪል መንግስቲ ኰይኑ 
ዝነጥፍ ውልቀ-ሰብ ኰይኑ፡ ንዝተፈላለዩ ኣብ ትሕቲ ማእከላይ 
ህዝባዊ ትካል መዚ ብምዃን ብደረጃ ምምሕዳር ከባቢ ንዝሰላሰሉ 
ህዝባውያን ኣገልግሎታት ከወሃህድ፡ ከምኡ’ውን ሕጋውነት 
ናይ’ቶም ብከባብያውያን ሓለፍቲ ዝወሃቡ ውሳኔታት ንምፍታሽ 
ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝምዘዝ እዩ።  

 
ኵላተን ከተማታትን ማሕበረ-ሰባዊ ምምሕዳራትን ኣብ ነፍሲ-
ወከፍ ኣርባዕተ ዓመታት ብዝምረጽ ከባብያዊ ከንቲባ ይመሓደራ። 
ከባብያውያን ኣብያተ-ምኽሪ (Consiliu Judeţean)ብደረጃ 
ነፍሲወከፍ ከባብያዊ ምምሕዳር ቈይመን ይርከባ። ከባብያዊ 
ቈንስል እቲ ንጥፈታት ቈንስላት ምምሕዳር ከተማን ሓውሲ-
ከተማን ዘወሃህድ ከባብያዊ ናይ ምምሕዳር ህዝቢ ትካል መዚ 
እዩ። ብህዝቢ ብዝተመርጹ ኣባላት ዝቘመ ድማ እዩ። ብዝሒ 
ኣባላት ከባብያዊ ቤት-ምኽሪ ድማ ምስ ብዝሒ ህዝቢ ዝፈላለ 
እዩ። 
ከባብያውያን ህዝባውያን ኣገልግሎታት ብቤት-ጽሕፈት ከንቲባን 
ከባብያዊ ቤት-ምኽርን ዝውደቡ ኰይኖም፡ እዞም ቀጺሎም 
ዝጥቀሱን ካልኦትን ኣገልግሎታት የጠቓልሉ፦ ህዝባዊ መጓዓዝያ፡ 
ትሕተ-ቅርጺ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ምክልኻል ሓዊ፡ ከባብያዊ 
ፖሊስ፡ ፓርክታት፡ ኮማዊ ማይ፡ ጸዓትን ስርዓተ-ጓሓፍን፡ መዐሸጊ 
ማካይን ወዘተ።  
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ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Anotimpuri: 
Primăvară 

Vară 
Toamnă 
Iarnă 

Este vară. 

ወቕትታት፦ 
ኣየት 

ክረምቲ 
ቀውዒ 
ሓጋይ 

ክረምቲ ኰይኑ ኣሎ። 

Noapte  Lună  Stea 
Zi   Soare  Nor 

Este soare. Este cald. Este frig. 
Ninge – zăpadă. 
Plouă – ploaie 

ለይቲ  ወርሒ  ኮኾብ 
መዓልቲጸሓይደበና 

ጸሓይ ዝዓብለሎ መዓልቲ እዩ።ሙቐት ኣሎ። ቁሪ ኣሎ። 
ውርጪ ይወርድ ኣሎ – ውርጪ 

ይዘንብ ኣሎ–ዝናብ 

Lunile anului: 
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie, Iulie, 

August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie, Decembrie 
Zilele săptămânii: 

Luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică 

ኣዋርሕ ናይ ዓመት፦ 
ጥሪ፡ ለካቲት፡ መጋቢት፡ ሚያዝያ፡ ግንቦት፡ ሰነ፡ ሓምለ፡ ነሓሰ፡ 

መስከረም፡ ጥቅምቲ፡ ሕዳር፡ ታሕሳስ 
  

መዓልትታት ናይ ሰሙን፦ 
ሰኑይ፡ ሰሉስ፡ ረቡዕ፡ ሓሙስ፡ ዓርቢ፡ ቀዳም፡ ሰንበት 

Forme de relief 
Munte 
Mare 
Râu 
Lac 

ቅርጽታት መሬት 
ጎቦ 

ባሕሪ 
ወሓዚ 
ቀላይ 

Administraţie 
Ţară 
Oraș 
Sat 

Judeţ 
Guvern 

Parlament 
Președinte 

Lege 

ምምሕዳር 
ሃገር 
ከተማ 

ገጠራዊ ዓዲ 
ከባብያዊ ምምሕዳር 

መንግስቲ 
ፓርላማ 

ፕረዚደንት 
ሕጊ 
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3.ሩማንያ – ሃገር፡ ባህልን ህዝብን 

ታሪኽ ብሓጺር መልክዑ  

ሩማንያ ምስ ጂኦግራፊካዊ ኣቃውማኣ ብቐጥታ ዝተኣሳሰረን መላግቦ ዛንታታት ናይ ታሪኻውያን ንግስነታት ዝዀነን ሃብታም ታሪኽ 
ትውንን። ታሪኽ ናይ’ዛ ሃገር፡ ታሪኽ ዶባት እዩ፦ ኣብ ወሰናስን ክሊ ናይ ሮማዊ ወይ ቢዛንቲዩማዊ ግዝኣት፡ ከምኡ’ውን ግዳማዊ ጥርዚ 
ናይ ግዝኣታት ዖጥማን/ኦቶማን ወይ ሩስያ ወይ ድሒሩ ኣብ ዝመጸ ምዕራባዊ ምስፍሕፋሕ።ነዚ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ - ታሪኻውያን 
ነጥብታት መቐይሮ ዝዀኑ ፍጻሜታት ንዝሓቘፈ ዝርዝር መግለጺ ግዜ ንመልከት፦  

70 – 44 ቅ.ል.ክ. ዳሺያዊ ንጉስ ቡረቢስታ ነዚ ሕጂ ሩማንያ እትርከበሉ ከባቢ ተቘጻጸሮ እሞ ሓያል 
ንግስነት ዳሺያ ፈጠረ 

100 ድ.ል.ክ. ዳሺያኣዊ ስልጣኔ ኣብ ጥርዙ በጽሐ 

106 ድ.ል.ክ. ሮማውያን ንዳሺያ ይወርዋ 

106 – 274 ድ.ል.ክ. ዳሺያ ኣውራጃ ናይ ግዝኣት ሮማ ትኸውን 

271 ድ.ል.ክ. ሰራዊት ሮማዊ ግዝኣት ምስ ጎጻውያን ድሕሪ ምቅላሶም ንዳሺያ ራሕሪሖማ ከዱ 

4ይክፍለ-ዘበንድ.ል.ክ. እቶም ላቲን ዝቛንቋኦም ዳኮ-ሮማውያን ንእምነት ክርስትና ቀስ ብቐስ ተቐበልዎ 

4ይክሳብ 9ይክፍለ-ዘበንድ.ል.ክ. ሰበኽ-ሳግማዊ መነባብሮ ዝመርሑ ቀቢላታት (ጎጽስ፡ ቪሲጎጽስ፡ ሁንስ፡ ስላቭስ) 
ንዳሺያ ወረርዋ 

896 ዓ.ም. – መወዳእታ 1100 ዓ.ም. ሃንጋሪኣውያን ንምዕራባውን ማእከላይን ክፋል ናይ’ዚ ሎሚ ሩማንያ ተደኲናትሉ 
እትርከብ ከባቢ ተቘጻጸርዎ (ክሪሳና፡ ባናት ከምኡ’ውን ትራንሲልቫኒያ) 

መበል 12 century ሳክሶናውያን ኣብ ትራንሲልቫኒያ ሰፈሩ። ዘክለራውያን (secui) ኣብ ደቡባውን 
ምዕራባውን ክፋል ናይ ትራንሲልቫኒያ ሰፊሮም ዶባት ክሕልዉ ጀመሩ 

መበል 13 century ሕልቅነታት ዋላሺያን ሞልዶቫን ተመስረቱ። ክሳብ ዓመተ-1526 ድማ ትራንሲልቫኒያ 
ኣብ ትሕቲ ሃንጋሪኣዊ መሪሕነት እትመሓደር ርእሳ-ዝኸኣለት ሕልቅነት ኰነት 

መበል 14ን 15ንክፍላተ-ዘበን ካብ’ተን ሕልቅነታት ኣንጻር ምስፍሕፋሕ/ወራር ንግስነት ዖጥማን ተቓውሞ ተንስአ። 
ኢያንኩ ዲ ሁኔዶኣራ (ቮይቮድ ናይ ትራንሲልቫኒያ)፡ ቭላድ ተፐስ (ቭላድ እቲ በሳዒ፡ 
ቮይቮድ ናይ ዋላሺያ)፡ ከምኡ’ውን ስቴፋን ሴል ማረ (ስቴፈን ዓቢ፡ ቮይቮድ ናይ 
ሞልዳቪያ) ገለ ካብ’ቶም ኣብ ጸረ-ዖጥማናዊ ቃልሲ ዝተፈልጡ ጀጋኑ እዮም 

1526 ዓ.ም. ትራንሲልቫኒያ ኣብ ትሕቲ ዖጥማናዊ ዕብለላ ወደቐት 

1600 ዓ.ም. ሕልቅነታት ትራንሲልቫኒያ፡ ዋላሺያን ሞልዶቫን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ሚሃይ ቪቴዙል 
(ምኪኤል እቲ ተባዕ) ብምዃን ንሓደ ዓመት ዝኣክል ክሓብራ ከኣላ። 

1657 ዓ.ም. ትራንሲልቫኒያ፡ ልክዕ ከም’ቲ ንሞልዳቪያን ዋላሺያን ዘጋጠመን ዕጫ፡ ኣብ ትሕቲ 
ዖጥማናዊ መግዛእቲ ወደቐት 
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 1683 ዓ.ም. ሃብስበርጋውያን ንትራንሲልቫኒያ ካብ ኢድ ዖጥማናውያን ብምምንዛዕ ዳግማይ 
ክገዝእዋ ጀመሩ 

1711 ዓ.ም. ሃብስበርጋውያን ንትራንሲልቫኒያ ኣውራጃ ናይ ንግስነቶም - ንግስነት ሃንጋሪ ገበርዋ 

1715 ዓ.ም. ናይ ፋናሪዮት ግሪኻውያን ኣመሓደርቲ፡ ንግዝኣት ዖጥማን ወኪሎም ንሞልዳቪያን 
ዋላሺያን ከመሓድርወን ጀመሩን ምምሕዳራዊ ለውጥታት ዝበጋገሱን 

1821 ዓ.ም. ግዝኣት ዖጥማን ንሰደስ በሳራቢያ (ምብራቓዊ ሸነኽ ናይ ሞልዳቪያ) ናብ ግዝኣት ሩስያ 
ኣሕሊፉ ብምሃብ፡ ንምምሕዳር ዋላሺያን ሞልዳቪያን ከምዝከታተሎ ገበረ። 

1834 ዓ.ም. ዋላሺያን ሞልዳቪያን ጥሙር መሰረታዊ ቅዋም (Regulamentul Organic) ኣጽደቓ፤ 
እዚ ድማ ቀጺሉ ምኽንያት ዘገምታዊ ሕብረተን ኰነ 

1856 ዓ.ም. ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዋላሺያን ሞልዳቪያን ዝነበራ ምልኪ ኣብቅዐ 

1859 ዓ.ም. ኣሌክሳንድሩ ሎኣን ኩዛ ወግዓዊ መስፍን ሞልዳቪያ ኰነ 

1862 ዓ.ም. ዋላሺያን ሞልዳቪያን ድማ ሃገር ንምቛም ሓበራ፦ ሩማንያ። ሩማንያ ልዑል ጥሙሕ 
ኣብ ዘለዎም ፖሊሲታት ቍጠባ፡ ፖለቲካ፡ ውትህድርና፡ ትምህርትን ማሕበራዊ ጽገናን 
ተጸምደት። ህላውነት ፓርላማ፡ ጽገና ምሕደራ መሬትን ምርዓም ሲቪላዊ ሕጊን ተራእየ 

1866 ዓ.ም. መስፍን ኩዛ ካብ ስልጣን ተኣልየ። ካሮል ቀዳማይ (ጀርመናዊ መስፍን) ንኩዛ ተኪኡ 
መስፍን ሩማንያ ኰነ 

1877  ዓ.ም. - 1878 ዓ.ም. ሩማንያ ኣብ ልዕሊ መግዛእቲ ዖጥማን ምሉእ ናጽነት ተጐናጸፈት 

1881 ዓ.ም. ሩማንያ ንግስነት ኰነት 

1914 ዓ.ም. ንጉስ ካሮል ቀዳማይ ሞተ። ወዲ ሓብቱ/ሓዉ ዝዀኖ ንጉስ ፈርዲናንድ ቀዳማይ ድማ 
ስልጣን ሒዙ ተክኦ። ሩማንያ ኣብ ዓመተ 1916 ናብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም (WWI) 
ኣተወት 

1918 ዓ.ም. በሳራቢያ፡ ቡኮቪና፡ ባናት ከምኡ’ውን ትራንሲልቫኒያ ምስ ንግስነት ሩማንያ ሓበራ።ኣብ 
ባሕቲ ታሕሳስ 1918፡ ኣብ ኣልባ ኡሊያ ኣብ ዝተኻየደ ህዝባዊ ኣኼባ፡ ካብ ባናትን 
ትራንሲልቫኒያን ዝተላእኩ ወከልቲ ህዝቢ ብዛዕባ ምጽንባር ናብ ንግስነት ሩማኒያ 
ብወግዒ ኣፍለጡ። እታ ከም ሃገራዊት መዓልቲ ሩማኒያ እትውሰድ ዕለት እዚኣ እያ 

1930 ዓ.ም. ወዲ ፈርዲናንድ ቀዳማይ፡ ማለት ካሮል ካልኣይ፡ ንጉስ ሩማንያ ኰነ’ሞ ናይ ንጉሳዊ 
ቤተ-ሰብ ኣካይዳ ዘለዎ ውልቀ-ምልካዊ ስርዓት ኣተኣታተወ 
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 1940 ዓ.ም. ድሕሪ’ቲ ኣብ ሞንጎ ስርዓት ናዚ ናይ ጀርመንን ሕብረት ቮቭየትን ዝተኻየደ ስምምዕ፡ 
ሰሜናዊ ትራንሲልቫኒያ ናይ ሃንጋሪ፣ በሳራቢያ ድማ ናይ ሕብረት ሶቭየት ኰና። ማርሻል 
ኢዮን ኣንቶኔስኩ ንንጉስ ካሮልካልኣይ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ ስልጣኑ ንወዱ ከረክብ ገደዶ፤ 
ግና ነቲ ስልጣን ባዕሉ ጠቕሊሉ ሓዞ 

1941 ማርሻል ኢዮን ኣንቶኔስኩ ወተሃደራዊ ውልቀ-ውልቃዊ ኣካይዳ ኣስገዲዱ ኣተኣታተወ። 
ሩማንያ ንበሳራቢያ ካብ ኢድ ሕብረት ሶቬት መንዚዓ ዳግማይ ኣብ ትሕቲ ቍጽጽራ 
ንኸተእትዋ፡ ናብ ካልኣይ ኲናት ዓለም (WWII) ተጸምበረት 

1944 ዓ.ም. ብንጉስ ሚካኤል ናይ ንጉሳዊ ቤተ-ሰብ ዕልዋ መንግስቲ ምስተኻየደ፡ ማርሻል ኣንቶኔስኩ ኣብ 
ትሕቲ ቀይዲ ኣተወ። ሩማንያ ምስ ስሙር ኪዳናዊ ሓይሊ ወጊና ኣብ ኲናት ተጸምደት 

1945 ዓ.ም. ስምምዕ ያልታ – ሩማንያ ኣካል ስርዓተ-ሶቬት ኰነት 

1947 ዓ.ም. ንጉስ ሚካኤል ካብ ስልታን ክእለ ተገደደ። ዴሳውያን ንሩማኒያ ከም ህዝባዊት 
ሪፓብሊካዊት ሃገር ፈለጥዋ 

1967 ዓ.ም. ካብ 1965 ኣትሒዙ መራሒ ዴሳዊ ሰልፊ ዝነበረ ኒኮላይ ሰዩሴስኩ፡ ንመሪሕነት ሃገርን 
ንሰልፍን ናብ ሓደ ጸንበሮ 

1968 ዓ.ም. ሰዩሴስኩ ሕብረት ሶቬት ኣብ ልዕሊ ቺኮዝላቫኪያ ተካይዶ ንዝነበረት ወራር ኰነኖ 

1980s ዓ.ም. ዕዳታት ሩማንያ ኣብ ምንካይ ዝዓለመ ሃገራዊ መደብ ናብ ሕጽረት መግቢን ምንካይ ጸዓታዊ 
ተጠቃምነትን ኣምርሐ። ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ መሰላት ድማ ጽንኩራት ቀይድታት ተኣታተዉ 

1982 ዓ.ም. ሩማንያ፡ ሕብረት ሶቬት ካብ ኣፍጋኒስታን ንኽትወጽእ ጻውዒት ኣቕረበት 

1989 ዓ.ም. ሩማንያውያን ኣንጻር ዴሳዊ ስርዓት ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ተቓውሞ ሓበሩ’ሞ ሃገራዊ ምልዕዓል 
ፈጢሩ ንሰዩሴስኩ ካብ ስልጣን ኣለዮ 

1990 ዓ.ም. ኣብ ሩማኒያ፡ ድሕሪ ካልኣይ ኲናት ዓለም (WWII)፡ ሰልፍታት ዘሳተፈ ናጻ ህዝባዊ ምርጫ 
ተኻየደ 

1990 ዓ.ም. -1992 ዓ.ም. እዋን ቍጠባውን ማሕበራውን ዘይርጉእነት፡ ከምኡ’ውንምድንጋር 

1992 ዓ.ም. ሩማንያውያን ኣብ ሓድሽ ቅዋም ድምጾም ሃቡ 

1993 ዓ.ም. ሩማንያ ናብ ቤት-ምኽሪ (ቈንስል) ኤውሮጳ ተጸምበረት’ሞ ከም ዲሞክራስያዊት ሃገር 
ተፈላጥነት ረኸበት 

1996 ዓ.ም. ኣብ ናጻን ዲሞክራስያውን መስርሕ ምርጫ ዝተመርኰሰ፡ ቀዳማይ ሰላማዊ ምስግጋር 
መንግስትን ምቅይያር ፕረዚደንትታትን ተራእየ 

1999 ዓ.ም. ምጅማር መስርሕ ምጽንባር ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተጀመረ 

2002 ዓ.ም. ሩማኒያ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ (NATO) ንኽትከውን ተወሰነ፤ ምስኡ ድማ ኣብ ክሊ 
ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዘይ ቪዛ ናይ ምንቅስቓስ ተኽእሎታት 

2004 ዓ.ም. ኣባልነት ኣብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ከምኡ’ውን ንምኽታም ስምምዕ ኣባልነት ኣብ ኤሮጳዊ 
ሕብረት ዝምልከት ዋዕላ 

2007 ዓ.ም. ኣባልነት ኣብ ኤሮጳዊ ሕብረት 

2019 ዓ.ም. ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ስልጣን ፕረዚደንትነት ናይ ሩማንያ ተራ ክኸውን እዩ 
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 ባህልን ህዝብን  

ባህሊ ክበሃል እንከሎ ብዛዕባ ሓደ ጕጅለ ሰባት ንዘለዎ ሓባራዊ ኣተሓሳስባን ተግባራትን፡ ስምዒታትን ዝገልጽ ኣምር እዩ። ምናልባሽ፡ 
ብዛዕባ ባህሊ ከነረድኣሉ እንኽእል ዝሓሸ ኣብነት፡ ሓንቲ ገጅለ ሰባት ዘለዋ ሓባራዊ መነባብሮ እዩ፤ ማለት ኣባላት እዛ ጕጅለ እዚኣ 
ከመይ ገይሮም ብሓባር፦ ማሕበራዊ ምትሕውዋስ ከምዘርእዩ፡ ከምዘምልኹ፡ ከምዝበሃሃሉ፡ ንገዛእ-ርእሶምን ንስድራ-ቤቶምን 
ከምዝኣልዩ፡ ውሳኔ ከምዝወስዱ፡ ከምኡ’ውን ልምድታት ከምዝለዋወጡ።  

ባህሊ ልክዕ ከም ተንጸብላሊ በረዳዊ ጎቦ ናይ ውቅያኖስ ጌርካ ክምሰል ይከኣል። ዝረአ ክፋል (ንኣብነት - ሙዚቃ፡ መግቢ፡ ልምድታት 
ኣበዓዕላ ጽንብል፡ ቋንቋ፡ ስነ-ጽሑፍ) ኣለዎ፤ ከምኡ ድማ ዘይረአ ክፋል (ንኣብነት - ሃይማኖታዊ እምነት፡ ትጽቢታት፡ ወግዕታት፡ 
ክብርታት፡ ኣእምሮኣዊ ግንዛበታት፡ ማሕበራዊ ጽፍሕታት ወዘተ)።  

ብውልቂ ደረጃ ክረአ እንከሎ፡ ሓደ ኣባል ጕጅለ ነታ ጕጅለ 
ዝውክል እምነትን ጠባይን ክህልዎ ግዴታዊ ኣይኰነን። ብኣንጻሩ 
እኳ ደኣ ምስ ካልኦት ጕጅለታት ተመሳሳልነትን ምትእስሳርን 
ክህልዎ ዝከኣል እዩ። ስለዚ፡ ክንርድኦ ከምእንኽእል፡ ብዛዕባ ባህሊ 
ምዝራብ ብዙሓት ረቛሒታት ኣብ ግምት ከእቱ ዝኽእል 
እተወሳሰበ ኣምር ዘለዎ እዩ። ሓደ ክንግንዘቦ ዝግባእ ኣገዳሲ ነገር፡ 
ቅኑዕ ወይ ግጉይ ዝበሃል ባህሊ ከምዘየለ እዩ።  
ብዘይካ’ዚ ሰባት፡ ጕጅለታት፡ ሕብረተ-ሰባት ኣብ ቀጻሊ መስርሕ 
ፍልቀታዊ ለውጢ እዮም ዝርከቡ። ካብ ሓደ ዞባ፡ ሃገር ድዩስ 
ክፍሊ-ዓለም ናብ ካልእ ብቐሊሉ ክትገይሽ ምኽኣል፡ ፍልቀት 
ቴክኖሎጂ ሓበሬታ፡ ዓለም-ለኻዊ ምስፍሕፋሕ ንግዳዊ 
ምትእስሳራት፡ ከምኡ’ውን ምንቅስቓስ ሰባትን ስደትን፡ ብውልቀ-
ሰብ ድዩስ ብጕጅለ ወይ ብሕብረተ-ሰብ ደረጃ ንዝግበሩ ምውሳኣት 
ዘቃላጥፉ ረቛሒታት እዮም። እዞም ዝተፈላለየ መልክዓት ዝሓዙ 
ምውሳኣት እዚኣቶም፡ ምስ ግዜ፡ ኣብ ባህላዊ ልምድታት ይኹን 
ኣብ ኣተሓሳስባ ለውጢ ከምጽኡ ይኽእሉ።  
ነዚ ናይ ምልላይ መስርሕ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ልምድታት ናይ 
ሩማንያ ብምትኳር ንቐጽሎ።  

ያታዊ ሳዕስዒት ካሉስ/Căluș  

ከም ልሙድ ኣብ ድሮ መዓልቲ ምውራድ 
መንፈስ ቅዱስ ማለት ጴንጤቆስጤ (ድሕሪ 
ፋስጋ 50 መዓልትታት ጸኒሕካ) ይጽወት። እዚ 
ዓይነት ሳዕስዒት እዚ፡ ከምኡ’ውን ዶና (ቅዲ 
ሙዚቃዊ ቅኒት)፡ስርሓት ካይላ ሆሬዙን ጕጅለ 
ደቂ-ተባዕትዮ ኮሊንዳት(ኣብ እዋን ልደት ዝካየድ 
ያታዊ ጽንብል)ን ኣብ ዝርዝር ትሕዝቶ ረቀቕቲ 
ባህላዊ ውርሻታት ናይ ዩኔስኮ ሰፊሮም ይርከቡ።  
እዚ ቅዲ ሳዕስዒት እዚ ኣብ ሙንተኒያ፡ 
ኦልተኒያ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ገለ ክፋል ናይ 
ትራንሲልቫኒያ ይጽወት። ሕማም ናይ ምሕዋይ 
ውጽኢት ከምዝህብ ከኣ ይእመነሉ። ካሉስ ምስ 
ኣምልኾ ናይ ጥንታውያን ኣማልኽቲ ኢሮድያዳን 
ኣራዳን ምትእስሳር ዘለዎ ይመስል፤ ምናልባሽ 
ድማ ምስ’ታ ዳያና እተባህለት ኣምላኽ ሃድንን 
ተፈጥሮን ናይ ግሪኽ ዝተኣሳሰር ክኸውን ዝከኣል 

እዩ። ካሉስ ደቂ-ተባዕትዮ ጥራይ ዝሳተፍዎ ጕጅለኣዊ ሳዕስዒት እዩ። ሳዕሳዕቲ ጻዕዳ ስረን እጅገ ዘይብሉ ናይ ላዕሊ ጻዕዳ ክዳንን 
ለቢሶም፡ ከምኡ’ውን ዘፈርፈር ናይ ሪቦን ዘለዎ ቈቢዕ ወድዮም እዮም ዝቐርቡ። ኣብ ክልተ ዓንካር-ዓንካሪቶኦም ቃጭል ይኣስሩ። 
ምንቅስቓሳት ናይ’ዚ ዓይነት ሳዕስዒት እዚ ተምሳሌት ርግጸትን ኣሳጉማ ፈረስን ዘለዎ ኰይኑ፡ ልዑል መጠን ምንቅስቓስ ኣካላትን 
ምግልባጣትን ኣለዎ። ኣብ እዋን ሳዕስዒታዊ ምንቅስቓስ ዝተሓዝ፡ ወይ ኣብ ምድሪ ንምድጋፍ ዝሕግዝ ስሉምበትሪ እውን ኣሎ።  
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ድራጋይካ/Drăgaica (ከምኡ’ውን ሳንዛይነለ/ Sânzâienele ተባሂሉ ዝፍለጥ) 

ንሳመር-ሶልስቲስ ንምዝካር ኣብ ዕለት 24 ሰነ ዝካየድ 
ጽንብል እዩ። ድራጋይካ ጥዕምቲ ጓል-ሕድርትና 
ኰይና፡ እዚ ጽንብል እዚ ድማ ንኽብራ ዝካየድ እዩ። 
እዚ ያታዊ ጽንብል እዚ ኣዋልድ ዘሳትፍ እዩ። ንሳተን 
ወለል ዝብል ጻዕዳ ቀምሽን ብዕንባባታት መሮር 
እተጠልፈ ዘውድን ይወድያ። እቲ ቀንዲ ጣቋ ናይ’ዚ 
ጽንብል ድማ እቲ ንሳተን ኣብ ግዜ ምሸት ኣብ ዙርያ 
መጋርያ ዝገብራኦ ሳዕስዒት እዩ። ኣብ’ታ ለይቲ እቲኣ 
ሰማያት ተኸፊቱ ተኣምራታውያን ነገራት ክፍጸሙ 
ይኽእሉ እዮም ዝብል ማሪታዊ እምነት ኣሎ። እዚ 
ጽንብል እዚ ፍሩታታት ቀልጢፎም ንኽበስሉ እውን 
ይሕግዝ እዩ ዝብል ማሪታዊ እምነት እውን ኣሎ። 

ባባለ 

ባባለ (“ኣረግቶት ኣንስቲ”) ምስ ምጅማር ወቕቲ ኣየት ዝተኣሳሰር ልምዳዊ ኣካይዳ እዩ። ሰባት ካብ ዕለት 1 ክሳብ 9 ናይ ወርሒ መጋቢት 
ካብ ዘለዋ መዓልትታት ሓንቲ መሪጾምብዛዕባ እቲ ዝተረፈ እዋን ናይ’ቲ ወቕቲ ብዝምልከት ንዘለውዎም ትንበያታት ይዛረቡ። ብመሰረት 
ኣብ’ታ መዓልቲ እቲኣ ዝረአ ኵነታት ኣየር ድማ እቲ ዝተረፈ ክፋል ናይ ዓመት ጸሓይ ድዩስ ደበናን ማይን ዝዓብለሎ ከምዝኸውን 
ይንገር።  

ማርቲሶር/Mărţisor 

ማርቲሶር፡ ንምቕባል ወቕቲ ኣየት ተባሂሉ ኣብ ባሕቲ ናይ ወርሒ 
መጋቢት ዝካየድ ጽንብል እዩ። እዚ ቃል እዚ ድማ ስም ናይ ሓደ 
ቀይሕን ጻዕዳን ሕብሪ ዘለዎ ስልኪ/ገመድ’ሞ ስልማት (talisman)
ዝለገቦ ጠልጠል ዘለዎ እዩ። ቀይሕን ጻዕዳን ሕብሪ ንህይወትን ሞትን 
ዝገልጽ ትርጉም ይወሃቦ። ማርቲሶር ናብ ልቢ ኣብ ዝቐረበ ክፋል ናይ 
ክዳን ብመርፍእ ይለግብ። ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ መጋቢት፡ ኣብ 
ጨንፈር ናይ ገረብ ፍሩታ ይኣስርዎ።  

ሙሰኒቺ 

ሙሰኒቺ ኣብ ዕለት 9 ናይ ወርሒ መጋቢት ይበዓል። ንዝኽሪ ‘ኣርባዓ ሰማእታት ሰባስተ’Ï ዝካየድ ኰይኑ፡ ምስ ምጅማር ዕማማት 
ማሕረስ (ግብረ-ማህጺ) ኣብ ሓደ እዋን መዓልቲ ዝውዕል እዩ። ገለ ሰባት እዞም ሰማእታት እዚኣቶም ምስጠሓሉ ዕንባባታት ናብ ዝባን 
ጽፍሒ ማይ ከምዝተቐልቀሉ ይኣምኑ። ኣብ’ዛ መዓልቲ እዚኣ ፍሉይ ዓይነት ዲዘርት ይዳሎ። ብማይ ዝበሰለ ቢሑቝ (ኣብ ደቡባዊ 
ክፋል ሩማንያ) ተዳልዩ ብሽኮር፡ ቃርፋን ብጁዝ (ካዕካዕ-መሰል) ይቃመም። እቲ ዝበሰለ ቢሑቝ ምስሊ ናይ ዘልኣለማዊ ቀጻልነት፡ 
ማለት ጋድማዊ ምስሊ ቍጽሪ ሸሞንተ ከምዝሕዝ ይግበር። ኣብ ካልኦት ዞባታት (ንኣብነት ሞልዶቫ)፡ እቲ ቢሑቝ ይስንከት’ሞ ብላዕሊ 
መዓርን ጁዝን ይልከ።  
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ስእሊ እተሳእሎም እንቋቝሖታት ፋስጋ 

ፋስጋ ንዝኽሪ ትንሳኤ የሱስ ክርስቶስ ዝጽንበል በዓል ኰይኑ፡ ኣብ 
ዓመተ-ኦርቶዶክሳዊት ክርስትያናዊት ቤተ-ክርስትያን እቲ ዝዓበየ 
በዓል እዩ። ሩማንያውያን ኣብ ዙርያ በዓል ፋስጋ ንዝርከቡ 
ቅዱሳት መዓልትታት ብምስትብሃል እዮም ዝከታተልዎም፤ እዋን 
ምሕዳስ ክሳብ ዘመልክት ግዜ ጽንብል ድማ በዓላቶም የንውሑ።  
ከም ልሙድ፡ ሰባት፡ ቅድሚ እዚ በዓል እዚ፡ ውጽኢት እንስሳ 
ካብ ዝዀኑ መግብታት (ጥልላት) እናተኸልከሉ ን 40 
መዓልትታት ይጾሙ። ሓሙስ ጽግቦ፡ እንቋቝሖታት በሲሎም ኣብ 
ዝባኖም ብቐይሕ ቀለም ስእሊ ዝሰኣለሎም መዓልቲ እያ። 
ብዛዕባ’ዞም ብቐይሕ ሕብሪ ስእሊ ዝግበረሎም እንቋቝሖታት 
ማሪታውያን ዛንታታትን ጽውጽዋያትን ኣለዉ። ካብ’ዞም 
ጽውጽዋያት እቲ ዝያዳ ህቡብ ዝዀነ ዛንታ፡ ማርያም - ኣደ የሱስ፡ 
ወዳ ኣብ ዝተሰቕለሉ እዋን ኣብ እግሪ መስቀሉ እንቋቝሖ ዝመልአ 
ዘንቢል ኣቐሚጣ ከምዝነበረት’ሞ ደም ናይ የሱስ ክርስቶስ 
ከንጠብጥብ እንከሎ ኣብ’ቶም እንቋቝሖታት ስእሊ ከምዝሰኣለ 
ዝገልጽ እዩ።  
ብዙሓት ህዝበ-ክርስትያን ዝርከብወን ሃገራት ስእሊ እተሳእሎም 
እንቋቝሖታት የዘውትራ። ይኹን’ምበር፡ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ሩማንያ ስነ-ጥበባዊ መልክዕ ሒዙ ይርከብ። እንቋቝሖታት እተሓላለኸ 
ትሕዝቶ ዘልዎም ቅርጽታት ይሰኣልዎም፤ ንዓድታት ወይ ዞባታት ናይ ሰኣልቶም ዝውክሉ ዕንባባውን ጂኦሜትሪካውን ንድፈ-
ስልማታት ከኣ እዮም። እዞም መመላኽዒታት እዚኣቶም ፍሉይ ትርጉም ኣለዎም። ንኣብነት፡ ትኹል ሕንጻጽ ንህይወት ዝውክል 
እንከሎ፡ ጋድማዊ ሕንጻጽ ድማ ንሞት ይውክል። ድርብ ሕንጻጽ ናይ ዘልኣለምነት ምልክት ክኸውን እንከሎ፡ ጥምጣማዊ ዕዅልላል 
ሕንጻጽ ድማ ንዘልኣለምነትን ግዜ የመልክት። ንጥውይዋይ ሕንጻጽ ዝወሃቦ ትርጉም ‘ማይ’Ïክኸውን እንከሎ፡ ትርጉም ሳንዱቓዊ ስእሊ 
ድማ ናይ ፍልጠት ምልክት እዩ።ምስ’ዚ ዝተኣሳሰር ኣብ መዓልቲ ፋስጋ ዝካየድ ልምዲ እንተሃልዩ፡ እንቋቝሖታት ንሓድሕዶም 
ብምልጋዕ ቅራፍ ናይ ኣየነይተን ከምዝተርር ምዕዛብ እዩ።  

ጕጅለ ደቂ-ተባዕትዮ ኮሊንዳት 

ልደት፡ ምውላድ የሱስ ክርስቶስ ዝጽንበለሉ ክርስትያናዊ በዓል 
እዩ።ምስ ፋስጋ ሓዊስካ፡ ክልቲኣቶም ኣገደስቲ በዓላት ናይ 
ክርስትና እዮም። እዚ በዓል እዚ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሽሕ 
ዓመታት ሃይማኖታውን ስጋውን መልክዕ ኣጸናብላ ሒዙ 
ንረኽቦ። ኣብ’ዚ ግዜ እዚ፡ በዓል ልደት፡ ኣባላት ስድራ-ቤት 
ዝሓብሩሉን ንሓድሕዶም ህያባት ዝለዋወጡሉን ኣጋጣሚ 
እዩ።  
ኣብ ድሮ ልደት፡ ኣብ ሓውሲ-ከተማታትን ገጠራትን ናይ ሃገረ-
ሩማንያ፡ ጕጅለ መንእሰያት ነቲ ጽንብል ዝውክሉ ዜማታት 
እናኣስምዑ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ይኸዱ። እቲ ዜማዊ ክፋል፡ 
ኣባላት ኮም እንተላይ ዝሳተፍዎ እዩ። እዞም ዜማታት 
እዚኣቶም ካብ ወለዶ ንወለዶ እናተሰጋገሩ ዝኸዱ ኰይኖም፡ 
ኣብ ህጻናትን ነኣሽቱ መንእሰያትን ትምህርታዊ ተራ ዘለዎም 
ኰይኖም ንረኽቦም። እዚ ያታዊ ጽንብል ኣብ 
ሪፓብሊክሞልዶቫ እውን ይጽወት እዩ።  

                         

ዶይና 

ዶይና ካብ’ቶም ከም ዛንታታት ደቂ-ሕድርትና፡ ዛንታውያን ደፍታትን ካልኦት ኣፈ-ታሪኻውያን ፈጠራታትን ዝኣመሰሉ ንሩማንያ 
ዝውክሉ ጽሑፋውያን ኣፈ-ታሪኻውያን ውርሻታት ሓደ እዩ። ዶይና ግጥማዊ ዜማ ኰይኑ ንስምዒታት ትዝታ፡ ጓሂ ወይ ፍቕሪ 
ይገልጽ። ብዘይካ’ዚ ህጻን ናይ ምርራው፡ ናይ ጓሶት ወይ ናይ ጫካ ዜማታት ዶይና ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ሓያለይ ዞባታት ሩማንያ 
ዝዝውተር ዜማ ሓረስቶት እዩ።  
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‘ኢያ’Ï(ናይ ሩማንያ ያታዊ ክዳን ላዕሊ ናይ ደቀ’ንስትዮ)  

ኣካል ናይ ሩማንያ ባህላውያን ክዳውንቲ ደቀ’ንስትዮ ኰይኑ፡ ምስ ግዜ ሕላገት ቀጻልነት ብምዃን ዝቕጽል ዘሎ እዩ። “ኢያ”Ï ኣብ እዋን 
ጽብላት ዝልበስ ካሚቻ ኰይኑ፡ ብዕንቊ ብዝወቀበ ጻዕዳ ዓለባ ተዳልዩ ኣብ ክሳዱ፡ እጅገኡን ኣፍ-ልቡን ዝጥለፍ። እቶም ዝጥለፉ 
መመላኽዒ ምስልታት ቅዲ ዝሓዙ፡ ጂኦሜትሪካዊ ቅርጺ ዘለዎምን ምስ ተፈጥሮ ምትእስሳር ዘለዎምን እዮም። ኣብ’ዚ ዝዝውተሩ 
ሕብርታትን መሳርዕ ምስልን፡ ምስ ደረጃ ዕድመ ወይ ምስ’ቲ ምኽንያት መጥለፊኦም ዝኾነ ኣጋጣሚ ዝፈላለዩ እዮም።  
እዚ ናይ ሩማንያ ክዳን ላዕሊ ናይ ደቀ’ንስትዮ፡ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንቀባእቲ፡ ንናይ ደረቕ ስእሊ ሰኣልቲ፡ ንነደፍቲ፡ ከምኡ’ውን ካብ 
ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ንዝመጹ ሰባት እናመሰጠ ዝመጸ እዩ። ልእልቲ ኢልያና፡ ልእልቲ ኢለና፡ ንግስቲ ሜሪ ነዚ ናይ ሩማንያ ክዳን 
ላዕሊ ናይ ደቀ’ንስትዮ ብዅርዓት ካብ ዝለበሳኦ ኣባላት ንጉሳዊ ቤተ-ሰብ እየን። ግርማዊት ንግስቲ ሜሪ (ንግስቲ ሩማንያ፡ ልእልቲ 

ኤዲንበርግ፡ ሳክሰ - ኮበርግን ጎጻ) ናብ ውልቃዊ ቅዲ ፋሽን ቀየረቶ።  

ክሳብ ዓመተ-2013፡ ሓደ ኣብ ፈይስቡክ እተመስረተ ኮማዊ ጕጅለ ("La 
Blouse Roumaine" ዝተባህለ) ኣብ 24 ሰነ ዝዝከር “ዓለም-ለኻዊ 
መዓልቲ ክዳን ላዕሊ ደቀ’ንስትዮ ናይ ሩማንያ”Ïዝበሃል ፍሉይ ኣጋጣሚ 
ክውድብ ክኢሉ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዝዀነ ይኹን ኵርናዕ ናይ 
ዓለም ዝርከባ ሩማንያውያን ደቀ’ንስትዮ ‘ኢያ’Ï ንኽለብሳ ጻውዒት 
ይቐርበለን። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስ “መዓልቲ ሳንዘይን/Sânziene"፡ 
ማለት ምስ እምነት ብቋልያታትን ልሙዕነትን ዝተኣሳሰር መዓልቲ፡ 
ብሓንሳብ እዩ ዝውዕል።  

ስርሓት ካይላ ሆረዙ 

ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ቫልሺያ ዝመበቆሉ ያታዊ ኢደ-ጥበባዊ ስራሕ 
ኰይኑ፡ ኣብ መስርሕ ዕዮኡ ደቀ’ንስትርዮን ደቂ-ተባዕትዮን የሳትፍ። 
ደቂ-ተባዕትዮ ምሩጽ ሓመድ የምጽኡ’ሞ እቲ ሓመድ ጸርዩ፡ 
ተደቚሱ፡ ተቘምጢዑ፡ ብምሕሳይ ተለዊሱ፡ ተረጊጹን 
ተሳማሚዑን ንካይላዊ ንድፊ ድሉይ ይኸውን። እቲ ውሩይ ካይላዊ 
ፍርያት ሆረዙ ድማ ካብኡ ይስራሕ። ደቀ’ንስትዮ ፍሉይ ጥበብን 
መሳርሒን ተጠቒመን ነቶም በዚ ኣገባብ ዝፈረዩ ዕዮታት ካይላ 
ይውቅጣኦም መጸባበቒ ኣሳእል ይገብራሎምን።እቶም ኣብ’ዚ ዕዮ 
እዚ እንዕዘቦም ሕብርታት ድሙቓት ኰይኖም ደባን ቡናዊ፡ ቀይሕ፡ 
ቀጠልያ፡ ከምኡ’ውን ሰማያዊ የጠቓልሉ። “ስኒ ሓርማዝሆረዙ”Ï
ድማ ምምልኻዓዊ ቅርጽታት ዓሳ፡ ተመን፡ ኩኩናይ፡ ገረብ/ኦም 
ህይወት፡ ቈጽሊ ኰርቺያ ወዘተ ንምውጻእ ኣብ ጠቕሚ ይውዕል።  

ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት  

Ţară, Istorie, Război, Pace, Rege, Conducător, Unire 
Ţară unită, război sângeros, unire mare 

ሃገር፡ ታሪኽ፡ ኲናት/ውግእ፡ ሰላም፡ ንጉስ፡ መራሒ፡ ሕብረት 
ሕብርቲ ሃገር፡ ደማዊ ኲናት፡ ዓቢ ሕብረት 

Cultură, familie, tradiţie, sărbătoare 
Am o familie mare. 
Imi plac sărbătorile, 

ባህሊ፡ ስድራ-ቤት፡ ያታ፡ ጽንብል 
ብዙሓት ዝኣባላታ ስድራ-ቤት እያ ዘላትኒ። 
ጽንብላት እፈቱ እየ። 
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4. ባህላዊ ተዋሳኢነትን ረዓሚነትን 

ባህላዊ ወቕዒ/ነውጺ  

እዚ ናይ ምልላይ ጕዕዞና ዛጊት ኣብ ኣገባብ ሰላምታ፡ ጂኦግራፊ፡ ምምሕዳር፡ ታሪኽን ባህላዊ ልምድታትን ተሓጺሩ እዩ ጸኒሑ። ሕጂ 
ሓንሳብ ዝግ ኢልና ብዛዕባ ሓድሽ ተመኵሮኹም ክንፍትሽ። ከመይ ይስምዓኩም?  
ከም ዝዀነ ይኹን ካልእ ኣብ ሓዳስ ሃገር ዝጣየስ ውልቀ-ሰብ፡ ምስ ናይ መበቆል ሃገርኩም ተመሳሳልነት ዘለዎ ነገር ክትረኽቡን 
ክትርድእዎን ህርድግ ክትብሉ ንቡር እዩ። ዓቕልኹም እተጽብቡሉ፡ ካብኡ ሓሊፉ እውን ቋንቋኣ ክትዛረብዎ ኣብ ዘይትኽእሉሉ ሃገር 
ኴንኩም እትገብርዎ ክሳብ ዝጨንቀኩም እትዋጠሩሉ እዋን ክህሉ እዩ።  
ባህላዊ ነውጺ ክበሃል እንከሎ፡ ሓደ ሰብ ዘይንቡር ቅዲ መነባብሮ ከጋጥሞ እንከሎ ዝስምዖ መኣዝን ናይ ምስሓት ኵነት እዩ። ዕቑባት 
ስደተኛታትን ካልኦት ኣጋይሽን ንሓድሽ ባህሊ ክርድኡ ካብ ዘይምኽኣሎም እተላዕለ ዘጋጥም ጸቕጢ ኣእምሮ ከጋጥሞም ልዑል ተኽእሎ 
ኣሎ። እዚ ኵነተ-ጸቕጢ ኣእምሮ “ባህላዊ ወቕዒ/ነውጺ”Ïተባሂሉ ይጽዋዕ።  
ኣብ’ዚ ቀጺሉ ዝረአ ንድፈ-ስእሊ ከምእንርእዮ፡ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ባህላዊ ነውጺ ኣለዉ፦  

ቅድሚ ምእታውኩም ኰነ ንሓጺር እዋን ድሕሪ ምእታውኩም ህንጡይነት ክስምዓኩም ይኽእል፤ ድሕሪኡ ቁሩብ ፍርሒ፣ ስዒቡ ከኣ 
ልዑል መጠን ባህታ፤ ልዑል መጠን ተስፋን ትጽቢታትን ይህልወኩም፤ መሳጢ ግዜ። ኩሉ ነገር ሓድሽ ብምዃኑ፡ ክለዓሉ ዘለዎም 
ሕቶታት ማእለያ ዘይብሎም እዮም። ገለ ሰባት ልዑል ርእሰ-ተኣማንነት ሃለይዎም፡ ንግድላቶም ባዕሎም ይፈትሑን ኣጨነቕቲ ምስ 
ዝዀኑ ኵነታት ይቃለሱን።  

1: ሕጽኖት (ተመሳጥነት)  

ደረጃ 2: ብስጭት (ዓቕሊ-ጽበትን ገርጨውጨውን)  

መንበሪ ገዛ ምድላይ፡ ስራሕ ምድላይ፡ ኣብ ናይ ቋንቋ ስልጠና ምምዝጋብ ወይ ደቅኻ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ከምዝምዝገቡ ምግባር ምሉእ 
ግዜኻ ክሕዙ ዝኽእል ተግባራውያን ጉዳያት እዮም። ውረድ-ደይብ መሊኡ እዩ። ኣብ ገሊኡ መዓልቲ እወታዊ ስምዒት ክህልወና፣ ኣብ 
ዝቕጽል መዓልቲ ድማ ኣሉታዊ ስምዒት ክሓድረና ንቡር እዩ። ካብ’ቲ ምስ ናይ መበቆልሃገርና ዘሎ ተመሳሳልነት እቲ ፍልልይ ዝለዓለ 
ይኸውን እሞ፡ ንኹሉ ብፍልይ ዝበለ ኣጠማምታ ክንጥምቶ ንኽንጅምር ክንፍተን ንኽእል ኢና።  
እነንጸባርቖም ምልክታት እዞም ዚስዕቡን ካልኦትን ክዀኑ ይኽእሉ፦ ዓቕሊ-ጽበት፡ ቀጨውጨው፡ ሕርቃን፡ ምድንጋር፡ ድኻም፡ 
ስምዒት ጽምዋ፡ ጣዕሳ ብዛዕባ ስድራ-ቤትካ ሓዲግካ ምምጻእ።  

ደረጃ 3: ምትኽኻል (ወይ ናብ ንቡር ኵነት ምምላስ) 

ኣብ’ዚ እዋን እዚ ዝሓሸ ክእለት ቋንቋ ተጥርዩ፣ ብዛዕባ ሩማንያን እቲ ዘዕቈበኩም ኮምን ዝሓሸ መረዳእታ ይህልወኩም። ናይ 
ትስፉውነት ስምዒት ከተንጸባርቑ ትጅምሩን ኣብ ኮማዊ ንጥፈታት ምስታፍ ትጅምሩን። ብዛዕባ ኣንፈት መጻኢኹም ዝሓሸ ኣመታት 
ይህልወኩም።  

ቅድሚ ማእታው ግዜ ምእታው ሕጽኖት ብስጭት ምትኽኻል ምርዓም 

ኣዝዩ ሕጉስ 
ንጹል 
ኣብ ቅዛነት ዘሎ 
ተኣፋፊ ዝኵነቱ 
ዝሓረቐ 

ንኵነታትካ ትዋጽኣሉ ኣለኻ፡ 
ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ነገር 
ትግንዘቦ  

ስምዒት ልባዊ ምቅርራብ 

ሕጉስ 
ዝፈርሐ 
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ኣብ ማእከል እዚ ሓድሽ ባህልኹም ኴንኩም ዝያዳ ምቹእነት ይስምዓኩም። ሓደስቲ ፈተውቲ ኣጥሪኹም ብዝያዳ ተሳተፍቲ 
ትዀኑ። ብዛዕባ ኣገባብ ኣሰራርሓ ትካላዊ ይኹን ማሕበራዊ ስርዓታት ብዝያዳ ርዱኣት ትዀኑ፤ ብዛዕባ ኣብ ሩማንያ ተጣዪስኩም 
ናብራኹም ክትመርሑ ምጅማርኩም ድማ ዝዀነ ይኹን ስምዒት  ጣዕሳ ኣይህልወኩምን። ንህይወትኩም ዝምልከት ውጥን 
ከተውጽኡ ትጅምሩ - ምናልባሽ ብዛዕባ ትምህርትኹም ምቕጻል፡ ወይ ዝሓሸ ዕድል ስራሕ ምርካብ። ሕጉሳት ትዀኑ። 

 
ነዚ ዝምልከት ሰሌዳ ግዜ ክህሉ የልቦን። ብመሰረት ዘለና ተመኵሮ ግን፡ ቋንቋ ዘየጽንዑ ወይ ካልእ ባህላዊ ድሕረ-ባይታ ምስ 
ዘለዎም ብጾቶም ዘይዋስኡ ስደተኛታት፡ ካብ’ቶም ከምኡ ዝገብሩ ስደተኛታት ንላዕሊ ንዝነውሐ ግዜ ብባህላዊ ነውጺ ክሳቐዩ 
ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ። እዚ ጉዳይ እዚ፡ ኣብ’ቲ ሓደ ሰብ ናብ ሓድሽ መገዲ ንምእታው ዘለዎ ደረጃ ፍቓደኛነት ኣዝዩ ዝምርኮስ እዩ። 
ከምኡ’ውን ካብ’ቲ ኣብ ኣባላት ስድራ-ቤትን ፈተውትን እንረኽቦ ደረጃ ደገፍ ይምርኮስ።  
ንባህላዊ ነውጺ ቀልጢፍና ንኽንዕወተሉ ዝሕግዙና ምኽርታት፦  
• ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት ዓርከ-መሓዛ ነጥሪ። ኣባላት ኮምና ምስ ዝዀኑ ሰባት ንራኸብ፤ ምስ ሓደስቲ ሰባት፡ 

ወጻእተኛታትን ሩማኒያውያንን ንምርኻብ እውን ድሕር ኣይንበል ወይ ኣይፍራሕ።  

ደረጃ 4: ምርዓም (ተቐባልነት) 

ባህላዊ ነውጺ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ዝጸንሕ ተመኵሮ እዩ? 

• ቋንቋ ሩማንያ ነጽንዕ።  
• እቲ ዘለና ባህላዊ ኣካያዳ “ቅኑዕ”Ï እቶም ናይ ካልኦት ሰባት ኣካይዳታት ከኣ “ግጉያት”Ï እዮም ኢልና ኣይንሕሰብ። ፍርዳዊ 

ኣረኣእያ ነወግድ፤ ነቶም ካብ ካልእ ባህልታት ዝዀኑ ሰባት ካብ ነናይ ገዛእ-ርእሶም ኣረኣእያታት ተበጊስና ክንርድኦም 
ንፈትን።  

• ብዛዕባ ባህልና ንሕሰብ፤ ከምኡ’ውን ከመይ ገይሩ ንኣረኣእያታትናን ተግባራትናን ከምዝጸልዎ።  
• ኣብ ገዛና ዝተጋነነ ግዜ ኣይነጥፍእ።ኣብ ንጥፈታት ናይ ዘየንግስታውያን ትካላት ከም ወለንተኛታት ንሳተፍ፣ ንገዛእ-ርእስና 

ብዝተፈላለዩ ኮማዊ ንጥፈታት ጽምድቲ ንግብራ።  
• ኣብ ኣልኮል ኣይንወከል። ዝያዳ እናኣዘውተርናዮ ምስከድና ናብ ዝገደደ ጽፍሒ ቅዛነት ከእትወና እዩ። ንንውሕ ዝበለ እዋን 

ምስእነዘውትሮ ድማ ክንወጽኣሉ ኣብ ዘይንኽእል ወልፊ ከእትወና እዩ።  
• ምንቅስቓስ ኣካላት ንግበር። ብእግርና ንጐዓዝ፡ ንጕየ ወይ ብሽክለታ ንዘውር።  
• ሓገዝ ንሕተት። ኣብ ኵላቶም ዞባታት ናይ ሩማንያ፡ ዞባውያን ማእከላት ማሕበራዊ ውህደትኣለዉ፤ ኣብ ከባቢና ድማ ኣብ 

ዘድልየና እዋን ንኸዘራርባና ድሉዋት ዝዀና ህዝባውያን ትካላት ይርከባ እየን።  
• ንገዛእ-ርእስና ኣመና ኣይነኽብደላ።ባህላዊ ነውጺ ንቡር ወይ ሓደ ናብ ሓድሽ ባህሊ ዝመጸ ሰብ ክንሓልፎ ዘለዎ ተመኵሮ 

እዩ፤ ግዜ ድማ ይወስድ እዩ።  

ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Vesel / trist, optimist / pesimist, mulţumit/nemulţumit 
Sunt fericit. 

ሕጉስ / ጕሁይ፡ትስፉው / ዘይትስፉው፡ዕጉብ / ዘይዕጉብ 
ኣነ ሕጉስ እየ። 



27 

 



28 

 

5. መዓልታዊ ህይወት ኣብ ሃገረ-ሩማንያ 

መጓዓዝያ 

ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ናይ ሃገረ-ሩማንያ ነኣሽቱ ባቡራት ከተማ፡ ኣውቶቡሳትን ኤሌክትሪካውያን ኣውቶቡሳትን ኣለዋ። ኣብ ከተማ 
ቡካሬስት፡ መርበብ መስመራት ትሕተ-ምድሪ (ሜትሮ/Metrou) እውን ኣሎ። ኣብ ነፍሲወከፍ ህዝባዊ መጓዓዝያ እትጥቀሙሉ እዋን 
ቅቡልነት ናይ መጓዓዚ ትኬትኩም/ኤሌክትሮኒካዊ ካርድኹም ከተረጋግጹ ይግባእ፤ እንተዘየሎ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክትከፍሉ ተኽእሎ 
ኣሎ። ካብ ሓደ መልክዕ መጓዓዝያ ናብ ካልእ ኣብ እንሰጋገረሉ እዋን ድማ ንትኬትና ከነቐይሮ ይግባእ።  
ኣብ ኵላተን ከተማታት፡ ኣብ ጥቓ መዋፈሪታት/ፌርማታታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝርከቡ ትኬታት ዝሽየጡሎም ፍሉያት ቦታታት 
(ኪዮስክታት) ኣለዉ።ዋጋ ሓንቲ ጕዕዞ ትኬት፡ ካብ ሓንቲ ከተማ ናብ ካልእ፡ ካብ 1,5 ክሳብ 3,5 ሮን/RON ይፈልላለ።መዓልታዊ 
ህዝባዊ መጓዓዝያ ክንጥቀም እንተዄንና፡ እቲ ብዓይኒ ወጻኢታት ተራእዩ ንዓና ዝሓይሽ ኣማራጺ ወርሓዊ ካርድ ምግዛእ ክኸውን 
ይኽእል እዩ። ኣብ ነፍሲወከፍ ከተማ፡ ነፍሲወከፍ ከባብያዊት ኩባንያ ህዝባዊ መጓዓዝያ፡ ንትኬታትን መስመራት ጕዕዞን ዝምልከት 
ሓበሬታ ዘስፈረ ናይ ገዛእ-ርእሳ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታ ኣለዋ። ሓንቲ ኣብነት ንምጥቃስ፦www.ratb.ro 

 
ብህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ እትንቀሳቐሱሉ እዋን፡ ብዛዕባ’ዞም ቀጺሎም 
ዝጥቀሱ ማሕበራዊ መምርሒታት ኣስተውዕሉ፦  
• ሙዚቃ ክትሰምዑ ድዩስ ኣብ ተንቀሳቓሲት ተሌፎንኩም 
ተንቀሳቓሲ ስእሊ ማለት ቪድዮ ክትርእዩ ምስእትደልዩ፡ ኣብ እዝኒ 
ዝለግብ መስምዒ (ሄድ-ሰት) ተጠቐሙ። 
• ንሽማግለታት፡ ንስንኩላን ወይ ነፍሰጾራት ካብ መቓምጦና 
ተንሲእና ኮፍ ነብሎም። 
• መራሒ ኣውቶቡስ ኣብ ፌርማታኡ ጥራይ ደው ክብል 
ከምዝፍቀደሉ ኣይንረስዕ። 
• ኣብ ህዝባውያን መጓዓዝያታት ሽጋራ ምትካኽ ብፍጹም 
ክልኩል ተግባር እዩ። 
• ካብን ናብን ናይ ሜትሮ መደበራት/ፌርማታታት ኣብ 
እንንቀሳቐሰሉ እዋን ተንቀሳቓሲ መሳልል (ኢስካለይተር) ክንጥቀም 
ምስእንደሊ፡ ሰባት ብጸጋማይ ሸነኽ ኣቢሎም ብቕድሜና ክሓልፉ 
ምእንቲ ክኽእሉ፡ የማናይ ሸነኽ ንሓዝ።  

ኣብ ኵላተን ከተማታት ታክስታት ኣለዋ። ዝበዝሕ ግዜ ሕብረን ብጫ እዩ። ታክስታት ዘኽፍላኦ ዋጋ ካብ ሓንቲ ከተማ ናብ ካልእ 
ዝፈላለ እኳ እንተዀነ፡ ብማእከላይ ገምጋም ግን ዋጋ ሓደ ጕዕዞ ናይ ታክሲ ካብ 15 ክሳብ 20 ለይ/lei ይበጽሕ። ዋጋ ሓደ ኪሎ-ሜተር 
ኣብ ማዕጾ ናይ ታክሲ ክጸሓፍ ይግባእ። መራሕቲ ታክሲ ኣውቶማቲካዊት ቀማሪት ተጠቒሞም ሕሳብኩም ክሕብሩኹምን ቅብሊት 
ክህቡኹምን ግዴታ ኣለዎም። ይኹን’ምበር ገለ መራሕቲ ታክሲ ብዛዕባ ጠቕላላ ሕሳብ ጕዕዞ ዋጋ-ዕዳጋ ንኽገብሩ ፍቓደኛታት እዮም። 
ኣብ’ዚ ጉዳይ እዚ፡ ካብ’ቲ ንቡር ክፍሊት ንላዕሊ ከኽፍሉና ስለዝኽእሉ ጥንቁቓት ክንከውን የድሊ።ታክስታት ሩማንያ 
ብኤሌክትሮኒካዊ ካርድ ኣቢሉ ሕሳብ ዝቕበል POS-es ስለዘይብለን፡ ሕሳብ ግድን ብጥረ-ገንዘብ እዩ ዝኽፈል። መራሕቲ ታክሲ ማልስ 
ናይ ምሃብ ጸገም ከጋጥሞም ስለዝኽእል፡ እኹል መጠን ገንዘብን ሽሩፍን ምህላው ኣገዳሲ እዩ።  

ኣብ ሩማንያ፡ ማካይን ብየማናይ ሸነኽ ጽርግያ እየን 
ዝጐዓዛ። ጽርግያ ምስጋር ዝከኣል፡ በቶም መስገሪ ናይ ኣጋር 
ተመልኪትሎም ዘሎ ሸነኻት ናይ ጽር  ግያ’ሞ መብራህቲ 
ትራፊክ ቀጠልያ ምልክት ምስሃበ ጥራይ እዩ።መስገሪ 
ምልክት ናይ ኣጋር ተጓዓዝቲ ብዘይተገብረሎም ቦታታት 
ምስጋር ንሓደጋ ዘቃልዕ እዩ።መብራህቲ ትራፊክ ኣብ 
ዘይብሎም ቦታታት፡ ቅድሚ ምስጋርና ናባና ገጸን ዝመጻ 
ማካይን ከይህልዋ ንምርግጋጽ የማነ-ጸጋምና ክንጥምት 
ይግባእ። ንዝመጽኣና ማካይን ዝዅል ገረብ ድዩስ 
መጠዋውዮ ኣብ ዘለዎ ጽርግያ ንሳገር ከምዘየለና ነረጋግጽ። 
ነኣሽቱ ህጻናት ንበይኖም ጽርግያ ክሳገሩ ኣይግባእን።  
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ኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት  

ፍሉይ ንኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት እተመደበ ቍጽሪ ተሌፎን 112 
እዩ። እዚ ቍጽሪ እዚ ዳርጋ ኣብ ኵላተን ሃገራት ኤውሮጳ ዝውቱር 
እዩ። ኣብ እትድውሉሉ እዋን ንኦፐረይተር ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመኩም 
ህጹጽ ረድኤት ዝጠልብ ኵነታትን ኣበይ ከምዘለኹምን ክትሕብሩ 
ተዳለዉ። ብዛዕባ ኵነታትኩም ከተረድኡ ምስዘይትኽእሉ፡ 
“ሓግዙኒ/Help” ኢልኩም ንተሌፎንኩም ከፊትኩም ሕደግዋ። እዚ 
ምግባርኩም፡ ኦፐረይተር ነቲ ዘለኹሞ ቦታ ደልዩ ኽረኽቦ ዝሕግዝ 
እዩ። ብዘይ ዕቱብ ምኽንያት ናብ 112 ኣይንደውል። ህጹጽ ረድኤት 
ዝጠልብ ኵነታት ዘይብልኩም ክነስኹም ናብ’ዚ ቍጽሪ እዚ 
ምስእትድውሉ፡ ብገንዘብ ክትቅጽዑ ኢኹም።  

ኣገልግሎታት ህጹጽ ረድኤት 

ፍሉይ ንኣገልግሎት ህጹጽ ረድኤት እተመደበ ቍጽሪ ተሌፎን 112 እዩ። እዚ ቍጽሪ እዚ ዳርጋ ኣብ ኵላተን ሃገራት ኤውሮጳ ዝውቱር 
እዩ። ኣብ እትድውሉሉ እዋን ንኦፐረይተር ብዛዕባ’ቲ ዘጋጠመኩም ህጹጽ ረድኤት ዝጠልብ ኵነታትን ኣበይ ከምዘለኹምን ክትሕብሩ 
ተዳለዉ። ብዛዕባ ኵነታትኩም ከተረድኡ ምስዘይትኽእሉ፡ “ሓግዙኒ/Help” ኢልኩም ንተሌፎንኩም ከፊትኩም ሕደግዋ። እዚ 
ምግባርኩም፡ ኦፐረይተር ነቲ ዘለኹሞ ቦታ ደልዩ ኽረኽቦ ዝሕግዝ እዩ። ብዘይ ዕቱብ ምኽንያት ናብ 112 ኣይንደውል። ህጹጽ 
ረድኤት ዝጠልብ ኵነታት ዘይብልኩም ክነስኹም ናብ’ዚ ቍጽሪ እዚ ምስእትድውሉ፡ ብገንዘብ ክትቅጽዑ ኢኹም።  

ፖሊስ 

ኣባላት ፖሊስ ህዝባዊ ስርዓትን ድሕነትን ናይ ምውሓስ ሓላፍነት 
ይስከሙ። ኣባላት ፖሊስ ብእግሮም ድዩስ ብማካይን ኣብ ናይ 
ሓለዋ ኰለላ ተጸሚዶም፡ ኣብ ጐደናታት ክንርእዮም ንቡር እዩ። 
ንኣባላት ፖሊስ ነኽብሮም ደኣ’ምበር ኣይንፍርሓዮም። ሓደ ኣባል 
ፖሊስ ደው ኣቢሉ መለለዪ ወረቐትና ከነርኢ ምስዝሓተና፡ ዘድሊ 
ምትሕብባር ክንገብር ደኣ’ምበር ክንሃድም ኣይግባእን። ንሕቶ 
ፖሊስ ክትምልሱ ሕጋዊ ግዴታ ኣለኩም። እቲ ዝሓተኩም ኣባል 
ፖሊስ ድማ ብኣኽብሮት ከዘራርበኩምን መሰልኩም 
ከኽብረልኩምን ግዴታ ኣለዎ።  
ንኣባላት ፖሊስ ገንዘብ/ብላዕ ምሃብ ዘይሕጋዊ እዩ። እዚ ናብ 
ዘይተደልየ ኵነታት ከእትወኩም ይኽእል እዩ። ብቛንቋ ሩማንያ 
ድዩስ ብእንግሊዝኛ ክትዛረቡ ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ናይ 
ቃል ተርጓሚ ንኽግበረልኩም ሕተቱ ወይ መጺኡ 
ንኽተሓባበረኩም እትፈልጥዎ ሰብ ደዊልኩም ጸውዑ። ዝዀነ 
ይኹን ኣባል ፖሊስ ገንዘብ ክትህብዎ ምስዝሓተኩም ወይ ካብ 
ገለ ጸገም ንኽትወጹ ክትከፍልዎ ምስዘገድደኩም፡ ብናጻ መስመር ተሌፎን 0800.806.806 ደዊልኩም ሓብሩ። እዚ ብዘይ ዝዀነ 
ይኹን ክፍሊት ንጉዳያት ብልሽውና ዝምልከቱ ጥርዓናት እተቕርቡሉ መስመር እዩ።  

ትካላትን ደገፍ ዝህባ ውድባትን  

ምስ ዝተፈላለያ ትካላትን ውድባትን ኣብ እንዋስኣሉ እዋን፡ ቈጸራ ምኽባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ቈጸራ ምስዝህልወና’ሞ ካብ 
ግዜና ብልዕሊ 15 ደቓይቕ ምስእንድንጒ፡ ንግዜ ቈጸራና ክንከስሮ ዝከኣል እዩ። ስለዚ ንዝነውሐ ግዜ ክንጽበ ንግደድ ማለት እዩ። 
ክንሳተፎ ዝግባእ ኣገዳሲ ኣኼባ ምስዝህልወና፡ ገለ ደቓይቕ ቅድሚ ምጅማር ኣብ ቦታ ኣኼባ ክንበጽሕ ኣገዳሲ እዩ።  
ምስ ገለ ውድባዊ ትካል ድዩስ ህዝባዊ ትካል-መዚ ኣብ ዝነበረና ቈጸራ ኣብ እንሳተፈሉ እዋን ኣድለይቲ ዝበሃሉ ሰነዳት ሒዝና 
ክንቀርብ ኣገዳሲ እዩ፦ ፓስፖርት፡ ወረቐት መንበሪ ፍቓድ ወዘተ።  
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 መዓልታዊ ዝግበር ዕድጊ/ኣስፔዛ  
ናይ ድኳናት ዋጋታት፡ ዋጋ-ዕዳጋ ዘፍቅዱ ኣይኰኑን። እቲ እንኮ ቅቡል መዐደጊ ባጤራ ለይ (ዓለም-ለኻዊ ኮድ መጸውዒኡ – ሮን/
RON) እዩ። ዘለና ገንዘብ ናይ ካልእ ባጤራ ምስዝኸውን፡ ናብ ዝዀነ ይኹን ባንክ ድዩስ ቤት-ጽሕፈት ሸርፊ ብምኻድ ናብ RON 
ክንቅይሮ ዝከኣል እዩ። ካርድ ናይ ባንካዊ ኣገልግሎት ምስዝህልወና፡ ዳርጋ ኣብ ኵላቶም ዓበይቲ ኣብያተ-መሸጣ፡ ብመጠኑ ድማ ካብ 
ማእከሎትን ነኣሽቱን ኣብያተ-መሸጣ ክንዕድግ ንኽእል ኢና።  

መግቢ  

ኣብ ሃገረ-ሩማንያ ዝዝውተር ትሕዝቶ ኣመጋግባ፡ ውጽኢት ናይ 
ተኻታተልቲ ታሪኻውያን፡ ጂኦግራፊካውያንን ሃይማኖታውያንን 
ጽልዋታት እዩ። ዓይነታት መግቢ ናይ ሩማንያ መብዛሕትኦም ስጋ 
ዝሓወሱ እዮም። ስጋ ሓሰማ እቲ ቀንዲ ፍቱው ዓይነት ስጋ 
ክኸውን እንከሎ፡ ድሕሪኡ ዝስርዑ ድማ ስጋ ደርሆ፡ ስጋ ከብቲ፡ 
ስጋ ዓሳን ስጋ በጊዕን እዮም። ብዙሓት ዓይነት ኣሕምልቲ 
ስለዝፈርዩ ከም መሰነይታ ናይ ስጋ ክቐርቡ ዝከኣል እዩ። ገለ 
ፍልይ ዝበሉ ናይ ሩማንያ መግብታት ክንጠቅስ፦  
ሳርማለብቘጽሊ ካውሎ ዝተጠቕለለ ስዅላል ሩዝ፡ ኣሕምልትን 

ምቱር ስጋን። 
• ሳላታ ዲ ቪነተቅልዋ መለንዛን ወይ ሰላጣ መለንዛን ብሽጉርቲ 

እዩ።  

• ሚቺሕውስዋስ ስጋ ግዕዝም ኰይኖም ብቢራ ተሰንዮም ኣብ 
ናይ ቅርዓት ድግሳት ይእንገዱ።  

• ቾርባ ዶ ቡርታብስምብር፡ ጻዕዳ ሽጉርቲ፡ መጺጽ ላህመትን 
ኣቸቶን እተዳለወ መረቕ ትሪባ።  

• ንመግቢ ዝምልከቱ ሓያለይ ምስላታት ሩማንያ ኣለዉ። ገለ 
ካብኣቶም፦  

ሓወይ፡ ሓወይ - ዋጋ ፎርማጆ ግዳ ክኽፈል ኣለዎ። 
ክልተ ሰባት ኣብ ዝበልዑሉ፡ ሳልሳይ እውን ክበልዕ ይኽእል። 
ሎሚ እንቋቝሖ ዝሰረቐስ ጽባሕ ላም ክሰርቕ ነይሓንኽ።  

ቀዳመ-ሰንበት  

ኣብሮማንያተቛማትንትካላትን (ብዘይካፖሊስ፣ሆስፒታላትንመጥፋእቲሓዊን) 

ቀዳምንሰንበትንይዕጸዉ።ክትፈትሕዎዘለኩምፀገምእንተልዩካብሰኑይእስካብዓርቢኣብዘለዋመዓልቲታትንምውጋንተልም።ቀዳምንሰንበት
ንመብዛሕትኦምመደብራት፣ሙዝየማት፣ኣብያተብልዒ፣ወዘተክፉታትእዮም። 

ህዝባዊበዓላት  
ወግዓውያን በዓላት (ወይ ሕጋውያን መዓልትታት ዕረፍቲ) ክበሃል እንከሎ፡ ኣብያተ-ጽሕፈት ትካላትን ውድባትን (ብዘይካ ፖሊስ፡ 
ሆስፒታላትን መጥፋእቲ ሓውን) ኣብ ቀዳመ-ሰንበት ንጥፈታተን ዘቋርጻሎም መዓልትታት እዮም። 

ወግዓውያን በዓላት ናይ ሩማንያ እዞም ዚስዕቡ እዮም፦  

1ን 2 ን ጥሪ ሓድሽ ዓመት 

24ጥሪ መዓልቲ ሩማንያዊ ሕብረት ሕልቅነታት 

ሚያዝያ/ግንቦት፡ 
ዓመታዊ ኣብ ሓንቲ ዕለት ዝውዕል ኣይኰነን 

ናይ ፋስጋ ሰኑይ 

1ግንቦት መዓልቲ ሰራሕተኛታት 

1 ሰነ መዓልቲ ህጻናት 

ግንቦት/ሰነ 
50 መዓልትታት ድሕሪ ፋስጋ 

ናይ ጴንጤቆስጤ ሰኑይ 

15 ነሓሰ ዕርገት (ቅድስቲ ማርያም) 

30 ሕዳር ቅዱስ ኣንድሪው 

1 ታሕሳስ ሃገራዊ መዓልቲ ናጽነት 

25፡ 26 ታሕሳስ ልደት 
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ወተሃደራዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት  

ድሕሪ ዓመተ-2007፡ ወተሃደራዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት ግዴታዊ ኣይኰነን። ኣብ ሃገራዊ ሰራዊት ክጽንበሩ ዝደለዩ ሩማንያውያን ድሕሪ 
መበል 18 ዓመት ዕድሚኦም ክገብርዎ ግና ይኽእሉ እዮም።  

ውልቃውያን መምርሒታት ውሕስነታዊ ድሕነት  

• ኣብ ህዝባዊ ቦታ ኣብ እንህልወሉ እዋን መፍትሕና፡ ሳንጣና ድዩስ ካልእ ውልቃዊ ንብረታትና ዝከታተሎ ሰብ ዘይብሉ 
ኣይንሕደጎ።  

• ካብ ገዛና ኣብ እንወጽኣሉ እዋን ማዕጾ ብግቡእ ንዕጾ  
• ንዘለዉና ከም ወርቂ፡ ኮምፕዩተርን ኣገደስቲ ሰነዳትን ዝኣመሰሉ ክቡራት ንብረታት ኣብ ውሑስ ቦታ ንኣርንቦም። 

ንቕዳሓት ናይ ሰነዳትና ኣብ ውሑስ ቦታ ነቐምጦም።  
• መንነትና ንምርግጋጽ ንዝምልከቶ ሞያዊ ከነርእዮም ክሳብ ዘይተሓተትና፡ ንሰነዳትና ንዝረኸብናዮ ሰብ ኣይነረክቦም – 

ፓስፖርት፡ መጽንሒ ፍቓድ ወዘተ። ነዞም ሰነዳት እዚኣቶም ክሕዞም መሰል ዘለዎ ኣካል የልቦን።  

ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Mașina, metrou, tramvai, autobuz, tren, avion 
Avionul zboară. 

ማኪና፡ ትሕተ-ባይታዊ መስመር መጓዓዝያ፡ ሓዲዊ መስመራት 
ናይ ባቡር ከተማ፡ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ነፋሪት 
እታ ነፋሪት ትበርር። 

Masă, mâncare, prieteni, acasă 
Mâncăm acasă. 

መኣዲ፡ መግቢ፡ ዓርከ-መሓዛ፡ ቤት። 
ኣብ ቤትና/ገዛና ኴንና ንምገብ/ንበልዕ ኣለና። 
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6. መሰላትን ሓላፍነታት (ግቡኣት)ን 

መሰላት፡ ውልቀ-ናጽነታትን ግቡኣትን  

ኵላቶም ብሕጋዊ መገዲ ኣብ ሩማንያ ዝነበሩ ሰባት፡ ተጠቀምቲ ናይ’ቶም ብመሰረት ሃገራዊ ቅዋም ንዜጋታት ሩማንያ ዝጸደቑሎም 
መሰረታውያን መሰላት፡ ውልቀ-ናጽነታትን ግዴታታትን እዮም፦  

ኣብ ሩማንያ ከም እትቕመጡ 
ስደተኛታት መጠን፡ ንሃገራዊ ቅዋም ናይ 
ምግንዛቡን ምኽባሩን ግዴታ ኣለኩም። 
ኵላቶም ሕጋጋት ሃገር ንህዝቢ ብወግዒ 
እዮም ዝሕበሩ። ብሕቡእ ዝወጹ 
ሕጋጋት የለዉን። ዋላ ነቶም 
ዘይትፈልጥዎም ሕጋጋት ከይተረፈ ናይ 
ምኽባሮም ግዴታ ኣለኩም።  
ዝዀነ ይኹን ካብ’ዞም መሰረታውያን 
መሰላትን ውልቀ-ናጽነታትን፡ ‘ፍጹም’Ï
እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኰነን። ንመሰል 
ካልኦት ዜጋታት ንምግሃስ ድዩስ ኣብ 
ዋጋ-ዕዳጋ ንምእታው ክትጥቀሙሎም 
ኣይትኽእሉን ኢኹም። መሰላት ማዕረ-
ማዕረ ግዴታታት እዮም ዝመጹ። 
ንኣብነት፡ መሰል ሃይማኖታዊ ናጽነት 
ኣለኩም ክበሃል እንከሎ፡ ንሃይማኖታዊ 
እምነታት ናይ ካልኦት እውን ከተኽብሩ 
ግዴታ ኣለኩም ማለት እዩ። ብኸም’ዚ 
ዚስዕብ ዝርዝር ክቐርቡ ይኽእሉ፦  

መሰላት ግዴታታት 

ሲቪላዊ 

ምስ ካልኦት ብማዕረ ንኽትረኣዩ ዘለኩም መሰል 
መሰል ውልቃዊ ብሕትውና 
መሰል ውልቃዊ ድሕነት 

ኣብ ዘይሻርነታዊ ቤት-ፍርዲ ቀሪብኩም ርትዓዊ ፍርዳዊ መስርሕ 
ንኽካየደልኩም ዘለኩም መሰል 

ሕጊ ምፍላጥ፡ ምኽባር፡ ምእኡ ምምእዛዝን ስሊኡ ምጥባቕን 
ንኻልኦት ብማዕርነትን ኣኽብሮትን ምጥማት 
መሰል ብሕትውና ናይ ካልኦት ብምሕላው 

ብሕጊ ምምእዛዝ 

ማሕበራዊ 

ብሰብኣዊ ክብረትን ኣኽብሮት ክትተሓዙ 
እኹል መግቢ፡ ክዳንን መጽለሊን ክህልወኩም 

ኣብ ንጹህን ጥዑይን ኣከባቢ ንኽትነብሩ 

ንኻልኦት ብክብረትን ኣኽብሮት  ክንሕዞም 
ንማሕበራዊ ፍትሒ ክንድግፍን ስሊኡ ክንጣበቕን 

ኣብ ክንክን ኣከባቢ ብንጥፈት ክንዋሳእ 

ፖለቲካዊ 
**ኣብ ምርጫታት ድምጺ ምሃብ ዝከኣል፡ ድሕሪ ምውናን ዜግነት ሩማንያ ጥራይ እዩ 

ድምጺ ርእይቶኹም ከተስምዑ ኣብ ጉዳያት ሃገር ንጡፍ ተገዳስነት ከተሕድሩ 
ንርእይቶ ናይ ካልኦት ከተኽብሩ 

መሰረታውያን ውልቀ-
ናጽነታት፦  

መሰላት ናይ ምዝራብ፡ 
ምንቅስቓስ፡ ምሕሳብን 

ርእይቶን፡ ሃይማኖታዊ እምነት።   

ሕጋውያን መሰላት፦ 
መሰላት ናይ ምንባር ከምኡ’ውን 

ስነ-ኣእምሮኣውን ኣካላውን 
ሰብኣዊ ክብረት፡ ውልቀ-ናብራ፡ 

ሓፈሻዊ ውሕስነት ሰባትን 
ንብረትን፡ ምክልኻል።  

ማዕርነት 
ዜጋታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ 
ብማዕረ እዮም ዝረኣዩ፤ 

ልዕሊ ሕጊ ዝጥመት ዝዀነ 
ይኹን ሰብ የልቦን።  

መሰላት ዕድል ተጠቃምነት ኣብ 
መዳይ ፍትሒ፡- ሓበሬታ፡ 

ባህሊ፡ ንጹህ ኣከባቢ፡ ዕድል 
ስራሕ፡ ማሕበራዊ ውሕስነት፡ 

ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና 

መሰላት ዘይኣድልዎ   
ዓሌት፡ ጾታ፡ ጾታዊ ዝንባለ፡ 
ሃይማኖታዊ እምነት፡ ብሄር፡ 
ዕድመ ከምኡ’ውን ኣካላዊ 

ድዩስ ኣእምሮኣዊ ስንክልና። 
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ቅዋም-ዝዋሕሶም መሰረታውያን መሰላት  

ሃገራዊ ቅዋም ንሩማንያ ዲሞክራስያዊት፡ ዕዳጋዊ ስርዓተ-ቍጠባ እትኽተል፡ ሰብኣዊ ክብረት ዝረጋገጸላ ከምኡ’ውን ማዕርነት፡ 
ሲቪካዊ መሰላትን ናጽነትን ዝኽበረላ፡ ምዕባለ ውልቀ-ዜጋታት እተውሕስን ፍትሓዊ ድዩስ ፖለቲካዊ ትካለ-ብዙሕነት እተአንግድ 
ሃገር ገይሩ ደኲንዋ ኣሎ።  

ሰብኣዊ ክብረት  

ሰብኣዊ ክብረት ክበሃል እንከሎ፡ ዝዀነ ይኹን ውልቀ-ሰብ፡ ዘለዎ ዓሌታዊ ድሕረ-ባይታ፡ ዕድሚኡ፡ ጾታኡ፡ ማሕበራዊ ደረጃኡ 
ድዩስ ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ኵነታት ጥዕናኡ ብዘየገድስ፡ ክብረትን ኣኽብሮትን ከምዝግብኦ ዘመልክት እዩ። ሰብኣዊ ክብሪ ዝጥረ 
ወይ ዝምንዛዕ ኣይኰነን። መሰረት ናጽነት፡ ፍትሒን ሰላምን ድማ እዩ።  

ማዕርነት 
ሓደ ካብ’ቶም ኣገደስቲ ቅዋማውያን ክብርታት እዩ። ኵላቶም ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዮም፤ ሓደ ዓይነት ኣተሓሕዛ ድማ 
ክግበረሎም ይግባእ። ኵላቶም ሰባት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ዝጥቀሙሉ፡ ምስ ትካላት ኣብ ዝዋስኡሉ ይኹን ስራሕ ኣብ 
ዘናድዩሉ እዋን፡ ቅዋም ካብ ካብ ሻርነታዊ ኣድልዎ ይከላኸለሎም። ደቀ’ንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ማዕረ እዮም። ደቀ’ንስትዮ ብዛዕባ 
ዕድላት ትምህርተንን ሞያአንን ድዩስ ብዛዕባ ቈልዓ ምውላድን ዘይምድላድን ንኽውስና ምሉእ ናጽነት ኣለወን። 

ሓሳብ ናይ ምግላጽ መሰል 

ኣብ መዳያት ፖለቲካ፡ ሃይማኖትን ካልኦት ጉዳያትን ንዘለዉኹም ርእይቶታት ብናጽነት ክትገልጽዎምን ትኽእሉ ኢኹም፤ ካብ ዝዀነ 
ይኹን ተጻብኦ ከይሰጋእኩምን ድማ ኣብ ዝለዓሉ ኣርእስትታት ክትካትዑ፡ ብዛዕባ ኣተሓሳስባኹምን እምነትኩምን ዝመጸ ድማ 
ክትጽሕፉ መሰል ኣለኩም። ካብ ካልኦት ሰባት ሓበሬታ ክትቅበሉ ኰነ ርይቶ ገዛእ-ርእስኹም ከተጥርዩ እውን ናጻ ኢኹም። 
ይኹን’ምበር፡ ሰባት ብምኽንያት ጾታኦም፡ እምነቶም፡ ጾታኦም፡ ዓሌቶም፡ ኵነታት ስንክልናኦም ድዩስ ምስ ጾታዊ ዝንባለኦም 
ብዝተኣሳሰር ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝዀነ ይኹን ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ምፍናው ክልኩል እዩ።  

ሃይማኖታዊ ናጽነት 

ሃይማኖታዊ ናጽነት ክበሃል እንከሎ፡ ሰባት እንተስ ዝምእምኦም ሃይማኖት ድዩስ መንፈሳዊ ኣካይዳ ንኽመርጹ ኰነ ካብ ዝዀነ ይኹን 
ሃይማኖት ናጻ ንክዀኑ ምሉእ ናጽነት ኣለዎም ማለት’ዩ። ንብጻዩ ኣስገዲዱ ናብ ዝዀነ ይኹን ሃይማኖት ከርዕሞ ኰነ ካብ 
ሃይማኖታዊ ማሕበር ንኸውጽእ መሰል ዘለዎ ሰብ የልቦን። ዝዀነ ይኹን ሰብ ብምኽንያት ሃይማኖታዊ ዝንባሌኡ ክቕጻዕ ወይ ክህደን 

መሰላት ዕድል ተጠቃምነት ኣብ መዳይ ፍትሒ  

ንሕጋጋት ሩማንያ ምስዘይተኽብሩ፡ ተኸሲስኩም ኣብ ቅድሚ ፍርዲ ክትቀርቡ ትኽእሉ ኢኹም። ብቛንቋ ሩማንያ ክትዛረቡ 
ዘይትኽእሉ እንተዄንኩም፡ ናይ ቃል ተርጓሚ ንኽምደበልኩም መሰል ኣለኩም።ርትዓዊ መስርሕ ዳንነት ንኽካየደልኩም እውን 
መሰል ኣለኩም።  

መሰል ናጽነት ምንቅስቓስን ነባሪነታዊ ምዝገባን ኣብ ዝዀነ ይኹን ኵርናዕ ናይ ሃገረ-ሩማንያ  

ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት  

ልክዕ ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ካብ ዝዀንኩሙላ ሰዓት ኣትሒዝኩም ኣብ ዝዀነ ይኹን ክፋል ናይ ሃገረ-ሩማንያ 
ንኽትነብሩ መሰል ኣለኩም፤ ማለት ኣብ ድልየትኩምን ቤተ-ሰብኩም ዘለውዎ ከባቢን ክምርኮስ ይኽእል። ትካላት-መዚ ናይ ሩማንያ 
(ጠቕላሊ ተቘጻጻሪ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት – GII) ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፊት መንበሪ ፍቓድ ክህበኩም እዩ። እዚ ወረቐት መንበሪ 
ፍቓድ እዚ፡ ኣቐዲምኩም ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተፈሊጥኩም እንተጸኒሕኩም፡ ንሰለስተ (3) ዓመታት፣ ኣብ ሳልሳይ ኣካል 
ዝምርኮስ ውሕስነት ጥራይ ረኺብኩም እንተጸኒሕኩም ድማ ንክልተ (2) ዓመታት የገልግል።  

ካልኦት ኣብ’ዛ ሃገር ናይ ምጽናሕ ሕጋዊ መሰል ዘለዎም’ሞ ዜጋታት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኰኑ ሰባት  

ኣብ ሩማንያ ዝወሃብ ሕጋዊ ናይ ምጽናሕ መሰል፡ ኣብ ቪዛን መንበሪ ፍቓድን ዝምርኮስ እዩ። ክሳብ ን 90 መዓልትታት 
ክትጸንሑሎም እትኽእሉ ክልተ ዓይነት ቪዛ ኣለዉ፦  
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ናይ ሓጺር እዋን ቪዛ፦ንበጻሕቲ ሃገር፡ ነጋዶ፡ ስፖርተኛታት፡ ንሕክምና ንዝመጹ ሰባት፡ 
ከምኡ’ውን ብባህላዊ ድዩስ ሳይንሳዊ ዕማም ናብ’ዛ ሃገር ንዝኣትዉ ሰባት ዝወሃብ። እዚ 
ዓይነት ቪዛ እዚ ክሕደስ ኣይክእልን እዩ፤ ብእኡ መሰረት ድማ መንበሪ ፍቓድ 
ንኽወሃበኩም ክትሓቱ ኣይትእኽሉን ኢኹም።  
ናይ ነዊሕ እዋን ቪዛ፦ምስ ቍጠባዊ፡ ንግዳዊ ይኹን ሞያዊ፡ ትምህርታዊ፡ ሳይንሳዊ 
መጽናዕቲ፡ ዕድል ስራሕ፡ ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤት፡ ሰብኣዊ ድዩስ ሃይማኖታዊ 
ንጥፈታት ምትእስሳር ንዘለዎም መጻእቲ ዝወሃብ ዓይነት ቪዛ። እዚ ዓይነት ቪዛ እዚ ጥራይ 
እዩ ንኽሕደስ ጠለብ ክቐርበሉ ዝኽእል። ንኸተሐድስዎ፡ እቲ ኣብ ሩማንያ እትጸንሑሉ ናይ 
90 መዓልትታት እዋን ንኸብቅዕ ናይ 30መዓልትታት ግዜ ክተርፎ እንከሎ፡ ናብ GII 
መመልከቲ ተቕርቡ። ብመሰረት ዘቕረብኩሞ መመልከቲ ድማ ግዚያዊ መንበሪ ፍቓድ 
ክትረኽቡ ትኽእሉ። ዕድመ ናይ’ቲ ዝወሃበኩም ግዚያዊ መንበሪ ፍቓድ ምስ’ቲ ኣብ ሩማንያ እትጸንሑሉ ዕላማ ዝተኣሳሰር እዩ።  

ካብ ሩማንያ ብግዚያውነት ንምውጻእን ንምምላስን ዝምልከት መሰል  

ከም ዕቑባት ስደተኛታት መጠን፡ ነቲ ናብ ዝምልከቶም ትካላት-መዚ ናይ ሩማንያ ሕቶ ብምቕራብ ዝረኸብኩሞ ናይ መገሻ ሰነድኩም 
(ፓስፖርትኹም) ተጠቒምኩም ናብ ወጻኢ ክትገሹ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ናይ መገሻ ሰነድ እዚ ናይ 2 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ኰይኑ፡ 
ናብ’ተን ኣብ ስምምዕ ሕብረት ኤውሮጳ ኢድ ዘለወን ሃገራት ብዘይ ቪዛ ንኽትገሹ ትኽእሉ። እዚ ስምምዕ እዚ ዝፍለጠሉ ስም እዚ 
እዩ፦ ምፍራስ ቪዛታት ስደተኛታት ካብ 1959።ኣብ’ዘን ሃገራት እዚኣተን ክትጸንሑሉ እትኽእሉ ግዜ፡ ካብ 90 መዓልትታት 
ዘይሓልፍ እዩ።  
ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ውሕስነት እንተተዋሂቡኩም ወይ ኣብ ሩማንያ ብሕጋውነት ክትነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ክትገሹ 
ምስእትደልዩ፡ ቪዛ ከድልየኩም ይኽእል እዩ። ብኽብረትኩም ንኤምባሲ ናይ’ታ ክትገሹላ እትደልዩ ሃገር ብምውካስ፡ ብዛዕባ እቶም 
ንምእታው ዝምልከቱ ቅድመ-ኵነታት ኣጻርዩ።  

መሰል ማሕበራዊ ውህደት  
 መንግስታዊ ሕጊ ቍ. 44/2004፡ እቶም ኣብ ሩማንያ ብሕጋዊ መገዲ ዝቕመጡ - ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነትን ዜጋታት ናይ 
ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኰኑ ውልቀ-ሰባት፡ ከምኡ’ውን እቶም ኣብ ሩማንያ ዝርከቡ ዜጋታት EUን EEAን፡ ተጠቀምቲ መደባት 
ማሕበራዊ ውህደት ንክዀኑ ሕጋዊ መሰል ዘጽደቐ እዩ።  

ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ኣብ ሃገራዊ ፕሮግራም ማሕበራዊ ውህደት ዕድል ተጠቃምነት ኣለዎም። ኣብ’ዚ ፕሮግራም እዚ 
ምምዝጋብ ዝከኣል፡ ውሕስነት ካብ ዝተዋህበሉ ግዜ፡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት እዩ። እዚ ፕሮግራም እዚ፡ ብዘይ ዝዀነ ይኹን 
ክፍሊት ዝወሃቡ ተኻታተልቲ ኣገልግሎታት ደገፍ ዘጠቓልል ኰይኑ፡ እንተነውሐ ንሓደ (1) ዓመት ይጸንሕ፦  

• ብናይ GII ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ውህደትዝካየድ ገምጋማዊ ቃለ-መሕትት። እቶም ዘለዉኹም መሰረታውያን ጠለባት ሓንሳብ 
ምስተለለዩ፡ ንስኹምን እቲ ንዓኹም ዝቕልስ ሰራሕተኛን ንማሕበራዊ ውህደትኩም ዝምልከቱ ሸቶታት ክትሰርዑ ኢኹም። 
ድሕሪ ነዞም ሸቶታት ንምጭባጥ ዝሕግዝ ውጥን ከተርቅቑ ኢኹም። ምስ’ዚ ውጥን እዚ ከምእትሰማምዑ ንምርግጋጽ፡ ንዕኡ 
ኣብ ዝምልከት ውዕል ክታምኩም ከተንብሩ ኢኹም።  

• ብመዓልታዊ መነባብሮ ናይ ሃገረ-ሩማንያ ጽመጸ ልሙዳት ንኽትኰኑ ዝሕግዘኩም ናይ ምልላይ መደባት።  
• ብሩማንያውያን መማህራን ቋንቋ ዝካየድ ስልጠና ቋንቋ ሩማንያ - ነቶም ንዓቕሚ-ሰብ ዝኣኸሉን ንህጻናትን። እተን ኣብ መላእ 

ሃገር ዝርግሐ ዘለወን ዞባውያን ማእከላት ማሕበራዊ ውህደት ዘነጣጥፋ ዘይመንግስታውያን ውድባት እውን፡ ከም መመላእታ 
ናይ’ቲ ብጨናፍር መንግስታዊ ተቘጻጻሪ ጉዳይ ስደተኛታት ዝውደብ ስልጠና ኪውሰዱ ዝኽእሉ፡ ስልጠናታት ቋንቋ ሩማንያ 
ይውድባ እየን።  

• ብፍሉይ እተዳለወ ሓበሬታን ምኽርን፦እቶም ብግቡእ ዝሰልጠኑ ሰራሕተኛታት ነቶም ኣብ ሩማንያ ዘለዉኹም መሰላት 
ብዝምልከት ሓበሬታ ከስንቑኹም እዮም፤ ከምኡ’ውን ነዞም ዚስዕቡ ጉዳያት ዝምልከት ተግባራዊ ደገፍ፦ ስራሕ ምርካብ፡ ኣብ 
ቤት-ትምህርቲ ምምዝጋብ፡ መንበሪ ገዛ፡ ማሕበራዊ ድሕነት፡ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና፡ ስነ-ኣእምሮኣዊ ሓገዝ ወዘተ።  

• ኣብ ማእከላት GII ብግዚያውነት መልክዕ እትቕመጡሉ ቦታ።  
• ክሳብ ን 1 ዓመት ዝጸንሕ፡ 540 ሮን/ንወርሒ ዝመጠኑ ገንዘባዊ ደገፍ። እዚ ደገፍ እዚ ንነፍሲወከፍ ኣባል ስድራ-ቤት ዝወሃብ 

እዩ። ተጠቀምቲ ናይ’ዚ ገንዘባዊ ደገፍ እዚ ንምዃን፡ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ካብ ዝረኸብኩሙሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ 
ናብ GII ጠለብ ከተቕርቡ የድልየኩም። GII ንዘቕረብኩሙሉ ጽሑፋዊ ጠለብ ብኻልኦት ሰነዳት ኣሰንዩ ናብ’ቲ ኣብ እትነብሩሉ 
ከባቢ ዝነጥፍ ትካል ክፍሊት ማሕበራዊ ጠቕሚ ክልእኮ እዩ። እዚ ትካል እዚ ድማ ክፍሊት ማሕበራዊ ጠቕሚ 
ከምዝግብኣኩምን ከምዘይግብኣኩምን ይውስን። 

ነዚ ደገፍ እዚ ክትቅበሉ ካብ ዝጀመርኩሙሉ እዋን ሽዱሽተ (6) ኣዋርሕ ጸኒሑ፡ GII ንኵነታትኩም ድሕሪ ምግምጋሙ ኣድላዪ ኰይኑ 
ምስዝረኽቦ፡ እቲ ክፍሊት ንተወሰኽቲ ሽዱሽተ (6) ኣዋርሕ ንኽቕጽል እማመ ከቕርብ ይኽእል። ኣብ’ቶም ኣብ መስርሕ ማሕበራዊ 
ውህደት እተሰርዑልኩም ንጥፈታት ምስዘይትዋስኡ፡ ኣብ መስርሕ ምድላይ ስራሕ ንጡፋት ምስዘይትዀኑ ወይ ዕድል ስራሕ 
ተፈጢሩልኩም ከብቅዕ ምስእትሕሰምዎ፡ እዚ ሓገዝ እዚ ክድስክል እዩ።  
እንተነውሐ ን 1 ዓመት ዝጸንሕ’ሞ መደብ ማሕበራዊ ውህደት ምስእትዛዝሙን ዘለኩም ገንዘብ ንGII ከተርእዩ ምስእትኽእሉን ጥራይ 
ዝግበር፡ ክሳብ 50% ናይ ክራይ ገዛ ክፍሊትኩም ክሽፍን ዝኽእል ገንዘባዊ ሓገዝ።  
ቍጽጽርን ገምጋምን ኣብ ውጥን ማሕበራዊ ውህደት።  
ዜጋታት ናይ ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘይኰኑ ኣብ ሩማንያ ብሕጋውነት ዝቕመጡ ስደተኛታትን ካልኦት ወጻእተኛታትን ኣብ ናይ 
ቋንቋ ሩማንያን ናይ ምልላይን ስልጠናታት ክሳተፉ ይኽእሉ እዮም። 
. 
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ሩማንያዊ ዜግነት  
ኣብ ሩማንያ ብሕጋዊ መልክዕ እንትወሓደ ን 8 ዓመታት (ን4 ዓመታት ከም ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት) እንተተቐሚጥኩም፡ 
ከምኡ’ውን ካብ ዕለት መርዓኹም ኣትሒዝኩም ምስ ሕጋዊ/ት ሩማንያዊ/ት መጻምድቲ እንተወሓደ ን 5 ዓመታት ብሓባር 
እንተተቐሚጥኩም (ን 2.5 ዓመታት ብመልክዕ ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት)፡ ብቐዳምነት ዜግነት ሩማንያ ኪወሃበኩም ዝከኣል 
እዩ።  

•  ዜጋታት ሩማንያ ንኽትኰኑ ከተማልእዎም ዝግባእ ቅድመ-ኵነታት እዞም ዚስዕቡ እዮም፦  
• ዕድሜኹም 18 ዓመት ክመልእ ይግባእ።  
• ኣብ ልዕሊ ሩማንያ ተዳናጋጺ ኣረኣእያ ዘለኩምን ኣብ ገበናዊ ተግባር ዘይተረኸብኩምን ክትኰኑ።  
• ርእስኹም ናይ ምኽኣል ዓቕሚ ክህልወኩም።  
• ብቛንቋ ሩማንያ እትዛረቡ፣ ብዛዕባ ባህልን ስልጣነን ሩማንያ መሰረታዊ ሓበሬታ ዘለኩም፣ ንቕዋምን ሃገራዊ መዝሙርን ናይ 

ሩማንያ እትፈልጥዎ ክትኰኑ የገድስ።  
• ኣብ’ቲ ንምቕባል ዜግነት ሩማንያ ብዝምልከት ዝካየደልኩም ገምጋማዊ ቃለ-መሕትት ክትሓልፉ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ልዕሊ ሃገረ-

ሩማንያ ብሕጋዊ መልክዕ እተረጋገጸ ተማእዛዝነት ከተርእዩ የድሊ።  

ንስድራ-ቤት ዝምልከቱ ሕጋጋት  

መርዓ  
ሕጊ ሃገረ-ሩማንያ፡ ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ንላዕሊ መጻምድቲ ክህልዎ 
ኣየፍቅድን እዩ። ብሕጋዊ መልክዕ ምስእትፋትሑ ወይ 
መጻምድትኹም ብሞት ምስዝፍለኩም/ምስእትፍለየኩም ዳግማይ 
ክትምርዓዉ ትኽእሉ ኢኹም። ንዝዀነ ይኹን ሰብ ብኣስገዳድ 
ናብ መርዓ ከምዝኣቱ ምግባር ብሕጊ ዘሕትት ጉዳይ እዩ።ዝጻመዱ 
ሰብ ኣብ ሕጋዊ ዕድመ መርዓ ዝበጽሑ፡ ማለት 18 ዓመት ዝመልኡ 
ክዀኑ ግዴታዊ እዩ። ምናልባሽ ገለ ብሕጊ እተደገፈ ምኽንያት 
ኣብ ዝርከበሉ፡ ብዕድመ 16 ዓመት ዝመልአ/ት ሰብ ክ(ት)ምርዖ 
ተኽእሎ ኣሎ።  

 
ዕድሚኦም እኹል ከምዝዀነ ንኸርእዩ፡ ንመርዓ ዝዳለዉ ሰባት 
መለለዪ ሰነዳቶም ማለት፡ ፓስፖርት፡ ወግዓዊ መለለዪ ካርድ 
ድዩስ ወረቐት መንበሪ ፍቓድን ወረቐት ምስክር ልደት ከቕርቡ 
ግዴታዊ እዩ። መርዓ ኣብ ናይ ክብሪ መዝገብ ክሰፍር ዝኽእል፡ 
ፋይል ኣብ ቤት-ጽሕፈት ህዝባዊ ምዝገባ ነባሪነት ናይ ሓዲኦም 
ተጻመድቲ ካብ ዝተኸፍተሉ እዋን፡ ድሕሪ 10 መዓልትታት እዩ።  

ፍትሕ  
ፍትሕ ክፍጸመሉ ዝኽእል ምኽንያት፦  

• ብመሰረት ስምምዕን ጠለብን ናይ ክልቲኣቶም መጻምድቲ ወይ ሓዲኦም ጠለብ ፍትሕ ኣቕሪቡ እቲ ካልኣይ ነቲ ጠለብ 
ምስዝቕበሎ፣  

• ዝምድና ናይ ክልቲኣቶም መጻምድቲ ቅቡል ብዝዀነ ምኽንያት ኣብ ሓደጋ ምስዝኣቱ’ሞ ቀጻልነት ናይ’ቲ ሕዳር ዘይከኣል 
ምስዝኸውን፣  

• ብኣካል ንኽልተ (2) ዓመታት ተፋላልዮም ድሕሪ ምጽንሖም፡ ሓደ ካብ’ቶም መጻምድቲ ጠለብ ፍትሕ ምስዘቕርብ፣  
• ብምኽንያት ኵነታት ጥዕና ሓዳሮም ክቕጽሉ ከምዘይክእሉ ብምቃስ ክልቲኣቶም መጻምድቲ ጠለብ ፍትሕምስዘቕርቡ።  

ዝፋትሑ መጻምድቲ ቈልዑ ዝወለዱ ምስዘይኰኑ፡ ብጠለብ ክልቲኣቶም መጻምድቲ ዝፍጸም ዓይነት ፍትሕ፡ ብቤት-ፍርድን 
ብሰራሕተኛ ሲቪላዊ ኵነተ-ሃለዋትን ክጸድቕ ይኽእል። ከምኡ’ውን እቶም ዝፋትሑ መጻምድቲ ደቂ ወሊዶም ክንሶም ብዛዕባ ኵላቶም 
ጉዳያት ባዕላቶም ምስዝረዳድኡ፡ ፍትሕ ብመገዲ ኖታዮ ተዓጽዩ ክጸድቕ ይኽእል። መጻምድቲ ባዕላቶም ክሰማምዑሎም ዝኽእሉ ገለ 
ጉዳያት ንምጥቃስ፦ድሕሪ ፍትሕ ዝጽውዑሉ ስም (ስም ኣቦ)፡ ኣብ ኣተኣላልያ ደቆም ዘለዎም ተራ፡ ትምህርቲ ደቆም፡ ኣሸፋፍና 
ገንዘባዊ ወጻኢታት፡ ደቆም ድሕሪ ፍትሕ ኣበይ ከምዝቕመጡ። መጻምድቲ ነቲ ንፍትሕ ዝምልከት ወረቐቶም ብሓባር ከቕርብዎ 
ይግባእ። ሳሕቲ፡ ሕጋዊ ወኪል/መጕዚት ነዚ ወረቐት እዚ ከቕርቦ ይኽእል እዩ። ዝፋትሑ መጻምድቲ ነዚ ሰነድ እዚ ምስኣቕረቡ፡ 
ብዛዕባኡ ንኽሓስቡ ናይ 30 መዓልትታት ዕድል ይወሃቦም።  

መሰል ዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤታት  

ከም ተጠቀምቲ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ወይ ግዚያዊ/ናይ ነዊሕ እዋን መንበሪ ፍቓድ ከም ዝሓዙ ዜጋታት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት 
ዘይኰና ሃገራት መጠን፡ ወይ ድማ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሰማያዊ ካርድ ድዩስ ናይ ICT ፍቓድ (ናብ ናይ ኩባንያኦም ካልእ ሃገራዊ 
ጨንፈር ንዝተቐየሩሰባት) ምስዝህልወኩም፡ ቅደም-ተኸተላዊ ተንቀሳቓሲ ICT፡ ኣባላት ስድራ-ቤትኩም ንኽጽንበሩኹም መሰል 
ኣለኩም። 
መጻምድትኹም፡ ትሕቲ ዕድመ ዝዀኑ ደቅኹም፡ ቈመና ወለዲ ናይ መጻምድትኹም (ኣቦን ኣደን)፡ ከምኡ’ውን ዘይተመርዓዉን ኣብ 
መበቆላዊ ሃገሮም ርእሶም ዘይክእሉን ዓበይቲ ቈመና ደቅኹም፡ ንኽጽንበሩኹም ክትሓቱሎም ትኽእሉ ኢኹም። 
እቲ ንዳግመ-ምርኻብ ስድራ-ቤት ብዝምልከት እተቕርብዎ መመልከቲ ኣድለይቲ ብዘበሉ ሰነዳት (ኣብwww.igi.mai.gov.ro 
ተመልከለቱ)ተሰንዩ ናብ’ቲ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ GII ቤት-ጽሕፈት ክሊ ክቐርብ ይግባእ። እቲ ንነባርነታዊ ምጥያስ ዝምልከት 
ገደብ ግዜ፡ ካብ’ቲ መመልከቲ ዘቕረብኩሙሉ ን ሰለስተ ኣዋርሕ ዝጸንሕ እዩ።  

እቲ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝነጥፍ ቤት-ጽሕፈት ሃገራዊ በዓል-መዚ ዜግነት፡ ቃለ-መሕትት ናይ ምውዳብን ዜግነት ናይ ምሃብን 
ሓላፍነት ይስከም።  
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ህጻናት 
ህጻን ምስተወልደ፡ ኣብ’ቲ ዝተወልደሉ ምስ ዝርከባ ትካላት 
ኣገልግሎት ክምዝገብን ብወግዒ ክፍለጥን ይግባእ። ብህይወት 
ዝተወልደ ህጻን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ክምዝገብ ይግባእ፤ 
ብምዉቱ እተወልደ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 (ሰለስተ) መዓልትታት። 
ምዝገባ ናይ እተወልደ ናጽላ ኣብ ምውሃብ ወረቐት ምስክር ልደት 
ኣገዳስነት ኣለዎ።  
ኣብ እተሓዋወሰ መውስቦ፡ ማለት ሓደ ካብ ወለዲ ጥራይ ዜጋ 
ሩማንያ ምስዝኸውን፡ ካብኣቶምዝውለድ ህጻን ዜጋ ሩማንያ 
ይኸውን።  
 
ወለዲ ውላዶም ክልተ (2) ዓመት ክሳብ ዝመልእ ወላዲኣዊ 
ዕረፍቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም፤ እቲ ዝወለድዎ ህጻን ስንክልና 

ዘለዎ ምስዝኸውን ድማ ናይ ሰልስተ (3) ዓመታት ዕረፍቲ። እዚ 
ዓይነት ዕረፍቲ እዚ ብኣደን ብኣቦን ወገን ኪውሰድ ዝኽእል እዩ። 
ወለዲ እንተወሓደ ን 12 ኣዋርሕ - ኣብ ውሽጢ እተን ዝሓለፋ 
ቀዳሞት ክልተ (2) ዓመታት፡ ኣብ ሃገራዊ ስርዓተ-መድሕን 
ገንዘባዊ ኣበርክቶ ክገብሩ እንተጸኒሖም ከኣ ኣድላዪ ዘበለ ክፍሊት 
ኣበል ይወሃቦም ማለት እዩ።  
 
ንኣበል ህጻን ዝምልከቱ ጠለባት፡ ኣብ’ቲ እትነብሩሉ ከባቢ ናብ 
ዝርከቡ ኣብያተ-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ከባብያዊ 
ክፍሊታትን ትካላት ማሕበራዊ መርመራን እዩ ዝቐርብ።  

ኣውራጃዊ ኣበል ህጻን  
ኣውራጃዊ ኣበል ህጻን ንኣውራጃ ዝወሃብ ውሕስነታዊ ሓገዝ ኰይኑ ግብሪ ኣይቍረጾን እዩ። ኣውራጃዊ ኣበል፦  
 

• ኣብ ሩማንያ ንዝነብሩ - ዕድሚኦም ካብ 0 ሳብብ 18 ዓመት ዝዀነ ኵላቶም ህጻናት ይወሃብ  
• ዕድሚኦም 18 ዓመት ኣኺሉ ክነሱ ገና ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ወይ ስነ-ኪነታዊ ትምህርቲ ንዝርከቡ ነኣሽቱ መንእሰያት እውን 

ትምህርቶም ክሳብ ዝዛዝሙ ኪወሃቦም ዝከኣል እዩ፤ ማለት ኣብ ትምህርቶም ክሳብ ዘይተረፉ።  
 
ኣብ’ዚ እዋን እዚ ዘሎ መጠን ኣውራጃዊ ኣበል፦  
• 200 ለይ / ወርሒ፡ ዕድሚኦም ክሳብ ክልተ (2) ዓመታት ንዝዀነ ህጻናት። 
• 84 ለይዕድሚኦም ካብ ክልተ (2) ዓመታት ንላዕሊ ንዝዀነ ህጻናት፡ ዕድሚኦም 18 ዓመት ክሳብ ዝመልእ ይወሃቦም።  

ንኣበል ህጻን ዝምልከቱ ጠለባት፡ ኣብ’ቲ እትነብሩሉ ከባቢ ናብ ዝርከቡ ኣብያተ-ጽሕፈት ምምሕዳር ከተማ፡ ከባብያዊ ክፍሊታትን 
ትካላት ማሕበራዊ መርመራን እዩ ዝቐርብ።  

ሩማንያዊት ስድራ-ቤትን ተራ ነፍሲወከፍ ኣባል ስድራ-ቤትን  

ስደተኛታት ንምግንዛቡ ዝሽገሩ ሓደ ጉዳይ፡ ኣብ’ታ እተዕቍቦም 
ስድራ-ቤት፡ ኣብ ስድራ-ቤታት ንዘሎ ሓላፍነታዊ ተራ 
ናይነፍሲወከፍ ኣባል እዩ። ኣብ’ዘን ዝሓለፋ 20 ዓመታት፡ 
ኵነታት ኣካይዳ ናይ ስድራ-ቤታት እናተቐያየረ እዩ መጺኡ። 
ኣብ ርእሲ እታ ኣቦን ኣደን ደቂን ጥራይ እትሓቍፍ ዓይነት 
ስድራ-ቤት፡ ሓደ ወላዲ ጥራይ ዘለወን ስድራ-ቤታት 
ከጋጥማኹም ተኽእሎ ኣሎ፤ ከምኡ’ውን ብነባር ሕጊ ከም ሰብ-
ሕዳር ዝቝጸሩ እምበር ብወግዒ ዘይተመርዓዉ መጻምድቲ።   

ስድራ-ቤታት ሩማንያ ሓያለይ ቈልዑ ዝወልዳ እየን ነይረን - 
ኣርባዕተ (4) ህጻናትን ልዕሊኡን፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠራዊ 
ከባቢታት። ዴሳዊ ስርዓት ኣብ ዓመተ-1989 ድሕሪ ምውዳቑ፡ 
ሕብረተ-ሰብ ብቝጽሪ ክውሕድ ጀሚሩ። ልዕሊ 3.4 ሚልዮን 
ሩማንያውያን ኣብ ወጻኢ ይነብሩ ከምዘለዉ ይግመት። ሎሚ-
ሎሚ ስድራ-ቤታት ሩማንያ ጅር ዘለወን ኰይነን ኣይንረኽበንን፤ 
ኣብ ሓንቲ ስድራ-ቤት – ክልተ (2) ህጻናት ወይ 

ትሕቲኡ።ብዙሓት መጻምድቲ ብዘይ ውላድ ክተርፉ ይመርጹ።  

ፍትሕ ብልዕሊ መጠኑ ወሲኹ ይርከብ። ልዕሊ 16% ናይ’ቶም 
ዝምስረቱ ብዝሒታት ሓዳር ብፍትሕ ይዛዘሙ።  

ኣብ ሩማንያ ደቀ’ንስትዮን ደቂ-ተባዕትዮን ዕዳታቶም ንምዕጻው 
ድዩስ ንስድራ-ቤቶም ንምድጋፍ ክወፍሩ ይግደዱ።  

ክልተ መጻምድቲ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝዀኑሉ፡ እታ ሰበይቲ 
ልዕሊ እቲ ሰብኣይ እቶት ክህልዋ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ ገሊኡ፡ 
ሰበይቲ እራሕ ዘለዋ፣ እቲ ሰብኣይ ግና ስራሕ ዘይብሉ ክኸውን 
ይኽእል። ከም’ዚ ኣብ ዝዀነሉ፡ ሰብኣይ ደቁ ኣብ ቤት-
ትምህርቲ ኣብ ዘይህልዉሉ እዋን ይኣልዮም።  

ብዘይካ’ዚ፡ ኣብ ሩማንያ፡ ኣቦ ናብ ዕዳጋ ከይዱ ኣስፔዛ ክገብር፡ 
ክኽሽን፡ ከጸራርን ንደቁ ኣብ ዕዮ ገዛ ኽሕግዞምን ልሙድ እዩ።  

ግዴታታት  
ናይ ሩማንያ ሕጋጋት ካብ’ቶም ኣብ ሃገርኩም ዝሓደግኩሞም ይኹን ካብ ናይ ካልኦት ዝተቐመጥኩሙለን ሃገራት ሕጋጋት ፍልይ 
ዝበሉ ክዀኑ ዝከኣል እዩ።  እምበኣርከስ ከም ገንዘባዊ መቕጻዕቲ፡ ማእሰርቲ ድዩስ ምኽላእ መሰል ነባርነት ኣብ ዝኣመሰለ ዘየድሉ 
ኵነታት ከይትወድቁ፡ ነዞም ሕጋጋት እዚኣቶም ናይ ምፍላጦምን ምኽባሮምን ሓላፍነት ኣለኩም።  
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ቀጺልኩም ገለ ኣብነታት ክትረኽቡ ኢኹም፦  

ሕጊ ዝጠቕሶ ጉዳይ፦ መግለጺ ሳዕቤን ናይ ጥሕሰት ሕጊ 

  
 
 
 
  
ምውናንን ምጥቃምን ኣደንዘዝቲ 
ባእታታት 

ከም ኣደንዘዝቲ ባእታታት ዝዝውተሩ 
ኣቝጽልቲ (ካናቢስ፡ ማሪዋና) ይኹን ናብ 
ልዑል ሓደጋ ዘቃልዑ ኣደንዘዝቲ ባእታታት 
(ሄሮይን፡  ኮኬይን፡  ኦፒዩም፡ 
ኣምፈትኣማይን) ምትካል፡ ምፍራይ፡ 
ኣብኦም ምርምር ምክያድ፡ ምሃብ፡ ምሻጥ 
ወይ ምዕዳግ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ። 

2-7 ዓመታት ማእሰርቲ ንዘይግቡእ 
ኣጠቓቕማ (ናይ ኣደንዘዝቲ ባእታታት)፣ 
ካብ 5 ክሳብ 12 ዓመታት ዝበጽሕ 
ማእሰርቲ ድማ ናብ ልዑል ሓደጋ ንዘቃልዑ 
ኣደንዘዝቲ ባእታታት። 

  
  
  
 
 

ምትካኽ ሽጋራ 

ኣብ ኵላቶም ዕጹዋት ህዝባውያን 
ቦታታት፡ ኣብያተ-ጽሕፈት፡ ህዝባውያን 
መጓዓዝያታት፡ መጻወቲ ቦታታት ናይ 
ህጻናት፡ ኣብያተ-ትምህርትን ሆስፒታላትን 
ሽጋራ ምትካኽ ፍቑድ ኣይኰነን። 

ካብ 100 ክሳብ 500 ለይ ዝበጽሕ ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ - ንውልቀ-ሰባት። 

  
  
  
  
  
  
  
ምስታይ ኣልኮላዊ መስተ 

ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ፡ ኣብ ገለ 
ህዝባውያን ቦታታት ክልኩል እዩ፦ 
ህዝባውያን ጽርግያታት፡ ስቴድዩም፡ 
ባህላዊ ትካላት፡ ቦታታት ቲያትር፡ ህዝባዊ 
መጓዓዝያ። ዕድሚኦም ትሕቲ 18 ዓመት 
ንዝዀነ መንእሰያት ኣልኮላዊ መስተ 
ምሻጥ ክልኩል እዩ። 

ካብ 100 ክሳብ 500 ለይ ዝበጽሕ ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ። 

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
ምምራሕ ማኪና 

ብዘይ መምርሒ ፍቓድ ማኪና ምምራሕ 
ዘይሕጋዊ እዩ። 
  
ማኪና ኣብ እትመርሓሉ እዋን ኣልኮላዊ 
መስተ ምውሳድ ኰነ ኣደንዘዝቲ ነገራት 
ምውሳድ ክልኩል እዩ። 
  
ዕድሚኦም ትሕቲ 3 ዓመት ንዝዀነ 
ህጻናት ብማኪና ኣብ እነጐዓዕዘሉ እዋን፡ 
ንዕኦም ዝኸውን ፍሉይ ኮፍ መበሊ 
ክህልወና ይግባእ፤ ኵላቶም ምሳና ዝጐዓዙ 
ሰባት ድማ ድሕነታዊ መቐነት ክትቀሙ 
ግዴታዊ ይኸውን። 

ካብ 1 ክሳብ 5 ዓመታት ዝጸንሕ ማእሰርቲ 
ክብየነልና ይኽእል። 
  
ምድስካል ወረቐት መምርሒ ፍቓድን ካብ 
1 ክሳብ 5 ዓመታት ዝጸንሕ ማእሰርትን። 
  
  
ካብ360ክሳብ450 ለይ ዝበጽሕ ገንዘባዊ 
መቕጻዕቲ። 
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Cuvinte cheie 

Dreptate,  responsabilitate,  lege, egalitate, respect 
Respectăm legea. 

ፍትሒ፡ ግዴታ፡ ሕጊ፡ ማዕርነት፡ ኣኽብሮት 
ንሕና ሕጊ ነኽብር። 

Mama / tata, frate / soră, mătușă / unchi 
Am o familie mare. 

ኣደ / ኣደ፡ሓብቲ / ሓው፡ ሓትኖ-ኣሞ / ኣኮ-ሓወቦ 
ብዙሕ ጅር ዝለዋ ስድራ-ቤት ኣላትኒ። 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ክንክን ህጻናት 

ኣብ ሩማንያ ዝርከቡ ህጻናት ካብ’ዞም 
ዚስዕቡ ጉዳያት ውሕስነት ንኽህልዎም 
መሰል ኣለዎም፦ ግህሰት፡ ጕስየት፡ 
ምዝመዛ፡ ዘይሕጋዊ ምስግጋር፡ ዘይሕጋዊ 
መገሻ፡ ጭውያ፡ ጐነጻዊ ተግባር፡ 
ብመርበብ ሓበሬታ ዝዝርግሑ ብዕሉጋት 
ኣሳእል፡ ከምኡ’ውን ኣበየናይ ሃዋህው 
ኣለዉ ብዘየገድስ ካብ ዝዀነ ይኹን ካልእ 
ዓይነት ተግባር ጐነጽ ናጻ ክዀኑ ይግባእ። 
ህጻናት ዘለዉሉ ሃዋህው ክበሃል እንከሎ፡ 
ነዞም ዚስዕቡ ቦታታት ዝውክል ክኸውን 
ይኽእል፦ ስድራ-ቤት፡ ትምህርታዊ 
ትካላት፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ትካላት 
ውሕስነት፡ ትካላት ግህሰታዊ መርመራ፡ 
ትካላት ማእሰርቲ/ተሃድሶ፡ መርበብ 
ሓበሬታ ማለት ኢንተርነት፡ መራኸቢ 
ብዙሓን፡ ቦታታት ስራሕ፡ ቦታታት 
ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ከምኡ’ውን ኮም። 
  
ንህጻን ብዘይ ዝከታተሎ ሰብ ምሕዳግ 
ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ ተግባር ሸለልትነት 
እዩ። ኣብ ህጻን ዘተኰረ ዝዀነ ይኹን 
ጐነጻዊ ተግባር ምፍጻም ክልኩል እዩ። 

ህጻን ኣብ ፍሉይ መእለዪ ማእከል 
ከምዝምደብ ይግበር። እቲ ናይ ምእላዩን 
ድሕነቱ ናይ ምርግጋጽን ሓላፍነት ድማ 
‘ሓፈሻዊ ክፍሊ ማሕበራዊ ሓገዝን 
ኣገልግሎታት ውሕስነት ህጻናንት’Ï ናብ 
ዝተባህለ ትካል ይሰጋገር።  መሰል ወላዲ 
ይሕደግ። 

  
 
 
 
 
ተተኰስቲ ጠበናጁ ምጥቃም 

ኣብ ሩማንያ ሕጋዊ መንበሪ ፍቓድ 
ዘለዎም ወይ ወግዓውያን ነበርቲ ዝዀኑ 
ወጻእተኛታት ናይ ሃድን፡ ጨመተ ተዅስን 
ተተኳሲ ባእታኦም ዝእረን ዓይነት 
ጠበናጁ ጥራይ ክዕድጉ ይፍቀደሎም 
ይከኣል። 

ናይ ማእሰርትን ገንዘባዊ መቕጻዕትን ብይን 
ይወሃቦ። 
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7. ትምህርቲ ኣብ ሩማንያ 

እተን ቀዳሞት 10 ዓመታት/ደረጃታት ትምህርቲ ግዴታውያን እየን። ህዝባዊ ትምህርቲ ብናጻ እዩ ዝወሃብ። ኣብ መስርሕ ምምሃርን 
ምስትምሃርን ዝዝውተር ቋንቋ ሩማንያ ኰይኑ ኣብ ክፍሊ ኣወዳትን ኣዋልድን ብሓባር ይመሃሩ። ይኹን’ምበር፡ ካብ ቋንቋ ሩማንያ 
ወጻኢ ብዝዀነ ቋንቋ ዝምህራ ትምህርታውያን ትካላት እውን  

ናይ ቅድመ-ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ  

ትምህርቲ ናይ ቀዳሞት ዓመታት ህጻንነትን ክንክንን 
መእለዪ ህጻናት)፦ 0 – 3 ዓመት ዕድመ 
ቅድመ-ትምህርቲ (ኣዚለ)፦ 3 – 5 ዓመት ዕድመ 
 
ቅድመ-ትምህርቲ ስሩዕ መደብ(ን 5 ሰዓታት/መዓልቲ)ን ናይ ተወሳኺ ግዜ 
(ን 10 ሰዓታት/መዓልቲ) መደብን፡ ከምኡ’ውን ሰሙናዊ ሰሌዳ ግዜ 
(ስኡናት ካብ ዝዀና ስድራ-ቤታት ዝመጹ ህጻናት) ክህልዎ ይኽእል። 
ምዝገባ ገንዘብ ኣይክፈሎን እዩ፤ ኣብ ክንዳኡ ክትገብርዎ ዘለኩም ነገር 
እንተሃልዩል፡ ውጽኢት ሕክምና ናይ ውላድኩም ዝገልጽ ወረቓቕትን ስነ-
ለበዳዊ ጸብጻብን ምቕራብ እዩ። ምዝገባ ኣብ ሞንጎ መጋቢትን መጀመርታ 
ሓምለን ኣብ ዘሎ እዋን እዩ ዝካየድ።  

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ  
መዳለዊ ትምህርቲ፦ 6 ዓመት ንዝዕድሚኦም  
ክፍልታት I – IV፡ 7 – 10 ዓመት ንዝዕድሚኦም  
 
ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ግዴታዊ እዩ። ምዝገባ ናይ መዳለዊ 
ትምህርቲ፡ ዓመታዊ፡ ካብ ለካቲት ክሳብ መጋቢት ኣብ ዘሎ እዋን 
ይካየድ። ከም ልሙድ፡ ህጻናት ኣብ መበል 0 ክፍሊ ዝጀመሩሉ ቤት-
ትምህርቲ እዮም ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቶም ዝቕጽሉ። ናይ 
ቀዳማይ ደረጃ ተማሃሮ ዝዀኑ ህጻናት ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ ኣብ 
ዘለዉ መዓልትታት፡ ካብ ሰዓታት 8-12፡ ብመምህሮም 
እናተቐለሱይመሃሩ። ኣብ ገለ ኣብያተ-ትምህርቲ፡ ናይ ድሕረ-ትምህርቲ 
መደብ ይሰላሰል እዩ፤ ነዚ ግና ገንዘብ ይኽፈሎ እዩ። ኣብ’ዚ ደረጃ 
ትምህርቲ እዚ ህጻናት ነጥቢ ኣይወሃቡን እዮም። ኣብ ክንዳኡ ግን 

ብደረጃታት መልክዕ ምድብ ይወሃቦም (ማለት፦ FB = foarte bine (ብጣዕሚ ጽቡቕ)፡ B = Bine (ጽቡቕ)፡ S= Suficient (እኹል)፡ I 
= Insuficient (ዘይእኹል)።  

ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ  
ጂምናዚዩም (ታሕተዋይ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ)፦ክፍልታት V – 
VIII (10 – 15 ዓመት ንዝዕድሚኦም) 
ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ (ላዕለዋይናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ)
፦ክፍልታትIX – XII (15 – 19 ዓመት ንዝዕድሚኦም) 
 
ኣብ ናይ ጂምናዚዩም ደረጃ ትምህርቲ፡ ዓይነታት ትምህርቲ ብዝሕ 
ዝበሉ ኰይኖም፡ ካልኣይ ቋንቋ ወጻኢ ድማ ይተኣታቶ (ከም ልሙድ 
ካብ ቋንቋታት እንግሊዝ፡ ፈረንሳ፡ ኢጣልያን ጀርመንን)። ተማሃሮ 
ንዘለውዎም ዓውድታት ትምህርቲ ብዝተፈላለዩ መማህራን 
ይመሃርዎም፤ ነጥቢ ድማ ይወሃቦም (ዝወሃብ ነጥቢ ካብ 1 ክሳብ 10 
ክኸውን እንከሎ፡ እቲ ዝለዓለ ነጥቢ 10 እዩ። ትሕቲ 5 ዝዀኑ 
ነጥብታት ዘየዕግቡ/ዘይእኹላት ስለዝዀኑ ንዝምልከቶ ተማሃራይ ናብ 
ዝቕጽል ክፍሊ (corigenta)ንኽሓልፍ ኣይሕግዝዎን እዮም። ነቶም 
ቀንዲ ዓውድታት ትምህርቲ ብዝምልከት (ትምህርቲ ቋንቋ ሩማንያ፡ ቍጽሪ፣ ካብ ሻሙናይ ክፍሊ ጀሚርካ ድማ ታሪኽን ጂኦግራፊን) 
ተማሃሮ ኣብ ሓንቲ ክፍለ-ዓመተ-ትምህርቲ ሓንሳብ፡ ንዅሉ ኣብ’ታ ዓመት እቲኣ ዝተማህርዎ ክፋላት ብዝድህስስ እተሓላለኸን 
ተኻታተልን ፈተና ሓሊፎም ይፍተኑ።  
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ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ፡ መቓን ትምህርቲ ሰፊሕ፡ ማለት 
ነቶም ክልሰ-ሓሳባዊ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዝመርጹ፡ ወይ ድማ 
ኣብ ፍሉይ ዓውደ-ሞያ ዘተኰረ (ከም ምጅማር ዓውደ-ሞያ ሕሳብ 
ኰይኑ ነቶም ኣብ ቴኒካዊ ወይ ስነ-ኣከባብያዊ ምክልኻል መልክዕ 
ዝሓዘ ቴክኖሎጂካዊ ትምህርቲ ክቐስሙ ዝደልዩ) ክኸውን ይኽእል። 
ስነ-ኪነታዊ መልክዕ ዝሓዘ (ውትህድርና፡ ምምህርና፡ ስፖርት፡ ስነ-
ጥበብ) እውን ክኸውን ዝከኣል እዩ። ኵላቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ዓይነታት ትምህርቲ፡ ብመፋነዊ ፈተና ናይ ናይ ካልኣይ ደረጃ 
ትምህርቲእዮም ዝዛዘሙ። እዚ ፈተና እዚ ናይ ብስለት ፈተና 
ተባሂሉ እውን ይፍለጥ። ኣብ’ዚ ፈተና እዚ ንምሕላፍ፡ ድምራዊ 
ውጽኢት ናይ ኵላቶም ዓውድታት ፈተና ብማእከላይ ገምጋም ካብ 
6 ክትሕት ኣይግባእን፤ ኣብ ነፍሲወከፍ ዓውደ-ፈተና ድማ ካብ 5 
ዘይትሕት ነጥቢ ክምዝገብ ግዴታዊ እዩ። ናይ ካልኣይ ደረጃ መፋነዊ 
ዲፕሎማ (baccalaureate diploma) ምህላው፡ ናብ ናይ ድሕረ-ካልኣይ-ደረጃ ድዩስ ናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንምስጋር 
ይሕግዝ።  

ተማሃሮ ካብ ጂምናዚዩም ናብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ዝሰግሩሉ፡ ሃገራዊ ገምጋማዊ ፈተናተባሂሉ ዝፍለጥ ፍሉይ 
ዝትሕዝቶኡ ገምጋማዊ ፈተና ናይ ቍጽርን ቋንቋ ሩማንያን ይወስዱ። ድሕሪ ሃገራዊ ገምጋማዊ ፈተና፡ ተማሃሮ፡ ብመሰረት 
ምርጫታቶምን ዘመዝገብዎ ምነጥብታትን (ኣብ ሃገራዊ ገምጋማዊ ፈተና ዝተረኽበ ነጥቢ – 75% ክሕሰብ እንከሎ፡ ድምራዊ ነጥቢ ናይ 
ኵላተን ዓመታት ትምህርቲ ድማ (ብማእከላይ ገምጋማዊ ነጥቢ ናይነፍሲውከፍ ዓመት ተወኪሉ)– 25% ይሕዝ) ናብ ናይ ካልኣይ 
ደረጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ይምደቡ።  

ናይ ቀዳማይ ደረጃን ናይ ካልኣይ ደረጃን ትምህርቲ ኣብ ክልተ ክፍላተ-ዓመተ-ትምህርቲ እተመቕለ ኰይኑ፡ ካብ መስከረም ናይ ሓንቲ 
ዓመት ክሳብ ሰነ ናይ’ታ እትስዕብ ዓመት ኣብ ዘሎ እዋን ይሰላሰል። ኣብ ሞንጎ ድማ ዝተፈላለዩ እዋናትን መዓልትታትን ዕረፍቲ 
ኣለዉ፤ ንኣብነት ኣብ ሓጋይ ዕረፍቲ - (ኣብ ሞንጎ ታሕሳስን ጥሪን ናይ ክልተ ቅነ ዕረፍቲ ኣሎ)፣ ኣብ ወቕቲ ኣየት – ናይ ወቕቲ ኣየት 
ዕረፍቲ (ሓደ ሰሙን ኣብ መጋቢት ወይ ሚያዝያ)፣ ከምኡ’ውን ኣብ ክረምቲ ምሉእ ግዜ ዕረፍቲ ኣሎ (ካብመወዳእታ ወርሒ ሰነ ክሳብ 
መጀመርታ መስከረም)።  

ነፍሲወከፍ ወላዲ ንውላዱ ዝኸውን ኣገባብ መጓዓዝያ ናይ ቤት-ትምህርቲ ናይ ምስራዕ ሓላፍነት ኣለዎ። ውልቂ ዝውነና ኣብያተ-
ትምህርቲ ኰና ናይ ኣውራጃ ኣብያተ-ትምህርቲ ብመገዲ ኣውቶቡሳት ዝካየድ ውዱብ ኣገልግሎት መጉዓዝያ ዝህባ እኳ እንተዀና፡ 
እዚ ክኸውን ዝኽእል ካብ ገዛን ናብ ቤት-ትምህርቲ ዘሎ ርሕቀት ነዊሕ ምስዝኸውንን ካልኣ ኣማራጺ ናይ መጓዓዝያ ምስዝሰኣንን 
ጥራይ እዩ።  
መምሃሪ ክፍልታት እተሓዋወሱ ተማሃሮ (ኣወዳትን ኣዋልድን) ዝሓዛ ኰይነን፡ ብዝሒ ተማሃሮ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ካብ 25 ክሳብ 30 
ይበጽሕ።  

ናይ ድሕረ-ካልኣይ-ደረጃ ትምህርቲ  
 
እዚ ነቶም ናይ ካልኣይ ደረጃ መፋነዊ ዲፕሎማ ዝሓዙን ዘይሓዙን ምሩቓት ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዝምልከት ኰይኑ፡ ካብ 1 
ክሳብ 3 ዓመታት ንዝጸንሕ እዋን ይሰላሰል፡ ኣብ’ዞም ቀጺሎ ምዝጥቀሱ ዓውደ-ሞያታት ድማ ሞያዊ ብቕዓት የስንቕ፦ 
ኤሌክትሮኒክስ፡ ስነ-ሓበሬታ፡ ሕርሻ፡ ስነ-ኣግራብ፡ ስነ-ቍጠባ፡ ጸዓት፡ ቱሪዝም፡ ጥዕና፡ ምምህርናዊ ተሓጋጋዚነት፡ ስነ-ጽባቐ።  

ተሳታፊነት ወለዲ  

ወለዲ ደቆም ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ከምዝሳተፉ ናይ ምግባር ሓላፍነት ኣለዎም። ውላድኩም ግዚኡ ኣኽቢሩ ኣብ ቤት-ትምህርቱ 
ክበጽሕ ኣገዳሲ እዩ። ውላድኩም ዕዮ-ገዝኡ ከምዘማልእን ሕጋጋት ቤት-ትምህርቲ ከምዘኽብርን ናይ ምግባር ሓላፍነት እውን 
እንተዀነ እውን ንዓኹም ዝምልከት ሓላፍነት እዩ። ወለዲ ኣብ ኣብ መስርሕ ምስትምሃር ናይ ደቆም ንጡፍ ተሳትፎ ከርእዩ ድማ 
ትጽቢት ይግበረሎም። ናብ ቤት-ትምህርቲ ደቆም ክመጹ፡ ምስ መማህራን ክላለዩን ኣብ ኣኼባታት ቤት-ትምህርቲ ክሳተፉን ምትብባዕ 
ይግበረሎም።  

ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ  

ብደረጃ ዩኒቨርሲቲ ዝወሃብ ዘበለ ዓይነት ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት (ናይ ኣውራጃ፡ ተቐባልነት ዝረኸባ ናይ ውልቀ-ዋኒን)፡ 
ከምኡ’ውን ኣብ ኣካዳሚታት ወይ ኣብያተ-ትምህርቲ ላዕለዎት ትምህርትታት ዝወሃብ ኰይኑ፡ እዞም ዚስዕቡ ደረጃታት ኣለውዎ፦  
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ብሓፈሻኡ፡ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ንምምዝጋብ፡ ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከምዝዛዘምኩም ዘረጋግጽ 
መበቆላዊ ቅዳሕ ናይ ዲፕሎማኹም ከተቕርቡ የድልየኩም። ይኹን’ምበር፡ ኣብ ሩማንያ፡ ዩኒቨርሲቲታት ብናይ ገዛእ-ርእሰን ስልጣን 
እየን ዝዓያ። ክንዲ ዝዀነ፡ ንምእታው ዝምልከት ፍልይ ዝበለ ቅድመ-ኵነታት ክህልወን ዝከኣል እዩ።እዚ ብዘየገድስ፡ ኣብ ክፍሊ 
ብዝግባእ ንኽትሳተፉን ነቲ እትደልይዎ ዓይነት ትምህርቲ ከምዝድለ ንኽትቀስምዎን ድማ ቋንቋ ሩማንያ ክትመልኩ ኣዝዩ ኣገዳሲ  

እዩ። ዩኒቨርሲቲታት ንወጻእተኛታት ተማሃሮ ዝሕግዝን ንሓደ ዓመት ዝቕጽልን ጽዑቕ ናይ ቋንቋ ሩማንያ መዳለዊ ስልጠና ኣብ 
ምውዳብ ይርከባ። ኣብ መወዳእታ ናይ’ዚ፡ ትካል ቋንቋ ሩማንያ ገምጋሚ ፈተና ናይ ደረጃ ትምህርቲ ቋንቋ B2 ይውድብ። እዚ ፈተና 
እዚ ብመሰረት እቲ ንትምህርቲ ቋንቋ ዝምልከት መምዘኒታት ሓባራዊ መወከሲ ባሃራዊ ዕዮ ናይ ኤውሮጳ ዝካየድ ኰይኑ፡ 
ሰርቲፊኬይት ቋንቋኣዊ ብቕዓት ሒዝኩም ትምህርትኹም ንምቕጻል ንኽትምዝገቡ ድማ የኽእለኩም። ዓመተ-ትምህርቲ ናይ 
ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ይጅምር፤ ኣብ ወርሒ ሰነ ድማ ይዛዘም። ኣብ ክልተ ክፍልታት እተመቕለ ኰይኑ፡ ነፍሲወከፍ 
ክፍለ-ዓመተ-ትምህርቲ ኣስታት 14 ሰሙናት ኣለዋኣ።  

ምርካብ ተቐባልነት ናይ ዲፕሎማታትን ወረቓቕቲ ትምህርትን  

ኣብ ሩማንያ ክትሰርሑ ኩኑ ክትመሃሩ ምስእትሕልኑ፡ ኣስራሕትን ኣብያተ-ትምህርትን ኣብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ንዝተዋህበኩም 
ዲፕሎማን መረጋገጺ ትምህርትን ከተቕርቡ ክሓቱኹም እዮም። ሃገርኩም ካብ ክሊ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወጻኢ ስለዝዀነ (እንተዘየሎ 
ኣብ ውሽጢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣውቶማቲካዊ ኣገባብ መረጋገጺ ብቕዓት ዲፕሎማታትን ወረቓቕቲ  ትምህርትን ኣብ ጠቕሚ 
ኪውዕል ስምምዕ ተገይሩ እዩ)፡ኵላቶም ዲፕሎማታት ይኹኑ ካልኦት መረጋገጺ ትምህርቲ ዝዀኑ ሰነዳት ተቐባልነቶም ክረጋገጽ 
ይግባእ። እዚ ንምግባር፡ ንሃገራዊ ማእከል ምርግጋጽ ተቐባልነት ተዛማዲ ገምጋምን ናይ ዲፕሎማታት (CNRED, http://
www.cnred.edu.ro ) ክትውከሱ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ኣብ ነቝጣ መርበብ ሓበሬታኦም ብቕደም-ተኸተል ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ 
ብጥንቃቐ ክትከታተልዎ ከድልየኩም እዩ።  

ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Grădiniţă, școală, liceu, facultate, educaţie, diplomă 
  
E important să mergi la școală. 

ቅድመ-ትምህርቲ፡ ቤት-ትምህርቲ፡ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት-
ትምህምርቲ፡ ዓውደ-ሞያዊ ክፍሊ ናይ ዩኒቨርሲቲ፡ ትምህርቲ፡ 
ዲፕሎማ 
ናብ ቤት-ትምህርቲ ምኻድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። 

ናይ ባችለር ትምህርቲ፦ 3 
ወይ 4 ዓታት ይወስድ። 

ናብ’ዚ ደረጃ እዚ ንምብጻሕ፡ 
ናይ ካልኣይ ደረጃ መፋነዊ 
ዲፕሎማ ምሓዝ የድሊ። 
ዩኒቨርቲሲታት መእተዊ 
ፈተና ክውድባእውን 

ይፍቀደለ ንእዩ። ኣብ’ዚ 
ደረጃ እዚ ዝቕሰሙ 

ትምህርትታት ብፈተናን ናይ 
ባችለር ዲግሪ መዓርግ 
ምረቓን ይዛዘሙ።  

ናይ ማስተርስ ትምህርቲ፦1 
ወይ 2 ዓመታት ዝወስድ’ሞ 

ኣብ ፍሉይ ዓውደ-ሞያ 
ዘተኰረ ዓይነት ትምህርቲ 
ኰይኑ፡ ምርምራዊ ጽሑፍ 

ብምቕራብን ብናይ 
ማስተርስ መዓርግ ምረቓን 

ይዛዘም። 

ናይ ዶክትረይት 
ትምህርቲ፦3 ዓመታት 
ዝወስድ፡ ኰይኑ ናይ 

ዶክትረይት ምርምራዊ 
ጽሑፍ ብምቕራብን ኣብ’ቲ 

ዘጽናዕካዮ ዓውደ-ሞያ 
‘ዶክተር’Ïዝብል መዓርግ 
ንምውሳድን ይዛዘም። 
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8.ጥዕና  

ልክዕ ከም ዜጋታት ሩማንያ፡ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና 
ናይ ምዃን ዕድል ኣለኩም። ኣብ ሃገራዊ መደብ መድሕን ጥዕና 
ክትምዝገቡ፡ ወርሓዊ ክፍሊት መድሕን ጥዕና ክትፍጽሙ፡ 
ከምኡ’ውን ሓደ ሓፈሻዊ ሓኪም (GP) ክትሕዙ ግዴታዊ እዩ። 
ጠለብ ብምቕራብ ካርድ መድሕን ጥዕና ክትወስዱ፡ ከምኡ’ውን 
ኣብ ነፍሲወክፍ ናብ ሓፈሻዊ ሓኪም ድዩስ ካልእ ዓይነት ሓኪም 
ወይ ወረቐት ትእዛዝ መድሃኒት ናይ ሓኪም ኺዝኩም ናብ 
ፋርማሲ ኣብ እትቐርቡሉ እዋን ካርድኹም ከተርእዩ ትኽእሉ 
ኢኹም።  
ሰራሕተኛታት እንተዄንኩም፡ ወርሓዊ ክፍሊትኩም፡ ምስ ካልኦት 
ናይ ማሕበራዊ ድሕነት ክፍሊታት (ንኣብነት - ጠቕሚታት 
ጥሮታ/መልዕሎ፡ ሽቕለት-ኣልቦነት ወዘተ) ተጣሚሩ ብመገዲ 
ኣስራሒኹም እዩ ዝፍጸም።ብውልቅኹም እትሰርሑ ወይ ስራሕ 
ዘይብልኩም እንተዄንኩም፡ ፍሉይ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና 
የድልየኩም። ኣብ ከባቢኹም ምስዝርከብ ትካል መድሕን ጥዕና 

ብውልቂ ውዕል ክትኣትዉን ነቲ ትካል ወርሓዊ ክፍሊትኩም 
ክትህብዎን ትኽእሉ ኢኹም።  
ኣታዊ ምስዘይህልወኩም፦  
 
ናይ 12 ተኻታተልቲ ኣዋርሕ ዝሽፍን ክፍሊት ክትፍጽሙ ትኽእሉ 
ኢኹም (190 ሮን/ወርሒ ወይ 2.280 ሮን/ዓመት) ወይ ከኣ  
በቲ ትካል መድሕን ዝሽፈን ሕክምናዊ ደገፍ ኣብ ዘድልየኩም 
እዋን ጥራይ 1.330 ሮን ጥራይ ክትከፍሉ ትኽእሉ።  
 
ነዞም ዚስዕቡ ዓይነት ሰባት መድሕን ጥዕና ብዘይ ዝዀነ ይኹን 
ክፍሊት ክርከበሎም ይከኣል፦ ህጻናት፡ ክሳብ 18 ዓመት 
ዝዕድሚኦም መንእሰያት፡ ኣብ ትምህርቲ ንዝርከቡን ኣታዊ 
ዘይብሎምን ዕድሚኦም ካብ 26 ዓመት ዘይበጽሕ መንእሰያት፡ 
ነፍሰ-ጾራት፡ ኣታዊ ዘይብለን ወይ ኣታዊአን ትሕቲ እቲ ዝተሓተ 
ሃገራዊ ደሞዝ ዝዀነ ነኣሽቱ ኣዴታት።  

ሸፈነ ፖሊሲ መድሕን ምስዘይህልወኩም፡ ክትጥቀሙሉ እትኽእሉ ውሑድ መጠን ኣገልግሎት፡ ህጹጽ ረድኤት ንዘድልዮም ኵነታት 
ጥዕና ዝኸውን ፍሉይ ሓገዝ ወይ ስሩዕ ተፍትሻዊ መርመራ (ቀዳማይ ረድኤት፡ ሕማም ጸላም ከብዲ፡ ቲቢ፡ ሕማም ዕቡድ ከልቢ፡ 
ውጥን ስድራ-ቤት) ኣሎ። ናይ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ኣገልግሎታት ብዘይ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት እዮም ዝወሃቡ። ጥዕናዊ መድሕን 
ምስዘይህልወኩም፡ ንዕድል ኣገልግሎታት ምኽርን ፍወሳዊ ሕክምናን ብናጻ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም።  
ህጹጽ ረድኤት ዝጠልብ ኵነት ምስዘጋጥመኩም (ሓደጋ፡ መንደድቲ/ቃጸሎ፡ መድመይቲ ወዘተ) ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ንምርካብ 
ብቝጽሪ ተሌፎን 112 (ናጻ ቍጽሪ) ደውሉ።ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ልክዕ ከም ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ወይ ብምኽንያት ህጹጽ ረድኤት 
ከም ዝወሃብ ሕክምናዊ-መጥባሕታዊ ሓገዝ፡ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት ዘይሕተቶ እዩ።ብቝጽሪ 112 ኣብ እትድውሉሉ እተን ዝምልከተን 
ህጹጽ ረድኤት ዝህባ ትካላት (መጥፋእቲ ሓዊ፡ ፖሊስ፡ ኣምቡላንስ) ብሓባር ደሃይኩም ንምስማዕ ናብ ንጡፍ ጻውዒት ተሌፎን 
ይኣትዋ፤ ንስኹም ድማ ብቛንቋ ኣዴኹም ክትዛረቡ ትኽእሉ።  
ሸፈነ ሕክምናዊ መድሕን ይሃሉኹም - ኣይሃሉኹም ብዘየገድስ፡ እተሰነደ ሕክምናዊ መዝገብኩም ብምስጢራዊ ኣገባብ እዩ ዝተሓዝ። 

ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Medic, sănătate, boală, control medical, spital 
Ma doare capul. Nu iau medicamente. 

ዶክተር፡ ጥዕና፡ ሕማም፡ ሕክምናዊ መርመራ፡ ሆስፒታል 
ቃንዛ ርእሲ ገይሩለይ ኣሎ። ከኒናታት ኣይወስድን እየ። 
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9.ዕድል ስራሕ 

ብፍላይ ዓለም-ለኻዊ ውሕስነት ንዝረኸቡ ሰባት፡ ስራሕ ምርካብ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ጉዳይ ክኸውን ይግባእ። ንስድራ
-ቤትኩም ክትጥውሩ ስለዝግባእ፡ እዚ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ።ሕማቕ ዕድል ኰይኑ፡ በቲ ዝመረጽኩሞ ዓውደ-ሞያ ስራሕ 
ዘይክትረኽቡ ዝከኣል እዩ። ኣብ ክንዳኡ ኣብ ዝረኸብኩሞ ዓይነት ስራሕ ብምእታው፡ ነቲ ዕድል ቋንቋ ኣብ ምጽናዕ፡ 
ተቐባልነት ወረቓቕቲ ትምህርትኹም ኣብ ምርግጋጽ፡ ከምኡ’ውንጽፍሒ ደረጃ ስራሕኩም ንምምሕያሽ ተመኵሮ ስራሕ ኣብ 
ምድላብ ክትጥቀሙሉ ዝሓሸ ምዃኑ ንመርክር። 
ልክዕ ከም’ቲ ንዝዀነ ይኹን ሩማንያዊ ዜጋ ዘለዎ ዕድል፡ ንስኹም እውን ተጠቀምቲ ዕዳጋ ዕዮ ናይ’ዛ ሃገር ናይ ምዃን ዕድል 
ኣለኩም። ዕድሜኹም 16 ዓመት ካብ ዝኣኸለሉ ግዜ ኣትሒዝኩም ስራሕ ንኽትጅምሩ ተቐባልነት ኣለኩም። ስራሕ ምርካብ 
ተዕግስትን ተወፋይነትን ዝሓተኩም መስርሕ እዩ። ዕድላት ስራሕ ሃሰስ ብምባል ድማ ይጅምር።  

ኣደላልያ ስራሕ  

ተጠቀምቲ ናይ’ቶም ብመገዲ ከባብያውያን ትካላት ዕዮ (AJOFM) ዝርከቡ ዕድላት ስራሕ ናይ ምዃን መሰል ኣለኩም። 
ብዘይካ ኣብ ከባብያውያን ትካላት ዕዮ ምዝጋብ፡ በዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ መገድታት ስራሕ ከተናድዩ ትኽእሉ ኢኹም፦ 
• ብቐጥታ ኣብ ነቝጣታት መርበብ ሓበሬታ፦www.bestjobs.ro; www.ejobs.ro; www.myjob.ro፡ 

www.anuntul.ro፡ www.hipo.ro፡ www.cariereonline.roወይ ኣብ ፈይስቡክ።  
• ኣብ ፍሉይ ዓምዲ ናይ ጋዜጣታት ውሽጢ ሃገር ንዝሕተሙ ክፉታት ዕድላት ስራሕ ተኻታተሉ።  
• ኣብ  ውሽጢ ንኡስ-ከተማኹም ኣብ ዝካየዱ “ምርኢታት ዕዮ/ስራሕ”Ïተሳተፉ።  
• ኣገልግሎታት ናይ’ተን ንውልቀ-ሰባት ወኪለን ስራሕ ዝደልያ ውክልናውያን ትካላት ተጠቐሙሉ፡ 

ንኣብነት፦www.viajob.roወይwww.manpower.ro 
• ንፈተውትኹም ኰነ ኣባላት ቤተ-ሰብኩም ብዛዕባ ዕድላት ስራሕ ተወከስዎም። ንገዛእ-ርእስኹም ኣይትነጽሉ፣ ኣብ 

ከባቢኹም ዝርከቡ ሰባት ክፉታት ቦታታት ስራሕ ዝፈልጡ ክዀኑ ተኽእሎ ኣሎ!  
• ብፍላይ ኣብ ዘይመንግስታውያን ወይ ዓለም-ለኻውያን ውድባት ከም ወለንተኛታት ተሓጋገዙ። ጽቡቕ ማለት ውጽኢት 

ዘለዎ ስራሕ ምስእትፍጽሙ፡ ገለ ዕድል ስራሕ ኣብ ዝፍጠረሉ ባዕሎም ክቘጽሩኹም ድዩስ  ንኽትቍጸሩ ናብ ካልእ 
ትካል ክልእኩኹም ተኽእሎ ኣሎ።  

ናይ ስራሕ መመልከቲ ምቕራብ  

ኣብ ሓደ ቦታ ኣመልኪትኩም መልሲ ክሳብ ዝወሃበኩም ሱቕ ኣይትበሉ። ኣብ ሓደ እዋን ናብ ዝተፈላለያ ትካላት 
ከተመልክቱን ማዕረ-ማዕሪኡ ንመልስታት ናይ’ቶም ዘቕረብኩሞም መመልከቲታት ክትጽበዩን ከድልየኩም እዩ።  
ንዓኹም ዝኸውን ክፉት ቦታ ስራሕ ምስኣለለኹም፡ ሰነድ መግለጺ ሞያዊ ድሕረ-ባይታኹም (ሲ.ቪ.) ከምኡ’ውን መሰነይታ 
ደብዳቤ ብምልኣኽ መመልከቲ ከተቕርቡ የድልየኩም። ሰነድ መግለጺ ሞያዊ ድሕረ-ባይታ፡ ወግዓዊ ዝርዝር ናይ 
ዝቐሰምኩሞም ትምህርትታትን ሞያዊ ተመኵሮታትኩምን ክኸውን እንከሎ፡ መሰነይታ ደብዳቤ ድማ ነቲ ዘመልከትኩሙሉ 
ቦታ ስራሕ ብቑዓት ንምዃንኩም ዘረድእ - ንሓያል ጐድንኹም ዝገልጽ ሓጺር ጽሑፋዊ መግለጺ እዩ። ኣብ ዞባውያን 
ማእከላት ማሕበራዊ ውህደት ዘጥፉ ኣማኸርቲ፡ ሰነድ መግለጺ ሞያዊ ድሕረ-ባይታኹም (ሲ.ቪ.) ከምኡ’ውን መሰነይታ 
ደብዳቤ ኣብ ምድላው ይኹን ንቃለ-መሕትት ኣብ ምድላው ክተሓጋገዙኹም ይኽእሉ እዮም።  

ቃለ-መሕትታት  

ቃለ-መሕትት፡ ሓደ ሰራሕተኛ ክቘጽር ዝደለየ ኣስራሒ ብዛዕባ ክእለታትኩምን ተመኵሮኹምን ግንዛበ ንምውሳድ ምሳኹም 
ዝገብሮ ወግዓዊ ዝርርብ እዩ። ኣብ መስርሕ ቃለ-መሕትት እወታዊ ጦብላሕታ ክትሓድጉ እንተኽኢልኩም፡ ኣብ’ቲ ስራሕ 
ክትቍጸሩ ንዘለኩም ዕድል ኣጸቢቕኩም ርሒብ ትገብርዎ ኣለኹም ማለት እዩ።ነዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ ነገራት ብምግባር፡ 
ንኣስራሒኹም እወታዊ ጦብላሕታ ክትሓድጉሉ ትኽእሉ ኢኹም፦  
• ቈጸራ ኣኽብሩ።ኣብ ሩማንያ ጉዳይ ምኽባር ቈጸራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣገዳሲ ጉዳይ እናዀነ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ ናይ ቃለ

-መሕትት ቈጸራ ደንጒኹም ምስእተመጹ፡ እቲ ኣስራሒ፡ ናብ ስራሕ እውን ደንጒኹም ክትመጹ ኢኹም ኢሉ እዩ 
ዝሓስብ።  

• ጽፉፍ ኣለባብሳ ይሃሉኹም።ሓጺር ስረ ወይ መልጎሙ ዝተበትከ ክዳን ለቢስካ ናብ ቃለ-መሕትት ምቕራብ ግቡእ 
ከምዘይኰነ ምግንዛብ ኣገዳሲ እዩ።  

• ምንቅስቓስ ኣካላትኩም እወታዊ ነገር ክዛረብ ይግባእ። ፍሽኽ በሉ፡ ናብ ኣዒንቲ ናይ’ቲ ቃለ-መሕትት ዘካይደልኩም ሰብ 
ጠምቱ፡ ብርእሰ-ምትእምማን ኢድኩም ሰዲድኩም ሰላም ብውልዎ።  

• ናይ ርእሰ-ተኣማንነት ኣመላኽታ ይሃልኹም።ብዛዕባ ገዛእ-ርእስኹም ብእወታዊ ሸነኽ ተዛረቡ፤ ኣብ ዝለዉኹም 
ብልጫታትን ክእለታትን ብዛያዳ ኣድሂብኩም ተዛረቡ።  

• ብዛዕባ ሃዋህው ስራሕ ብዛዕባ እታ ኵባንያ ባዕላን ሕቶታት ሕተቱ። እዚ ምግባርኩም፡ ብዕባ እቲ እተመልክቱሉ ዘለኹም 
ዓይነት ስራሕ ህንጡይነት ከምዘለኩም ዘረድእ ጦብላሕታ እዩ ዘሕድር።  
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ውዕል ስራሕ  

ውዕል ስራሕ ብምፍራም ሕጋዊ ብዝዀነ መልክዕ ስራሕ ምጅማር ኣገዳሲ እዩ።  ብዘይ ውዕል ስራሕ ኣብ ስራሕ ምስ እንጽመድ፡ 
ዝዀነ ይኹን ውሕስነት የብልናን ማለት እዩ። ብዘይ ውዕል ስራሕ ኣብ ስራሕ ምጽማድ ናብ’ዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ሳዕቤናት 
ዘቃልዕ እዩ፦ ትሑት ኣገባብ ኣቈጻጽራ ስራሕ፡ ካብ’ቲ መጀመርታ ብቓል ዝተሳማናዕካሉ ዝትሕት መጠን ደሞዝ፡ ድንጉይ ኣገባብ 
ኣከፋፍላ ደሞዝ፡ ንፍገት ክፍሊታት ማሕበራዊ ጠቕሚ።  
ኣብ ሩማንያ - ኣብ ዓመተ-2018 ዘሎ መጠን ናይ ዝተሓተ ደሞዝ ናይ 8 ሰዓታት ስራሕ ኣብ መዓልቲ፡ 1.900 ሮን (ተቘራጺ 
ዘይተነከዮ) እዩ። ተቘራጺ ዘይተነከዮ ደሞዝ ንዅላቶም ብእታታት ናይ ኣታዊኹም ዘጠቓልል እዩ። እቲ ኣብ ኢድኩም ዝበጽሕ 
ደሞዝ፡ ተቘራጺ ዝተነከዮ እዩ። እቲ ካብ’ቲ ተቘራጺ ዘይተነከዮ ደሞዝኩም ዝጐድል መጠን ገንዘብ ነዞም ቀጺሎም ዝጥቀሱ 
ክፍሊታት ዘጠቓልል እዩ፦ ኣብ ክፍሊት ማሕበራዊ ጠቕሚ ዘለኩም እጃም፡ ናይ ጥዕና ግዴታዊ ክፍሊትኩም፡ ከምኡ’ውን ምስሞያዊ 
ስራሕኩም ዝተኣሳሰሩ ካልኦት ክፍሊታትን። ንኣብነት፡ መጠን ናይ’ቲ ተቘራጺ ዘይተነከዮ ደሞዝኩም 1.900 ሮን ምስዝኸውን፡ እቲ 
ኣብ ኢድኩም ዝበጽሕ ተቘራጺ ዝተነከዮ መጠን 1.162 ሮን ኣቢሉ ክበጽሕ እዩ። . 

ኣብ ማሕበራዊ ድሕነት ዘለዉኹም ገንዘባዊ ኣበርክቶታት  

ተቘራጺ ካብ ዘይተነከዮ ደሞዝ ናይ 1.900 ሮን፡ እዞም ቀጺሎም ዝዝርዘሩ ግዴታውያን ክፍሊታት ይንከዩ፦ 

ማሕበራዊ መድሕን (ጠቕምታት ጥሮታ/መልክዕሎ፡ሽቕለት-
ኣልቦነት) – 25% 

475 ሮን 

መድሕን ጥዕና – 10% 190 ሮን 

መሕን ዕዮ – 2.25% 43 ሮን 

ግብሪ ናይ ኣታዊ – 10% 73 ሮን 

ጠቕላላ 781 ሮን 

ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Loc de muncă, interviu, salariu ስራሕ፡ ቃለ-መሕትት፡ ደሞዝ 

Mâine am un interviu pentru un loc de muncă nou. ጽባሕ ንሓድሽ ስራሕ ዝምልከት ቃለ-
መሕትት ክካየደለይ እዩ። 
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10.መንበሪ ገዛ  

መንበሪ ገዛውቲ ካብ ሓድሕዶም ብዓይነት፡ መጠን ስፍሓትን ዋጋ 
ይፈላለዩ። ኣብ ከተማታት ንውልቀ-ሰባት ጥራይ ከስፍሩ ዝኽእሉ 
ሕጡባት ኣፓርታማ ዝያዳ ልሙዳት እዮም።ሕጡባት ኣፓርታማ 
ናይ ውልቀ-ሰባት ክሳብ 10 ደርብታት ዘለዎም፡ ከምኡ’ውን ሓደ 
(1)፡ክልተ (2) ወይ ዝያዳ ክፍልታት ዝለዎም ክዀኑ 
ይኽእሉ።እቲ ዝያዳ ልሙድ ዓይነት ናይ ቀደም ክፍሊ ቍመቱ 
40 ሜትሮ ክኸውን እንከሎ፡ ስቱዲዮ ዝዓይነቱ ኣፓርታማ ድማ 
ኣስታት 25-30 ሜትሮ ይበጽሕ። ድሒሮም እተሰርሑ ሕጡባት 
ኣፓርታማ ዝያዳ ስፍሕ ዝበሉ (ንኣብነት 50 ሜትሮ ንበዓል-
ክልተ-ክፍልታት ኣፓርታማ)፣ ብርህ ዝበሉ፣ ካብ ማእከል ከተማ 
ርሕቕ ዝበሉ፣ ክዀኑ እንከለዉ፡ ዋጋታት ክራዮም ይኹን 
ምዕዳጎም ግን ብእኡ መጠን ልዑል እዩ። ቅርጺ ኣሰራርሓኦም 
ተመሳሳሊ እዩ፤ መብዛሕትኦም ድማ ክሽነ፡ ዓይኒ-ምድርን 
ተንጠልጣሊ ኰረድዮን ኣለዎም።  
ኣፓርታማታት ይኹኑ ኣባይቲ ክካረዩ፡ ክዕደጉ፡ ኣቝሑት ገዛ 
ክግበረሎምን ኣብኦም ዝጸንሐ ኣቝሑት ገዛ ክእለን ዝከኣል እዩ። 
ኣብኦም ዝጸንሐ ኣቝሑት ገዛ ኣብ ዝተኣልየ መንበሪ ቦታታት 
ኤሌክትሪካውያን መሳርሒታት (ፍሪጅ፡ ምድጃ ወይ ሓጻቢት 
ክዳን) ኣይክትረኽቡን ኢኹም። ከም ልሙድ፡ ኣፓርታማታት 
ኣባይትን ምስ ናይ ከተማ መስመራት ማይ፡ ጋዝን ኤሌክትሪክን 
ዝተተሓሓዙ እዮም። ኣብ ገለ ከባቢታት ግና ገዛ ዕንጸይቲ 

ኣጒድካ፡ ብምድጃ ወይ ውልቃውያን መሞቒ ናውቲ እዮም 
ዝሞቑ። 
ቅድሚ ውዕል ክራይ ምውዳእኩም ወይ ኣብ ዝጠመትኩሞ 
መንበቲ ቦታ ክትቅመጡ ምጅማርኩም፡ ነዞም ዚስዕቡ ጉዳያት 
ሕሰቡሎም፦  

• ገዛውቲ ወይ ከባቢ፦ ኣብ’ቲ ከባቢ ዕድል ስራሕ፡ ቤት-
ትምህርቲ፡ ህዝባዊ መጓዓዝያን ድኳናትን ምህላዎምን 
ዘይምህላዎምን መርምሩ። 

• ዋጋ ክራይ፦ነዚ መጠን ክፍሊት ክራይ ክትሽፍንዎ 
ከምእትእኽሉን ንመኽፈሊ ኤሌክትሪክ-ማይ (ማይ፡ ጋዝ፡ 
ኤሌክትሪክ፡ ገመዳዊ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን/ኢንተርነት፡ 
ካልእ ጽገናዊ ወጻኢታት) ዝኸውን ተረፍ ከምዝህልወኩምን 
ኣረጋግጹ።  

• ዓይነት ክራይ፦ኣብኡ ዘለዉ መሰላትን ግዴታታትን።  

መጸግዒ ቦታ/ጎጆ ምክራይ  

ዘይመንግስታውያን ውድባት ዝሓሸ ገዛ ኣብ ምርካብ ክተሓባበራኹም ይኽእላ እየን። እቲ ሓንቲ ዘይመንግስታዊት ውድብ ንዓኹም 
ክትልግሶ እትእኽል መጠን ሓገዝ ናይ ክራይን መኽፈሊ ኤሌትሪክ-ማይን፡ ኣብ ዓይነት ናይ’ቲ ንሳ እተካይዶም ዓይነት ፕሮግራምን 
ኣብ ዘለዋ መጠን ማዕከንን ዝምርኮስ እዩ። ከም ልሙድ፡ እዚ ዓይነት ሓገዝ እዚ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ እኳ እንተዀነ፡ ትሑዝ እዩ 

ባዕልኹም እውን መንበሪ ቦታ ዝርከብ እንተዀይኑ ሕተቱ፦  
• ብዛዕባ መንበሪ ቦታ ከካርዩ ዝኽእሉ ወይ ዘካርዩ ሰባት ንዝፈልጡ ፈተውቲ ምሕታት፣  
• ንዝካረዩ ዓይነት ህንጻታት ብዝምልከት ኣብ ዝወጹ መወዓውዒታት ወይ ኣብ ዓምዲ “ክራይ” ናይ ጋዜጣታት ሃሰስ በሉ፣  
• ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ኣብ’ዚ ፈትሹ፦ www.imobiliare.ro፡ www.olx.ro፡ www.anuntul.ro፡ 

www.imopedia.ro፡ ወዘተ።  
• ንናይ ሪል-ስተይት ትካል ተወከሱ።  

ክንጥቀመሎም ከገድሱና ዝኽእሉ ቃላት 

Casă, apartament, garsonieră ገዛ፡ ኣፓርታማ፡ ስቱዲዮ 

Căutam o casă pentru toată familia. ንምልእቲ ስድራ-ቤት ዝኣክል መንበሪ ገዛ ንደሊ ኣለና። 
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11. ገንዘብ  

ሃገራዊ ባጤራ ናይ ሩማንያ ሊዩ/leu (ንብዙሕ ‘ለይ/lei’ ምዃኑ’ዩ) እዩ። ሓንቲ ሊዩ ማዕረ 100 ባኒ እያ።ወግዓዊ ስም ናይ ባጤራ 
ሩማንያሮን/RON (ሓድሽ ሊዩ ሩማንያ) እዩ።  

1 ሮን = ኣስታት 0,25 ዶላር 
1 ሮን = ኣስታት 0,22 ዩሮ 

  

5 ሮን = ኣስታት 1,25 ዶላር 
5 ሮን = ኣስታት 1,07 ዩሮ 

  

10 ሮን = ኣስታት 2,51 ዶላር 
10  ሮን = ኣስታት 2,15 ዩሮ 

  

50 ሮን = ኣስታት 12,58 ዶላር 
50 ሮን = ኣስታት 10,75 ዩሮ 

  

100 ሮን = ኣስታት 25,16 ዶላር 
100 ሮን = ኣስታት 21,51 ዩሮ 

  

200 ሮን = ኣስታት 50,33 ዶላር 
200  ሮን = ኣስታት 43,02 ዩሮ 

  

500ሮን = ኣስታት 125,83 ዶላር 
500 ሮን = ኣስታት 107,56 ዩሮ 

  

100 ባኒ = 1 ሊዩ 

ናይ ሩማንያ ሰናቲም 
50 ባኒ = 0.5 ለይ 
10 ባኒ = 0.1 ለይ 
5 ባኒ = 0.05 ለይ 
1 ባን = 0.01 ለይ 
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12.ጥብቆታት  

 

 
ጥብቆ ቍ.-1  

 
ኣብ ሩማንያ ንማሕበራዊ ውህደት ዝምልከት ደገፍ ዝገብራ ውድባት  

 
 
 

ዞባውያን ማእከላት ማሕበራዊ ውህደት  
ዞባ 1፦ቡካሬስት፡ ፕራሆቫ፡ ቡዛው፡ ዳምቦቪታ፡ ኣርገስ፡ ቫልሺያ፡ ጎርጅ፡ ብራሶቭ ኮቫስና፡ ጂዩርጂዩ፡ ካላራሲ፡ ላሎሚታ፡ ቴሌሮማን፡ 
ኦልት፡ ዶልጅ  
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ቡካሬስት፦  
11, Viitorului street, District 2, Bucharest 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 021-210.30.50 
ኢ-መይል፦iombucharest@yahoo.com 
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ካራዮቫ፦  
25. Fratii Buzesti street, Craiova 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0351-442.287 
ኢ-መይል፦a.globalhelp@yahoo.com 
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ብራሶቭ፦  
25 bis, Aurel Vlaicu street, 2nd floor (former School nr.24), Brasov 
ቍጽሪተሌፎን፦ 0766-28.090 
ኢ-መይል፦astrid2001ro@yahoo.com , astrid@arpcps.ro 
ዞባ 2፦ጋላቲ፡ ቭራንሺያ፡ ባካው፡ ቫስሉይ፡ ብራዪላ፡ ቱልሺያ፡ ኮንስታንታ  
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ኮንስታንታ፦  
13, Mamaia boulevard, Constanta 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0738-719.233; 0738-719.235 
ፋክስ፦ 0372-877.090 
ኢ-መይል፦jrsromania@gmail.com 
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ጋላቲ፦  
37, Brailei street, 2nd floor, Galati 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0738-719.234; 0738-719.231 
ፋክስ፦0372-877.090 
ኢ-መይል፦jrsromania@gmail.com 
ቤት-ጽሕፈት ርሑቕ ገጠራት ናይ ጋላቲ (ውድብ ህጻናት)፦  
7, Furnalistilor street, Galati 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0236-312.199 
ፋክስ፦ 0236-312199 
ኢ-መይል፦office@inimadecopil.ro 
ዞባ 3፦ሱቼያቫ፡ ቦቶሳኒ፡ ኒኣምት፡ ኢያሲ  
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ኢያሲ፦  
66, Pacurari street, Iasi (contact person: Zota Ionut Lucian) 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0745-922.668 
ኢ-መይል፦rttiasi@gmail.com 
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ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ራዳዩቲ፦  
9A, I.L Caragiale street, Radauti (contact person: Iulia Cazaciuc) 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0754-494.400 
ኢ-መይል፦cazaciuc_iulia2112@yahoo.com 
ዞባ 4፦ሳቱ ማረ፡ ሳላጅ፡ ክሉጅ፡ ቢስትሪታ፡ ናሳዉድ፡ ሙረስ፡ ሃርጊታ፡ ሲቢዩ፡ ኣልባ  
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ክሉጅ-ናፖካ፦  
108, 21 Decembrie 1989 boulevard, apt 23-24, Cluj 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0264-434.806 
ኢ-መይል፦macaveiflorin@yahoo.com ; 93atoth@gmail.com 
ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ባያ ማረ፦  
3, Rachetei street, Baia Mare 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0260-222.226 
ኢ-መይል፦assoc@asoc.ro 
ቤት-ጽሕፈት ርሑቕ ገጠራት ናይ ሲቢዩ –ማእከል ሓበሬታ ንኣተውቲ ስደተኛታት ናይ ሲቢዩ  
1, Constantin Noica street, Sibiu 
ተሌፎን/ፋክስ፦ 0269-215.944 
ኢ-መይል፦costin1i@yahoo.com 
ቤት-ጽሕፈት ርሑቕ ገጠራት ናይ ታርጉ ሙረስ  – ማእከል ሓበሬታ ንኣተውቲ ስደተኛታት ታርጉ ሙረስ  
10, Emil Dandea street, Tirgu Mures 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0742-029458 
ኢ-መይል፦hajnal_sz@yahoo.com 
ቤት-ጽሕፈት ርሑቕ ገጠራት ናይ ሶምኩታ ማረ ማረ  
1A, Cetatii street, Somcuta Mare, Maramures 
ቍጽሪ ተሌፎን፦0260-222.226 
ኢ-መይል፦assoc@asoc.ro 
ዞባ 5፦መደሂንቲ፡ ካራስ ሰቨሪን፡ ቢሆር፡ ኣራስ፡ ሁነዶኣራ  
ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ቲሚሶኣራ  
9, Gheorghe Sincai street, Timisoara 
ቍጽሪ ተሌፎን፦ 0256-217.096/0740-040.032 
ኢ-መይል፦ilioni.flavius@yahoo.ro 
ዞባዊ ማእከል ማሕበራዊ ውህደት ኦራዲያ  
2B, Buzaului street, Oradea 
ተሌፎን/ፋክስ፦ 0259-436.601/0743-081.449 
ኢ-መይል፦adrianapopa@filantropiaoradea.ro 
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ጥብቆ ቍ.-2 

 
 

ዝርዝር ኣስማት ናይ’ተን ኣብ ስምምዕ ናጻ ቪዛዊ መገሻ ናይ ስደተኛታት ካብ 1959 ዝኸተማ ሃገራት ኤውሮጳ  

 

 

                                     

ኣርሜንያ ላግዘምበርግ 

ቤልጂዩም ማልታ 

ቸክ ሩፓብሊክ ነርወይ 

ቆጵሮስ ኔዘርላንድስ 

ዴንማርክ ፖላንድ 

ስዊዘርላንድ ፖርቱጋል 

ፊንላንድ ሩማንያ 

ጀርመን ስሎቫኪያ 

ኣየርላንድ ስጳኛ 

ኣይስላንድ ሽወደን 

ኢጣልያ ሃንጋሪ 

ሊችተንስተይን   
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ሃገራዊ ፕሮግራም – ማዕከን ዕቝባ፡ ጉዳይ ስደተኛታትን ማሕበራዊ ውህደትን 
ስም ፕሮጀክት፦ REACT_RO: ትምህርታዊ ቀረባት ንስልጠና ቋንቋ ሩማንያ፡ ከምኡ’ውን መላለዪ ስልጠና ነቶም ተጠቀምቲ 
ዓለም-ለኻዊ ውሕስነትን ኣብ ሩማንያ ዜጋታት ሳልሰይቲ ሃገርን ዝዀኑ ውልቀ-ሰባት  
ተጠቃሚ፦ ውስጠ-ባህላዊ ትካል ቲሚሶኣራ  
ኣርታዒ፦ ዓለም-ለኻዊ ውድብ ንስደተኛታት - ቤት-ጽሕፈት ሩማንያ 
ዕለት ሕትመት፦ ሓምለ 2018 
ትሕዝቶ ናይ’ዚ ሰነድ እዚ ንወግዓዊ ሓላፍነት ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘንጸባርቕ ክኸውን ግዴታዊ ኣይኰነን  
ዝዀነ ይኹን ሕቶ ናብ’ዚ ኣድራሻ እዚ ክቐርብ ይግባእ፦ iombucarest@iom.int 

መወከሲ ቍጽሪ ውዕል፦ FAMI/17.03.03.01 


