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اطالعات کلی

این بروشور حاوی اطالعاتی است که برای ذی نفعان محافظت بین املللی واقع در رومانی مفید است.

این بروشور را بخوانید و از موارد زیر آگاه شوید:

1.اطالعاتی درباره دستیابی به وضعیت ذی نفع محافظت بین املللی.

2.جزئیات و رشایط مربوط به برنامه هم زیستی برای ذی نفعان یکی از انواع محافظت های بین املللی.

3.مراحلی که باید برای دریافت کمک بدون بازپرداخت اهدایی از سوی دولت رومانی پشت رس بگذارید.

4.اطالعاتی در خصوص دسرتسی به بازار کار در رومانی.

5.اطالعاتی در خصوص نظام بیمه سالمت اجت£عی.

6.اطالعاتی در خصوص نظام آموزشی در رومانی.

7.اطالعاتی در خصوص نظام همیاری اجت£عی و نظام بیمه اجت£عی.

8.سایر اطالعات مفید.

9. افرادی که می توانند به ش£ کمک کنند - اطالعات ªاس مراکز هم زیستی منطقه ای که در رومانی افتتاح شده اند و به افراد خارجی دارای اقامت قانونی در رومانی همیاری و خدمات مشاوره ای ارائه می کنند.

اطالعات موجود در این بروشور در زمان انتشار آن به روز و جدید است - دسامرب 2018.

 برای آگاهی از حقوق و تعهدات خود، باید با برخی از جوانب کلی مربوط به قوانین مختص ذی نفعان محافظت بین املللی ساکن رومانی

آشنا شوید. همچنین، می توانید با استفاده از این مطلب دریابید چه مواردی می تواند بر اقامت ش� در رومانی اثرگذار باشد.



وضعیت ذی نفعان محافظت بین املللی1

تذکر مهم!

 اگر فرد خارجی هستید و محافظت بین املللی به ش£ اعطا شده است، مراجع رسمی رومانی بدون هیچگونه هزینه ای برای ش£

مجوز اقامت صادر خواهند کرد:
•برای یک دوره 3 ساله، اگر وضعیت پناهجو به ش� اعطا شده باشد.

•برای یک دوره 2 ساله، اگر وضعیت محافظت جنبی به ش� اعطا شده باشد.

 •اگر ذی نفع یکی از انواع محافظت های بین املللی هستید، یک کد عددی شخصی به ش� تعلق می گیرد که در مجوز اقامت و نیز در سند

مسافرتی ش� ثبت خواهد شد.

 •اگر یکی از انواع محافظت در رومانی به ش� اعطا شده است، می توانید به کشورهای امضاکننده توافق اروپایی لغو ویزا برای پناهجویان
 (منعقد شده در اسرتاسبورگ در 02 آوریل 9591) سفر کنید و از حق اقامت موقت در منطقه آنها نیز بهره مند شوید. اگر اقامت ش� بیش

از 3 ماه به طول بیانجامد، باید ویزا بگیرید. همچنین، اگر می خواهید در یک کشور اروپایی دیگر کار کنید، باید ویزا بگیرید.

 •اگر یکی از انواع محافظت ها در رومانی به ش� اعطا شده است و می خواهید به کشورهای دیگر سفر کنید باید ویزای ورود دریافت
کنید.

 در صورت نیاز، می توانید برای صدور مدرک سفر (مثالً گذرنامه) دارای اعتبار 2 ساله درخواست دهید. برای دریافت

 آن نیز باید دو مالیات را پرداخت کنید که عبارتند از: کارمزد کنسولی و کارمزد صدور گذرنامه. اعتبار مدرک سفر را

«ی توان ºدید کرد و پس از انقضای تاریخ آن باید سند جدیدی با اعتبار 2 ساله دریافت کنید.

سؤالی دارید؟ آنها را از مراجع مسئول بپرسید:

اداره بازرسی عمومی مهاجرت (اداره مهاجرت در منطقه ش£)

تذکر مهم!
•اگر یکی از انواع محافظت ها به ش� اعطا شده است، می توانید جهت پیوس¼ به خانواده برای افراد زیر درخواست بدهید:

•همرستان؛

•فرزندان خود یا فرزندان همرستان - در صورتی که متأهل نباشند؛

•بستگان درجه یک (والدین) در صورتی که «ی توانند از خودشان مراقبت کنند؛

•فرزندان بزرگسالی که ازدواج نکرده اند (فرزندان ش� یا فرزندان همرستان)، در صورتی که به دلیل مسائل پزشکی قادر به مراقبت از خودشان نباشند؛

اگر زیر سن قانونی و بدون همراه هستید و یکی از محافظت ها به ش� اعطا شده است، می توانید جهت پیوس¼ به خانواده برای بستگان درجه یک (والدین) یا قیم قانونی خود

درخواست دهید.



اگر یکی از انواع محافظت  های بین املللی به ش� اعطا شده است، این فرصت را دارید که با ه�هنگی و همکاری اداره بازرسی عمومی مهاجرت در یک برنامه هم زیستی  مشارکت کنید.

مدت اولیه برنامه هم زیستی 6 ماه است، اما می توان آن را تا 1 سال ºدید کرد و شامل موارد زیر است:

•دوره های زبان رومانیایی و جلسات جهت گیری فرهنگی، مشاوره اجت�عی و اطالعاتی درباره حقوق و تعهدات ش� در رومانی، و نیز جلسات روانشناختی برای افرادی که به آن نیاز دارند.
•اقدامات دیگری از جمله موارد زیر هم برای کمک به ش� در فرآیند هم زیستی در رومانی در نظر گرفته شده است:

•اسکان موقت در اداره بازرسی عمومی مراکز مهاجرت.
•همیاری در زمینه دسرتسی به کمک مالی بدون بازپرداخت (پشتیبانی مالی) ماهانه 045 لئوی رومانی به مدت حداکÃ 1 سال.

•تسهیل دسرتسی به خدمات سالمت.
•تسهیل دسرتسی به تحصیل.
•همیاری در زمینه شغل یابی.

•این فرایند برای ش� و طبق نیازهای شناسایی شده در طول مصاحبه با ش� تنظیم شده است.

ظرف 30 روز پس از اعطای هر یک از انواع محافظت ها در رومانی به ش�، می توانید با ثبت درخواست در هر یک از ادارات بازرسی مراکز مهاجرت در برنامه هم زیستی ثبت

  نام کنید. پس از ارائه درخواست، «ایندگان اداره بازرسی عمومی مهاجرت مشخص خواهند کرد که آیا رشایط پیوس¼ به برنامه هم زیستی را دارید یا خیر و سپس، این موضوع

را در جلسه حضوری به صورت کتبی به ش� اطالع خواهند داد.

پس از ثبت درخواست ش�:

 با مأمور هم زیستی مصاحبه خواهید کرد. این مصاحبه برای شناسایی نیازهای ش� و تبیین فعالیت های موجود در برنامه هم زیستی ش� در نظر گرفته شده است و ºام آنها در طرح هم زیستی 

فردی ش� ذکر خواهند شد. این طرح توسط ش� و «اینده اداره بازرسی عمومی مهاجرت و سازمان مردم نهادی که از طریق پروژه تأمین مالی FIMA به ش� کمک خواهد کرد امضا خواهد شد.

• اگر درخواست اسکان را در یکی از ادارات بازرسی مراکز مهاجرت ارائه داده باشید، مأمور هم زیستی یک تحقیق اجت�عی انجام خواهد داد.

• اگر با طرح هم زیستی فردی موافقت کنید، مأمور اداره بازرسی عمومی مهاجرت یک بار دیگر حقوق و تعهدات ش� را بر اساس این پروتکل توضیح خواهد داد و ش� پروتکل هم زیستی را امضا خواهید کرد.

•در جلسات مشاوره و کسب اطالعات در خصوص حقوق و تعهدات تان رشکت کنید.

•در جلسات تطبیق فرهنگی که در طول آنها در خصوص زندگی در رومانی و سنت ها، آداب و رسوم و سایر موارد مربوط به رومانی اطالعات کسب می کنید، فعاالنه مشارکت کنید.

•در دوره های زبان رومانیایی رشکت کنید.

•اداره بازرسی عمومی مهاجرت
•ادارات بازرسی وزارت آموزش و پرورش

•وزارت بهداشت
•وزارت کار و عدالت اجت�عی

2

 تذکر مهم!

آیا سؤالی دارید؟ لطفاً آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:
1طبق نظر اداره بازرسی عمومی مهاجرت، هدف عمومی سیاست هم زیستی برای اتباع خارجی که یکی از

انواع محافظت ها در رومانی به آنها اعطا شده این است که به آنها کمک کند خودشان از عهده خودشان

برآیند، نیازی به همیاری ارائه شده توسط دولت یا سازمان های مردم نهاد (OGN) نداشته باشند و مشارکت

اقتصادی، اجت�عی و فرهنگی فعال داشته باشند.

چگونه می توان در برنامه هم زیستی ثبت نام کرد؟

چه کارهایی باید انجام دهید؟

•مشارکت در فعالیت های برنامه هم زیستی و رعایت برنامه زمانی آنها برای هم زیستی ش� در جامعه رومانی رضوری است.

•دولت رومانی تنها در صورتی پشتیبانی مالی ماهانه 045 لئویی را پرداخت می کند که ش� در فعالیت های موجود در برنامه هم زیستی ثبت نام کرده و فعاالنه در آنها رشکت کنید..

•تنها رشایط استثنایی و وضعیت های کامالً موجه می تواند دلیلی برای عدم حضور ش� در فعالیت های برنامه هم زیستی باشد.

 •برنامه هم زیستی را می توان بیش از حد 1 ساله برای افراد آسیب پذیر ºدید کرد؛ افراد آسیب پذیر عبارتند از: افراد زیر سن قانونی، افراد زیر سن قانونی بدون همراه، معلوالن،

 ساملندان، زنان باردار، پدر یا مادر تنها (بدون همرس) با فرزند زیر سن قانونی، قربانیان قاچاق انسان، افراد مبتال به بی�ری  های شدید، افراد مبتال به بی�ری روانی، قربانیان شکنجه یا

انواع سوء استفاده مانند تجاوز یا سایر اشکال خاص خشونت های روانی، جسمی یا جنسی، یا افرادی که وضعیت خاص دیگری دارند که شبیه موارد ذکر شده در باال است.

•همچنین، اشخاص آسیب پذیر ممکن است مجوز اقامت رایگان در اداره بازرسی عمومی مراکز مهاجرت را نیز دریافت کنند.

 برنامه هم زیستی



برای دریافت پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت 045 لئویی در ماه باید:• در برنامه هم زیستی ه�هنگ شده توسط اداره بازرسی عمومی مهاجرت ثبت نام کرده باشید.

 • ظرف 3 ماه از تاریخ اعطای محافظت بین املللی در رومانی، نزد اداره بازرسی عمومی مهاجرت ثبت نام کنید. درخواست دریافت پشتیبانی مالی بایستی توسط خود
شخص یا قیم قانونی (مثالً در خصوص افراد کم سن و سال، یکی از والدین) یا رسپرست وی تسلیم شود.

•اداره بازرسی عمومی مهاجرت این سند را همراه چند سند دیگر (مثالً کپی مجوز اقامت یا مدرک شناسایی ش�) به

اداره پرداخت و بازرسی اجت�عی شهرستان (SIPJA) ارسال می کند تا تأیید شود در برنامه هم زیستی ثبت نام کرده 

اید.

 •اداره پرداخت و بازرسی اجت�عی شهرستان پیشینه اجت�عی ش� را ظرف 01 روز پس از دریافت درخواست از اداره

بازرسی عمومی مهاجرت مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد. هدف این بررسی و تحقیق پیشینه اجت�عی این است

که مشخص شود آیا حداقل وسایل مورد نیاز زندگی را دارید یا خیر.

•سپس، اداره پرداخت و بازرسی اجت�عی شهرستان در مورد اعطای پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت به ش� تصمیم می

 گیرد. این پشتیبانی تقریباً 2 ماه پس از ثبت درخواست ارائه خواهد شد.
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 تذکر مهم!
•مأموران اداره بازرسی عمومی مهاجرت به صورت دوره  ای بررسی می کنند که آیا در فعالیت های موجود در برنامه هم

  زیستی تان رشکت می کنید یا خیر. اگر در فعالیت های برنامه هم زیستی رشکت نکنید، ممکن است پشتیبانی مالی تعلیق یا

قطع شود.

•پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت در صورتی به افراد ثبت نام نکرده در برنامه هم زیستی اعطا می شود که در وضعیت

آسیب پذیر باشند (برای مثال، افراد زیر سن قانونی، افراد زیر سن قانونی بدون همراه، معلوالن، ساملندان، زنان باردار، پدر

یا مادر تنها (بدون همرس) با فرزند زیر سن قانونی، قربانیان قاچاق انسان، افراد مبتال به بی�ری های شدید، افراد مبتال

به بی�ری روانی، قربانیان شکنجه یا انواع سوء استفاده مانند تجاوز یا سایر اشکال خاص خشونت های روانی، جسمی یا

جنسی، یا افرادی که وضعیت خاص دیگری دارند که شبیه موارد ذکر شده در باال است).

برای دریافت پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت از دولت رومانی، چه مراحلی باید طی شود؟

پس از ثبت درخواست:

پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت در رشایط زیر تعلیق خواهد شد:

 •در صورتی که در فعالیت های برنامه هم زیستی خود رشکت نکنید. در مواردی که اداره بازرسی عمومی
مهاجرت به اداره پرداخت و بازرسی اجت�عی شهرستان درخواست تعلیق بدهد.

 •در صورتی که خودتان درخواست کنید و مدت آن کمرت از 3 ماه باشد. درخواست ش� باید کامالً موجه باشد.
 هم تعلیق و هم ازرسگیری این پشتیبانی رصفاً با تسلیم درخواست کتبی ش� به اداره بازرسی عمومی مهاجرت

انجام خواهد شد..

 پس از آنکه پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت مجدداً از رس گرفته می شود، دوره اعتبار آن به اندازه دوره ای که

معلق بوده ºدید می شود.

قطع پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت:

 •در صورتی که در فعالیت های برنامه هم زیستی خود رشکت نکنید، پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت ش� قطع
 خواهد شد.

ºدید دوره دریافت پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت:

 •ºدید دوره در پایان دوره 6 ماهه پس از اعطای پشتیبانی مالی اولیه قابل انجام است. اگر بتوانید کار کنید،
باید از این رشایط برخوردار باشید:

•به عنوان جویای کار در اداره استخدام شهرستان ثبت نام کرده باشید.
•مدرکی ارائه کنید که ثابت شود کار پیشنهاد شده از سوی اداره استخدام شهرستان را رد نکرده اید.

•در صورتی که یکی از رشایط زیر را داشته باشید، ºدید دوره دریافت قابل انجام است:
•از کودکان زیر 7 سال مراقبت کنید.

•نتوانید کار کنید. این مورد بایستی با گواهی پزشکی تأیید و ثابت شود.
 •در یکی از دوره های تحصیلی ثبت نام کرده باشید و زیر 25 سال داشته باشید یا در مورد تحصیل دانشگاهی

5 ساله زیر 26 سال داشته باشید.

•زیر 81 سال باشید.•طبق معیارهای قانون کار رومانی بتوانید بازنشسته شوید.

تعلیق پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت، قطع پشتیبانی یا ªدید دوره پشتیبانی

سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:

•اداره بازرسی عمومی مهاجرت
 •اداره پرداخت و بازرسی اجت�عی شهرستان

•ادارات استخدام شهرستان

 تذکر مهم!
پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت تنها در صورتی به افراد ثبت نام

نکرده در برنامه هم زیستی اعطا می شود که جزء افراد آسیب پذیر

باشند (مثالً افراد زیر سن قانونی بدون همراه، معلوالن، خانواده

 های تک والد، زنان باردار، قربانیان قاچاق انسان، قربانیان شکنجه

یا سایر انواع سوء استفاده و نیز افراد بازنشسته ای که حقوق

بازنشستگی «ی گیرند).

 پشتیبانی مالی بدون بازپرداخت



اگر یکی از انواع محافظت در رومانی به ش� اعطا شده باشد، به صورت نامحدود و مانند یک شهروند

رومانیایی به بازار کار دسرتسی خواهید داشت. پس از آنکه یکی از انواع محافظت به ش� اعطا شد:

•می توانید به عنوان جویای کار در ادارات استخدام شهرستان ثبت نام کنید؛
•می توانید در دوره های آموزش شغلی ثبت نام کنید؛

•می توانید برای مصاحبه های شغلی یا سایر تکالیف عملی که توسط کارفرما به عنوان موارد الزامی معرفی شده
 اند، آماده شوید.

برای استخدام باید یک کارفرما پیدا کنید و برخی اوقات، کارفرما ممکن است از ش� بخواهد گزینش های خاصی

را پیش از استخدام پشت رس بگذارید. همچنین، ممکن است کارفرما:•آگاهی ابتدایی از زبان رومانیایی را الزامی

بداند؛

•اسناد دیگری مانند رزومه از ش� بخواهد؛
•گواهی پزشکی درخواست کند که متناسب بودن ش� برای شغل مورد نظر را تأیید کند؛

•مدارک تأیید شده توسط دولت رومانی را بررسی کند. اطالعات بیشرت در خصوص تأیید تحصیالت را می توانید در
نکته 6 مشاهده کنید.

استخدام بر مبنای قرارداد کار فردی انجام خواهد شد. قرارداد کار فردی:

•توافقی است که طبق آن فردی به نام کارمند/کارگر در ازای مقداری پول به نام حقوق متعهد به انجام کار برای
کارفرما (یک فرد یا نهاد حقوقی) می شود.

•به صورت کتبی و در صورت توافق طرفین (کارفرما و کارمند/کارگر) به زبان رومانیایی منعقد می شود. قرارداد
بایستی در 2 نسخه تهیه و امضا شود: یکی برای ش� و یکی برای کارفرما. حت�ً یک رونوشت اصل دریافت کنید!

وظیفه انعقاد قرارداد کار فردی به صورت کتبی تا پیش از آغاز به کار ش� نزد کارفرما بر عهده وی است.

•این قرارداد ش� را از اقدامات در نظر گرفته شده در قالب محافظت اجت�عی بهره مند می سازد و
از ش� در برابر سوء استفاده های احت�لی کارفرمایتان محافظت خواهد کرد.

•کارفرما باید این قرارداد را در سامانه ثبت عمومی کارمندان (LASIVER) ثبت کند؛ این قرارداد
در ادامه به اداره بازرسی استخدام منطقه ای ارسال می شود. این ثبت قرارداد باید پیش از آغاز به

کار ش� انجام شود.

تحت چه رشایطی می توانم به بازار کار رومانی دسرتسی داشته باشم؟

چگونه استخدام شوید؟

ریسک های فعالیت به عنوان کارگر غیر قانونی چیست؟

 تذکر مهم!
•قراردادی که تنها توسط ش� امضا شود و کارفرما آن را مهر و امضا نکند، هیچ ارزش قانونی در رومانی ندارد.

•پس از امضای کامل و مناسب، قرارداد کار ش� تنها با توافق خودتان قابل تغییر و اصالح خواهد بود.
 •هر گونه تغییر در قرارداد کار ش� بایستی به صورت کتبی و در قالب یک پیوست به قرارداد اصلی صورت گرفته و

توسط کارفرما و خودتان امضا شود.

 •پیش از امضای قرارداد استخدام و/یا پیوست آن، حت�ً آن را با دقت بخوانید و مطمنئ شوید که ºام مفاد و رشایط
 آن را درک می کنید. اگر چیزی به اندازه کافی روشن نیست، از کارفرما در مورد آن سؤال کنید. همچنین، می توانید از

سازمانی که از اتباع خارجی ح�یت می کند بخواهید در روشن شدن این قبیل موارد به ش� کمک کند.

 اگر قرارداد کار فردی امضا نکرده اید و مستقی�َ و بدون هیچگونه سند

 امضاشده ای (مانند سند پرداخت حقوق که تأیید می کند حقوق می گیرید)

حقوق می گیرید، ش� یک کارگر غیر قانونی هستید.

اگر بدون قرارداد کاری ثبت شده کار می کنید:

•از اقدامات پیش بینی شده در زمینه محافظت اجت�عی هم در زمانی که کار می کنید و هم پس از پایان رابطه کاری خود بهره
 مند نخواهید شد و در صورت نقض حقوق ش� توسط کارفرما «ی توانید به صورت قانونی از وی شکایت کنید.

•کارفرمای ش� می تواند کمرت از حداقل حقوق مصوب و کمرت از میزانی که با توجه به زمان کاری و توا«ندی هایتان باید حقوق
بگیرید به ش� پرداخت کند.

•هیچ تاریخ معینی برای دریافت حقوق ماهانه نخواهید داشت و ممکن است اصالً چند ماه حقوق نگیرید.
•ساعت کاری مشخصی نخواهید داشت.

•تجهیزات کار و/یا تجهیزات ایمنی در اختیارتان قرار نخواهد گرفت.
•«ی توانید از مرخصی سالیانه استفاده کنید، مشمول دریافت حقوق و مزایای بیکاری نخواهید بود، در صورت بروز حادثه

کاری مشمول دریافت حق بازنشستگی ناشی از معلولیت نخواهید بود و در صورت نیاز از حقوق ایام بی�ری یا بسرتی

رایگان برخوردار نخواهید شد.

•مدت زمان کاری ش� برای رسیدن به حد نصاب مجموع جهت بهره مندی از بازنشستگی محاسبه نخواهد شد.
•ممکن است قربانی قاچاق انسان برای بهره برداری نامناسب از نیروی کار و غیره شوید.

کار بدون اسناد قانونی یا کار در بازار سیاه

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:
•ادارات استخدام شهرستان

•ادارات بازرسی منطقه ای نیروی کار

دسرتسی به بازار کار رومانی4
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دسرتسی به خدمات سالمت تحت رشایط یکسان ه�نند شهروندان

رومانیایی تضمین می شود.

پس از آنکه یکی از انواع محافظت ها در رومانی به ش� اعطا شد، باید

در نظام بیمه سالمت ثبت نام کنید و سهم حق عضویت خود در صندوق

سالمت را پرداخت کنید. این تنها راه دسرتسی رایگان به خدمات پزشکی

است.

چه افرادی می توانند در نظام بیمه سالمت رومانی بیمه شوند؟

•اگر درآمد نداشته باشید:
•می توانید ماهانه و به مدت 12 ماه متوالی مبلغ ثابتی (190 لئو در

ماه یا 2280 لئو در سال) را پرداخت کنید. اگر پرداخت ماهانه نداشته

باشید، مشمول پرداخت جریمه خواهید شد.

•هنگامی که به خدمات پزشکی این نظام عمومی نیاز داشته باشید.
در این صورت، مبلغ پرداختی ش� 1330 لئو (190 لئو x  7 ماه) خواهد

بود.•اگر شاغل باشید:

•کارفرمای ش� در کنار سایر مشارکت های تأمین اجت�عی (برای مثال،
بیمه بیکاری، بازنشستگی و ...)، سهم ماهیانه بیمه ش� را پرداخت

خواهد کرد.

چگونه می توانم در نظام سالمت بیمه شوم؟

افرادی که می توانند بدون مشارکت در صندوق سالمت در نظام بیمه سالمت اجت�عی رومانی بیمه شوند عبارتند از:

•کودکان و جوانان زیر 81 سال، جوانان زیر 26 سال که در حال تحصیل هستند و درآمد ندارند.

•جوانان زیر 62 سال که بخشی از نظام محافظت از کودکان و نوجوانان هستند و بیکارند یا مزایای اجت�عی دریافت «ی

 کنند.

•همرسان و والدینی که درآمد ندارند و تحت پشتیبانی فرد بیمه شده در نظام سالمت رومانی هستند.

•افراد معلولی که، در رشایط خاصی، حقوق ندارند.

 •افراد بدون درآمد دارای رشایط پزشکی خاص که در برنامه های سالمت ملی قرار دارند، تا زمانی که آن رشایط پزشکی

درمان شود.

 •زنان باردار و مادران جوانی که درآمدی ندارند یا درآمد آنها از حداقل حقوق کشوری (1900 لئو در اکترب 2018) کمرت

است.

آیا بدون پرداخت سهم در صندوق سالمت می توانم بیمه شوم؟

به عنوان شخص بیمه شده در نظام سالمت رومانی از حقوق زیر بهره مند هستید:

 •آزادانه ارائه دهنده خدمات پزشکی خود و صندوق بیمه سالمتی که در آن مشارکت می کنید را

انتخاب کنید.

•به انتخاب خود نزد یک پزشک عمومی (پزشک خانواده) ثبت نام کنید.

 •پزشک عمومی (پزشک خانواده) انتخابی خود را تغییر دهید؛ البته حداقل 6 ماه پس از ثبت نام نزد

پزشک اول.

من به عنوان شخص بیمه شده از چه حقوقی برخوردار هستم؟

به عنوان فرد بیمه شده در نظام سالمت رومانی از مزایای زیر برخوردار می شوید:

•بسته خدمات پایه، بدون هیچگونه تبعیضی، طبق قانون.

 •بازپرداخت ºام هزینه های بسرتی و هزینه های درمانی شامل دارو، اقالم پزشکی و رسیدگی های

پاراکلینیکی.

•خدمات پیشگیرانه در حوزه مراقبت سالمت.

•خدمات پزشکی رسپایی و خدمات بسرتی در بی�رستان.

•خدمات پزشکی اورژانسی.

•خدمات مراقبت خاص دهان و دندان.

•فیزیوتراپی و درمان های جربانی و اصالحی.

•تجهیزات پزشکی.

•مراقبت پزشکی در منزل.

•مرخصی استعالجی و مزایای بیمه اجت�عی طبق قانون.

•محرمانه ماندن اطالعات پزشکی ش�، به خصوص موارد مربوط به درمان و تشخیص بی�ری های ش�.

•اطالعات مربوط به درمان پزشکی.

به عنوان فرد بیمه شده چه مزایایی به دست می آورم؟

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:

خانه بیمه سالمت شهرستان محل اقامت تان.   

 تذکر مهم!
•اگر بیمه سالمت ندارید، مستحق دریافت خدمات بسته پزشکی رایگان هستید (برای مثال، وضعیت های

اورژانسی پزشکی و/یا جراحی، بی�ری های احت�الَ واگیردار، نظارت بر دوره تکامل در زمان بارداری و

وضعیت پس از زای�ن و غیره)

•ºام بی�رستان ها وظیفه دارند کمک های اولیه و کمک پزشکی اورژانسی را به ºام افراد درخواست کننده که

در رشایط بحرانی هستند، ارائه دهند.

•کمک های اولیه و کمک پزشکی اورژانسی مناسب بایستی بدون تبعیض و بدون در نظر گرف¼ مواردی مانند

موارد زیر ارائه شود: درآمد، جنسیت، سن، دین، شهروندی یا گرایش سیاسی و رصف  , نظر از اینکه بی�ر بیمه

پزشکی دارد یا خیر.

•ش� می توانید توسط نظام سالمت کشوری بیمه شوید، اما می توانید تحت بیمه سالمت خصوصی هم باشید.

•برای وضعیت های اورژانسی (تصادف، سوختگی شدید و غیره)، می توانید با ش�ره اورژانس کشور یعنی 211

(خط رایگان) ºاس بگیرید و درخواست آمبوالنس کنید. خدمات آمبوالنس رایگان است.

 نظام بیمه سالمت اجت£عی
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نظام آموزشی رومانی چگونه سازماندهی شده است؟

اگر یکی از انواع محافظت ها را در رومانی دریافت کرده اید، دسرتسی به انواع مطالعات و سطوح تحصیلی و آموزش حرفه ای

ه�نند شهروندان رومانیایی برای ش� فراهم خواهد بود.

برای تسهیل دسرتسی به آموزش و تحصیل، کودکان و بزرگساالن می توانند در دوره  های مقدماتی رایگان مربوط به یادگیری

زبان رومانیایی رشکت کنند. این دوره ها توسط اداره بازرسی مدارس در شهرستانی که زندگی می کنید و با همکاری اداره بازرسی

عمومی مهاجرت و نیز سایر سازمان های غیر دولتی سازماندهی می شود.

همچنین، می توانید طبق مقررات موجود از معادل تحصیالت خود و تأیید دیپلم ها، گواهینامه ها، گواهی حضور در دوره های

مهارت و صالحیت حرفه ای بهره مند شوید.

جزئیات مربوط به مقاطع نظام آموزشی مدارس به زبان رومانیایی:

آموزش کشوری مدارس پیش از دانشگاه دارای مقاطع زیر است:

•آموزش اولیه (0 تا 6 سالگی):

•مهد کودک 1 (0 تا 3 سال)؛

•مهد کودک 2 (3 تا 6 سال) با گروه سنی کم سن ترین، سن متوسط و بزرگ ترین؛;

•آموزش ابتدایی

•کالس آمادگی (6 یا 7 سالگی)•پایه های اول تا چهارم (7/6 تا 11/01 سالگی)

•آموزش راهن�یی با:

•ژیمناسیوم: پایه های پنجم تا هشتم (01 تا 51 سالگی)

•دبیرستان: پایه های نهم تا دوازدهم (51 تا 91 سالگی)، با یکی از مشخصات زیر: نظری، فنی حرفه ای و

تکنولوژیکی؛

•مدرسه فنی حرفه ای دارای دوره 3 ساله است و می توانید در صورت گذراندن پایه هشتم در آن ثبت نام کنید.

پس از پایان موفقیت آمیز این دوره، دیپلم مهارت دریافت خواهید کرد (مثالً مکانیک، برقکار و غیره).   

•آموزش پس از راهن�یی: می تواند 1 تا 3 سال به طول بیانجامد و در حوزه هایی مانند موارد زیر برای ش�

مهارت و توا«ندی حرفه ای فراهم کند: دانش رایانه، کشاورزی، سالمت، اقتصاد، گردشگری و غیره.

•نظام آموزش عالی ملی در دانشگاه ها (دولتی یا خصوصی)، آکادمی ها یا مؤسسات آموزش عالی سازماندهی

 شده است و دارای 3 سطح تحصیلی است:

•کارشناسی - 3 یا 4 سال؛

•کارشناسی ارشد - 1 یا 2 سال

•دکرتی - 3 سال.

سال دانشگاهی در نخستین روز کاری ورود آغاز می شود و به دو ترم تقسیم می شود.

در رومانی، تحصیل اجباری تا پایه دهم است و شامل

مقاطع ابتدایی، راهن�یی و دبیرستان می شود.

تعهد به حضور در 10 مقطع اجباری در سن 18 سالگی

از بین می رود.

نظام آموزشی در رومانی
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اگر می خواهید تحصیل یا کار خود را در رومانی ادامه دهید، باید دیپلم ها و مدارکی که خارج از رومانی گرفته اید را تأیید و معادل سازی کنید.

این کار توسط مرکز ملی ارزیابی و تأیید دیپلم ها (DERNC) انجام می شود. دیپلم ها و مدارک اخذ شده در خارج از رومانی در رشایط زیر قابل

تأیید هستند:

•دیپلم و مدرک مورد نظر توسط یک نهاد معترب در محدوده دولتی که تحصیل کرده اید صادر شده باشد؛
•مقطع و رشته تحصیل در نظام آموزشی رومانی دارای متناظر باشد.

اسناد تحصیلی اصلی ارائه شده باید مورد به مورد به صورت قانونی یا طبق کنوانسیون الهه تأیید اعتبار شوند.

اگر یکی از انواع محافظت در رومانی را دریافت کرده اید:

•معادل تحصیالت پایه های اول تا دهم (متناظر با تحصیالت اجباری 01 ساله عمومی در رومانی)
توسط اداره بازرسی مدارس شهرستان یا اداره بازرسی مدارس بخارست ارائه می شود. آنها معادل

تحصیالت خارج از کشور ش� و نیز تحصیل در رومانی در سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی

طبق نظام آموزشی کشورهای دیگر را ارائه می کنند.

•معادل تحصیالت راهن�یی (مقاطع یازدهم و دوازدهم) و مدرک کارشناسی اخذ شده در خارج از
کشور توسط مرکز ملی ارزیابی و تأیید دیپلم ها ارائه می شود. درخواست دریافت مدرک معادل برای

این قبیل تحصیالت را می توان در ادارات بازرسی مدارس شهرستان/اداره بازرسی مدارس بخارستثبت

کرد تا برای ارزیابی به مرکز ملی ارزیابی و تأیید دیپلم ها ارسال شوند. همچنین، می توانید خودتان

به صورت شخصی یا از طریق پست درخواست تان را به مرکز ملی ارزیابی و تأیید دیپلم ها تحویل

دهید.

•تأیید و ارائه معادل مدارک دانشگاهی، مدرک کارشناسی، ارشد یا دکرتی اخذ شده از مؤسسات
آموزش عالی معترب خارجی تنها توسط مرکز ملی ارزیابی و تأیید دیپلم ها انجام می شود..

اگر در کشور دیگری مدرک تحصیلی گرفته باشم، چگونه می توانم آنها را در رومانی تأیید کنم؟

العت�د شهادات مدارس التعليم املهني وشهادات التخرج من املدارس الثانوية فضالً عن شهادات

البكالوريوس واملاجستé والدكتوراه، إىل جانب املؤهالت املهنية، يجب أن يتضمن ملف الطلب الخاص

بك:

•است�رة الطلب.
•الشهادات التي حصلت عليها.

•وثائق تحديد الهوية خاصتك (بطاقة الهوية، جواز السفر، إلخ).
.íرسوم تقييم تبلغ 05 ليو روما•

سيتم إرسال الطلب إىل سجل مكتب التسجيل التابع لوزارة التعليم الوطني أو إرساله بواسطة خدمة

التوصيل (الربيد الروماí) إىل املركز الوطني العت�د ومعادلة الدبلومات. وبعد تقييم الطلب، îكن أن

يعتمد املركز وثائق الدراسة ويصدر شهادة اعت�د الدراسات املطابقة للمستوى ومجال الدراسة الحايل

يف نظام التعليم الروماí. وإذا كان املنهج الدرايس مختلًفا بشكل جذري، فقد يقرر املركز الوطني العت�د

ومعادلة الدبلومات تطبيق اختبارات تفاضلية أو يتخذ تدابé تعويضية أخرى، إلخ.

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:روند تأیید اسناد تحصیلی من در رومانی به چه ترتیبی است؟

•مرکز ملی ارزیابی و تأیید دیپلم ها بخش وزارت آموزش و پرورش.
•ادارات بازرسی مدارس شهرستان محل اقامت ش�.

تذکر مهم!
 •دیپلم ها و مدارک در صورتی که از مؤسسات آموزشی تأیید شده در

 اتحادیه اروپا، منطقه اقتصادی اروپا و کنفدراسیون سوییس اخذ شده

 باشند به صورت خودکار تأیید می شوند.

 •دیپلم ها و مدارک کشورهای دیگر تنها در صورتی تأیید می شوند که

 ساختار تحصیالت کشور مربوطه مانند ساختار آموزشی رومانی باشد

 یا دو کشور برای تأیید متقابل مدارک و دیپلم ها با هم توافق کرده

باشند.

 •تأیید خودکار فرایند ساده شده ای است که توسط مرکز ملی ارزیابی و

تأیید دیپلم ها به کار گرفته می شود.
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 1.حقوق بیکاری - این یکی از انواع محافظت های اجت�عی است که ºام افرادی که قبالً در رومانی استخدام شده اند یا درآمد

داشته اند یا حق کار کردن در رومانی را دارند، در مدتی که دنبال کار می گردند می توانند آن را دریافت کنند.

 2.بیمه حوادث کار و رشایط پزشکی مرتبط با نیروی کار یا ترک موقت کار به خاطر از کار افتادگی - اگر با یک کارفرمای

 رومانیایی قرارداد کار فردی داشته باشید، واجد رشایط استفاده از مرخصی پزشکی و پرداخت های حقوق سالمت اجت�عی

برای جلوگیری از رشایط پزشکی و بازیابی ظرفیت نیروی کار در صورت بروز حوادث کاری یا بی�ری های شغلی هستید.

 3.حقوق بازنشستگی - مهم ترین مزیت اجت�عی است که در نظام عمومی پرداخت می شود. 5 نوع بازنشستگی در رومانی

 وجود دارد: بازنشستگی بر اساس سن، بازنشستگی معلولیت، بازنشستگی جانشین، بازنشستگی پیش بینی شده و بازنشستگی

 نسبتاً پیش بینی شده.. در صورتی که در نظام بازنشستگی عمومی در رومانی رشکت کرده باشید، می توانید از حقوق و مزایای

بازنشستگی بهره مند شوید.

 4.مرخصی زای�ن نوعی مرخصی پزشکی است که توسط پزشک عمومی خانواده (پزشک خانواده) بر مبنای نامه متخصص اعطا

می شود..

 5.مرخصی مراقبت از کودکان - بالفاصله پس از پایان مرخصی زای�ن آغاز می شود. این مرخصی تا 2 سال و در خصوص کودکان

 دارای معلولیت تا 3 سال قابل ºدید است. مرخصی مراقبت از کودکان می تواند برای یکی از موارد زیر باشد: والدین واقعی

 کودک، والدینی که فرزندی را به فرزندخواندگی پذیرفته اند، شخصی که در قالب نظام پرستاری کودکی را تقبل می کند، رسپرست

قانونی کودک.

اگر ºام رشایط زیر را به صورت همزمان داشته باشید، می توانید برای مرخصی مراقبت از کودکان درخواست دهید:

•رومانیایی یا شهروند خارجی یا شخص بدون تابعیت باشید؛
•به صورت قانونی در رومانی اقامت داشته باشید؛

•همراه با کودک/کودکانی که برای مراقبت از آنها درخواست داده اید زندگی کنید و مشغول مراقبت از آنها باشید؛
•در بازه زمانی 21 ماه پیش از تولد کودک درآمد کسب کرده باشید.

نظام تأمین اجت�عی رومانی شامل موارد زیر است:

 A .نظام تأمین اجت�عی:که یعنی: نظام بازنشستگی عمومی، بیمه

سالمت، بیمه بیکاری، حوادث یا از کار افتادگی، مرخصی (مرخصی

سالیانه، مرخصی زای�ن و مرخصی مراقبت از کودکان).

 B .نظام همیاری اجت�عی که شامل اقدامات پشتیبانی موقت و

 دقیقی مانند پشتیبانی اجت�عی ماهیانه، پشتیبانی گرمایش منزل

 (یارانه)، پشتیبانی در قالب محافظت از خانواده یا کمک هزینه

کودکان است.

A نظام تأمین اجت£عی:نظام تأمین اجت£عی شامل چه مواردی است؟

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:

 درخواست ش� برای دریافت حقوق و مزایای مراقبت از کودکان باید به دفرت

 شهرداری محله، شهرک یا شهری که زندگی می کنید یا به اداره پرداخت ها و

بازرسی اجت�عی شهرستان محل اقامتتان تسلیم شود.

نظام همیاری اجت�عی مزایای یکسانی را به شهروندان رومانیایی و اتباع خارجی ارائه می دهد.

انواع اصلی این مزایا عبارتند از:

1.مزیت اجت�عی (حداقل درآمد تضمین شده)

 حداقل درآمد تضمین شده نوعی حقوق و مزیت مالی ماهیانه است. مقدار این مزیت مالی عبارتست

از:

•241 لئو برای هر نفر.
•552 لئو برای هر خانواده 2 نفره.
•753 لئو برای هر خانواده 3 نفره.
•244 لئو برای هر خانواده 4 نفره.
•725 لئو برای هر خانواده 5 نفره.

05 لئو برای هر عضو بیشرت در خانواده های باالی 5 نفر.

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:

 درخواست های مربوط به مزیت همیاری اجت�عی بایستی به دفرت شهرداری محله، شهرک یا شهر محل

 اقامت تان تسلیم شوند. این مزایا توسط اداره پرداخت ها و بازرسی اجت�عی شهرستان و پس از انجام

بررسی های اجت�عی پرداخت خواهند شد.

Bنظام همیاری اجت£عی

بیمه اجت£عی و نظام همیاری اجت£عی در رومانی



4.مزایای کودکان (کمک هزینه کودکان)

مزایا/کمک هزینه کودکان به اشخاص زیر اعطا می شود:

•ºام کودکانی که شهروند رومانی، جزء اتباع خارجی، ذی نفع

یکی از انواع محافظت ها یا بدون تابعیت کشورهای دیگر و

ساکن رومانی هستند.

•فرزندان زیر 18 سال.

•نوجوانان زیر 18 سال در صورتی که در مدرسه فنی حرفه ای

یا دبیرستان ثبت نام کرده باشند تا زمان اºام تحصیل شان (در

صورتی که سال تحصیلی را تکرار نکنند).

مبلغ مزایای کودکان عبارتست از:

•200 لئو در ماه برای کودکان زیر 2 سال.

•84 لئو در ماه برای کودکان/نوجوانان 2 تا 81 سال.

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:

درخواست های مربوط به مزایا/کمک هزینه های کودکان بایستی

دفرت شهرداری محله، شهرک یا شهر محل اقامت تان یا به اداره

پرداخت ها و بازرسی اجت�عی شهرستان مربوطه تسلیم شود.

5.سایر انواع ح�یت اجت�عی: یارانه پرورش،یارانه ماهیانه مواد غذایی برای اشخاص

مبتال به HIV/ایدز، یارانه ماهیانه اشخاص مبتال به معلولیت های جدی و شدید، هزینه

همراه ماهیانه برای افراد مبتال به اختالل بینایی، یارانه ماهیانه غذا برای کودکان مبتال

به معلولیت، HIV/ایدز.

2 .یارانه گرمایش

این یارانه به خانواده ها و افراد کم درآمد در طول فصل رسد سال (1 نوامرب تا 31 مارس)

پرداخت می شود تا در پوشش ºام هزینه های گرمایش یا بخشی از این هزینه ها به آنها

کمک شود. یارانه گرمایش فقط برای محل اقامت پرداخت می شود..

رشایط دریافت یارانه گرمایش:

•بر مبنای فرم درخواست و اسناد تأییدکننده ای که بایستی پیش از 15 اکترب تحویل شوند
اعطا می شود. درخواست هایی که در طول فصل رسد سال تحویل داده می شوند نیز ممکن

است پذیرفته شوند.   

•تصمیم گیری برای این درخواست ها در نوامرب انجام می شود.   

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:

دفاتر شهرداری/دپارºان های همیاری اجت�عی و محافظت از کودکان شهرستان در محل

اقامت ش�.   

3.یارانه ح�یت از خانواده

این یارانه به خانواده های کم درآمدی اعطا می شود که فرزندان زیر 81 سال دارند تا بدین ترتیب، به

مراقبت، رشد و آموزش این فرزندان کمک شود.

آیا سؤالی دارید؟ می توانید آنها را از مراجع مربوطه بپرسید:

•دفرت شهرداری محل اقامت تان - برای تحویل مستندات ش�. دفرت شهرداری پس از انجام بررسی
اجت�عی تصمیم می گیرد که یارانه ح�یت از خانواده را تأیید کند یا خیر.   

•اداره پرداخت ها و بازرسی اجت�عی شهرستان - یارانه ماهیانه ح�یت از خانواده را پرداخت می کند.

Bنظام همیاری اجت£عی



 اعالم تولد در بی�رستان محل زای�ن و ظرف 3 روز از زمان تولد8

 انجام می شود و گواهی تولد توسط بی�رستان صادر می شود. برای

تولدهای خانگی، گواهی تولد باید توسط درمانگاه پزشکی منطقه

 ای صادر شود. گواهی تولد باید به مادر تحویل داده شود.   

 تولد کودک باید در دفرت ثبت احوال اعالم و ثبت شده و این دفرت

 گواهی تولد را صادر کند. دوره قانونی برای ثبت تولد کودک 41

 روز پس از تولد است.    ثبت تولد کودک پس از این مهلت 41 روزه

مشمول پرداخت جریمه خواهد بود.

 اگر ثبت تولد کودک بیشرت از یک سال پس از تاریخ تولد انجام

 شود، صدور گواهی تولد بر مبنای حکم نهایی و غیر قابل لغو

دادگاه خواهد بود.

اعالم و ثبت تولد کودک

در رومانی می توان ازدواج را از طریق طالق و در موارد زیر پایان داد:توافق متقابل، در زمان ثبت طالق توسط زن و شوهر.

بنا به درخواست یکی از زوجین در رشایطی که وضعیت سالمت وی امکان ادامه ازدواج را غیر ممکن ساخته باشد.

بنا به درخواست یکی از زوجین در رشایطی که بنا به دالیل منطقی ادامه ازدواج میرس نباشد.

 طالق با حکم قضایی یا اجرایی باعث پایان یاف¼ دوره ازدواج می شود. رویکرد اجرایی یا دستورالعمل رسمی تنها زمانی مورد

 استفاده قرار می گیرد که زوجین برای طالق توافق کرده باشند.

طالق

 قانون اساسی رومانی و نیز سایر قوانین اجرایی مشخصاً درمان برابر برای شهروندان خارجی و شهروندان رومانیایی را بیان می کنند و

مجموعه ای از حقوق و آزادی های مربوط به موارد زیر را نیز اعالم می کنند:

الف. خانواده (ازدواج، تولد، طالق).

ب. دسرتسی به نظام قضایی.

ازدواج در رومانی در رشایط زیر انجام می شود:

•بین یک مرد و یک زن با رضایت شخصی و آزادانه آنها.

•هم مرد و هم زن باالی 81 سال سن داشته باشند.

چند همرسی در رومانی پذیرفته نیست.

شهروندان خارجی یا اشخاص بدون تابعیت که می خواهند در رومانی ازدواج کنند باید:

•با دفرت ثبت احوال شهرستان محل اقامت خود ºاس بگیرند و همراه با مجموعه اسنادی که پرونده سابقه ازدواج را تشکیل خواهند

داد، فرم اعالم ازدواج را تکمیل و ثبت کنند.

•در تاریخ ثبت فرم اعالم ازدواج و در تاریخ ازدواج به صورت قانونی در رومانی اقامت داشته باشید.

ازدواج باید ظرف 03 روز از تاریخ ازدواج به دفرت مهاجرت حوزه قضایی محل اقامت زن و شوهر اطالع داده شود. همچنین، آنها

بایستی رونوشت سند ازدواج خود را نیز تحویل دهند.   

اگر سند ازدواج توسط کشور مبدأ اتباع خارجی صادر شده باشد، باید ظرف 6 ماه از تاریخ صدور آن به زبان رومانیایی برگردانده شود.

ازدواج در رومانی
الف. خانواده

 تذکر مهم!

 •اگر یکی از والدین شهروند رومانی باشد، کودک به دنیا آمده

شهروند رومانی خواهد بود.

 •اگر تولد در کشور دیگری انجام شده باشد و گواهی تولد توسط

 دفرت کنسولی/دیپل�تیک رومانی یا مرجع محلی صادر نشده باشد،

 در این صورت باید گواهی تولد در رومانی و توسط دفرت محلی ثبت

اسناد یا دفرت ثبت احوال شهر محل اقامت والدین صادر شود.

سایر اطالعات مفید



در رومانی، دسرتسی به نظام عدالت برای شهروندان خارجی تحت رشایط یکسان با شهروندان رومانیایی تضمین شده است.

 از این رو، شهروندان خارجی می توانند برای مطالبه حقوق مرشوع و قانونی خود از انواع اقدامات حقوقی/قانونی موجود استفاده

کنند.

ب. دسرتسی به نظام قضایی

 اداره ملی امور شهروندی نهاد مسئول اعطای شهروندی رومانیایی است. ش� در رشایط زیر می توانید شهروند

رومانی شوید:

 •متولد و ساکن رومانی باشید یا چنانچه در رومانی به دنیا نیامده اید، به مدت حداقل 4 سال در رومانی زندگی

کرده باشید یا اگر با یک شهروند رومانیایی ازدواج کرده اید، حداقل 5.2 سال با وی در رومانی زندگی کرده باشید.

 •وفاداری خود به کشور رومانی را اعالم کنید و از هیچ اقدامی علیه کشور رومانی و امنیت ملی آن پشتیبانی نکنید

و نکرده باشید.

•حداقل 81سال سن داشته باشید.

•بتوانید به طرز مناسبی از خودتان در رومانی پشتیبانی کنید.

•رفتار مناسبی داشته باشید و برای ارتکاب هیچ جرمی در رومانی یا کشورهای دیگر محکوم نشده باشید.

 •به زبان رومانیایی صحبت کنید و کامالً آن را درک کنید و از فرهنگ و ºدن رومانی نیز تا حدودی آگاهی مقدماتی

داشته باشید.

•از قانون اساسی رومانی و رسود ملی آن آگاهی داشته باشید.

کسب شهروندی رومانی تذکر مهم!
 •اگر ازدواج در رومانی انجام شده باشد، امکان پایان دادن آن به عنوان پیامد قطعی طالق وجود دارد و حکم طالق

 به زوجین اطالع رسانی می شود. تاریخ خاºه ازدواج ه�ن تاریخی است که حکم طالق توسط دادگاه نهایی می شود یا

تاریخی که گواهی طالق توسط مأمور اداره ثبت احوال یا دفرت اسناد رسمی صادر می شود.

 •هر گونه تغییری در وضعیت شخصی اتباع خارجی حارض در رومانی (برای مثال، ازدواج، تولد کودک، مرگ آن دسته
 از اعضای خانواده که به عنوان تبعه خارجی در رومانی زندگی می کرده اند، تغییر نام، تغییر اسناد سفر) بایستی به

دفرت مهاجرتی که مجوز اقامت ش� را در شهرستان اقامتتان صادر کرده اطالع داده شود.

 •ازدواج بین یک شهروند خارجی و یک شهروند رومانیایی که در یک کشور دیگر انجام شده و سپس در رومانی تأیید
شده باشد باید ابتدا در کشوری که ازدواج صورت گرفته خاºه و طالق جاری شود و سپس در رومانی تأیید شود.

 •اگر ازدواج بین یک تبعه خارجی و یک شهروند رومانیایی در رومانی انجام شده باشد و توسط کشور مبدأ آن تبعه
تأیید شده باشد، این ازدواج باید در رومانی فسخ و سپس در کشور آن تبعه خارجی تأیید شود.

تذکر مهم!
 •در صورتی که یکی از انواع محافظت ها در رومانی به ش� اعطا شده باشد، رشایط فوق الذکر را می توان تا نصف

تقلیل داد.

 •اگر برای شهروندی رومانی درخواست دهید و در یک سال به مدت بیش از 6 ماه در رومانی اقامت نداشته باشید،
آن سال در محاسبه دوره اقامت اجباری در رومانی برای اعطای شهروندی محاسبه نخواهد شد.

 اگر معیارهای فوق الذکر را داشته باشید، باید درخواست خود را همراه با چند سند تأییدکننده نزد اداره ملی امور

 شهروندی ثبت کنید. اداره ملی امور شهروندی اسناد ش� را بررسی خواهد کرد و در صورتی که کامل باشند، برای

 ش� زمان مصاحبه تعیین خواهد کرد.

 در طول مصاحبه، مهارت ش� در زبان رومانیایی (نوش¼ و خواندن) بررسی و تأیید می شود، مشخص می شود که آیا

 آگاهی مقدماتی از ºدن و زبان رومانیایی دارید که بتوانید به راحتی در جامعه ادغام شوید یا خیر، و نیز مشخص

 می شود که آیا رسود ملی رومانی را می دانید و از مفاد قانون اساسی رومانی آگاهی دارید یا خیر.

 پس از مصاحبه، پذیرفته یا رد شدن درخواست ش� مشخص و اعالم خواهد شد. در صورتی که پذیرفته شوید، به

مراسمی دعوت می شوید که در آن سوگند وفاداری به رومانی یاد خواهید کرد.

تذکر مهم!
 •حتی در صورتی که یکی از انواع محافظت در رومانی را دریافت کرده باشید، باز هم در خصوص پیامدهای اقدام یا عدم اقدام خود که

منجر به نقض حقوق افراد دیگر یا نهادهای حقوقی یا منافع عمومی شده باشد نزد دادگاه مسئول شناخته می شوید.

 •رومانیایی زبان مورد استفاده در فرایندهای حقوقی دادگاه است. با این حال، شهروندان خارجی و اشخاص بدون تابعیت که به زبان
 رومانیایی صحبت «ی کنند و میزان آشنایی آنها با رومانیایی به اندازه ای نیست که بتوانند خودشان این فرایندهای حقوقی را دنبال

کنند، می توانند از مرتجم استفاده کنند.

 مرگ یک شهروند رومانیایی و نیز یک شهروند خارجی باید

 توسط بستگان/خانواده به دفرت ثبت احوال اعالم شود تا گواهی

 فوت و مجوز دفن برای آن صادر شود. محل دفن با تصمیم

بستگان/خانواده تعیین می شود.   



I
بدون  =تابعیت = شخصی که طبق قانون به عنوان تبعه هیچ کشوری در نظر گرفته «ی شود. .1

ذی نفع محافظت بین املللی - تبعه خارجی که یکی از انواع محافظت های بیان شده در بند 1 قسمت های

الف) و ب) در O.G.به وی اعطا شده است. #0002/201*) در وضعیت حقوقی و نظام پناهندگان در

رومانی، که به صورت اصالحیه های قانونی #1002/323 مصوب شده و متعاقباً اصالح و تکمیل شده اند؛ و بند

2 قسمت الف) در O.G. 44 سال 4002.

*) O.G. #0002/201 با پاراگراف (2) بند 251 در قانون #221 سال 6002 در خصوص پناهندگی لغو شد که

«هر یک از انواع محافظت ها» را به عنوان نوعی از محافظت اعطا شده توسط دولت رومانی تعریف کرده

است؛ به طور مشخص: وضعیت پناهنده، محافظت فرعی، محافظت موقت یا محافظت موقت برشدوستانه.

.2

اداره بازرسی عمومی مهاجرت - یک نهاد عمومی است که به عنوان یک نهاد حقوقی مجزا سازماندهی

-vog.iam.igi//:ptth می شود که تحت وزارت امور داخلی فعالیت می کند. برای جزئیات بیشرت، لطفاً به

.ne/xedni/emoh/or مراجعه «ایید..

.3

پناهجو - طبق کنوانسیون ژنو در خصوص وضعیت پناهندگان منعقد شده در 82 ژوئیه 1951، این

واژه به شخصی اطالق می شود که:

(1) تحت توافق های 12 مه 1926و 30 ژوئن 1928 یا تحت کنوانسیون های 28 اکترب 1933 و 10

فوریه 1938 و پروتکل 14 سپتامرب 1939 یا بنا به درخواست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان

ملل متحد به عنوان پناهنده در نظر گرفته شود.

(2) پس از رویدادهای واقع شده پیش از 1 ژانویه 1591 خارج از کشوری که شهروندی آن را دارد

قرار گرفته باشد و به دالیل نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروه های اجت�عی خاص یا عقاید

سیاسی عمالً دلیل موجهی برای ترس و هراس از آزار و اذیت احت�لی داشته باشد و نتواند یا

به خاطر همین ترس ها ºایل نداشته باشد که از محافظت آن کشور بهره مند شود؛ یا کسی که

شهروندی کشوری را ندارد و به خاطر رویدادهایی مانند موارد فوق خارج از کشور محل اقامت

همیشگی خود قرار گرفته است و «ی تواند یا به خاطر ترس های فوق الذکر ºایلی به بازگشت ندارد.

.4

محافظت جنبی - به شخصی اعطا می شود که الزامات مربوط به وضعیت پناهنده را ندارد، اما

دالیل کاملی دارد که باور کنیم بازگشت وی به کشورش باعث می شود در معرض خطر جدی قرار

بگیرد. خطر جدی به معنای حکم اعدام یا اجرای حکم اعدام، شکنجه، اذیت و آزار یا رفتارهای

غیر انسانی و توهین آمیز یا تهدید جدی درگیر شدن در تعارضات مسلحانه داخلی یا بین املللی

است، البته در صورتی که متقاضی مربوطه جزء جمعیت غیر نظامی باشد.

.5

سازمان بین املللی مهاجرت (IOM) - یک مجموعه بین املللی و بین دولتی که در سال

1951 به وجود آمده است. مأموریت آن مشارکت در مدیریت مناسب مهارت، تقویت

همکاری بین املللی در این حوزه و فراهم کردن همیاری برشدوستانه برای مهاجران

است. این سازمان خود را وقف این اصل کرده است که مهاجرت قانونی هم به نفع

خود مهاجران و هم به نفع جامعه است.

سازمان بین املللی مهاجرت از سال 1992 و بر مبنای موارد زیر در رومانی فعال است:

•حکم #1992/568 برای تأیید توافق بین دولت رومانی و سازمان بین املللی مهاجرت در

خصوص وضعیت حقوقی این سازمان.

•قانون #1998/123 در خصوص پذیرش کمیسیون سازمان بین املللی مهاجرت توسط

رومانی.

برای اطالعات بیشرت، لطفاً or.mio.www یا tni.moi.www را مشاهده کنید..

.6

همیاری سالمت عمومی = محافظت فراهم شده توسط دولت برای محافظت

از سالمت جامعه و ارتقاء آن، پیشگیری از بی�ری و بهبود کیفیت زندگی.

.7

•تخصیص منابع و کنرتل هزینه های مربوط به نظام سالمت اجت�عی با هدف برقراری تعادل در بودجه؛

•روش های پرداخت مورد استفاده برای پی�نکاری بسته خدمات اولیه، روش های تسویه و اسناد مورد نیاز

برای این منظور؛

•مراحل بازیابی سالمت و مراقبت در منزل؛

•الزامات ارائه خدمات در سطح منطقه و نیز لیست آنها؛;

•تجویز و تهیه دارو، دستگاه ها و تجهیزات پزشکی؛

•روش های اطالع رسانی به اشخاص بیمه شده؛

• پرداخت مشرتک برای برخی خدمات پزشکی (در صورت امکان).

ب سایت های مفید

•اداره بازرسی عمومی مهاجرت -

ý•خانه بیمه سالمت ملی

•اداره ملی امور شهروندی   ملی

•مرکز ملی ارزیابی و تأیید دیپلم ها-

•وزارت امور خارجه -

•وزارت آموزش و پرورش

•وزارت کار و عدالت اجت�عی –

بیمه سالمت اجت�عی = نظام اصلی تأمین مالی محافظت از سالمت جامعه 

که دسرتسی به بسته خدمات اولیه را برای بیمه شدگان تضمین می کند.
.8

شخص بیمه شده در نظام سالمت اجت�عی = فردی که در ازای پرداخت سهم مشارکت به

صندوق ملی تأمین سالمت اجت�عی می تواند خدمات پزشکی دریافت کند.
.9

پرداخت مشرتک = سهم فردی یا اضافی توسط فرد بیمه شده برای دریافت دارو یا خدمات 

پزشکی موجود در بسته اولیه.

•لیست خدمات پزشکی که پرداخت مشرتک برای آنها رضوری است، مبلغ این قبیل پرداخت های مشرتک

و نیز تاریخ رشوع اع�ل این قبیل پرداخت های مشرتک توسط چهارچوب توافقی و قواعد پیاده سازی آن

تنظیم می شوند.

•حوزه های همیاری پزشکی که این پرداخت های مشرتک در رابطه با آنها ایجاد می شوند، و نیز حداقل

و حداکÃ مبلغ این قبیل پرداخت های مشرتک برای هر دسته از خدمات پزشکی و هر یک از واحدهای

پزشکی توسط یک حکم دولتی تعیین می شوند،

•مبالغ جمع آوری شده از پرداخت های مشرتک در واقع درآمدهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی هستند و

برای بهبود کیفیت خدمات استفاده می شوند.

.10

اثبات داش¼ بیمه نظام سالمت اجت�عی = روش ها و اسنادی که بر مبنای آنها می توان ثابت کرد فرد

مد نظر از مزایای بیمه نظام سالمت اجت�عی رومانی برخوردار است:

•کارت ملی بیمه سالمت اجت�عی

•تا پیش از صدور این کارت، اثبات بیمه بودن فرد مد نظر از طریق گواهی صادر شده توسط خانه

بیمه سالمت شهرستان امکان پذیر است..

.11

چارچوب توافق = تبیین رشایط ارائه همیاری در رابطه با:

•بسته خدمات اولیه که اشخاص بیمه شده مستحق استفاده از آن هستند و بسته خدمات حداقلی؛

•لیست خدمات پزشکی، خدمات مراقبتی، شامل خدمات مراقبت در منزل، داروها، دستگاه های پزشکی

و سایر خدمات در نظر گرفته شده برای افراد بیمه شده در رابطه با بسته خدمات اولیه.

•سازگاری با معیارهای کیفیت در رابطه با خدمات پزشکی ارائه شده تحت بسته های خدمات؛

.12

بسته خدمات اولیه = به افراد بیمه شده ارائه می شود و شامل خدمات پزشکی، خدمات مراقبت

سالمت، دارو، تجهیزات پزشکی، دستگاه های پزشکی و سایر خدماتی است که افراد بیمه شده

مستحق استفاده از آنها هستند و از طریق حکم دولتی تعیین می شود؛

.13

بسته خدمات حداقلی = به افرادی ارائه می شود که «ی توانند مدرکی دال بر بیمه بودن ارائه

کنند و شامل خدمات مراقبت سالمت، دارو، تجهیزات پزشکی تنها در موارد اورژانسی پزشکی و

جراحی و بی�ری های واگیردار، در مورد زنان باردار و زنانی که تحت نظارت دوران بارداری هستند

و همچنین خدمات تنظیم خانواده، خدمات پیشگیری و همیاری و مراقبت اجت�عی می شود و

توسط حکم دولتی تأیید و مصوب می شود؛

.14

تعاریف و اختصارات

igi.mai.gov.ro/home/index/en
www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN

cetatenie.just.ro/index.php/en/
new.cnred.edu.ro/cnred/en

http:// www.mae.ro/en

www.edu.ro

www.mmuncii.ro



اطالعات ªاس
به مراکز هم زیستی منطقه ای بیایید یا به آدرس

مراجعه کنید..

منطقه 3 (برای شهرستان های زیر: سوچه آوا، بوتوشن، نامس، یاش)

 منطقه 4 (برای شهرستان های زیر: مارامورش، ستو ماره، سالژ، کلوژ - نپوکا، بیسرتیتسا،

نسئو، مورش، هارگیتا، سیبیو، آلبا)

021-210.30.50

Viitorului street, 2nd district, Bucharest, 11

مرکز هم زیستی منطقه ای اورادئا

iombucharest@iom.int

مرکز هم زیستی منطقه ای کرایووا

a.globalhelp@yahoo.com 

0351-442.287

منطقه 1 (بخارست و شهرستان های زیر: ایلفوو، پراهوا، بوزائو، دمبوویتسا، ارجش، ولوچا، گورژ،

براشوو، کوواسنا، جورجو، کاالراشی، ایالومیتسا، تلئورمان، اولت، دولژ)

منطقه 2 (برای شهرستان های زیر: گاالتسی، ورانچا، باکائو، وازلویی، برئیال، تولچا، کنستانتسا)

0766-282.090

مرکز هم زیستی منطقه ای براشوو

astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

0738-719.233; 0738-719.235

مرکز هم زیستی منطقه ای کنستانتسا

jrsromania@gmail.com

0738-719.234; 0738-719.230

مرکز هم زیستی منطقه ای گاالتسی

jrsromania@gmail.com

0236-312.199

دفرت میدانی گاالتسی (بنیاد «قلب کودک»)

office@inimadecopil.ro

Frații Buzești street, Craiova, 25

52, Iuliu Maniu street, building B,
2nd floor (Transylvania College)

Mamaia boulevard, Constanța, 13

Furnaliștilor street, Galați, 7

Brăilei street, 2nd floor, Galați, 37

0745-992.668

مرکز هم زیستی منطقه ای یاش

rttiasi@gmail.com

0754-494.400

مرکز هم زیستی منطقه ای ردوتس

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

0264-434.806

مرکز هم زیستی منطقه ای کلوژ - نپوکا

ralucadrob@gmail.com;  93atoth@gmail.com

0262-222.226 

مرکز هم زیستی منطقه ای بایا ماره

cribaiamare@gmail.com

0262-222.226 

دفرت حوزه شومکوتا مره

cribaiamare@gmail.com

0740.407.870

مرکز اطالعات مهاجرت - دفرت حوزه سیبیو

costin1i@yahoo.com

0739.120.143

مرکز اطالعات مهاجرت - دفرت حوزه ترگو

asociatiasolitudine@gmail.com

 منطقه 5 (برای شهرستان های زیر: تیمیش، مهدینتسی، کاراش - سورین، بیهور،

آراد، هوندوئارا)

0256-217.096; 0757- 049.902

مرکز هم زیستی منطقه ای تیمیشورا

flavius.ilioni@aidrom.ro

0259-436.601; 0743-081.449

مرکز هم زیستی منطقه ای اورادئا

adrianapopa@filantropiaoradea.ro

A, I.L. Caragiale street, Rădăuți, 9Păcurari street, Iași, 66

Decembrie 1989 boulevard, apt. 23-24,
Cluj- Napoca 21, 108

Luptei street, ap. 19, Sibiu, 18
Gheorghe Șincai street, Timișoara, 9

B, Buzăului street, Oradea, 2

Emil Dandea street, Târgu Mureș, 10

A, Cetății street, Șomcuta Mare, Maramureș, 1

Piața Libertății street, 10

www.romaniaeacasa.ro


