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منظمة الهجرة الدولية، بعثة رومانيا

تاريخ النرش: يناير2019

محتوى هذه املادة ال �ثل بالرضورة املوقف الرسمي لإلتحاد األورو�

iombucharest@iom.int :جى إرسال رسالة إىلªُإذا كانت لديك أية شكاوى، ف 



معلومات   عامة

تحتوي   هذه   املادة   عىل   معلومات   مفيدة   لغ�   مواطني: رومانيا   أو   الدول   األعضاء

   باالتحاد   األورو�   أو   الدول   األعضاء   باملنطقة   االقتصادية   األوروبية   أو   االتحاد   السويرسي.

اقرأ   هذا   الكتيب   ملعرفة   ما   ييل:

1. معلومات   حول   دخول   رومانيا   واإلقامة   بها

2. الحقوق   واملسؤوليات

3. معلومات   حول   دخول   سوق   العمل   يف   رومانيا

4. معلومات   حول   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   يف   رومانيا

5. معلومات   حول   نظام   التعليم   يف   رومانيا

6. معلومات   حول   اإلعانة   االجت�عية   والتأم�   االجت�عي   يف   رومانيا

7. من   ¡كنه   مساعدتك   - معلومات   االتصال   �راكز   االندماج   اإلقليمية   املتاحة   يف   رومانيا ،  والتي   توفر   خدمات   االستشارة   واملساعدة   للرعايا   األجانب   املقيم�   بصفة   قانونية   يف   رومانيا.

يحتوي   هذا   الكتيب   عىل   معلومات   حديثة   يف   تاريخ   نرشها –  ترشين   األول/ يناير  2019.

ملعرفة   حقوقك   وواجباتك   تحتاج   إىل   التعرف   عىل   العديد   من   الجوانب   العامة   املتعلقة   بالقانون   املعمول   به   بالنسبة   لألجانب   املقيم�   عىل   األرايض

   الرومانية. ك�   ¡كن   استخدام   هذه   املادة   ملعرفة   املزيد   من   املعلومات   املفيدة   أثناء   إقامتك.



 c) تأش±ة   اإلقامة   ملدة   قص±ة   (الرمز   ج):

 يسمح بالدخول واإلقامة يف األرايض الرومانية، لإلقامة املستمرة أو عمليات الدخول

 املتعددة التي ال ¡كن أن تتجاوز 90 يوًما خالل فرتة الـ 180 يوًما. و¡كن منح

 هذا النوع من التأش±ات لعملية دخول واحدة أو عدة مرات لألنشطة مثل:

 السياحة أو الزيارات الخاصة أو األع�ل التجارية أو النقل أو الرياضة أو األنشطة

 الثقافية/العلمية أو اإلنسانية أو العالج الطبي عىل املدى القص± أو غ±ها من

األنشطة التي ال تنتهك القوان� الرومانية.

 ينبغي أن تضع يف اعتبارك أنه بالنسبة لبعض البلدان يُشرتط الحصول عىل دعوة

 رسمية معتمدة من هيئة التفتيش العامة للهجرة ملنح التأش±ات ألغراض السياحة

والزيارات الخاصة واألع�ل التجارية.

d) تأش±ة   اإلقامة   ملدة   طويلة   (الرمز   د):

تتيح   دخول   األرايض   الرومانية   واإلقامة   بها   ملدة   ال   تتجاوز   90    يوًما   للمشاركة   يف   

األنشطة   التالية: الدراسة   والعمل   وÍ   شمل   العائلة   واإلعارة   واألنشطة   االقتصادية   

واألنشطة   املهنية   واألنشطة   التجارية   (االستث�ر) واألنشطة   الدينية   وأنشطة   البحث   

العلمي   إلخ

و¡كن   مد   فرتة   اإلقامة   التي   توفرها   التأش±ة   د،   بناءً   عىل   طلب   مد   الفرتة   الذي   يجب   

عليك   تقد¡ه   لدى   املفتشية   العامة   للهجرة   . ويجب   تقديم   الطلب   بصفة   شخصية   قبل

   30    يوًما   عىل   األقل   من   انتهاء   الـ   90    يوًما   التي   هي   مدة   اإلقامة   يف   رومانيا. وبناءً   عىل

   طلبك،   سيصدر   لك   ترصيح   اإلقامة. وتعتمد   فرتة   صالحية   الترصيح   عىل   الغرض   من   

¡كن   ملواطني   الدول   الثالثة   دخول   رومانيا   يف   الحاالت   التالية:

• إذا   كانوا   يحملون   وثائق   سفر   صالحة

• إذا   كانوا   قد   تلقوا   تأش±ة   لدخول   رومانيا   أو   تم   إصدار   ترصيح   باإلقامة   لهم   حسب   املتطلبات   القانونية،   أو   أي   ترصيح   آخر   ¡نح   حامله   الحق  يف   املرور   عرب   رومانيا   أو   

اإلقامة   عىل   أراضيها.

a) تأش±ة   عبور   املطارات   (الرمز   أ):

تتيح   لك   دخول   املنطقة   الدولية   باملطارات   واإلقامة   بها   حتى   تصعد   طائرتك   لبلوغ   

وجهتك.

b) تأش±ة   العبور   (الرمز   ب):

تتيح   دخول   األرايض   الرومانية   ألغراض   العبور،   وملدة   ال   تتجاوز   5    أيام.

دخول   رومانيا   واإلقامة   بها1

ما   أنواع   التأش±ات   التي   تصدرها   دولة   رومانيا؟

تصدر   رومانيا   أنواع   التأش±ات   التالية:



• ¡كن   أيًضا   تسجيل   است�رة   الطلب   ووثائق   الدعم   (املمسوحة   ضوئيًا) املتعلقة   �د   فرتة   ترصيح

   اإلقامة   يف   رومانيا   عرب   اإلنرتنت   عىل   املوقع  www.portaligi.mai.gov.ro. ويجب   أن   تكون   

الوثائق   املُقدمة   عرب   اإلنرتنت   هي   تلك   املطلوبة   حسب   نوع   الطلب   املحدد؛   وإال،   فسيتم   إلغاء   

الطلب   عرب   اإلنرتنت،   وسوف   يتع�   عليك   استئناف   عملية   التسجيل.

تتيح   لك   البوابة   اإللكرتونية:

o فحص   حالة   طلبك   عرب   اإلنرتنت   يف   أي   وقت؛

 o فحص   التاريخ   والوقت   املقررين   لك   لتقديم   الوثائق   األصلية   للمفتشية   العامة   للهجرة   وجمع 

 البيانات   البيومرتية؛

o تقليل   وقت   االنتظار   لتقديم   وثائق   مد   فرتة   اإلقامة   يف   رومانيا.

تبدأ   الفرتة   القانونية   للبت   يف   الطلب   من   تاريخ   حضورك   ألول   مرة   يف   مكتب   تسجيل   الوصول   

لتسجيل   الطلب   وجمع   البيانات   البيومرتية.

• يتع�   عليك   إبالغ   املفتشية   العامة   للهجرة   بأي   تغي±   يطرأ   عىل   عنوان   إقامتك   يف   غضون   30    

 يوًما   من   اإلقامة   يف   العنوان   الجديد.

• ويف   حالة   إجراء   أية   تغي±ات   متعلقة   باالسم   أو   الجنسية   أو   محل   اإلقامة،   يتع�   عليك   طلب   

وثيقة   هوية   جديدة   �جرد   حدوث   التغي±.

• يجب   إعالم   املفتشية   العامة   للهجرة يف   املقاطعة   التي   تقيم   بها   بأية   تغي±   لوضعك   أثناء   اإلقامة

   يف   رومانيا   (مثل   أي   تغي±   يطرأ   عىل   اسمك   أو   والدة   طفل   لك   أو   زواجك   أو   طالقك   أو   وفاة   أحد   

أفراد   عائلتك،   والذي   يقيم   يف   رومانيا   أو   تغي±   جنسيتك   إلخ) يف   غضون   30 يوًما   من   تاريخ   حدوث

   التغي±.

• يجب   عليك   إبالغ   املفتشية   العامة   للهجرة بأي   تغي±   يطرأ   عىل   وثائق   عبور   الحدود   الخاصة   بك

   (جواز   السفر): مد   فرتة   الصالحية   أو   إصدار   وثيقة   جديدة.

معلومات   مهمة!

•  مكاتب   البعثات   الدبلوماسية   الرومانية   ومكاتب

   القنصليات   –   لطلبات   التأش�ات.

•  املفتشية   العامة   للهجرة  التابعة   لوزارة   الداخلية.

السلطات   املعنية

• يتع�   عليك   تقديم   طلبك   �د   فرتة   اإلقامة   يف   رومانيا   قبل   30    يوًما   عىل   األقل   من   انتهاء   الفرتة   التي
   حصلت   عىل   ترصيح   صالح   باإلقامة   خاللها.

 • ¡كن ßديد الحق يف اإلقامة املؤقتة ألغراض الدراسة بعد مرور 9 أشهر عىل االنتهاء من دراستك،
 بهدف العثور عىل وظيفة وإßام إجراءات التوظيف أو افتتاح مرشوع تجاري، وذلك من خالل تقديم

املستندات التي تثبت االنتهاء من دراستك.

• بالنسبة   لألجانب   الوافدين   إىل   رومانيا   ألغراض   العمل،   يتم   تنظيم   حق   اإلقامة   والعمل   بواسطة   
الترصيح   املفرد أو   البطاقة   الزرقاء   لالتحاد   األوروä للعامل�   ذوي   املؤهالت   العالية.

 • إذا   حظيت   خالل   السنوات   الخمس   املاضية   بإقامة   قانونية   ومستمرة   يف   رومانيا   وكنت   تجيد   التحدث 
 باللغة   الرومانية،   فيمكنك   تقديم   طلب   للحصول   عىل   ترصيح   إقامة   طويلة   األجل   لدى   املكتب   اإلقليمي

   للمفتشية   العامة   للهجرة   يف   املقاطعة   التي   تعيش   بها   (يتع�   األخذ   يف   االعتبار   أن   املدة   التي   تحصل   

خاللها   عىل   اإلقامة   املؤقتة   ألغراض   الدراسة   تكون   نصف   املدة   السابقة   فقط). و�جرد   حصولك   عىل   

م   إىل   الوحدة   اإلقليمية حق   اإلقامة   طويلة   األجل،   يتع�   عليك   يف   غضون   30    يوًما   من   تلقي   القرار   التقدُّ

   للمفتشية   العامة   للهجرة الستصدار   ترصيح   اإلقامة   طويلة   األجل. وهو   صالح   ملدة   10    سنوات   إذا   كنت

   أحد   أفراد   أرسة   تضم   مواطًنا   رومانيًا   و5    سنوات   إذا   كان   وجودك   يف   رومانيا   بهدف   العمل   أو   إجراء   

األنشطة   االقتصادية   أو   Í   شمل   العائلة   أو   غ±ها   عىل   سبيل   املثال.

• يضمن   ترصيح   اإلقامة   طويلة   األجل تلقي   معاملة   م�ثلة   للمواطن�   الروماني�،   ويشمل   ذلك   الحق   يف
   تكوين   الجمعيات   واالنتساب   إىل   االتحادات   التجارية   أو   املنظ�ت   املهنية   والحصول   عىل   عضوية   بها.

معلومات   مهمة!

• ليس   بوسعك   الس�ح   لشخص   آخر/ طرف   ثالث   بالحصول   عىل   حقك   األصيل   يف   اإلقامة   و/أو   وثائق   

سفرك.

• بناءً   عىل   طلب   من   النائب   العام   أو   إحدى   املحاكم،   ¡كن   أن   يحصل   األجانب   الذين   وقعوا   ضحايا   

لإلتجار   بالبرش   أو   تهريب   املهاجرين   عىل   حق   اإلقامة   املؤقتة   عىل   األرايض   الرومانية.

معلومات   مهمة!



أيًضا،   لديك   الحق   يف:

• التنقل   بحرية   واختيار   محل   اإلقامة   يف   أي   مكان   يف   رومانيا؛

 • مغادرة   رومانيا   مؤقتًا   والعودة   إليها. إذا   كنت   ترغب   يف   مغادرة   رومانيا   بصفة   مؤقتة، 

 فيجب   أن   تكون   ملً�   بالرشوط   التي   يجب   عليك   استيفاؤها   لدخول   دولة   أخرى   (مثل   

الحصول   عىل   وثائق   السفر   الصالحة،   والحصول   عىل   تأش±ة   دخول   هذه   الدولة،   إلخ).

• الحصول   عىل   وظيفة؛

• الحصول   عىل   جميع   أشكال   التعليم؛

• الحصول   عىل   جميع   الخدمات   ذات   الصلة   واملساعدة   الطبية؛

• الحصول   عىل   الح�ية   االجت�عية   واإلقامة؛

• الوصول   إىل   العدالة؛

• Í   شملك   مع   عائلتك؛

• الحصول   عىل   الجنسية   الرومانية.

في�   ييل   التزاماتك   الرئيسية:

• االلتزام   بالقوان�   الرومانية   خالل   إقامتك   يف   رومانيا؛

• االلتزام   بالغرض   الذي   تم   منحك   حق   الدخول   واإلقامة   يف   رومانيا   ألجله؛

• سداد   املساه�ت   املالية؛

• احرتام   حقوق   وحريات اآلخرين؛

• التحيل   بالسلوك   القويم؛

• تفادي   الخوض   يف   أية   رصاعات   و/أو   حوادث؛

• تجديد   وثائق   اإلقامة   يف   حينه.

بوصفك   أجنبيًا   ßتلك   حق   اإلقامة   القانونية   يف   رومانيا،   فإنك   تتمتع   بنفس   الحقوق   وتلتزم   بنفس   املسؤوليات   السارية   عىل   املواطن�   

الروماني�. يكفل   الدستور   الروماí   الحقوق   والحريات   األساسية   التالية:

الحقوق   واملسؤوليات2

 الحريات   األساسية:

حرية   التعب±   والحركة،   وحرية   

الفكر   والرأي،   واملعتقدات   الدينية   

والقناعات

الحق   يف   عدم   التعرض   للتمييز   بناءً   عىل   

العرق   والجنس   والتوجه   الجنيس   والدين

   واألصل   القومي   واللون   والسن   واإلعاقة   

الجسدية   أو   العقلية

املساواة

املواطنون   سواءٌ   أمام   القانون،   وال   

أحد   فوق   القانون

 الحقوق   القانونية:

الحق   يف   الحياة   والسالمة   الجسدية   

والعقلية،   ويف   الحياة   الخاصة،   والح�ية   

العامة   لألفراد   واملمتلكات،   والدفاع

حق   الوصول   إىل   املعلومات،   

والتعليم   العادل،   والثقافة،   والعيش   

يف   بيئة   صحية،   والعمل   والح�ية   

االجت�عية،   والرعاية   الصحية



إذا   كنت   أجنبيًا،   فإنك   تتمتع   بحق   الوصول   غ±   املُقيد   إىل   سوق   العمل   يف   رومانيا   يف   الحاالت   التالية:

• إذا   كان   لديك   ترصيح   طويل   األجل   لإلقامة   عىل   األرايض   الرومانية.

.íإذا   كان   لديك   ترصيح   إقامة   مؤقتة   للم شمل   العائلة وكنت   أحد   أفراد   عائلة   مواطن   روما •

• إذا   كان   لديك   ترصيح   إقامة   مؤقتة   للدراسة   (فقط   للحاصل�   عىل   عقد   عمل   فردي   للعمل   بدوام   جزð   ملدة   ال   تزيد   

عن   4    ساعات   يوميًا).

• إذا   كانت   رومانيا   قد   وقعت   اتفاقيات   مع   بلدك األم يتم   �وجبها   تنظيم   شؤون   العمل.

• إذا   كنت   منخرطًا   يف   أنشطة   مثل   التدريس   أو   البحث   العلمي   أو   ما   شابه،   بصفة   مؤقتة،   يف   كيانات   مالñة   ومعتمدة   

أو   حاصلة   عىل   تراخيص   مؤقتة   يف   رومانيا.

• إذا   كنت   منخرطًا   يف   أنشطة   مؤقتة   تتطلبها   الوزارات   الحكومية   أو   أية   كيانات   أخرى   تابعة   لإلدارة   املركزية   أو   املحلية

   أو   كيانات   إدارية   مستقلة   أخرى.

• إذا   تم   تعيينك   يف   رشكة   تابعة   أو   وكالة   أو   رشكة   فرعية   تزاول   أع�لها   عىل   األرايض   الرومانية   وتتبع   رشكة   يقع   مقرها   

الرئييس   يف   دولة   أخرى،   ك�   توضح   الوثائق   التي   تتطلبها   القوان�   الرومانية   املعمول   بها.

• إذا   حصلت   عىل   ترصيح   باإلقامة   املؤقتة   صادر   لضحايا   الجرائم   (مثل   ضحايااإلتجار   بالبرش أو   تهريب   املهاجرين).

íمىض   عىل   ترصيح   باإلقامة   يف   رومانيا   ملدة   3    سنوات   عىل   األقل   كفرد   بعائلة   مواطن   روما   �• إذا   كنت   قد   حصلت   في

   وينطبق   عليك   أحد   األوضاع   التالية   يف   الوقت   الراهن:

• تم   إنهاء   عقد   زواجك.

• انتهت   عالقة   الرشاكة   التي   أنت   أحد   أطرافها.

• تويف   مقدم   الرعاية   الروماí   خاصتك.

.íبلغت   سن   الرشد   أو   21    سنة   وأنت   أحد   أفراد   عائلة   مواطن   روما •

• إذا   تم   منحك أحد   أشكال   الح�ية   يف   رومانيا.

• إذا   ُسمح   لك   بالبقاء،   ويف   هذه   الحالة   يحق   لك   الوصول   إىل   سوق   العمل   خالل   مدة   الس�ح   لك   بالبقاء   يف   رومانيا.

الوصول   إىل   سوق   العمل   يف   رومانيا3

ما   الرشوط   التي   تتيح   الوصول   إىل   سوق   العمل   يف   رومانيا؟

ليست   هناك   حاجة   إلشعار   التوظيف   يف   الحاالت   التالية:

 •إذا   أردت   الحصول   عىل   وظيفة   يف   رومانيا،   فيجب   أن   تشمل   الوثائق   الالزمة   الستخراج   التأش±ة   ألغراض   العمل   نسخةً   من   إشعار   التوظيف. وهي   وثيقة   تتلقاها   جهة   العمل   الرومانية   من   املكتب   اإلقليمي 

 للمفتشية   العامة   للهجرة يف   املقاطعة   التي   يوجد   بها   املكتب   املسجل   لهذه   الجهة   بعد   أن   تصدر   قرارها   بتعيينك.

•يتع�   عىل   جهة   العمل   تقديم   طلب   الحصول   عىل   ترصيح   عمل   بالنيابة   عنك.

•ويُرجى   العلم   بأن   ترصيح   العمل   غ±   قابل   للتحويل. وهو   ما   يعني   أن   ليس   بوسعك   استخدام   نفس   الترصيح   للحصول   عىل   وظيفة   مختلفة   أو   للعمل   لدى   جهة   عمل   مختلفة   عن   تلك   التي تعاقدت   للعمل

   بها   يف   األصل.

•يكون   ترصيح   العمل   الفردي   صالًحا   ملدة   عام   واحد،   و¡كن   مد   أجله   لفرتات   متعاقبة   تبلغ   كٌل   منها   عاًما   واحًدا،   حسب   مدة   عقدك   لدى   جهة   العمل.

 •يف   حالة   انتهاء   مدة   عقد   عملك   قبل   انتهاء   صالحية   ترصيح   إقامتك،   تتوفر   لك   مهلة 90    يوًما   للعثور   عىل   وظيفة   جديدة. وإذا   عõت   عىل   جهة   عمل   جديدة،   فسوف   يلتزم   صاحبها   بإصدار   إشعار   توظيف 

 جديد،   وبعد   ذلك   ¡كنك   توقيع   عقد   عمل   جديد   معه. ثم   يتع�   عليك   بعد   ذلك   التوجه   إىل   املفتشية   العامة   للهجرة ملد   أجل   ترصيح   اإلقامة   الخاص   بك. وإذا   تعذر   عليك   العثور   عىل   وظيفة   خالل   الـ   90    

يوًما   املذكورة   آنًفا،   فسيكون   لزاًما   عليك   مغادرة   رومانيا،   ما   Í   تكن   مؤهالً   لتلقي   إعانة   بطالة.

معلومات   مهمة!

• املفتشية   العامة   للهجرة التابعة   لوزارة   الداخلية   - تُصدر   ترصيح   العمل

• إدارات   التفتيش   اإلقليمية   الخاصة   بالعمل   –   توفر   اإلرشاف   عىل   عالقات   العمل   وشؤون   الصحة   والسالمة.

السلطات   املعنية

إبرام   اتفاقيات   عمل   حر   ب�   

رومانيا   وبلدك   األم

إذا   كنت   تجري   أنشطة   تعليمية   وعلمية   

وفنية   بناءً   عىل   اتفاقيات   ثنائية   أو   أوامر   

صادرة   عن   وزيري   التعليم   والثقافة

إبرام   اتفاقيات   عمل   حر   ب�   

رومانيا   وبلدك   األم

إذا   كان   لديك   الحق   يف   اإلقامة   يف   رومانيا   ملدة

   طويلة   األجل  أو   حصلت   عىل   ترصيح   لإلقامة

   املؤقتة   للم   شمل   العائلة   إذا   كنت   فرًدا   

 إذا   كنت   موجوًدا   يف   رومانيا   من   أجل   الدراسة 

 (يف   هذه   الحالة   ¡كن   تعيينك   ملدة   4    ساعات

   يوميًا)

 إذا   كنت   مربًما   بالفعل   عقد   عمل   بدوام   كامل 

  وأبرمت   عقًدا   جديًدا   للعمل   بدوام   جزð   ملدة 

 تصل   إىل   4    ساعات   يوميًا



 يتم   التأم�   عىل   األجانب   املقيم�   وعد¡ي   الجنسية   إذا كانوا:

(أ) قدموا   طلبات   وحصلوا   عىل   مد   أجل   اإلقامة   املؤقتة   أو   كانوا   يقيمون   يف   رومانيا و

(ب) قدموا   أدلة   عىل   مشاركتهم   يف   الصندوق   الوطني   الصحي.

نظام   التأم·   الصحي   االجتµعي4

من   هم   املشمولون   بالتأم�   يف   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   الروماí؟

• إذا   Í   يكن   لك   مصدر   دخل
 o ¡كنك   سداد   أقساط   شهرية،   ملدة   تصل   إىل   12  شهرًا   متتابعة   ((190    ليو   روماí   شهريًا،   و2280    ليو   روماí   سنويًا   عىل   التوايل) إذا   Í   تسدد   األقساط   الشهرية، 

 فسوف   تتعرض   لدفع   غرامات.

 í190    ليو   روما)   íإذا   كنت   بحاجة   إىل   الخدمات   الطبية   من   خالل   نظام   الصحة   العامة. يف   هذه   الحالة   يكون   املبلغ   الواجب   سداده   هو   1330    ليو   روما o 

 × 7    أشهر).

• إذا   كنت   تشغل   وظيفة
o تسدد   جهة   عملك   أقساطك   الشهرية،   فضالً   عن   أقساط   التأم�   االجت�عي   األخرى   (مثل   إعانات   البطالة   واملعاش)

كيف   ¡كن   أن   أحصل   عىل   التأم�   من   خالل   الصندوق   الوطني   الصحي؟

األشخاص   الذين   ¡كن   التأم�   عليهم   يف   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   الروماí   دون   دفع   االشرتاكات هم:

• األطفال   والشباب   حتى   سن   18    سنة،   والطالب،   واليافعون   حتى   سن   26    سنة   ممن   يدرسون   وال   يوجد   لديهم مصدر   دخل.

• اليافعون   حتى   سن   26    سنة   ممن   ¡ثلون   جزًءا  من   نظام   ح�ية   األطفال   وممن   ال   يشغلون   وظائف   أو   يتلقون   إعانات   اجت�عية.

.íن   عليه   بالفعل   يف   النظام   الصحي   الروما • الزوجة   واآلباء   الذين   ليس   لهم   مصدر   للدخل   وممن   يعولهم   شخص   مؤمَّ

• األشخاص   ذوو   اإلعاقات   ممن   ال   يتلقون   رواتب،   يف   بعض   الحاالت.

• األشخاص   الذين   يعانون   من   حاالت   طبية   مدرجة   يف   الربامج   الصحية   الوطنية،   لح�   شفاء   تلك   الحالة   الطبية   إذا   Í   يكن   لديهم   مصدر   للدخل.

• النساء   الحوامل   واألمهات   الصغار   ممن   ال   يحصلن   عىل   أي   عوائد   أو   تقل   عوائدهن   عن   الحد   األدü   لألجور   الوطني   (1900    ليو   روماí   يف   

ترشين   األول/ أكتوبر   2018).

هل   ¡كن   أن   أحصل   عىل   التأم�   من   دون   املشاركة   يف   الصندوق   الوطني   الصحي؟

نا   عليك   من   خالل   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   الروماí،   يكون   لديك   الحق   يف: إذا   كان   مؤمَّ

• اختيار   موفر   الخدمات   الطبية   بحرية،   فضالً   عن   صندوق   التأم�   الصحي   الذي   ترغب   يف   إرسال   اشرتاكك   إليه.

• التسجيل   لدى   طبيب   عام   (طبيب   العائلة) أو   طبيب   آخر   من   اختيارك.

• تغي±   الطبيب   العام   (طبيب   العائلة) الذي   اخرتته،   ولكن   فقط   بعد   6    أشهر   من   التسجيل   مع   الطبيب   األول.

ن   عليه؟ ما   حقوقي   كشخص   مؤمَّ

نا   عليك   من   خالل   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   الروماí،   فستكون   مؤهالً   ملا   ييل: إذا   كان   مؤمَّ

• حزمة   الخدمات   األساسية،   من   دون   أي   ßييز،   �وجب   القانون.

• تقديم   تعويض   عن   جميع   نفقات   إقامتك   باملستشفى   في�   يتعلق   بتلقي   العالج   الطبي   واملواد   الطبية   والفحوصات   الال   رسيرية.

• خدمات   الرعاية   الصحية   الوقائية.

• الخدمات   الطبية   الخارجية   والخدمات   داخل   املستشفيات.

• الخدمات   الطبية   الطارئة.

• خدمات   معينة   للعناية   باألسنان.

• العالج   الطبيعي   والعالج   التأهييل.

• األجهزة   الطبية.

• الرعاية   الطبية   املنزلية.

• إعانات   اإلجازة   الطبية   والتأم�   االجت�عي   وفًقا   للقانون.

• املحافظة   عىل   رسية   معلوماتك   الطبية،   ال   سي�   تلك   املتعلقة   بتشخيص   األمراض   والعالج.

• املعلومات   الخاصة   بالعالج   الطبي.

ن   عليه؟ ما   الذي   أكون   مؤهالً   للحصول   عليه   كشخص   مؤمَّ

• إذا   Í   يكن   لديك   تأم�   صحي   فستكون   مؤهالً   لتلقي   حزمة   مجانية   من   الخدمات   الطبية   (مثل الطوارئ   الطبية   و/أو   الجراحية،   واألمراض   التي   من   املحتمل   أن   تكون   وبائية/متوطنة،   ومتابعة   تطور   مراحل

   الحمل   ومرحلة   ما   بعد   الوالدة،   إلخ)

• تلتزم   جميع   املستشفيات   بتوف±   اإلسعافات   األولية   واملساعدة   الطبية   الطارئة   ألي   شخص   يطلبها،   إذا   كان   يعاí   من   حالة   خط±ة.

   �• تُقدم   اإلسعافات   األولية   واملساعدة   الطبية   الطارئة   املؤهلة   دون   أي   ßييز،   والذي   يشمل   عىل   سبيل   املثال   وليس   الحرص: الدخل   والنوع   والسن   والدين   والجنسية   والتوجه   السيايس برصف   النظر   ع

إذا   كان   املريض ُمسجالً   لدى   نظام   التأم�   الصحي   من   عدمه.

• قد   يتم   التأم�   عليك   يف   النظام   الصحي   الوطني   وأيًضا   يف   نظام   خاص   للتأم�   الصحي   يف   ذات   الوقت.

• يف   الحاالت   الطارئة   (الحوادث   والحروق   الشديدة،   إلخ)،   ¡كنك   االتصال   برقم   الطوارئ   112 (مجانًا) وطلب   خدمة   اإلسعاف. علً�   بأن   خدمة   اإلسعاف   مجانية.

معلومات   مهمة!

مكتب   التأم·   الصحي   للمقاطعة من   املقاطعة   التي   تعيش   فيها.
السلطات   املعنية



النظام   التعليمي   يف   رومانيا5

إذا   كنت   مقيً�   بشكل   قانوí   يف   رومانيا،   يتوفر   لك   الحق   يف   الوصول   غ±   املُقيد   إىل   األنشطة   املدرسية   والتعليمية   يف   الدولة.

إذا   تم   منحك   ترصيح   إقامة   طويلة   األجل فإنك   تتلقى   معاملة   م�ثلة   للمواطن�   الروماني� في�   يتعلق   بالوصول   إىل   كافة   أشكال   التعليم   والتدريب   املهني،   �ا   يف   ذلك   املنح   الدراسية. ك�   تتساوى   معهم   أيًضا   يف   

التعليم   واالعرتاف   بشهاداتك   ودرجاتك   العلمية،   عالوة   عىل   شهاداتك   املهنية   واملتخصصة،   امتثاالً   للوائح   املعمول   بها.

النظام   العام   مجاí،   ولغة   التدريس   يف   املدارس   العمومية   هي   الرومانية. هناك   أيًضا   مؤسسات   تعليمية   تختلف   لغة   التدريس   فيها   عن   اللغة   الرومانية   (مثل األملانية   واملجرية   واألوكرانية   والبلغارية   إلخ)،   وهي   

لغات   األقليات   الوطنية   يف   رومانيا.

يف   رومانيا،   يصل   التعليم   اإللزامي   إىل   10    صفوف   ويتكون   من   التعليم   األسايس   والثانوي   والعايل.

ويتوقف   االلتزام   بحضور   الصفوف   العرشة   األوىل   التي   ßثل   التعليم   اإللزامي   عند   بلوغ   الطالب   عمر

 18    سنة.

يتكون   نظام   التعليم   الوطني   ملرحلة   ما   قبل   الجامعة من   املستويات   التالية:

 • التعليم   املبكر (0-6    سنوات:

o دار   الحضانة   (0    –   3    سنوات)؛

o الروضة   (3-6    سنوات) مع   املجموعة   األصغر   أو   األوسط   أو   األكرب   سًنا:

• التعليم   األسايس

o الفصل   التحض±ي   (7/6    سنوات)

o الصفوف   األول-الرابع   (7/6    –   11/10    سنة)

كيف   يتم   تنظيم   النظام   التعليمي   الروماí؟

املستويات   التعليمية   القاñة   يف   رومانيا   يف   املدارس   الرومانية   العمومية:

•التعليم   الثانوي مع:
o املدرسة   اإلعدادية: الصفوف   الخامس-الثامن   (10 - 15    سنة)؛

 o املدرسة   الثانوية: الصفوف   التاسع-الثاí   عرش   (15-19    سنة)،   إىل   جانب   إحدى   الدراسات   التالية:

التعليم   النظري   أو   املهني   أو   التكنولوجي؛

•مدرسة   التعليم   املهني وßتد   لثالث   سنوات   و¡كنك   التسجيل   فيها   حال   اجتيازك   الصف   الثامن. وعند   
 استك�ل   الدراسة   فيها   سوف   تحصل   عىل   دبلومة   تأهيل   (عىل   سبيل   املثال   يف   مجال   امليكانيكا   والكهرباء، 

 إلخ).

 •التعليم   بعد   الثانوي- قد   يستغرق   سنة   إىل   ثالث   سنوات   وهو   ¡نحك   مؤهالً   مهنيًا   يف   مجاالت   مثل: علوم 
  الكمبيوتر،   الزراعة،   الصحة،   االقتصاد،   السياحة،   إلخ: علوم   الكمبيوتر،   الزراعة،   الصحة،   االقتصاد،   السياحة، 

 إلخ.

يتم   تنظيم   نظام   التعليم   العايل الوطني   يف   الجامعات   (الحكومية   أو   الخاصة) أو   األكاد¡يات   أو   املدارس   

العليا   وهو   يشمل   3    مستويات   من   الدراسة:

•الدراسات   التي   تؤهل   لدرجة   البكالوريوس   –   3    أو   4    سنوات؛
 •الدراسات   التي   تؤهل   لدرجة   املاجست±   - سنة   واحدة   أو   سنتان

•الدراسات   التي   تؤهل لدرجة   الدكتوراه   –   3    سنوات.

يبدأ   العام   الجامعي   يف   أول   يوم   عمل   وينقسم   إىل   فصل�   دراسي�.

•للتسجيل   يف   الجامعة،   يجب   أن   تكون   قد   حصلت   عىل   دبلومة   الدراسات   األصلية   التي
   تدل   عىل   أنك   قد   استكملت   الدراسة   الثانوية   يف   بلدك. يف   رومانيا،   تحظى   الجامعات   

بدرجة   من   االستقاللية   األكاد¡ية. ولذلك   فهي   قد   تفرض   رشوط   مختلفة   لاللتحاق   بها؛

•برصف   النظر   عن   ذلك،   يجدر   بك   أن   تكون   ملً�   باللغة   الرومانية   بشكل   جيد   حتى   تتمكن
   من   حضور   الفصول   والحصول   عىل   الدرجات   املرغوبة. تُنظم   الجامعات   دورة   تحض±ية   

ومكثفة   ملدة   عام   واحد   لتعليم   اللغة   الرومانية   للطالب   األجانب.

معلومات   مهمة!



للعمل   أو   الدراسة   يف   رومانيا،   تسعى   جهات   العمل   واملدارس   ملعرفة   مستوى   التعليم   واملؤهالت   

التي   حصلت   عليها   يف   بلدك   األم. ونظرًا   لوجود   بلدك   األم   خارج   االتحاد   األوروä   (حيث   تم   اعت�د   

نظام   لالعرتاف   التلقاð   بالشهادات   واملؤهالت)،   يجب   اعت�د   جميع   أوراق   الدراسة   والشهادات   التي   

حصلت   عليها   حتى   ¡كن   استخدامها   يف   رومانيا

لبدء   هذا   اإلجراء،   يجب   أن   تكون   الشهادات   قد   تم   إصدارها   من   مؤسسة   معتمدة   يف   هذه   الدولة   

قًا   عليها   حسب   الحالة. وأن   يكون   ُمصدَّ

للقيام   بذلك،   يجب   عليك   االتصال   باملركز   الوطني   لالعرتاف   بالشهادات   ومعادلتها

   (www.cnred.edu.ro) الذي   ¡تلك   صالحيات   لالعرتاف   بالشهادات   الدولية   التي   يتم   الحصول   عليها

   يف   دول   أخرى.

هل   ¡كن   االعرتاف   بالشهادات   التي   حصلت   عليها   يف   رومانيا   إذا   كنت   قد

   حصلت   عليها   يف   دولة   أخرى؟

لالعرتاف   بشهادات   املرحلة   الثانوية   أو   الجامعية   والشهادات   العليا،   إىل   جانب   شهادات   التأهيل

   املهني،   يجب   عليك   تقديم   طلب   مصحوب   بالوثائق   الخاصة   بك   يف   املركز   الوطني   العت�د   

ومعادلة   الدبلومات. ويجب   تقديم   الطلب   يف   مكتب   التسجيل   التابع   لوزارة   التعليم،   ك�   ¡كن   

إرساله   بالربيد   عىل   عنوان   وزارة   التعليم   الوطني   إىل   املركز   الوطني   العت�د   ومعادلة   الدبلومات.

وسوف   يقبل   املركز   الشهادات   أو   الوثائق   التي   تدل   عىل   إßام   الدراسات   بعد   التحقق   من   صحتها

   إىل   جانب   نتيجة   النظام   التعليمي   امل�ثل   لذلك   القائم   يف   رومانيا. وإذا   كان   املنهج   الدرايس   

مختلًفا   بشكل   جذري،   فقد   يقرر   املركز   الوطني   العت�د   ومعادلة   الدبلومات تطبيق   اختبارات   

تفاضلية   أو   يتخذ   تداب±   تعويضية   أخرى،   إلخ.

ما   اإلجراء   الواجب   اتخاذه   حتى   يتم   االعرتاف   بشهادا{   الدراسية   يف   دولة   رومانيا؟

•يتم   اعت�د   الشهادات   والدراسات   تلقائيًا   حال   الحصول   عليها   من   املؤسسات   التعليمية   املعتمدة   يف   
 االتحاد   األوروä   واملنطقة   االقتصادية   األوروبية   واالتحاد   السويرسي.

 •بين�   يتم   اعت�د   الشهادات   والدراسات   من   الدول   األخرى   فقط إذا   كان   هيكل   الدراسة   يف   هذه   الدول 
 م�ثًال   لذلك   املُطبق   يف   رومانيا،   أو   كانت   هناك   اتفاقية   مربمة   ب�   الدولت�   لالعت�د   املتبادل   للشهادات.

•إذا   كان   ترصيح   إقامتك   ألحد   أفراد   العائلة   بخصوص   أمور   متعلقة   �ا   ييل:
o االعرتاف   / املعادلة   أو   مواصلة   الدراسات   �رحلة   ما   قبل   الجامعة   (الصفوف   األول   –   السابع) يجب   

عليك   التوجه   إىل   هيئة   التفتيش   عىل   مدارس   املقاطعة؛

o اعت�د   / معادلة   الدراسات   يف   املؤسسات   التعليمية   العليا   يجب   عليك   التوجه   إىل   املركز   الوطني   العت�د   

ومعادلة   الدبلومات.

•يتوىل   املركز   الوطني   العت�د   ومعادلة   الدبلومات فقط   مراجعة   الوثائق   الصادرة   عن   املؤسسات   
 التعليمية   املعتمدة   يف   بلدك. إذا   كنت تحمل   مؤهالً   مهنيًا ولكنك ال   ßلك   دليالً   يثبت   حصولك   عليه،

فيمكنك   طلب   إجراء   تقييم   للمهارات. يضم   املوقع   www.anc.edu.ro/ قاñة   باملراكز   املنترشة   يف   

عموم   أنحاء   الدولةاملؤهلة   إلجراء تقييم   األهلية.

تقدم   الدولة   الرومانية   املنح   الدراسية   لألجانب   املقيم�   عىل    ثالثة   مستويات   من   الدراسات: وهي   البكالوريوس   واملاجست±   والدكتوراه.معلومات   مهمة!

 وتكون   اللغة   الرومانية   هي   لغة   التدريس،   واملجاالت   الرئيسية هي: العلوم   السياسية   واإلدارية،   والعلوم   الرتبوية،   والثقافة   والحضارة   الرومانية،   والصحافة،   والدراسات   الفنية،   والنفط   والغاز،   والعلوم   الزراعية،  والطب   البيطري، 

 والهندسة   املع�رية،   والفنون،   واملوسيقى.

تقدم   لك   املنحة   الدراسية   امليزات   التالية:

•تغطي   الرسوم   الدراسية؛
•تغطي   رسوم   اإلقامة،  يف   حدود   األماكن   املتاحة   يف   مساكن   الطالب.

•توفر   اإلعانة   املالية   بالليو   الروماí   والتي   تعادل   65    يورو   شهريًا   لطالب   شهادة   البكالوريوس،   و75    يورو   شهريًا   لطالب   شهادة   املاجست±،   و85    يورو   شهريًا   لطالب   شهادة   الدكتوراه.

هل   ¡كنني   تلقي   منحة   دراسية   يف   رومانيا؟

¡كنك   تقديم   طلب   للحصول   عىل   منحة   فقط   من   خالل   البعثات   الدبلوماسية   الرومانية،   والتي   ستُعنى   أيًضا   

بإرسال الوثائق   ألجل   تقييم   الطلبات   واإلبالغ   بالنتائج.

•سوف   يتلقى   املرشحون   املقبولون   رسالة   تفيد   بالقبول   لخوض   الدراسة. يتم   إصدار   تأش±ة   لإلقامة   طويلة
   املدة   لغرض   الدراسة   فقط   بناءً   عىل   رسالة   القبول   هذه   وبعد   تقديم   الوثائق   التالية: شهادة   من   خدمة   

السجالت   الجنائية   أو   وثيقة   أخرى   ذات   قيمة   قانونية   معادلة؛   التأم�   الطبي   خالل   املدة   الكاملة   لصالحية   

.íعىل   إقامتك   ودراستك   يف   رومانيا   إذا   كنت   تحت   السن   القانو   íالتأش±ة؛   موافقة   األبوين   أو   الويص   القانو

•عقب   دخول   رومانيا،   سيتم   اتخاذ   الخطوات   التالية   لتسجيلك   من   أجل   إمضاء   عام   تحض±ي   تتعلم   خالله   اللغة   
الرومانية    (إذا   لزم   األمر   ذلك) وتحصل   عىل   ترصيح   اإلقامة   يف   رومانيا   لغرض   الدراسة.

معلومات   مهمة!

هيئات   التفتيش   عىل   مدارس   املقاطعة

املركز   الوطني   العتµد   ومعادلة   الدبلومات.

البعثات   الدبلوماسية   الرومانية   للدول   األخرى.

املفتشية   العامة   للهجرة   من   املقاطعة   التي   تقيم   فيها.

السلطات   املعنية
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يشمل   نظام   الض�ن   االجت�عي   يف   رومانيا:

A. نظام   الض�ن   االجت�عي،  ويعني: نظام   املعاشات   العام،   والتأم�   الصحي،   وتأم�   البطالة،   والحوادث   أو   عدم   القدرة   عىل   العمل،   واإلجازات   (اإلجازة   السنوية   وإجازة   األمومة   وإجازة   رعاية   األطفال).

B. نظام   الخدمات   االجت�عية،  ويشمل   تداب±   الدعم   املؤقتة   واملستهدفة   مثل   اإلعانة   االجت�عية   الشهرية   وإعانة   تدفئة   املنزل   وإعانة/بدل   رعاية   األطفال   أو   اإلعانة   العائلية.

إعانة   األطفال   (بدل   رعاية   األطفال)

ßُنح   إعانة/بدل   رعاية   األطفال   إىل:

•جميع   األطفال   حاميل   الجنسية   الرومانية،   أو   الرعايا   األجانب،   أو   األطفال   عد¡ي   الجنسية   املقيم�   يف   رومانيا.

•األطفال   منذ   الوالدة   وحتى   18    سنة.

•الشباب   الذين   تزيد   أع�رهم   عن   18    سنة   إذا   كانوا   يدرسون   يف   املدرسة   الثانوية   أو   مدرسة   التعليم   املهني   لح�   إنهاء   دراساتهم،   

برشط   عدم   تكرار   أية   سنة   دراسية.

ومبلغ   إعانة   األطفال   هو   كالتايل:

• 200  ليو   يف   الشهر   لألطفال   حتى   سنت�.

•84    ليو   يف   الشهر   لألطفال   فوق   سنت�   وحتى   18    سنة.

¡كنك   تقديم   طلب   للحصول   عىل   اإلجازة   الطبية   العائلية   إذا   كانت   الرشوط   التالية   تنطبق   عليك   يف   وقت   واحد:

•إذا   كنت   أجنبيًا   أو   عديم   الجنسية.

•إذا   كنت   مقيً�   بشكل   قانوí   يف   رومانيا.

•إذا   كنت   تعيش   مع   طفل/أطفال   تطالب   ألجلهم   بهذا   الحق   وكنت   مسؤوالً   بشكل   مبارش   عن   تنشئتهم   والعناية   بهم.

•إذا   كنت   تتلقى   دخالً   ملدة   12  شهرًا   قبل   والدة   الطفل.

السلطات   املعنية:

 سيتم   إرسال   طلبات   الحصول   عىل   إعانة/بدل   رعاية   األطفال   إىل   مكتب   رئيس   البلدية   يف   البلدة   أو   املدينة يف   املقاطعة   التي   تعيش   فيها، 

 أو   إرساله   إىل   وكالة   املقاطعة   للمستحقات   املالية   والتفتيش   االجت�عي.

إعانة   البطالة –   هي   شكل   من   أشكال   الح�ية   االجت�عية   ويحق   لجميع   األفراد   الحصول   عليها   يف

   أثناء   البحث   عن   وظيفة،   ومن   بينهم   منتم  تعيينهم   يف   وظائف   أو   ممن   يحصلون   عىل   الدخل   يف   

رومانيا،   أو   من   لديهم   الحق   يف   العمل   يف   رومانيا.

التأم�   ضد   حوادث   العمل   والحاالت   املرضية   أو   األوضاع   األخرى   التي   تحول   مؤقتًا   دون   القدرة

   عىل   العمل   -إذا   كنت   تعمل   �وجب   عقد   عمل   فردي   مع   صاحب   عمل   روماí،   فيحق   لك   

الحصول   عىل   إجازة   طبية   واستحقاقات   اإلعانة   الصحية   االجت�عية   للوقاية   من   الحاالت   الطبية   

واستعادة   القدرة   عىل   العمل   بعد   الحوادث   ذات   الصلة   بالعمل   أو   األمراض   الناجمة   عنه.

د   ضمن   النظام   العام. هناك   5    أنواع   من دخل   التقاعد   أو   املعاش - هو   أهم   إعانة   اجت�عية   تُسدَّ

   املعاشات   يف   رومانيا: املعاش   ذو   الصلة   بالعمر،   معاش   العجز،   املعاش   التقاعدي   للخلف،   معاش   

التقاعد   املبكر،   ومعاش   التقاعد   املبكر   الجزð. و¡كنك   االستفادة   من   املعاش   إذا   كنت   مشاركًا   يف   

نظام   املعاشات   العام   يف   رومانيا.

  السلطات   املعنية:

  مكاتب   املعاشات   اإلقليمية   يف   املنطقة   التي   تعيش   بها.

ماذا   يشمل   نظام   التأم�   االجت�عي   يف   رومانيا؟

 نظام   الض�ن   االجت�عي:

1

A

2

3

يقدم   نظام   الخدمات   االجت�عية   نفس   أنواع   اإلعانات   لألجانب   واملواطن�   الروماني�.

الحد   األدü   املضمون   من   الدخل   هو   عبارة   عن   إعانة   مالية   شهرية. ومبلغ   هذه   اإلعانة   هو   

كالتايل:

•142    ليو   روماí   لشخص   واحد.

•255    ليو   روماí   لعائلة   مكونة   من   فردين.

•357    ليو   روماí   لعائلة   مكونة   من   ثالثة   أفراد.

•442    ليو   روماí   لعائلة   مكونة   من   أربعة   أفراد.

•527    ليو   روماí   لعائلة   مكونة   من   خمسة   أفراد.

50  ليو   روماí   لكل   فرد   إضايف   يزيد   عن   األفراد   الخمسة   عىل   أن   يكون   ذلك   الفرد   اإلضايف   من   

أفراد   األرسة.

هل   لديك   أية   أسئلة؟ ¡كنك   توجيه   تلك   األسئلة   إىل   السلطات   املسؤولة:

يجب   إرسال   طلبات   الحصول   عىل   إعانة   الخدمة   االجت�عية   إىل   مكتب   رئيس   البلدية   يف   البلدة

   أو   املدينة يف   املقاطعة   التي   تعيش   فيها. وسوف   تتوىل   وكالة   املقاطعات   للمستحقات   املالية   

والتفتيش   االجت�عي    سداد   اإلعانة   بعد   التقيص   عن   أوضاعك   االجت�عية.

 نظام   الخدمات   االجت�عية

في�   ييل   األنواع   الرئيسية   لإلعانات:

اإلعانة   االجت�عية   (الحد   األدü   املضمون   من   الدخل)

B

a)



ßُنح   هذه   اإلعانة   لألرس   من   ذوي   الدخل   املنخفض   التي   تتوىل   تنشئة   والعناية   بأطفال   تصل   أع�رهم   إىل

   18    سنة   لدعم   هذه   األرس   يف   تنشئة   األطفال   والعناية   بهم   وتعليمهم.

هل   لديك   أية   أسئلة؟ ¡كنك   توجيه   تلك   األسئلة   إىل   السلطات   املسؤولة:

مكتب   رئيس   البلدية يف   املنطقة   التي   تعيش   فيها   –   لتقديم   الوثائق   الخاصة   بك. يتخذ   رئيس   البلدية   

القرارات   املتعلقة   باعت�د   إعانة   دعم   األرس   بعد   التقيص   عن   أحوالها   االجت�عية.

وكالة   املقاطعة   للمستحقات   املالية   والتفتيش   االجت�عي –   تسدد   إعانة   دعم   األرسة   الشهرية.

السلطات   املعنية:

مكتب   رئيس   البلدية   يف   املنطقة   التي   تقيم   بها   –   وهي   الجهة   التي   يتع�   عليك   إرسال   طلبك   والوثائق   

الداعمة   إليها. يتخذ   رئيس   البلدية   قراًرا   �نح   العائلة   إعانة   دعم   بعد   التقيص   عن   حالتها   االجت�عية.

وكالة   املدفوعات   االجت�عية   والتفتيش   باملقاطعة واملسؤولة   عن   املنطقة   التي   تقيم   بها   –   تدفع   إعانة   

الدعم   العائيل   الشهرية.

إعانة   دعم   األرسة (c

يجب   إرسال   طلبات   الحصول   عىل   اإلعانة   االجت�عية   إىل   مكتب   رئيس   البلدية   أو   املدينة   التي   تقيم   بها. وستتوىل   وكالة   املدفوعات   االجت�عية   والتفتيش

   باملقاطعة   تقديم   املدفوعات، بعد   التقيص   عن   الحالة   االجت�عية.

إعانة   التدفئة

تتوفر   هذه   املساعدة   لألفراد   واألرس   ذات   الدخل   املنخفض   خالل   املوسم   البارد   (1    ترشين   الثاí   / نوفمرب)

ßُنح   هذه   اإلعانة   لألرس   واألفراد   من   ذوي   الدخل   املنخفض   خالل   املوسم   البارد   (1    ترشين   الثاí   / نوفمرب   - 31    آذار   / مارس) ملساعدتهم   يف   تغطية   

جميع   تكاليف   التدفئة   أو   جزء   منها. وßُنح   إعانة   التدفئة   فقط   للمنزل   محل   اإلقامة.

الحق   يف   الحصول   عىل   إعانة   التدفئة:

 • ُ¡نح   بناءً   عىل   تقديم   است�رة طلب باإلضافة   إىل   الوثائق   الداعمة   التي   يجب   تقد¡ها   قبل  15    ترشين   األول   / أكتوبر. و¡كن   أيًضا   قبول   الطلبات 
 املرسلة   خالل   املوسم   البارد.

• يتم   تحديدها   يف   شهر   ترشين   الثاí   / نوفمرب.

هل   لديك   أية   أسئلة؟ ¡كنك   توجيه   تلك   األسئلة   إىل   السلطات   املسؤولة:

مكاتب   رؤساء   البلدية/أقسام   املقاطعة   للخدمات   االجت�عية   وح�ية   األطفال يف   املقاطعة   التي   تعيش   فيها.

b) السلطات   املعنية:

إعانة   التبني،  اإلعانة   الغذائية   الشهرية   لألشخاص   املصاب�   بف±وس   نقص   املناعة   البرشية   / اإليدز   أو

   اإلعانة   الشهرية   لألشخاص   ذوي   اإلعاقات   الجسيمة   أو   الخطرة   أو   رسوم   املرافق   الشهرية   لألشخاص   

فاقدي   البرص   أو   اإلعانة   الغذائية   الشهرية   لألطفال   ذوي   إعاقة   من   نوع   ف±وس   نقص   املناعة   البرشية

   / اإليدز.

األنواع   األخرى   لإلعانة   االجت�عية (e

ßُنح   إعانة/بدل   رعاية   األطفال   إىل:

يتم   تحديدها   يف   شهر   ترشين   الثاí   / نوفمرب.جميع   األطفال   حاميل   الجنسية   الرومانية،   أو   الرعايا   

األجانب،   أو   األطفال   عد¡ي   الجنسية   املقيم�   يف   رومانيا.

يتم   تحديدها   يف   شهر   ترشين   الثاí   / نوفمرب.األطفال   منذ   الوالدة   وحتى   18    سنة.

يتم   تحديدها   يف   شهر   ترشين   الثاí   / نوفمرب.الشباب   الذين   تزيد   أع�رهم   عن  18    سنة   إذا   كانوا   

يدرسون   يف   املدرسة   الثانوية   أو   مدرسة   التعليم   املهني   لح�   إنهاء   دراساتهم،   برشط   عدم   تكرار   أية   

سنة   دراسية.

ومبلغ   إعانة   األطفال   هو   كالتايل:

•200    ليو   يف   الشهر   لألطفال   حتى   سنت�.

•84    ليو   يف   الشهر   لألطفال   فوق   سنت�   وحتى   81    سنة.

هل   لديك   أية   أسئلة؟ ¡كنك   توجيه   تلك   األسئلة   إىل   السلطات   املسؤولة:

سيتم   إرسال   طلبات   الحصول   عىل   إعانة/بدل   رعاية   األطفال   إىل   مكتب   رئيس   البلدية   يف   البلدة   أو   

املدينة يف   املقاطعة   التي   تعيش   فيها،   أو   إرساله   إىل   وكالة   املقاطعة   للمستحقات   املالية   والتفتيش   

االجت�عي.

إعانة   األطفال   (بدل   رعاية   األطفال) (d



معلومات   أخرى   مفيدة7

يضم   الدستور   الروماí   إىل   جانب   األدوات   القانونية   األخرى   رشوطًا   خاصة   تتعلق   باملساواة   يف   املعاملة   ب�   األجانب   واملواطن�   الروماني�   فضالً   عن   مجموعة   من   الحقوق   والحريات   بخصوص:

أ. العائلة   (الزواج،   اإلنجاب،   الطالق).

B. الوصول   إىل   نظام   العدالة.

يتم   اإلعالن   عن   والدة   الطفل   يف   مستشفى   الوالدة   يف   غضون   ثالثة   أيام   من   والدته،   وتتوىل   املستشفى   إصدار   شهادة   ميالد   للطفل. وإذا   

ßت   الوالدة   يف   املنزل،   يتوىل   املستوصف   الطبي   اإلقليمي   إصدار   شهادة   امليالد. ويتم   تسليم   شهادة   امليالد   إىل   األم.

يجب   إعالن   وقيد   الوليد   يف   مكتب   السجل   املدí   الذي   يتوىل   إصدار   شهادة   امليالد. الفرتة   القانونية   لقيد   الطفل   هي   14    يوًما   بعد   

.ðامليالد. حيث   تُفرض   غرامة   إذا   تم   قيد   الطفل   بعد   املوعد   النها

يف   حالة   تقديم   القيد   بعد   مرور   أكõ   من   سنة   عىل   تاريخ   امليالد،   فسيتم   إصدار   الشهادة   بناءً   عىل   حكم   محكمة   باتّ   وغ±   قابل   لإللغاء.

إعالن   وقيد   الطفل

 يتم   الزواج   يف   رومانيا   ب�   رجل   وامرأة   بناءً   عىل   موافقته�   الشخصية   الرصيحة.

و¡كن   إßام   الزواج   إذا   كان   راغبا   الزواج   قد   بلغا   18  عاًما.

يتع�   تحقق   ما   ييل   يف   الرعايا   األجانب   أو   األشخاص   عد¡ي   الجنسية   الذين   

يرغبون   يف   الزواج   يف   رومانيا:

• االتصال   �كتب   السجل   املدí   يف   املقاطعة   التي   يقي�ن   فيها،   وتسجيل   إعالن   
الزواج   إىل   جانب   سلسلة   من   الوثائق   التي   ستشكل   ملف   تسجيل   الزواج.

• الحصول   عىل   اإلقامة   القانونية   يف   رومانيا   يف   تاريخ   تسجيل   إعالن   الزواج   وتاريخ   
الزواج.

يجب   إبالغ   مكتب   الهجرة   ذي   الوالية   القضائية   يف   املنطقة   التي   يعيش   بها   راغبا

   الزواج   بالزواج   يف   غضون  30    يوًما   من   تاريخ   الزواج. ويجب   عليه�   أيًضا   إرسال

   نسخة   من   عقد   الزواج.

يف   حالة   إصدار   شهادة   الزواج   يف   بلد   منشأ   املقيم   األجنبي،   فيجب   تحرير   الوثيقة

   باللغة   الرومانية   يف   غضون   ستة   أشهر   من   تاريخ   إصدارها.

العائلة

الزواج   يف   رومانيا

A

• إذا   كان   أحد   األبوين   روماí   الجنسية،   فسيحمل   املولود   الجنسية   الرومانية.

 • إذا   كان   أحد   أبوي   الطفل   أجنبيًا،   فيجب   قيد   الوليد   أيًضا   يف   مكتب   القنصلية   الذي   يرعى   مصالحه   يف   رومانيا،   والذي   سيتوىل 

 أيًضا   إصدار   شهادة   ميالد   وطنية   للطفل.

   íيتم   إصدار   شهادة   امليالد   من   ِقبل   املفوضية   الدبلوماسية   الرومانية   / املكتب   القنصيل   الروما   Íإذا   حدثت   الوالدة   يف   بلد   آخر   و •

أو   من   ِقبل   تلك   السلطة   املحلية،   حينئذ   يجب   إصدار   شهادة   امليالد   يف   رومانيا   من   ِقبل   دائرة   السجالت   السكانية   املحلية   أو   مكتب

   السجل   املدí   الواقع   يف   مبنى   البلدية   محل   إقامة   الوالدين.

معلومات   مهمة!

يتم   اإلعالن   عن   وفاة املواطن   الروماí   واملواطن   األجنبي   من   

ِقبل   أفراد   أرسته   يف   مكتب   السجل   املدí،   الذي   سيصدر   شهادة

   وفاة   وترصيًحا   بالدفن. ويقع   عىل   عاتق   أفراد   األرسة   اختيار   

 مكان   الدفن وتتم ترتيبات   النقل   بالتعاون   مع   هيئة   الج�رك.

إذا   كان   الدفن   سيتم   يف   البلد   األصيل،   فيجدر   االتصال   بالبعثة

   الدبلوماسية   الخاصة   بهذا   البلد   يف   رومانيا   إلßام   اإلجراءات   

الرسمية   يف   هذا   الصدد.

¡كن   يف   رومانيا   إلغاء   الزواج   يف   الحاالت   التالية:

•االتفاق   ب�   الطرف�   عند   تقديم   طلب   الطالق   من   ِقبل   كال   الزوج�.
•بناءً   عىل   طلب   أحد   الزوج�   إذا   كانت   حالته/حالتها   الصحية   تحول   دون   استمرار

   الزواج.

•بناءً   عىل   طلب   أحد   الزوج�   إذا   Í   يكن   يتسنى   استمرار   الزواج   ألسباب   وجيهة.

يقع   الطالق   بواسطة   قرار   قضاð   أو   إداري. يتم   استخدام   النهج   اإلداري   أو   اإلجراء   

 التوثيقي   فقط   حال   موافقة   الزوج�   عىل   الطالق.

الطالق

•إذا   كان   الزواج   قد   تم   يف   رومانيا،   فيمكن   إنهاؤه   بالطالق،   ويجب   إبالغ   كال   الزوج�   بقرار   الطالق. يكون   تاريخ   فسخ   عقد
   الزواج   هو   تاريخ   قرار   الطالق   النهاð   الصادر   عن   املحكمة   أو   تاريخ   إصدار   شهادة   الطالق   من   ِقبل   أحد   مسؤويل   مكتب   

السجل   املدí   أو   كاتب   العدل.

•يجب   إبالغ   مكتب   الهجرة   الذي   أصدر   ترصيح   اإلقامة   يف   بلد   إقامتك   بأي   تغي±   يطرأ   عىل   الوضع   الشخيص   لألجنبي   املقيم   
يف   رومانيا   (مثل   الزواج،   والدة   طفل،   وفاة   أحد   أفراد   األرسة   الذي   كان   أيًضا   أجنبيًا   مقيً�   يف   رومانيا،   تغي±   االسم،   تغي±   وثائق

   السفر) لدى   دائرة   الهجرة   التي   أصدرت   له   ترصيح   اإلقامة   يف   منطقة   إقامته.

•يجب   فسخ   عقد   الزواج   ب�   مواطن/ة   أجنبي/ة   ومواطن/ة   روماí/ة   الذي   تم   يف   دولة   أخرى   وتم   الحًقا   اإلقرار   به   يف   رومانيا
   أوالً   يف   الدولة   التي   تم   الزواج   بها،   وحينئذ   ¡كن   إقرار   الطالق   الحًقا   يف   رومانيا.

•إذا   تم   الزواج   ب�   مواطن/ة   أجنبي/ة   ومواطن/ة   روماí/ة   يف   رومانيا   وتم   إقراره   يف   دولة   املنشأ   للمقيم   األجنبي،   فيجب   فسخ
   عقد   الزواج   أوالً   يف   الدولة   التي   تم   الزواج   فيها،   و¡كن   حينئذ   إقرار   الطالق   يف   رومانيا.

معلومات   مهمة!!!



عندما   تقدم   طلبًا   للحصول   عىل   الجنسية   الرومانية،   يجب   أن   تعلم   أنك   إذا   Í   تبَق   عىل   

األرايض   الرومانية   ملدة   تزيد   عن   6    أشهر   خالل   أحد   األعوام،   فلن   يتم   احتساب   هذا   العام   

ضمن   مدة   اإلقامة   اإللزامية   يف   رومانيا.

معلومات   مهمة!

الهيئة   الوطنية   للجنسية   هي   املؤسسة   املسؤولة   عن   منح   الجنسية   الرومانية. ¡كنك   الحصول   عىل   الجنسية   الرومانية   يف   الحاالت   التالية:

•إذا   ُولدت   وكنت   تعيش   يف   رومانيا،   أو   Í   تولد   يف   رومانيا   غ±   أنك   أمضيت   4    سنوات   عىل   األقل   عىل   أراضيها،   أو   أمضيت   سنت�   ونصف   عىل
   األقل   حال   زواجك   من   مواطن/ة   روماí/ة   وتعيش   مع   ذلك   الشخص.

•إذا   أظهرت   الوالء   للدولة   الرومانية   وال   تدعم   وÍ   تقم   مطلًقا   بدعم   أي   إجراء   ضد   الدولة   الرومانية   واألمن   القومي.
•إذا   كان   سنك   18    سنة   عىل   األقل.

•إذا   كان   بوسعك   تدبر   أمرك   والعيش   يف   ظروف   كر¡ة   يف   رومانيا.
•إذا   كنت   تتحىل   بالسلوك   القويم   وÍ   تُدن   بارتكاب   أية   جرائم   يف   رومانيا   أو   يف   دولة   أخرى.
•كنت   تتحدث   وتفهم   اللغة   الرومانية   وتتمتع   �عرفة   أساسية   بالثقافة   والحضارة   الرومانية.

.íوالنشيد   الوطني   الروما   íبالدستور   الروما   �•إذا   كنت   ملً
-

إذا   استوفيت   املعاي±   سالفة   الذكر،   فيتع�   عليك   تقديم   طلب   إىل   الهيئة   الوطنية   للجنسية،   مصحوبًا   بعدد   من   وثائق   الدعم. وسوف   تتوىل   

 الهيئة   فحص   وثائقك   وتحديد   ما   إذا   كانت   مستوفاة،   ك�   سوف   تُرتب   لعقد   مقابلة   لشخصية   معك.

وخالل   املقابلة،   سيتم   التحقق   من   مدى   إجادتك   للغة   الرومانية   (الكتابة   والقراءة)،   وم�   إذا   كنت   ملً�   باملعلومات   األساسية   عن   اللغة

   الرومانية   والحضارة   الرومانية   �ا   يتيح   لك   االندماج   بسهولة   يف   املجتمع،   وما   إذا   كنت   عىل   دراية   بالنشيد   الوطني   الروماí   وأحكام   

.íالدستور   الروما 

وعقب   املقابلة،   سيتم   اإلعالن   عن   قبول   طلبك   أو   رفضه. ويف   حالة   قبول   الطلب،   ستتم   دعوتك   إىل   حفل   مراسم   تؤدي   خالله   قسم   الوالء   

لدولة   رومانيا.

الحصول   عىل    الجنسية   الرومانية C

   �• • حتى   وإن   كنت   قد   حصلت   عىل   شكل   من   أشكال   الح�ية   يف   رومانيا،   فأنت   ال   تزال   عرضةً   للمساءلة   أمام   املحكمة   في

يتعلق   بعواقب   أفعالك/تقاعسك   الذي   قد   يتسبب   يف   انتهاك   حقوق   اآلخرين   أو   الكيانات   القانونية   أو   املصالح   العامة.

• اللغة   املستخدمة   يف   إجراءات   املحاكم   هي   اللغة   الرومانية. غ±   أنه   يحق   لألجانب   وعد¡ي   الجنسية   ممن   ال   يتحدثون   

الرومانية   أو   يفهمونها   باملستوى   الذي   يتيح   لهم   اتباع   اإلجراءات   بأنفسهم   الحصول   عىل   مرتجم.

 مالحظة   مهمة!
يضمن   املواطنون   األجانب   املقيمون   يف   رومانيا   الوصول   إىل   نظام   العدالة   

�وجب   نفس   الرشوط   التي   يخضع   لها   املواطنون   الرومانيون.

ومن   ثم ،  ¡كن   للمواطن�   األجانب   رفع   أي   دعاوى   قضائية   يف   رومانيا   للمطالبة   

باالعرتاف   بأي   حق   قانوí   لهم.

ب. الوصول   إىل   نظام   العدالة B



عديم   الجنسية = شخص   ال   يعترب مواطًنا ألي   دولة وفًقا   للقانون الساري   لتلك    .1

املفتشية   العامة   للهجرة   –   مؤسسة   عامة   منظمة   ككيان   قانوí   مستقل   تعمل   تحت   إرشاف   وزارة   

الشؤون   الداخلية. للتعرف   عىل   مزيد   من   التفاصيل،   يُرجى   زيارة   

.www.igi.mai.gov.ro/home/index/en

.2

حق   اإلقامة   املؤقتة = حق   األجنبي   يف   اإلقامة   عىل   األرايض   الرومانية   ملدة   زمنية   محددة   ينص   عليها   

القانون.
.3

حق   اإلقامة   طويلة   األجل = حق   ßنحه   السلطات   املعنية   للمواطن   األجنبي   ملد   أجل   إقامته   عىل   األرايض

   الرومانية   ملدة   زمنية   غ±   محددة،  �وجب   القانون   –   املرسوم   الحكومي   الطارئ.) رقم   104    لعام  2    يف   

صورته   املعدلة   واملُكملة   الحًقا؛

.4

ترصيح   اإلقامة = وثيقة   هوية   تصدرها   املفتشية   العامة   للهجرة   لألجانب   الذين   ُمد   أجل   إقامتهم   يف   

رومانيا   أو   الذين   حصلوا   عىل   حق   اإلقامة   طويلة   األجل   حسب   الحالة؛
5

مقيم = أجنبي   يحمل   ترصيًحا   لإلقامة   املؤقتة   �وجب   املرسوم   الحكومي   الطارئ   رقم 194    لسنة

2002   
.6

 مقيم   ملدة   طويلة = أجنبي   يحمل   ترصيًحا   لإلقامة   ملدة   طويلة   �وجب   املرسوم   الحكومي   الطارئ   رقم

194  لسنة   2002؛
.7

املنظمة   الدولية   للهجرة   –   هيئة   حكومية   دولية   تأسست   عام   1591. وهدفها   املشاركة   يف   اإلدارة   

املالñة   للهجرة،   وتعزيز   التعاون   الدويل   يف   هذا   املجال   وتوف±   املساعدات   اإلنسانية   للمهاجرين. وتلتزم

   منظمة   الهجرة   الدولية   باملبدأ   الذي   يقيض   بأن   تعود   الهجرة   النظامية   بالفائدة   عىل   املهاجرين   

واملجتمع   عىل   حدٍ   سواء.

.8

ßارس   منظمة   الهجرة   الدولية   أع�لها   يف   رومانيا   منذ   العام   1992  عىل   أساس:

• القرار   رقم   568    لسنة  1992    بشأن   التصديق   عىل   االتفاق   املربم   ب�   حكومة   رومانيا   واملنظمة   الدولية   

للهجرة   بشأن   الوضع   القانوí   للمنظمة   الدولية   للهجرة.

• القانون   رقم   123    لسنة   1998    الخاص   بقبول   رومانيا   لدستور   منظمة   الهجرة   الدولية.

.www.oim.int  أو www.oim.ro   تتوفر   املزيد   من   املعلومات   يف   هذا   الشأن   عىل   املوقع• 

مواطنو   الدول   الثالثة   = أشخاص   ال   يحملون   الجنسية   الرومانية   أو   تلك   الخاصة   بأية   من   دول   االتحاد   

األوروä   أو   املنطقة   االقتصادية   األوروبية   أو   االتحاد   السويرسي.
.9

املساعدات   الصحية   العامة   = الدعم   الذي   توفره   الدولة   لح�ية   وتعزيز   صحة   السكان،   ومنع   اإلصابة   

باألمراض   وتحس�   جودة   الحياة.
.10

التأم�   الصحي   االجت�عي = النظام   الرئييس   لتمويل   ح�ية   صحة   السكان،   ويضمن   إمكانية   استفادة   

األشخاص   املؤمن   عليهم   من   حزمة   الخدمات   األساسية.
.11

الشخص   املؤمن   عليه   يف   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   = فرد   يتلقى   خدمات   طبية   يف   مقابل   دفع   

مساهمة   للصندوق   الوطني   للتأم�   الصحي   االجت�عي.
.12

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

مشمولة   يف   الحزمة   األساسية   أو   األدوية.

•قاñة   الخدمات   الطبية   التي   يتم   تحصيل   املدفوعات   املشرتكة   بشأنها   ومبلغ   املدفوعات   املشرتكة ،  

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

.13

Iالتعريفات   واالختصارات

مواقع   الويب   املفيدة

www.igi.mai.gov.ro/home/index/en -   املفتشية   العامة   للهجرة•
www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN - مركز   التأم�   الصحي   الوطني•

cetatenie.just.ro/index.php/en/ - الهيئة   الوطنية   للجنسية•
new.cnred.edu.ro/cnred/en   د   ومعادلة   الدبلومات�•املركز   الوطني   العت

www.mae.ro/en –  وزارة   الشؤون   الخارجية•
www.edu.ro –   وزارة   التعليم   الوطني• 

www.mmuncii.ro  –   عية�•وزارة   العمل   والعدالة   االجت

حزمة   الخدمات   األساسية = يتم   تقد¡ها   لألشخاص   املؤمن   عليهم   وتتضمن   الخدمات   الطبية   وخدمات

   الرعاية   الصحية   والتجهيزات   الطبية   واألجهزة   الطبية   والخدمات   األخرى   التي   يحق   لألشخاص   املؤمن   

عليهم   الحصول   عليها،   والتي   يتم   تحديدها   من   خالل   قرار   حكومي؛

.16

حزمة   الحد   األدü   من   الخدمات = يتم   تقد¡ها   لألفراد   الذين   ال   يقدمون   دليالً   يفيد   بأنهم   أشخاص   

مؤمن   عليهم،   وتتضمن   خدمات   الرعاية   الصحية   واألدوية   والتجهيزات   الطبية   فقط   يف   حاالت   الطوارئ

   الطبية   والجراحية   واألمراض   املتوطنة   واألمراض   التي   من   املحتمل   أن   تكون   وبائية   ويف   حاالت   الحمل   

والنساء   يف   متابعة   اإلنجاب   في�   يتعلق   بخدمات   تنظيم   األرسة،   فضالً   عن   خدمات   الوقاية   والرعاية   

والدعم   املجتمعي،   ويتم   اعت�دها   من   خالل   قرار   حكومي؛

.17

•مجاالت   املساعدة   الطبية   التي   يتم   تحديد   املدفوعات   املشرتكة   بشأنها،   باإلضافة   إىل   الحد   األدü   والحد   

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

    قرار   حكومي،

•ßثل   املبالغ   املحصلة   من   املدفوعات   املشرتكة   إيرادات   ملقدمي   الخدمات   الطبية   ويتم   استخدامها   

لتحس�   جودة   الخدمات.

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

•حزمة   الخدمات   األساسية   التي   يحق   لألشخاص   املؤمن   عليهم   الحصول   عليها   وأقل   حد   لحزمة   الخدمات؛
•قاñة   الخدمات   الطبية   وخدمات   الرعاية،   �ا   يف   ذلك   خدمات   الرعاية   املنزلية   والعقاق±   واألجهزة   الطبية   

وغ±ها   من   الخدمات   املوجهة   إىل   األشخاص   املؤمن   عليهم   في�   يتعلق   بحزمة   الخدمات   األساسية

•االمتثال   ملعاي±   الجودة   في�   يتعلق   بالخدمات   الطبية   املقدمة   يف   إطار   حزم   الخدمات؛
•تخصيص   املوارد   والتحكم   يف   التكاليف   املتعلقة   بنظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   �ا   يخدم   الغرض   الخاص   

بتحقيق   رصيد   مايل   للصندوق؛

•طرق   الدفع   املستخدمة   للتعاقد   عىل   حزمة   الخدمات   األساسية   وطرق   التسوية   والوثائق   املطلوبة   لهذا   
الغرض؛

•خطوات   الرعاية   املنزلية   واالستشفاء؛
•متطلبات   تقديم   الخدمات   عىل   مستوى   إقليمي ،  باإلضافة   إىل   القاñة   الخاصة   بتلك   الخدمات؛

•منح   الوصفة   الطبية   وتقديم   األدوية   والتجهيزات   الطبية   واألجهزة   الطبية؛
•طرق   إبالغ   األشخاص   املؤمن   عليهم؛

• املدفوعات   املشرتكة   لبعض   الخدمات   الطبية   عىل   النحو   املعمول   به.
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إثبات   الحصول   عىل   التأم�   ضمن   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   = السبل   والوثائق   التي    41.

تهدف   إلثبات   حصول   الشخص   عىل   إعانات   التأم�   من   نظام   التأم�   الصحي   االجت�عي   يف   رومانيا:

•بطاقة   التأم�   الصحي   الوطني   االجت�عي
•لح�   إصدار   تلك   البطاقة،   ¡كن   إثبات   حقيقة   التأم�   عىل   أي   شخص   عىل   أساس   شهادة يصدرها   مكتب

    التأم�   الصحي   للمقاطعة.
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معلومات االتصال
 توجه إىل مراكز اإلدماج اإلقليمية أو تفضل بزيارة

املوقع

اإلقليم الثالث (للمقاطعات التالية: سوسيفا وبوتوساÂ ونيمت وإيايس)

 املنطقة الرابعة (للمدن التالية: ماراموريش، ساتو م�، ساالج، كلوج، بيسرتيتسا، ناساود،

موريش، هارغيتا، سيبيو، ألبا)

021-210.30.50

11 شارع فيتورويل، املنطقة الثانية، بوخارست

 مركز اإلدماج اإلقليمي يف بوخارست

iombucharest@iom.int

0351-442.287

25، شارع فرا{ بوزستي، كرايوفا

مركز اإلدماج اإلقليمي يف كرايوفا

a.globalhelp@yahoo.com 

 املنطقة األوىل (بوخارست واملدن التالية : إلفوف، براهوفا، بوزاو، دÈبوفيتسا، ارجيش، فيلتشا، جورجي،

براشوف، كوفانسا، جيورجي، كاالراش، ايالوميتسا، تيليورمان، أولت، دولج)

املنطقة الثانية (للمدن التالية: غاالتس، فرنتشيا، باكاو، فاسلوي، برايال، تولتشيا، كونستانتا)

0766-282.090

شارع. nr Maniu Iuliu. 25 ، كورب ب ،
 الطابق الثاí ، (كلية ترانسيلفانيا) ، براشوف

مركز اإلدماج اإلقليمي يف براشوف

astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

0738-719.233; 0738-719.235

13، شارع مامايا، كونستانتا

مركز اإلدماج اإلقليمي يف كونستانتا

jrsromania@gmail.com

0738-719.234; 0738-719.230

37، شارع برايال، الطابق الثاí، غاالتس

مركز اإلدماج اإلقليمي يف غاالتس

jrsromania@gmail.com

0236-312.199

7، شارع فرنالستيلور، غاالتس

املكتب امليداÂ يف غاالتس (مؤسسة قلب الطفل)

office@inimadecopil.ro

0745-992.668

66، شارع باكوراري، ياش

مركز اإلدماج اإلقليمي يف ياش

rttiasi@gmail.com

0754-494.400

أ، أي. إل. شارع كاراجيال، راداوا{

Ìمركز اإلدماج اإلقليمي يف راداو

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

0264-434.806

108، شارع 21 ديسمربي
 1989، شقة 23-24، كلوج نابوكا

مركز اإلدماج اإلقليمي يف كلوج نابوكا

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

0262-222.226 

10، شارع بياتا ليربتا{

مركز اإلدماج اإلقليمي يف بايا ماري

cribaiamare@gmail.com

0262-222.226 

1أ، شارع سيتا{، سومكوتا ماري، مارموريش

املكتب امليداÂ يف سومكوتا ماري

cribaiamare@gmail.com

0740.407.870

18، شارع لوبتاي، شقة 19، سيبيو

املكتب امليداÂ يف سيبيو – مركز معلومات املهاجرين

costin1i@yahoo.com

0739.120.143

10، شارع إميل داندي، تارغو موريش

املكتب امليداÂ يف تارغو موريش—مركز معلومات املهاجرين

asociatiasolitudine@gmail.com

 املنطقة الخامسة (للمدن التالية: تيميش، ميهيدنتس، كاراس سيفرين، بيهور،

أراد، هونيدوارا)

0256-217.096; 0757- 049.902

9، شارع غورغي سينكاي، تيميشوارا

مركز اإلدماج اإلقليمي يف تيميشوارا

flavius.ilioni@aidrom.ro

0259-436.601; 0743-081.449

2ب، شارع بوزولوي، أوراديا

مركز اإلدماج اإلقليمي يف أوراديا

adrianapopa@filantropiaoradea.ro


	COPERTA BROSURA RTT_ARABA
	INTERIOR BROSURA RTT_ARABA

