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YABANCI VATANDAŞLARIN ROMANYA’DA
HAKLARA VE HİZMETLERE ERİŞİMİ

Bu doküman, Romanya, Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ya da
İsviçre Konfederasyonu vatandaşı olmayan kişiler için faydalı bilgiler içermektedir.

Bu broşürü okuyarak aşağıdaki hususlar hakkında bilgi edinebilirsiniz:
1. Romanya’ya girme ve Romanya’da kalma hakkında bilgi
2. Haklar ve sorumluluklar
3. Romanya’daki iş piyasasına erişim konusunda bilgi
4. Romanya’daki sosyal sağlık sigortası hakkında bilgi
5. Romanya’daki eğitim sistemi hakkında bilgi
6. Romanya’daki sosyal yardım ve sosyal sigorta hakkında bilgi
7. Size kim yardım edebilir – Romanya’da açılan ve Romanya’da kanuni olarak kalma hakkına sahip yabancı
uyruklu kişilere danışma hizmeti ile destek sağlayan Bölge Entegrasyon Merkezlerinin iletişim bilgileri.

Bu broşür, yayınlandığı tarihte geçerli olan bilgileri içermektedir – Ocak 2019.

GENEL BİLGİLER
Haklarınızı ve yükümlülüklerinizi bilmek için, Romanya’da yaşayan yabancılar için yürürlükte olan mevzuatın bazı yönleri
ile aşina olmanız gerekir. Bu materyal, kalışınız süresince daha faydalı bilgiler bulmanız için de kullanılabilir.
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ROMANYA’YA GİRME VE ROMANYA’DA KALMA

Üçüncü ülke vatandaşları aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde Romanya’ya girebilirler:
• Geçerli bir seyahat belgesi taşıyorlarsa
• Romanya’ya girmek için bir vizeleri varsa ya da yasal gereksinimler uyarınca kendilerine verilmiş bir ikamet izinleri
varsa veya belge sahibine Romanya’dan transit geçiş yahut Romanya topraklarında kalma izni veren herhangi bir başka
yetki belgeleri varsa.

Romanya devleti ne tür vizeler verir?
Romanya aşağıdaki vize türlerini vermektedir:

a) Havaalanı transit geçiş vizesi (A sembolü):
Havaalanlarının uluslararası bölgelerine girmenize ve varış
noktanıza giden uçuşunuza binene kadar orada kalmanıza
imkân sağlar.
b) Transit geçiş vizesi (B sembolü):
5 günü aşmayan bir süre için transit geçiş amacıyla Romanya
topraklarına giriş yapmaya imkân verir.

c) Kısa süreli kalma vizesi (C sembolü):
Romanya topraklarına girmeye ve 180 günlük süre boyunca tek
seferde kesintisiz veya birden fazla girişte toplam olarak 90 günü
aşmayacak şekilde kalmaya imkan verir. Bu tür vize, turizm ve
özel ziyaretler gibi amaçlarla bir veya çok girişli olarak verilebilir.
İş seyahatleri, taşımacılık, spor, kültürel/bilimsel, insani
aktiviteler, kısa süreli tıbbi tedaviler veya Romanya yasalarını ihlal
etmeyen diğer aktiviteler.
Bu tip bir vizeniz varsa, vizeniz size sadece geçerli olduğu sürece
kalma imkânı verir ve bu vizeyi temel alarak Romanya’da ikamet
izni başvurusu yapamazsınız. Ancak, bu vizeyle Romanya’daki
her yere rahatça hareket edebilirsiniz.
Lütfen unutmayın, bazı ülkeler için turizm, özel ziyaretler ve iş
seyahatleri amacıyla vize alınabilmesi için Göç Genel Müfettişliği
tarafından onaylı resmi davetiye alınması gereklidir.
d) Uzun ikamet vizesi (D sembolü):
Romanya topraklarına girmeye ve 90 günden daha uzun süreli
olmamak şartıyla kalmaya imkân verir. Bu vize, şu faaliyetler için
verilir: eğitim, iş bulma, aile birliğinin sağlanması, geçici görev,
ekonomik faaliyetler, profesyonel faaliyetler, ticari faaliyetler
(yatırım), dini faaliyetler, bilimsel araştırma faaliyetleri, vb.
D Vizesinin sağladığı kalma hakkı süresi, Göç Genel
Müfettişliğine yapılması gereken uzatma başvurusu ile
uzatılabilir. Başvuru, Romanya topraklarındaki 90 günlük kalma
hakkının bitmesinden en az 30 gün önce, kişisel olarak
yapılmalıdır. Başvurunuza bağlı olarak size bir kalma izni
verilecektir. Bu iznin geçerliliği Romanya’da kalma amacınıza
bağlı olacaktır.

Bilinmesi gerekenler!
• Romanya’da kalma izninin süresini uzatmak için talep formu ve
destek
dokümanları
(taranmış),
çevrimiçi
olarak
www.portaligi.mai.gov.ro adresinden de kaydedilebilir. Çevrimiçi
olarak gönderilen belgelerin seçilen başvuru tipi için gerekli olan
belgeler olması önemlidir; aksi halde çevrimiçi talep iptal edilecektir
ve sizin kayıt işlemine devam etmeniz gerekecektir.
Çevrim içi portal size aşağıdaki işlemleri yapma imkânı verir:
• Herhangi bir zamanda çevrimiçi olarak başvurunuzun
durumunu kontrol etme;
• Göç Genel Müfettişliğine belgelerin aslını teslim etmeniz
gereken ve biyometrik verilerinizin alınacağı planlı tarih ve zamanı
kontrol etme;
• Romanya’da kalma sürenizi uzatmak için teslim edilecek
belgeler için bekleme süresini azaltma.
Talebin sonuçlandırılması için kanuni süre, sizin başvurunuzun
kaydedilmesi ve biyometrik verilerin alınması için kayıt masasına ilk
kez geldiğiniz tarihte başlar.
• İkamet adresinizde bir değişiklik olması halinde, yeni adresinize
yerleştikten sonraki 30 gün içinde Göç Genel Müfettişliğine
bildirimde bulunmanız gerekir.
• İsim, vatandaşlık ya da ikamet gibi konularda değişiklik olduysa,
değişiklik olur olmaz yeni bir kimlik belgesi talebi yapmanız gerekir.
• Siz Romanya’da kalırken durumunuzda meydana gelen her türlü
değişiklik (ör. isim değişikliği, çocuğun dünyaya gelmesi, evlenme,
evliliğin sona ermesi, Romanya’da ikamet eden bir aile ferdinin vefatı,
vatandaşlık bağının değişmesi, vb.) ikamet ettiğiniz vilayetin Göç
Genel Müfettişliğine değişiklik meydana geldikten sonraki 30 gün
içinde bildirilmelidir.
•Sınır geçiş belgeniz (pasaport) ile ilgili her türlü değişikliği Göç Genel
Müfettişliğine bildirmeniz gerekir: geçerlilik süresinin uzatılması ya
da yeni bir belge verilmesi gibi.

Bilinmesi gerekenler!
• Romanya’da kalış sürenizi uzatmak için geçerli ikamet izninizin ait
olduğu dönem sona ermeden 30 gün önce başvurunuzu yapmanız
gerekir.
• Eğitim amacıyla alınan geçici ikamet hakkı, eğitiminizin
tamamlanmasının ardından iş bulma ve işe alınma formalitelerinin
tamamlanması ya da eğitiminizin tamamlandığını doğrulayan
dokümanların sunulmasıyla bir işletme açmanız için 9 ay uzatılabilir.
• Romanya’ya çalışma amacıyla gelen yabancı ülke vatandaşları için,
ikamet ve çalışma hakkı tek izin ile ya da yüksek seviyede kalifiye
çalışanlar için AB Mavi Kart ile düzenlenmektedir.
• Eğer son 5 yıldır Romanya’da kanuni ve sürekli olarak
bulunuyorsanız ve Romence’yi tatmin edici bir seviyede
konuşabiliyorsanız, yaşadığınız vilayetteki Göç Genel Müfettişliği
bürosunda uzun dönem ikamet izni için başvuruda bulunabilirsiniz
(Lütfen eğitim maksadıyla size verilen geçici ikamet sürenizin
sadece yarısının hesaba katılacağını unutmayın). Size uzun dönem
ikamet hakkı verildiğinde, kararı almanızdan sonraki 30 gün içinde
uzun dönem ikamet izninizin verilmesi için Göç Genel Müfettişliği
yerel birimine gitmeniz gerekir. Bu izin bir Romanya vatandaşının
aile üyesi iseniz yıl süreyle; Romanya’da bulunma amacınız örneğin,
çalışmak, ticari faaliyetler ya da aile birliğinin sağlanması vb. ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
• Uzun dönem ikamet izni, sendikalara ya da profesyonel
organizasyonlara iştirak, katılma ve üyelik de dâhil olmak üzere,
Romanya vatandaşları ile eşit muamele görmeyi garanti altına alır.

İlgili otoriteler
• Romanya diplomatik misyonları ve
konsoloslukları – vize başvuruları için
• İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müfettişliği

Bilinmesi gerekenler!
• Kendi orijinal kalma ve/veya seyahat etme belgelerinize üçüncü bir
tarafın/kişinin sahip olmasına izin veremezsiniz.
• Bir savcının ya da mahkemenin talebi halinde, insan veya göçmen
kaçakçılığının kurbanı olan bireyler Romanya topraklarında geçici
olarak kalmak için bir hak elde edebilirler.

Aynı zamanda aşağıdakileri yapma hakkınız da
bulunmaktadır:
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HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

Romanya’da kanuni olarak yaşayan bir yabancı olarak, Romanya vatandaşlarının sahip olduğu aynı temel hak ve
sorumluluklara sahipsiniz. Romanya Anayasası aşağıdaki temel hak ve özgürlükleri garanti altına almaktadır:

TEMEL ÖZGÜRLÜKLER
konuşma, seyahat, düşünce
ve fikir, dini inanç ve görüş
özgürlükleri
KANUNİ HAKLAR
yaşama hakkı, fiziksel ve
ruhsal bütünlük hakkı, özel
yaşam hakkı, kişi ve malların
genel korunma hakkı,
savunma hakkı
Irka, cinsiyete, cinsel
tercihlere, dine, etnik
kökene, renge, yaşa, fiziksel
ya da akli özre dayalı
ayrımcılığa uğramama hakkı
Bilgiye, adalete, eğitime,
kültüre, sağlıklı çevreye, işe
ve sosyal korumaya, sağlık
hizmetlerine erişim hakkı
EŞİTLİK
vatandaşlar kanun önünde
eşittir, kimse kanundan
üstün değildir

• Romanya içinde dilediğiniz yere serbest şekilde seyahat
etme ve yerleşme;
• Romanya’dan geçici olarak ayrılma ve ülkeye geri
dönme. Eğer Romanya’dan geçici olarak ayrılırsanız, başka
bir ülkeye girebilmek için karşılamanız gereken koşulları (ör.
geçerli bir seyahat belgesine sahip olma, ülkeye giriş için
gerekli vizeyi alma, vb.) ayrılmadan önce öğrenmeniz
gerekir.
• Bir işe erişim sağlama;
• Her türlü eğitime erişim sağlama;
• Tüm sağlıkla ilgili hizmetlere ve tıbbi yardıma erişim
sağlama;
• Tüm sosyal koruma ve barınma hizmetlerine erişim
sağlama;
• Adalete erişim sağlama;
• Aile bütünlüğünüzü tekrar sağlama;
• Romanya vatandaşlığı alma.
Temel yükümlülükleriniz şunlardır:
• Romanya’da kaldığınız süre boyunca Romanya
yasalarına uygunluk;
• Romanya’ya giriş ve Romanya’da kalış izni verilen
maksada uygunluk;
• Mali katkıları ödeme;
• Diğer insanların hak ve özgürlüklerine saygı;
• Uygun bir tutum sergilemek;
• Çatışmalardan ve/veya olaylardan kaçınmak;
• Zaman sınırı içinde ikamet belgelerini yenilemek.
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Bilinmesi gerekenler!

ROMANYA’DA İŞ PİYASASINA ERİŞİM
Bir kişi hangi şartlarda Romanya’daki iş piyasasına erişebilir?
Bir yabacı ülke vatandaşı olarak aşağıdaki şartlar kapsamında sınırsız erişiminiz
bulunmaktadır:
• Romanya topraklarında uzun dönem ikamet izniniz varsa.
• aile bütünlüğünü sağlamak için geçici bir kalma izniniz varsa ve bir Romanya
vatandaşının aile üyesi iseniz.
• eğitim için geçici bir kalma izniniz varsa (sadece bireysel iş sözleşmeli yarı zamanlı
işler için, günde 4 saatten fazla olamaz).
• Romanya sizin vatandaşı olduğunuz ülke ile çalışma konularının düzenlendiği
anlaşmalar imzalamışsa.
• Romanya tarafından akredite edilmiş ya da geçici olarak lisanslanmış ilgili
kurumlarda geçici olarak öğretmenlik yapıyorsanız ya da bilimsel veya benzeri diğer
özel faaliyetlerde bulunuyorsanız.
• Hükümet Bakanlıklarınca veya merkezi ya da yerel kamu idarelerine ait kurumlar
tarafından veya otonom idari kurumlarca talep edilmiş geçici faaliyetlerde
bulunuyorsanız.
• yürürlükteki Romanya kanunlarının gerektirdiği belgelere göre Merkez ofisi başka
bir ülkede olan ve Romanya topraklarında faaliyet gösteren bir şirketin bağlı
kuruluşunun, temsilciliğinin ya da şubesinin sorumlusu olarak atandıysanız.
• suç kurbanlarına verilen geçici kalma iznine sahipseniz (ör. insan ya da göçmen
kaçakçılığı kurbanları).
• daha önce en az 3 yıl süreyle bir Romanya vatandaşının aile üyesi olarak kalma izni
sahibi olduysanız ve şu anda aşağıdaki durumlardan birinde iseniz:
• evliliğiniz sona erdiyse.
• partner ilişkiniz sona erdiyse.
• Romanya vatandaşı olan sponsorunuz vefat ettiyse.
• bir Romanya vatandaşının aile üyesi iken 21 yaşını doldurduysanız.
• Romanya’da bir tür koruma altındaysanız.
• size tolerans gösteriliyorsa, ki bu durumda Romanya’da tolerans gösterilen
statüsünde olduğunuz sürece iş piyasasına erişim sağlarsınız.

• Romanya’da çalışmak istiyorsanız, çalışma amaçlı vize almak için gerekli belgeler arasında çalışma bildirimi de bulunmaktadır. Bu, Romanyalı
işverenin sizi işe alma kararını vermesinin ardından, kayıtlı bürosunun bulunduğu vilayetteki Göç Genel Müfettişliği yerel biriminden alacağı bir
belgedir.
• Çalışma izni başvurusu işveren tarafından sizin adınıza yapılmalıdır.
• Çalışma izni aktarılamaz. Yani, aynı izni farklı bir işe girmek için ya da Romanya’da esas iş sözleşmesini yaptığınız işverenden başka bir işveren için
çalışmak üzere kullanamazsınız.
• Tek çalışma izni 1 yıl süre ile geçerlidir ve işvereninizle sözleşmeli olduğunuz sürece, her biri bir yıl olmak üzere, sonraki dönemler için yenilenebilir.
• Sözleşmeniz, ikamet izninizin geçerli olduğu dönemin sonundan önce sona ererse, yeni bir iş bulmak için 90 gününüz vardır. Eğer yeni bir işveren
bulursanız, işveren yeni bir çalışma bildirimi yapmak zorundadır ve ancak bundan sonra onunla yeni bir iş sözleşmesi imzalayabilirsiniz. Bunun
ardından, Göç Genel Müfettişliğine giderek ikamet izninizin süresini uzattırmanız gerekecektir. Yukarıda belirtildiği gibi 90 gün içinde bir iş
bulamazsanız ve işsizlik yardımı alma hakkınız yoksa, Romanya topraklarından ayrılmanız gerekecektir.

Aşağıdaki durumlarda bir çalışma bildirimine gerek yoktur:
Romanya ile uyruğu
olduğunuz ülke arasında
serbest işgücü anlaşmaları
varsa

karşılıklı anlaşmalar ya da
Eğitim ve Kültür Bakanlarının
emirleri doğrultusunda öğretim
faaliyetleri ya da bilimsel ve
sanatsal faaliyetler icra
ediyorsanız

bakanlıklarda veya merkezi /
yerel kamu idarelerinde geçici
faaliyetler icra ediyorsanız ya da
yabancı bir şirketin Romanya’daki
bağlı kuruluşunun / şubesinin
yöneticisi olarak atandıysanız

Bir Romanya vatandaşının aile
üyesi olarak aile birliğini sağlama
kapsamında uzun dönem ya da
geçici ikamet izni ile Romanya’da
kalma hakkına sahipseniz

Eğitim için Romanya’da
bulunuyorsanız (bu durumda, en
fazla günde 4 saat
çalıştırılabilirsiniz)

Tam zamanlı bir iş sözleşmesi
kapsamındaysanız ve günde en
fazla 4 saat olmak üzere yarı
zamanlı yeni bir iş sözleşmesi
yapmak istiyorsanız

İlgili otoriteler
• İçişleri Bakanlığı Göç Genel Müfettişliği – çalışma iznini verir.
• Bölgesel İş Müfettişlikleri – işçi ilişkileri ile sağlık ve emniyet konularına nezaret eder.
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Sigortalı bir kişi olarak haklarım nelerdir?

SOSYAL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ

Romanya Sosyal Sağlık sistemi kapsamında kimler sigortalıdır?
Yabancı ülke vatandaşları ya da haymatlos statüsündeki kişiler aşağıdaki hallerde sigorta kapsamındadırlar:
(i) geçici ikamet sürelerini uzatmak için başvuruda bulunmuşlar ve uzatma izni almışlarsa ya da Romanya’da
yerleşiklerse ve (ii) Ulusal Sağlık Fonuna yaptıkları katkıyı ispat edebiliyorlarsa.

Ulusal Sağlık Fonu kapsamında nasıl sigortalı olabilirim?
• Bir geliriniz yoksa
• 12 aylık bir dönem süresince aylık olarak ödeme yapabilirsiniz ((190 ley / ay, toplam 2280 ley /
yıl) Eğer aylık ödeme yapmazsanız, ceza ödemek zorunda kalırsınız.
• Kamu sağlık sistemi kapsamında tıbbi hizmetlere ihtiyaç duyduğunuz zaman. Bu durumda,
ödenmesi gereken tutar 1330 leydir (190 ley x 7 ay).
• Çalışıyorsanız
• İşvereniniz diğer sosyal sigorta katkı paylarınızla (ör. işsizlik yardımı, emeklilik) beraber aylık
katkı payınızı ödeyecektir

Ulusal sağlık fonuna katkıda bulunmadan sigortalı olabilir miyim?
Romanya sosyal sağlık sisteminde katkıda bulunmadan sigortalı olabilen kişiler şunlardır:
• Çocuklar ve 18 yaşına kadar kişiler, öğrenciler, 26 yaşına kadar eğitim gören ve bir geliri olmayan
gençler.
• Çocuk koruma sisteminin bir parçası olan, işsiz olan veya sosyal yardım almayan 26 yaşına kadar
gençler.
• Bir geliri olmayan ve Romanya sağlık sistemi tarafından sigortalanmış bir kişi tarafından
desteklenen eşler ve anne babalar.
• Belirli koşullarda, geliri olmayan engelli kişiler.
• Gelirleri olmadığı takdirde, tıbbi durumları tedavi edilene kadar, ulusal sağlık programları kapsamına
dahil olan tıbbi durumlardan mustarip olan kişiler.
• Bir gelire sahip olmayan ya da asgari ücretten (Ekim 2018’de 1.900 ley) daha düşük gelir sahibi hamile
kadınlar ve genç anneler.

Romanya Sosyal Sağlık Sigortası sistemi kapsamında sigortalı bir kişi olarak aşağıdaki haklara sahip olursunuz:
• Tıbbı hizmet sağlayıcınızı ve katkı yapacağınız sağlık sigortası fonunuzu serbestçe seçme.
• Seçeceğiniz bir Pratisyen Hekime (Aile Hekimi) kayıt olma.
• İlk Pratisyen Hekime (Aile Hekimi) kayıt olduktan 6 ay sonra seçtiğiniz Pratisyen Hekimi (Aile Hekimi) değiştirme.

Sigortalı bir kişi olarak ne gibi hizmetleri alabilirim?
Romanya Sosyal Sağlık Sigortası sistemi kapsamında sigortalı bir kişi olarak şu hizmetleri alabilirsiniz:
• Kanuna uygun olarak, herhangi bir ayrımcılığa uğramaksızın, temel hizmetler paketi.
• İlaç, tıbbi malzeme ve tahliller için tüm hastane masraflarınızın karşılanması.
• Önleyici sağlık hizmetleri.
• Ayakta tıbbi hizmetler ve hastanelerdeki hizmetler.
• Acil durum sağlık hizmetleri.
• Belirli diş sağlığı hizmetleri.
• Fizyoterapi ve geri kazanım tedavisi.
• Tıbbi cihazlar.
• Evde sağlık hizmetleri.
• Kanunlara uygun olarak sağlık izni ve sosyal sigorta yardımları.
• Özellikle teşhis ve tedavinizle ilgili olarak sağlık bilgilerinizin gizliliği.
• Tıbbi tedavi ile ilgili bilgi.

İlgili otoriteler
İkamet ettiğiniz vilayetteki Vilayet
Sağlık Sigortası Kurumu.

Bilinmesi gerekenler!
• Sağlık sigortanız yoksa ücretsiz bir sağlık hizmetleri paketi almaya hakkınız bulunmaktadır (ör. tıbbi ve/veya cerrahi acil durumlar, mahalli salgın
potansiyeli olan hastalık sahibi olma hali, hamilelik ve doğum sonrası gelişimi takip etme vb.)
• Bir kişi kritik durumda ise, tüm hastaneler talep eden bu kişiye ilk yardım ile tıbbi acil durum yardımı sağlamakla yükümlüdür.
• Nitelikli ilk yardım ve tıbbi acil durum yardımı, aşağıdakilerle ilgili olarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir ayrımcılık yapmadan
sağlanmak zorundadır: , hastanın bir sağlık sigortasının olup olmamasına bakılmaksızın gelir, cinsiyet, yaş, din, vatandaşlık ya da politik tabiiyet.
• Ulusal sağlık sistemi kapsamında sigortalı olabilirsiniz ancak özel bir sağlık sigortası sahibi de olabilirsiniz.
• Acil durumlar için (kazalar, ciddi yanıklar, vb.) ulusal acil durum numarası olan 112’yi (ücretsizdir) arayabilir ve bir ambulans isteyebilirsiniz. Ambulans
hizmeti ücretsizdir.
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ROMANYA’DA EĞİTİM SİSTEMİ

Romanya’da yasal olarak yerleşikseniz, ülkedeki okul ve eğitim faaliyetlerine sınırsız erişim hakkınız bulunmaktadır.
Eğer size uzun dönem ikamet izni verilmişse, burslar da dahil olmak üzere, tüm şekil ve seviyelerdeki eğitim ve mesleki eğitimlerde Romanya vatandaşları ile
aynı şartlarda eşit muameleye tabi tutulursunuz Aynı zamanda, eğitiminiz için denklik belgesi alabilir ve sertifikalarınızın, derecelerinizin, mesleki
sertifikalarınızın ve profesyonel sertifikalarınızın yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak tanınmasını sağlayabilirsiniz.
Kamuya açık olan sistem ücretsizdir ve kamuya açık okullarda öğretim dili Romence’dir. Öğretim dilinin Romence’den farklı olduğu eğitim kurumları da
bulunmaktadır (ör. Almanca, Macarca, Ukraynaca, Bulgarca, vb.). Bunlar Romanya’da yaşayan ulusal azınlıkların dilleridir.

Romanya eğitim sistemi nasıl düzenlenmiştir?
Romanya’da zorunlu eğitim 10’uncu sınıfa kadardır ve ilkokul, ortaokul
ve lise eğitimlerinden oluşur.
10’uncu sınıfa devam etme zorunluluğu 18 yaşında sona erer.

• İkincil eğitim şunları içerir:
• Ortaokul: 5-8’inci sınıflar (10 – 15 yaş)
• Lise: 9-12’nci sınıflar (15 – 19 yaş), aşağıdaki profillerden birini izlerler
Teorik, mesleki ve teknolojik;
• Meslek Okulu 3 yıl sürer ve 8’inci sınıfı geçerseniz kayıt
yaptırabilirsiniz. Mezun olduğunuzda bir mesleki nitelik diploması (ör.
tamirci, elektrikçi, vb.) alırsınız.
• Lise sonrası eğitim- süresi 1 ila 3 yıldır ve sizin şu alanlarda profesyonel
nitelik kazanmanızı sağlayabilir: bilgisayar bilimleri, tarım, sağlık,
ekonomi, turizm, vb.

• Ulusal yüksek öğretim sistemi üniversitelerde (devlet ya da özel),
akademilerde ve diğer yüksek öğrenim kurumlarında organize
olmuştur ve 3 eğitim seviyesi sunar:
• Lisans eğitimi – 3 veya 4 yıl;
• Yüksek lisans eğitimi – 1 veya 2 yıl
• Doktora eğitimi – 3 yıl.
Üniversite yılı ilk çalışma gününde başlar ve iki sömestre olarak
düzenlenmiştir.

Romanya’da Romence öğretim yapılan eğitim seviyeleri:
Ulusal üniversite öncesi eğitim şu seviyelerden oluşur:
• Erken eğitim (0-6 yaş:
• Kreş (0-3 yaş);
• Anaokulu (3-6 yaş), en küçük, orta yaş ve en büyük gruplarından
oluşur;
• İlk eğitim
• Hazırlık sınıfı (6/7 yaş)
• 1-4’üncü Sınıflar (6/7 – 10/11 yaş)

Bilinmesi gerekenler!
• Üniversiteye kayıt olmak için geldiğiniz ülkede liseyi
bitirdiğinizi belgeleyen okul diplomanızın aslına ihtiyacınız
olacaktır. Romanya’da üniversiteler akademik olarak özerktirler.
Bu nedenle farklı kabul koşulları uygulayabilirler;
• Bundan bağımsız olarak, derslere devam edebilmek ve arzu
edilen sonuçları alabilmek için Romence’yi iyi bilmek çok
önemlidir. Üniversiteler, yabancı öğrenciler için, bir yıllık yoğun
Romence dili hazırlık kursları düzenlemektedir.

Başka bir ülkede aldığım sertifikalarımın Romanya’da
tanınmasını sağlayabilir miyim?
Romanya’da çalışmak ya da eğitim görmek için, işverenler ve okullar
sizin vatanınızda aldığınız eğitimlerin ve niteliklerin belgelerini görmek
isteyeceklerdir. Ülkeniz AB alanı (bu bölgede, diplomaların ve nitelik
belgelerinin otomatik olarak tanınmasını sağlayan bir sistem
mevcuttur) dışında olduğundan, Romanya’da kullanılabilmesi için
sahip olunan tüm belgeler ve diplomaların tanınması gerekecektir.
Bu işleme başlamak için diplomaların ilgili ülke topraklarında akredite
bir kurum tarafından verilmiş olması ve duruma göre resmi ya da
apostilli olması gereklidir.
Bunu yapmak için, yabancı ülkelerde alınmış diplomaların tanınması ile
ilgili atıf verilen belgelerle birlikte Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik
Merkezi (http://www.cnred.edu.ro) ile iletişim kurmanız gerekir.

Romanya devleti tarafından eğitim belgelerimin
tanınması için takip edilecek usul nedir?
Lise, üniversite ya da lisansüstü eğitim belgeleri ile profesyonel nitelik
belgelerinin tanınması için Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik
Merkezine bir başvuru yapmanız ve belgelerinizi göndermeniz gerekir.
Başvuru Eğitim Bakanlığı Kayıt Bürosuna yapılmalıdır ancak posta ile
Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik Merkezine ulaştırılmak üzere Millî
Eğitim Bakanlığı adresine gönderilebilir.
Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik Merkezi, gerçek ve Romanya’dakine
benzer bir eğitim sisteminin sonucu oldukları takdirde, eğitim
bilgilerini tasdik eden sertifika ve diplomaları kabul edecektir. Eğer
müfredat belirgin bir şekilde farklı ise, Ulusal Diploma Tanıma ve
Denklik Merkezi fark dersleri sınavlarının, diğer telafi yöntemlerinin, vb.
uygulanmasına karar verebilir.

Romanya’da burs alabilir miyim?

Bilinmesi gerekenler!
• Diploma ve sertifikalar AB, AEA ve İsviçre Konfederasyonunda bulunan
eğitim kurumlarından alınmışlarsa otomatik olarak tanınırlar.
• Diğer ülkelerden alınan diploma ve eğitim belgeleri ancak ilgili ülkenin
eğitim yapısı Romanya’daki ile aynıysa ya da iki ülkenin arasında
diplomaların tanınması ile ilgili karşılıklı bir anlaşma varsa tanınır.
• Eğer ikamet izniniz:
• Üniversite öncesi eğitimin (1-12’nci sınıflar) tanınması/denkliği ya da
devam etmesi ile ilgili bir aile üyesi için ise, Vilayet Okul Müfettişliğine
gitmelisiniz;
• Daha yüksek eğitimin tanınması/denkliği ile ilgili bir aile üyesi için ise,
Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik Merkezine başvurmalısınız..
• Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik Merkezi sadece ülkenizdeki akredite
eğitim kurumları tarafından verilen belgeleri inceleyecektir. Eğer
profesyonel bir niteliğiniz varsa ancak bunu kanıtlayan bir belgeye sahip
değilseniz,
bir
beceri
değerlendirmesi
talep
edebilirsiniz.
http://www.anc.edu.ro/ adresinde ülkede yeterlik değerlendirmesi
yapmaya yetkili merkezlerin listesini bulabilirsiniz.

Romanya devleti tarafından yabancı ülke vatandaşlarına üç eğitim seviyesi için burs verilmektedir: lisans, yüksek lisans ve doktora.
Eğitim dili Romence’dir ve temel alanlar şunlardır: siyasi bilimler ve yönetim bilimleri, eğitim bilimleri, Romanya kültür ve medeniyeti, gazetecilik, teknik çalışmalar,
petrol ve gaz, tarım bilimleri, veterinerlik, mimarlık, sanat, müzik.
Bursun sizin için şu faydaları bulunmaktadır:
• okul eğitim ücretlerini karşılar;
• öğrenci yurtlarında müsait yer sınırı içinde barınma ücretlerini karşılar.
• lisans seviyesi öğrencilerine aylık 65 Avro, yüksek lisans seviyesi öğrencilerine aylık 75 Avro ve doktora seviyesi öğrencilerine aylık 85 Avro karşılığı Romanya Leyi
(RON) mali yardım sağlar.

Bilinmesi gerekenler!
Burs için sadece Romanya diplomatik misyonları aracılığı ile başvuru
yapabilirsiniz. Bu misyonlar aynı zamanda başvuruların değerlendirilmesi ve
sonuçların iletilmesi için belgelerin gönderilmesi işini de yürüteceklerdir.
• Kabul edilen adaylar çalışmaları için bir kabul mektubu alırlar. Romanya’da
uzun dönem kalma vizesi sadece kabul mektubunun alınmasına ve aşağıdaki
belgelerin gönderilmesine bağlı olarak verilir: adli sicil kaydı ya da aynı hukuki
değerdeki bir başka belge; vize süresinin tamamını kapsayacak şekilde sağlık
sigortası; 18 yaşından küçükseniz Romanya’da kalmanız ve eğitim görmeniz
için ebeveyn ya da yasal vasi muvafakati.
• Romanya’ya girişinizden sonra, (gerekli ise Romence öğreneceğiniz hazırlık
yılınıza kayıt olmak ve eğitim maksadıyla Romanya’da ikamet izninizi almak
için sonraki işlemler yapılacaktır.

İlgili otoriteler
Vilayet Okul Müfettişlikleri
Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik Merkezi.
Romanya’nın diğer ülkelerdeki diplomatik misyonları.
İkamet ettiğiniz vilayetteki Göç Genel Müfettişliği.
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ROMANYA’DA SOSYAL SİGORTA VE SOSYAL YARDIM

B

Sosyal yardım sistemi hem yabancı ülke vatandaşlarına hem de Romanya
vatandaşlarına aynı yardım türlerini sunar.

Sosyal sigorta sistemi neleri içerir?
Romanya sosyal sigorta sistemi şunları kapsar:
A. Sosyal güvenlik sistemi, yani: kamu emeklilik sistemi, sağlık sigortası, işsizlik, kaza ya da çalışamama sigortası, izinler (yıllık izin, doğum izni, çocuk
bakım izni).
B. Aylık sosyal destek, yakacak desteği (yardım), çocuk yardımı/ödeneği veya aile desteği gibi geçici ve hassas destek tedbirlerini içeren sosyal yardım
sistemi.

A

Sosyal güvenlik sistemi:
Çocuk yardımı (çocuk ödeneği)

1

2

3

İşsizlik yardımı – Bu, Romanya’da çalışmış olan ya da gelir kazanmış olan,
yahut Romanya’da çalışma hakkına sahip olan tüm bireylerin iş aradıkları
sürece alabilecekleri sosyal bir koruma türüdür.

İş kazalarına ve işle ilgili tıbbi durumlara karşı sigorta ve çalışamama
nedeniyle geçici izin – Eğer Romanyalı bir işveren ile aranızda bireysel çalışma
sözleşmesi varsa, sağlık durumunun korunması ve işle ilgili kazalar ile meslek
hastalıklarından kaynaklanan kapasite kaybının tamamlanması için sağlık izni
ve sosyal sağlık yardımı ödemesi alma hakkınız bulunmaktadır.
Emekli ikramiyesi ya da maaşı – Kamuya açık sistem içindeki en önemli sosyal
yardım ödemesidir. Romanya’da 5 tür emeklilik vardı: yaş haddinden
emeklilik, engellilik dolayısıyla emeklilik, mirasçı emekliliği, yaş şartı
dolmadan emeklilik (maaşını şartı tamamlayınca alır), kısmi yaş şartı
dolmadan emeklilik. Romanya’daki kamu emeklilik sistemine katkıda
bulunduysanız emeklilik yardımı alabilirsiniz.
İlgili otoriteler:
İkamet ettiğiniz yerdeki Bölgesel Emeklilik Ofisleri.

Sosyal yardım sistemi

Çocuk yardımı/ödeneği şu kişilere verilir:
• Romanya vatandaşı olan tüm çocuklara ve Romanya’da ikamet eden yabancı
uyruklu ya da haymatlos olan çocuklara.
• 0 ila 18 yaş arasındaki çocuklara.
• Lise ya da meslek okulunda eğitimine devam eden 18 yaşından büyük çocuklara
sınıf tekrar yapmadıkları durumda eğitimlerinin tamamlanmasına kadar.
Çocuk yardımının miktarı:
• 2 yaşına kadar olan çocuklar için 200 RON/aydır.
• 2 yaşından 18 yaşına kadar olan çocuklar için 84 RON/aydır.
Aşağıdaki koşulları aynı anda sağladığınız takdirde, aile sağlık izni için
başvurabilirsiniz:
• Yabancı ülke vatandaşı ya da haymatlos iseniz.
• Romanya’da yasal ikametiniz varsa.
• Kendisi için bu talebi yaptığınız çocuk/çocuklarla birlikte yapıyorsanız ve
çocuğun/çocukların yetiştirilmesi ve bakımı doğrudan sizin sorumluluğunuzda
ise.
• Çocuğun doğumundan önceki 12 ay süresince gelir elde ettiyseniz.
İlgili otoriteler:
Çocuk yardımı/ödemesi başvuruları ikamet ettiğiniz vilayetteki nahiye, kasaba,
şehir Belediye Başkanlıklarına ya da ilgili Vilayet Ödeme ve Sosyal İnceleme
Ajansına yapılmalıdır.

Ana yardım türleri şunlardır:

a)

Sosyal yardım (garanti edilen asgari gelir)

Garanti edilen asgari gelir aylık bir mali yardımdır. Bu yardımın miktarı
şu şekildedir:
• Bir kişi için 142 RON.
• 2 kişilik bir aile için 255 RON.
• 3 kişilik bir aile için 357 RON.
• 4 kişilik bir aile için 442 RON.
• 5 kişilik bir aile için 527 RON.
5 kişiden kalabalık ailelerde, aile üyesi olan her bir fazladan kişi için ek
50 RON.
Sorularınız mı var? Onları sorumlu otoritelere yöneltebilirsiniz:
Sosyal yardım başvuruları ikamet ettiğiniz vilayetteki nahiye, kasaba
veya şehir Belediye Başkanlıklarına yapılmalıdır. Yardım, yapılacak
sosyal araştırma sonuçlandıktan sonra Vilayet Ödeme ve Sosyal
İnceleme Ajansı tarafından ödenecektir.
İlgili otoriteler:
Sosyal yardım başvuruları ikamet ettiğiniz nahiye, kasaba veya şehir
Belediye Başkanlıklarına yapılmalıdır. Yardım ödemesi, sosyal arka plan
araştırmasının ardından Vilayet Sosyal Ödemeler ve İncelemeler Ajansı
tarafından yapılacaktır.

b)

Yakacak yardımı

Yakacak yardımı
Bu, düşük gelir sahibi ailelere ve tek başına yaşayan bireylere, ısınma
maliyetlerinin tamamını ya da bir bölümünü karşılamak için, soğuk mevsim
süresince (1 Kasım – 31 Mart) yapılır. Yakacak yardımı sadece ikamet adresi için
yapılır.
Yakacak yardımı alma hakkı:
• 15 Ekim’den önce teslim edilmesi gereken bir Başvuru formu ile destek
belgelerine bağlı olarak verilir. Soğuk mevsim esnasında yapılan başvurular da
kabul edilebilir.
• Buna Kasım ayında karar verilir.
Sorularınız mı var? Onları sorumlu otoritelere yöneltebilirsiniz:
İkamet ettiğiniz vilayetteki Belediye Başkanlıkları/Sosyal Yardım ve Çocuk
Koruma Vilayet Ofisleri.

c)

Aile destek yardımı

Bu yardım, düşük gelire sahip ve 18 yaşına kadar olan çocuklarının bakımını
yapan ailelere çocuklarının büyütülmesine, bakımına ve eğitimine destek
olmak için yapılır.
Sorularınız mı var? Onları sorumlu otoritelere yöneltebilirsiniz:
İkamet ettiğiniz yerdeki Belediye Başkanlığı – belgelerinizi teslim etmek için.
Sosyal araştırmanın ardından aile yardımı Belediye Başkanının kararıyla
onaylanır.
Vilayet Sosyal Ödemeler ve İncelemeler Ajansı aylık aile destek yardımını öder.
İlgili otoriteler:
• İkamet ettiğiniz yerdeki Belediye Başkanlığı – başvuru ve destek belgelerinizi
teslim edeceğiniz yer burasıdır. Sosyal arka plan incelemesi yapıldıktan sonra
aile destek yardımı ödemesinin yapılması Belediye Başkanının kararına
bağlıdır.
• İkamet ettiğiniz yerdeki ilgili Vilayet Sosyal Ödemeler ve İncelemeler Ajansı –
aylık aile destek yardımını öder.

d)

Çocuk yardımı (çocuk ödeneği)

Çocuk yardımı/ödeneği şu kişilere verilir:
• Romanya vatandaşı olan tüm çocuklara ve Romanya’da
ikamet eden yabancı uyruklu ya da haymatlos olan
çocuklara.
• 0 ila 18 yaş arasındaki çocuklara.
• Lise ya da meslek okulunda eğitimine devam eden 18
yaşından büyük çocuklara sınıf tekrar yapmadıkları
durumda eğitimlerinin tamamlanmasına kadar.
Çocuk yardımının miktarı:
• 2 yaşına kadar olan çocuklar için 200 RON/aydır.
• 2 yaşından 18 yaşına kadar olan çocuklar için 84 RON/aydır.
Sorularınız
mı
var?
Onları
sorumlu
otoritelere
yöneltebilirsiniz:
Çocuk yardımı/ödeneği başvuruları ikamet ettiğiniz
vilayetteki nahiye, kasaba veya şehir Belediye Başkanlıklarına
ya da ilgili Vilayet Ödeme ve Sosyal İnceleme Ajansına
yapılmalıdır.

e)

Diğer sosyal yardım türleri:

Bakım yardımı, HIV/AIDS hastası kişilere yapılan aylık gıda
yardımı, ağır ve ciddi engelli kişilere yapılan aylık yardım,
görme kaybı olan kişilere yapılan aylık refakatçi yardımı,
HIV/AIDS türü engeli bulunan çocuklara yapılan aylık gıda
yardımı.
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DİĞER FAYDALI BİLGİLER

Romanya Anayasasında ve diğer hukuki araçlarda aşağıdaki konularda yabancı ülke vatandaşları ile Romanya vatandaşlarına eşit muamelede bulunma
ile ilgili özel maddeler bulunmaktadır:
A. Aile (evlilik, çocuk sahibi olma, boşanma).
B. Adalet sistemine erişim.

A

AİLE

Bir bebeğin doğumunu bildirme ve kayıt ettirme

Romanya’da Evlilik

Doğum bildirimi doğum yapılan hastaneden 3 gün içinde yapılır ve hastane tarafından bir doğum
belgesi düzenlenir. Evde yapılan doğumlarda, doğum belgesi bölge sağlık dispanseri tarafından
düzenlenir. Doğum belgesi anneye verilir.

Romanya’da evlilik bir kadın ve bir erkek arasında,
kendileri tarafından tamamen açık bir şekilde ifade edilen
rızalarına bağlı olarak gerçekleşir. Bir evlilik ancak eş
adayları 18 yaşında veya büyüklerse gerçekleşebilir.

Doğum Nüfus Müdürlüğüne beyan edilir ve kayıt ettirilir, kayıt işlemi ile doğum belgesi düzenlenir.
Doğumdan sonra çocuğun kaydını yaptırmak için yasal süre 14 gündür. Bebek süre geçtikten
sonra kayıt ettirmek bir ödeme ile cezalandırılabilir.

Romanya’da evlenmek isteyen yabancı ülke vatandaşı ya
da haymatlos durumundaki kişiler:
• İkamet ettikleri vilayetteki Nüfus Müdürlüğüne
başvurmalı ve bir Evlilik Beyanı doldurup Evlilik kayıt
dosyasını oluşturacak bir dizi belgeyi kayıt ettirmelidirler.
• Evlilik Beyanının kayıt altına alındığı tarihte ve evlilik
tarihinde Romanya’da yasal olarak ikamet ediyor
olmalıdırlar.
Evlilik, kişiler hangi Göçmen bürosunun yetki sınırları
içinde ise bu büroya evlilik tarihinden itibaren 30 gün
içinde bildirilmelidir. Aynı zamanda evlilik cüzdanının bir
kopyasıı da teslim edilmelidir.
Eğer evlilik cüzdanı yabancı uyruklu kişinin geldiği
ülkeden verilmişse, verildiği tarihten itibaren 6 ay içinde
Romence’ye çevrilmelidir.

Eğer kayıt işlemi doğumun üzerinden bir yıldan fazla zaman geçtikten sonra yaptırılırsa, doğum
belgesi mahkeme tarafından verilen nihai ve değişmez karara göre verilecektir.

Bilinmesi gerekenler!
• Eğer ebeveynlerden biri Romanya vatandaşı ise, bebek Romanya vatandaşı olacaktır.
• Eğer ebeveynlerden biri yabancı bir ülke vatandaşı ise, çocuğun doğumu bu ülkenin
menfaatlerini Romanya’da temsil eden konsoloslukta kayıt ettirilmelidir ve ülkeye ait ulusal
doğum belgesi düzenletilmelidir.
• Eğer doğum başka bir ülkede gerçekleşmişse ve doğum belgesi Romanya diplomatik
misyonu / konsolosluğu ya da yerel otorite tarafından verilmemişse, doğum belgesi
Romanya’da ebeveynlerin ikamet ettiği şehrin Hükümet Konağındaki Yerel Nüfus Kayıtları
Bürosunda ya da Nüfus Müdürlüğünde düzenlenecektir.

Boşanma
Romanya’da evlilik aşağıdaki hallerde boşanma ile
feshedilir:
• Karşılıklı anlaşma, boşanma davası her iki eş
tarafından da açıldığında.
• Talebi yapan eşin sağlık durumu evliliğin devam
etmesini imkânsız hale getirdiyse.
• İspat edilmiş nedenlerden dolayı evlilik devam
edemeyecekse eşlerden birinin talebi üzerine.
Boşanma, hukuki ya da idari bir kararla evliliği sona erdirir.
İdari yaklaşım ya da noter işlemi ancak her iki eş de
boşanmayı kabul ederse uygulanabilir.

Bilinmesi gerekenler!!!
• Eğer evlilik Romanya’da gerçekleşmişse, ancak bir boşanmanın sonucu olarak
feshedilebilir ve boşanma kararı her iki eşe de bildirilmelidir. Evliliğin sona erme tarihi, bir
mahkeme tarafından verilen nihai boşanma kararının tarihi ya da Nüfus Müdürlüğünden
veya noterden bir yetkili tarafından boşanma belgesinin düzenlenme tarihidir.
• Yabancı uyruklu bir kişinin Romanya’daki kişisel durumundaki herhangi bir değişiklik
(ör. evlilik, bir çocuğun doğumu, Romanya’da yabancı uyruklu olarak yaşamakta olan bir
aile üyesinin vefatı, isim değişikliği, seyahat belgelerinde değişiklik), yaşadığınız vilayette
size ikamet izni veren Göç Bürosuna bildirilmelidir.
• Bir yabancı uyruklu kişi ile bir Romanya vatandaşı arasında yapılan, başka bir ülkede
gerçekleşen ve daha sonra Romanya’da tanınan bir evlilik önce evliliğin yapıldığı ülkede
feshedilmelidir, bunun ardından Romanya’da bu fesih tasdik edilecektir.
• Eğer bir yabancı ülke vatandaşı ile bir Romanya vatandaşı arasındaki evlilik Romanya’da
gerçekleşmişse ve yabancı ülke vatandaşının ülkesinde tanınmışsa, evlilik önce evliliğin
yapıldığı ülkede feshedilmelidir, bunun ardından Romanya’da bu fesih tanınacaktır.

Ölüm
Ölüm bir Romanya vatandaşının veya bir yabancı ülke
vatandaşının ölümü akrabaları/ailesi tarafından, ölüm
belgesini ve defin muvafakatini düzenleyecek olan Nüfus
Müdürlüğüne
bildirilmelidir.
Vefat
eden
kişinin
gömüleceği yere akrabalar/aile karar verir ve nakliye
düzenlemeleri Gümrük otoritesi ile yapılacak iş birliği ile
yapılır. Eğer defin yeri mevtanın memleketi olan ülkede
gerçekleşecekse, formaliteler için ülkenin Romanya’daki
diplomatik misyonu ile iletişim kurmak önem arz eder.

B

ADALET SİSTEMİNE ERİŞİM

Romanya’da yabancı ülke vatandaşlarının adalet
sistemine erişimi Romanya vatandaşları ile aynı esaslarla
güvence altına alınmıştır.
Bu nedenle, yabancı ülke vatandaşları herhangi bir meşru
hakkın tanınması için Romanya’da her türlü hukuki eylemi
başlatabilirler.

Önemli duyuru!
• Romanya’da bir tür koruma altında olsanız bile, diğer bireyler ile yasal kurumların
haklarını ya da kamu menfaatlerini ihlal eden eylemlerinizin/eylemsizliğinizin sonuçları
için mahkeme önünde hesap verme sorumluluğunuz bulunmaktadır.
• Mahkemelerdeki işlemlerde kullanılan dil Romence’dir. Ancak, işlemlerini kendileri
takip edebilecek seviyede Romence bilmeyen ve anlamayan yabancı ülke vatandaşları ile
haymatlos statüsünde bulunan kişilerin bir tercüman kullanma hakkı vardır.

C

ROMANYA VATANDAŞLIĞI ALMA

Romanya vatandaşlığı vermekle sorumlu olan kurum Ulusal Vatandaşlık Otoritesidir. Şu
koşullarda bir Romanya vatandaşı olabilirsiniz:
• Romanya’da doğmuş ve yaşamaktaysanız veya Romanya’da doğmamış ancak en az 4 yıl
süreyle Romanya devleti topraklarında yaşadıysanız veya en az 2,5 yıl süreyle bir Romanya
vatandaşı ile evli kalmış ve bu kişi ile yaşadıysanız.
• Romanya devletine sadakatinizi gösterdiyseniz ve Romanya devleti ile ulusal güvenliğine
karşı yapılan eylemleri desteklemediyseniz ve halen desteklemiyorsanız.
• En az 18 yaşındaysanız.
• Kendinizi Romanya’da yeterli şekilde geçindirebiliyorsanız.
• İyi bir tutum sergiliyorsanız ve Romanya’da ya da başka bir ülkede herhangi bir suçtan
dolayı hüküm giymediyseniz.
• Romence’yi konuşup anlayabiliyorsanız ve temel Romen kültürüne ve medeniyetine
sahipseniz.
• Romanya Anayasasını ve milli marşını biliyorsanız.
Yukarıda belirtilen kriterleri karşılıyorsanız, bazı destek belgeleri ile birlikte Ulusal Vatandaşlık
Otoritesine bir başvuru yapmanız gerekir. Ulusal Vatandaşlık Otoritesi belgelerinizi inceler ve
bunlar tamamsa sizinle bir mülakat zamanı planlar.
Mülakat esnasında Romence dil yeterliliğiniz (yazma ve okuma) onaylanır, sizin topluma kolayca
entegre olmanızı sağlayacak Romen dili ve medeniyeti hakkındaki temel bilgilere sahip olup
olmadığınız değerlendirilir, Romanya milli marşı ile Romanya Anayasası maddelerini bilip
bilmediğiniz tespit edilir.
Mülakattan sonra başvurunuzun kabul ya da ret edildiği açıklanır. Eğer başvurunuz kabul
edilmişse, Romanya’ya sadakat yemininizi edeceğiniz bir törene davet edilirsiniz.

Bilinmesi gerekenler!
Romanya vatandaşlığına başvuru yapmadan önce, eğer bir yıl içinde 6
aydan daha uzun süre Romanya topraklarında kalmadıysanız, bu yılın
Romanya’daki zorunlu ikamet süresi içinde sayılmayacağını bilmeniz
gereklidir.

I
1.

Tanımlar ve kısaltmalar

Uluslararası Göç Örgütü, Romanya’da 1992 yılından beri şu dayanaklara göre
faaliyet göstermektedir:
• Romanya Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü arasında Uluslararası Göç
Örgütünün hukuki statüsü hakkında yapılan Anlaşmayı onaylayan
#568/1992 sayılı Karar.
• Romanya’nın Uluslararası Göç Örgütünü kabul ettiği #123/1998 sayılı
Kanun.
• Daha fazla bilgiye www.oim.ro veya www.iom.int adresinden ulaşılabilir..

Haymatlos (Vatansız) = yürürlükteki kanunları kapsamında hiçbir Devlet
tarafından vatandaş olarak kabul edilmeyen kişi

2. Göç Genel Müfettişliği – İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve ayrı bir

yasal kuruluş olarak örgütlenmiş bir kamu kurumudur. Detaylar için lütfen
http://igi.mai.gov.ro/home/index/en adresini ziyaret edin..

3.

Geçici kalma hakkı = bir yabancı ülke vatandaşının kanun tarafından
belirlenmiş bir süre için Romanya topraklarında kalma hakkı.

4. Uzun dönem kalma hakkı = bir yabancı ülke vatandaşına ilgili otoritelerce

2002 tarihli ve sonradan değişikliğe uğramış ve eklemeler yapılmış Acil
Durum Hükümet Emri (O.U.G.) #104’e uygun olarak Romanya topraklarına
belirsiz bir süre için verilen uzatılmış kalma hakkı;

Avrupa Ekonomik Alanı ya da İsviçre Konfederasyonu vatandaşlığı olmayan
kişi.

sağlık yardımı = Devlet tarafından halkın sağlığını korumak ve
geliştirmek, hastalıkları önlemek ve yaşam kalitesini artırmak için sağlanan
destek

10. Kamu
11.

Sosyal sağlık sigortası = halk sağlığını koruma işini finanse eden ana
sistem, sigortalı kişilerin temel hizmetler paketine erişimini garanti altına
alır.

12.

Sosyal sağlık sisteminde sigortalı kişi = ulusal sosyal sağlık güvenliği
fonuna ödediği katkı karşılığında sağlık hizmetleri alan bir kişidir.

6. Yerleşik

= O.U.G. #194/2002 kapsamında geçici kalma iznine sahip bir
yabancı ülke vatandaşı;

7.

Uzun dönemli yerleşik = O.U.G. #194/2002 kapsamında uzun dönem
kalma iznine sahip bir yabancı ülke vatandaşı;

8.

Uluslararası Göç Örgütü – 1951 yılında kurulan uluslararası bir hükümetler
arası örgüttür. Görevi göçün uygun şekilde yönetilebilmesine katkı
sağlamak, bu alanda uluslararası iş birliğini güçlendirmek ve göçmenlere
insani yardım sağlamaktır. IOM, düzenli göçün hem göçmenlere hem de
topluma aynı şekilde faydalı olacağı prensibine bağlıdır.

14. Sosyal sağlık sistemi sigortasına sahip olma kanıtı = bir kişinin Romanya

sosyal sağlık sistemi sigortasından yararlandığını ispatlayan yollar ve
belgeler:
• ulusal sosyal sağlık sigortası kartı
• Bu kart verilene kadar bir kişinin sigortalı olduğu Vilayet Sağlık Sigortası
Bürosundan verilecek bir sertifika ile ispatlanabilir.

9. Üçüncü ülke vatandaşları (RTT) = Romanya veya başka bir Avrupa Birliği,

5. İkamet izni

= Göç Genel Müfettişliği tarafından Romanya’da kalma hakkı
uzatılan ya da kendisine uzun dönem kalma izni verilen bir yabancı ülke
vatandaşına verilen bir kimlik belgesidir;

• sağlık yardımı alanlarına göre hangi kesintilerin yapılacağı ve her bir sağlık
hizmeti ve sağlık birimi kategorisi için asgari ve azami kesinti miktarları bir
Hükümet Kararı ile belirlenmiştir,
• kesintilerden toplanan meblağ sağlık hizmetleri sağlayıcılarının gelirini
oluşturur ve hizmet kalitesini iyileştirmek için kullanılır.

13. Kesinti

= sigortalı kişiler tarafından, temel pakette yer alan sağlık
hizmetlerini ya da ilaçları alabilmek için yapılan kişisel, ek bir katkıdır.
• kesintinin gerekli olduğu sağlık hizmetlerinin listesi, kesintinin miktarı ve
hangi tarihten itibaren bu kesintinin uygulanacağı çerçeve anlaşması ve bu
anlaşmanın uygulanması ile ilgili kurallar tarafından belirlenmiştir

16. Temel hizmet paketi = sigortalı kişilere sunulur ve sağlık hizmetlerini, tıbbi

bakım hizmetlerini, ilaçları, tıbbi destekleri, tıbbi cihazları ve sigortalı kişilerin
alma hakkı olan diğer hizmetleri kapsar. Bir Hükümet Kararı ile tesis
edilmiştir;

17. Asgari hizmet paketi

= sigortalı olduğuna dair kanıt sunamayan kişilere
sunulan, sadece tıbbi ve cerrahi acil durumlar ile potansiyel yerel ya da
salgın hastalıklar, hamilelik ve doğum takibi, aile planlaması hizmetleri,
önleyici hizmetler ve toplum bakımı ve yardımı konularında sağlık
hizmetleri, ilaç ve tıbbi bakım hizmetlerini içeren ve bir Hükümet Kararı ile
tesis edilen bir pakettir;

Faydalı web siteleri

15. Çerçeve anlaşması = aşağıdakilerle ilgili olarak yardım sağlama koşullarını
düzenler:
• sigortalı kişilerin almaya hak sahibi oldukları temel hizmet paketi ve
asgari hizmet paketi;
• temel hizmet paketi ile ilgili olarak sigortalı kişilerin faydalanabilecekleri
ve evde bakım hizmetleri, tıbbi cihazlar ve diğer hizmetleri de içeren sağlık
hizmetleri listesi;
• hizmet paketleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin kalite
kriterlerine uyumu;
• fonun mali dengesini sağlamak için sosyal sağlık sistemi ile ilgili
kaynakların tahsisi ve maliyetlerin kontrolü;
• temel hizmet paketini, ödeme yöntemlerini ve bu amaçla gereken
belgelerin akdedilmesinde kullanılan ödeme yöntemleri;
• evde bakım ve iyileşme adımları;
• bölge seviyesinde hizmetleri sunmak için gereksinimler ve bunların
listeleri;
• ilaç, tıbbi destek ve tıbbi cihazların reçete edilmesi ve sağlanması;
• sigortalı kişilerin bilgilendirme yöntemleri;
• uygun hallerde bazı sağlık hizmetleri için kesintiler.

• Göç Genel Müfettişliği - igi.mai.gov.ro/home/index/en
• Ulusal Sağlık Sigortası Ofisi - www.cnas.ro/default/index/index/lang/EN
• Ulusal Vatandaşlık Otoritesi - cetatenie.just.ro/index.php/en/
• Ulusal Diploma Tanıma ve Denklik Merkezi new.cnred.edu.ro/cnred/en
• Dışişleri Bakanlığı – http:// www.mae.ro/en
• Milli Eğitim Bakanlığı – www.edu.ro
• Çalışma ve Sosyal Adalet Bakanlığı – www.mmuncii.ro

İLETİŞİM BİLGİSİ
Bölge Entegrasyon Merkezlerine gelin ya da
www.romaniaeacasa.ro adresine ulaşın.

Bölge 1 (Bükreş ve şu vilayetler: Ilfov, Prahova, Buzău, Dâmboviţa,
Argeș, Vâlcea, Gorj, Brașov, Covasna, Giurgiu, Călărași, Ialomiţa,
Teleorman, Olt, Dolj)
Bükreş Bölge Entegrasyon Merkezi

Craiova Bölge Entegrasyon Merkezi

Viitorului Caddesi No:11, 2. Bölge, Bükreş

Frații Buzești Caddesi No:25, Craiova

021-210.30.50

0351-442.287

iombucharest@iom.int

a.globalhelp@yahoo.com

Brașov Bölge Entegrasyon Merkezi
Iuliu Maniu Caddesi 52, 2. Kat
(Transylvania College), Brașov

astrid2001ro@yahoo.com, astrid@arpcps.ro

BÖLGE 2 (şu vilayetler içindir: Galaţi, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila,
Tulcea, Constanţa)
Galati Bölge Entegrasyon Merkezi

Mamaia Bulvarı No:13, Köstence

Brăilei Caddesi, No:37, 2 . Kat, Galați

0738-719.233; 0738-719.235

0738-719.234; 0738-719.230

jrsromania@gmail.com

jrsromania@gmail.com

Galati Yerel Ofisi (“Çocuk Kalbi” Vakfı)
Furnaliștilor Caddesi No:7, Galați
0236-312.199
office@inimadecopil.ro

Iași Bölge Entegrasyon Merkezi

Rădăuţi Bölge Entegrasyon Merkezi

Păcurari Caddesi No:66, Iasi

I.L. Caragiale Caddesi, No:9A, Rădăuți

0745-992.668

0754-494.400

rttiasi@gmail.com

cazaciuc_iulia2112@yahoo.com

BÖLGE 4 (şu vilayetler içindir: Maramureș, Satu Mare,
Sălaj, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu,
Alba)
Cluj-Napoca Bölge Entegrasyon Merkezi

0766-282.090

Köstence Bölge Entegrasyon Merkezi

BÖLGE 3 (şu vilayetler içindir: Suceava, Botoșani,
Neamţ, Iași)

Baia Mare Bölge Entegrasyon Merkezi

21 Aralık 1989 Bulvarı No:108,
Daire: 23-24, Cluj- Napoca

Piața Libertății Caddesi No:10

0264-434.806

0262-222.226

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

cribaiamare@gmail.com

Sibiu Yerel Ofisi – Sibiu Göçmen Bilgi Me

Târgu Mureș Yerel Ofisi – Göçmen Bilgi Merkezi

Luptei Caddesi No:18, Daire: 19, Sibiu

BÖLGE 5 (şu vilayetler içindir: Timiș, Mehedinţi,
Caraș Severin, Bihor, Arad, Hunedoara)
Timișoara Bölge Entegrasyon Merkezi

Emil Dandea Caddesi No:10, Târgu Mureș

Gheorghe Șincai Caddesi No:9, Timișoara

0740.407.870

0739.120.143

0256-217.096; 0757- 049.902

costin1i@yahoo.com

asociatiasolitudine@gmail.com

flavius.ilioni@aidrom.ro

Șomcuta Mare Yerel Ofisi
Cetății Caddesi No:1A, Șomcuta Mare, Maramureș

Oradea Bölge Entegrasyon Merkezi
Buzăului Caddesi No:2B, Oradea

0262-222.226

0259-436.601; 0743-081.449

cribaiamare@gmail.com

adrianapopa@filantropiaoradea.ro

