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Giriş
Bu kılavuz, Romanya'da uluslararası koruma hakkı (mülteci statüsü, ikincil koruma) alan AB vatandaşı
olmayan kişiler ve okumak için Romen vatandaşların aile üyeleri olarak veya iş için gelen ve yasal olarak
ikamet eden kişiler içindir.
Romanya ve halkı hakkında genel bilgiler, Romanya toplumuyla etkileşim, temel haklar ve görevler,
beklentileri şekillendirecek bilgileri ve Romanya'ya entegrasyon hakkında yararlı bilgileri içerir.
Doğu ve Batı arasındaki geçiş noktasında bulunan Romanya, evinizde hissedebileceğiniz bir ülkedir.

Romanya’yı eviniz yapın!

Dikkat: Asgari ücret düzeyi veya Romen kamu sağlık sigortası planına katkı gibi rakamlara atıfta
bulunan bilgilerin, pilot çalışmanın yayınlanma tarihi olan Temmuz 2018'deki durumu yansıttığını dikkate almayı unutmayın. Bu rakamlar sıkça değişir. Dolayısıyla basit örnekler olarak algılanmalıdırlar.
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1. Romanya’ya hoş geldiniz!
Selamlar
Romanya'ya hoş geldiniz diyerek oryantasyon
yolculuğuna başlayalım. Romenler şöyle der:
Bine ai venit! veya Bun venit!, el sıkışırlar veya
kucaklaşıp iki yanaktan da öperler.
Yabancılar Arasında veya Resmi Durumlarda
Selamlamalar bölgeye, günün saatine ve duruma
göre değişir. İnsanlar bölgeye bakılmaksızın ilk
tanıştığında veya daha yaşlı biriyle karşılaştığında
şöyle der: Bună dimineața! (Günaydın!)
sabahleyin; Bună ziua! (Tünaydın!) öğlen ve
güneş
batımı
arasında;
Bună
seara!
(İyi akşamlar!) güneş batımı ve gece yarısı
arasında. Ayrılırken dedikleri: La revedere! (Güle
güle!) ve akşamları: Seară bună!, Noapte bună!
(İyi akşamlar/geceler!)

El sıkışma, insanlar ilk kez buluştuklarında ve
kendilerini tanıttıkları zaman yaygındır. El sıkışma
kısa ve sıkıdır. Kadınlara saygı ve nezaket
göstermek için erkekler onların sağ elini öper.
Arkadaşlar ve Komşular arasında
Arkadaşlarla komşular arasındaki en yaygın
selamlaşma: Salut!, Servus! (Transylvania’da en sık
kullanılan), Ciao! (büyük şehirler ve Batı
Romanya’da en sık kullanılan) ve Bună.
El sıkışma iki erkek birbirini selamlarken yaygındır
buna karşılık kadınlar daha çok kucaklaşır.
Çocuklar ve gençler nadiren el sıkışır ve sadece el
sallar ve şöyle derler: Salut! (Selam!)

Adlar
Romenlerin bir ilk (verilen) adı ve bir son adı
(aile ya da soyadı) vardır. İki ilk ada sahip olma
oldukça yaygındır. Soyadı, ailenin tüm üyeleri
için ortaktır. Bu, babanın soyadı veya iki
ebeveynin aile isimlerinin birleşimidir (örn. Ioan
Mateescu Varga).

(Domnule) veya Bayan (Doamnă) terimine
soyadını ekleyerek onlara hitap edin. Örneğin
Bay Ionescu (Domnule Ionescu) veya Bayan
Ionescu (Doamna Ionescu). Arkadaşlarınız veya iş
arkadaşlarınız için esas olarak ilk adı
kullanacaksınız. Bir kişiye nasıl hitap edeceğinizi
bilmiyorsanız, şunu sorabilirsiniz: Size nasıl hitap
etmeliyim?

Birini iyi tanımadığınızda veya kurumlarda
bulunan memurlarla konuştuğunuzda Bay

Vücut Dili
Resmi konuşmalarda Romenler fiziksel mesafeyi sahtekârlık ya da kötü davranışın bir işareti
korumayı tercih eder; ancak arkadaşlar veya olarak görülebilir. Öte yandan çok dikkatli
akrabalar arasında konuşurken sık sık birbirlerine bakmak da bir kişiyi rahatsız edebilir.
dokunurlar.
Durumun resmiyeti ne olursa olsun göz teması
çok önemlidir. Bunu yapmamak zayıflık,

Konuşma
Resmi bağlamlarda yaş, siyasi ilişki, maaş, eşyalar, eşya bedelleri, kişisel inançlar ve din ile ilgili sorular
çok kişisel kabul edilir ve bundan kaçınılmalıdır. Gündelik sohbette Romenler kişisel ve profesyonel
yaşamları hakkında konuşur.
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Anahtar kelimeler
Bună!/Salut!

Selam! /Merhaba!

Mă numesc/Sunt George

Adım George

Ce faci?

Nasılsın?

Bine, mulțumesc!

İyiyim, teşekkürler!

La revedere! / Pa!

Güle güle! / Görüşürüz!
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2.Romanya: Kısa bir Genel Bakış
Coğrafya

Romanya, Avrupa'nın güneydoğu
kesiminde yer alır ve kuzeybatıda
Macaristan, güneybatıda Sırbistan,
güneyde Bulgaristan, güneydoğuda
Karadeniz, doğu ve kuzeyde
Ukrayna ve doğuda Moldova
Cumhuriyeti'ne sınır komşusudur.

Romanya 238.391 kilometre kare yüzey
alanına sahiptir ve Polonya’nın ardından
bölgede ikinci büyük ülkedir. 19,5
milyon nüfusuyla (Mayıs 2018 Birleşmiş
Milletler tahminlerine göre) Romanya,
Avrupa Birliği'nin yedinci büyük
ülkesidir. Saat dilimi GMT + 2'dir.

İklim
Romanya, dört ayrı mevsime sahip ılıman bir
karasal iklime sahiptir.
İlkbahar: Mart - Mayıs serin sabah ve geceler ve
nispeten sıcak günler ile hoştur. Mayıs’ta sıcaklık
ortalaması 15°C ila 20° C arasıdır. Günler uzar,
kar dağlarda erir, ağaçlar çiçeklerle doludur ve
çimenler yeşillenir.
Yaz: Haziran - Ağustos/Eylül oldukça sıcaktır,
Temmuz ve Ağustos aylarında günler uzun ve
güneşlidir. Yazın en sıcak bölgeleri, güney ve
doğu Romanya'daki alçak bölgelerdir. Dağlarda
sıcaklıklar daima daha düşüktür. Yazın ortalama
sıcaklık 30°C ila 35°C arasıdır.
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Sonbahar: Ekim - Kasım kuru ve serindir, tarlalar
ve ağaçlar renkli bir görünüm sunar. Sıcaklıklar
ilkbahara göre düşer ve günler kısalır.
Kış: Aralık – Şubat ayları, özellikle dağlarda soğuk
olabilir. Kural olmasa da aralık ayından şubat
ortasına kadar ülke genelinde bol miktarda kar
yağışı meydana gelebilir. En soğuk nokta,
sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü Transylvania'da
Miercurea Ciuc'dur, bazen sıcaklık - 15°C veya
altına düşer.
Romanya'nın farklı bölgeleri arasındaki iklim
açısından önemli bölgesel farklılıklar vardır.

Yer şekilleri
Romanya eşit olarak dağ, yayla ve ovalardan oluşur.

Dağlar: Alp dağları kadar yüksek
olmasa da Karpat dağları aşağıdaki
gündelik etkinlikler için popüler bir
yerdir: kayak,
tırmanma, yürüyüş,
bisiklet ve nehir raftingi.

Tepe ve yaylalar: Karpat Kemeri içinde
Transylvania
Yaylası;
kuzeybatıda
Someș Yaylası; doğuda Moldova Yaylası;
güneydoğuda
Dobrogea
Platosu
bulunur.

Nehirler: Romanya nehirlerinin %98'i
Karpat Dağları'ndan doğar. Yukarıda
bulunan nehirlerde genellikle çok sayıda
boğaz, mağara ve uçurum bulunur ve
manzara muhteşemdir.
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Avrupa'nın en uzun ikinci nehri olan Tuna, güney Romanya boyunca akar. Yurt içi nakliye, uluslararası
ticaret ve turizm yolculukları için önemli bir su rotasıdır. Tuna, Romanya'nın güneydoğusunda
yolculuğunu bitirir. Nehir 3 kola (Chilia, Sulina, Sfântu Gheorghe) ayrılarak Tuna Deltasını oluşturur.
UNESCO Biyosfer Rezervi olmanın yanı sıra nadir bitki ve hayvan türleri için korunaklı sulak alan ve
doğal yaşam alanıdır.

Göller: Romanya'da, çoğu küçük veya
orta büyüklükte 3.500 göl vardır. En
büyükleri, Razim ve Sinoe gibi Karadeniz
sahilindeki lagün ve kıyı gölleridir.

Karadeniz: yaz mevsiminde düşük gelgite sahip,
tuzlu ve su sıcaklıkları yazın 25 ila 30˚C arasında
olan kıtasal bir denizdir. Doğu ve güneydoğuya
bakan geniş kumsalları ile mayıs ayından eylül
ayına kadar önemli bir turistik cazibe
merkezidir.

Toprak ve mineral kaynakları: ülke topraklarının
neredeyse üçte ikisi tarım için uygundur.
Ekilebilir arazi %40’ı, meralar %19’u, üzüm
bağları ve meyve bahçeleri ise toplam arazi
alanının yaklaşık %5'ini oluşturur.
Petrol rezervleri güney ve doğu Karpatlar'ın
eteklerinde ve Karadeniz'de yoğunlaşmaktadır.
Transylvania Platosunda büyük miktarda doğal
gaz birikimi vardır.

Poiana Ruscă Dağları, Banat ve Dobrogea
bölgelerinde
ve
Harghita
Dağları'nda
(Doğu Karpatlar) önemli demir cevheri yatakları
bulunmaktadır. Demir dışı metal rezervlerinin
çoğu kuzeybatıda, özellikle Maramureș ve Apuseni
dağlarında yoğunlaşmıştır. Avrupa'daki en büyük
altın yataklarından bazıları da Apuseni'de
bulunmaktadır. Büyük miktarlarda saf tuz ulunan
yerler: Slănic, Tîrgu Ocna, Ocna Mureș, Praid ve
Cacica.

Bölgeler ve Şehirler

Romanya 41 eyalete ayrılmıştır ve şehirsel alanlardan
(şehir ve kasabalar) ve kırsal alanlardan (Komünveya
bir veya birkaç köy içeren sate) oluşur. Romen nüfus
320 şehir ve kasabada, 2.686 Komünde ve 12.956
köyde (sate) yaşar).
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•

4 tarihsel bölge vardır - Moldovya, Muntenia,
Transylvania ve Dobrogea. Her ne kadar kültür ve
kalkınma düzeyi bakımından küçük farklılıklar olsa
da hükümet biçimi, mevzuat ve yönetim biçimi ülke
genelinde aynıdır.
Bugün belirli idari durumları olmayan (alfabetik
sırayla) dokuz bölgeden bahsediyoruz: Banat,
Bucovina,
Crişana,
Dobrogea,
Maramureş,
Moldova, Muntenia, Oltenia ve Transylvania.
Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine dayanarak,
Romanya sekiz kalkınma bölgesine bölünmüştür.
İdari durumları yoktur.
Amaçları bölgesel
kalkınmayı, AB fonlarının ve kalkınma projelerinin
tahsisini ve bölgesel istatistiklerin toplanmasını
daha iyi koordine etmektir. Bükreş - Ilfov hariç,
diğer bölgeler coğrafi konumlarına göre
adlandırılmaktadır. Bunlar:

•
•
•
•
•
•

Kuzey – Doğu: Suceava, Botoșani, Neamț,
Iași, Bacău and Vaslui;
Güney – Doğu: Vrancea, Galați, Buzău,
Brăila, Tulcea, Constanța;
Güney: Ialomița, Călărași, Giurgiu,
Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova;
Güney – Batı: Olt, Dolj, Mehedinți, Gorj,
Vâlcea;
Batı: Caraș-Severin, Timoș, Hunedoara,
Arad;
Kuzey-Batı:
Bihor,
Clij,
Sălaj,
Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Maramureș;
Merkez: Mureș, Alba, Sibiu, Brașov,
Covasna, Harghita.

En büyük şehirler Bükreş (2,1 milyondan fazla
nüfus), Iași (371.000), Timisoara (331.000), Cluj
Napoca (323.000), Köstence (315.000), Craiova
(303.000), Galati (302.000), Brasov (290.000),
Ploiesti (230.000) ve Oradea’dır (221.000).
Bükreş, Romanya'nın başkenti ve en büyük şehridir.
Romanya'nın
güneydoğusunda,
Dâmbovița
Nehri'nin kıyısında, Tuna Nehri ve Bulgaristan sınırının 60 km kuzeyinde yer almaktadır. Bükreş,
Romanya'nın en zengin şehri olarak kabul edilir ve Doğu Avrupa'nın başlıca sanayi merkezleri ve ulaşım
merkezlerinden biridir. Yönetimsel olarak "Bükreş Belediyesi" (Municipiul București) olarak bilinir ve ülke
seviyesinde eyalet düzeyindedir, her biri yerel bir başkana sahip altı sektöre ayrılmıştır.

Yerleşimciler
Son resmi sayım olan 2011 Nüfus ve Yerleşim Yeri
Sayımına göre Romanya’nın nüfusu 20.121.641
kişidir. Birleşmiş Milletler Romanya’nın nüfusunu
19.589.601 olarak tahmin etmektedir. 2018'de 11
milyondan fazla Romen şehirlerde ve kasabalarda
yaşıyordu.
Yerleşimcilerin çoğunluğu etnik olarak Romen'dir
ve 2 milyondan fazla etnik olarak Macar, Roma,
Ukraynalı, Alman, Türk, Lipovan Rus, Tatar, Sırp,
Slovak veya Bulgar bulunmaktadır. Bunlara ek

olarak, 2017 sonunda Romanya'da 116.830
yabancı vardı. Bunların 49.000'in biraz fazlası
İtalya, Almanya ve Fransa’dan; 62.000'in üstü
Moldova, Türkiye, Çin ve Suriye Cumhuriyeti'nden
ve yaklaşık 3.900’ü mülteci statüsünde veya ikincil
korumadadır (başlıca olarak Suriye, Irak ve
Afganistan). Yabancıların Romanya'ya gelmesinin
başlıca nedenleri aile birleşimi (26.000'in
üzerinde) ve eğitimdir (14.000'den fazla).
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Din
Romanya'da dini inanç özgürlüğü bulunur. 18 resmi dini mezhep vardır, en yaygın olanı Doğu Ortodoks
Hıristiyanlığıdır. 16,3 milyondan fazla Romen kendini Ortodoks Hıristiyan olarak tanımlar. Katolik
Kilisesi’ne (Latin Rite) mensup olanlar 870.774 kişidir. Romanya'da uygulanan diğer dinler arasında,
Dobrogea'da (700 yıldan fazla) İslam (65.000'den fazla kişi İslam'ı dini olarak göstermektedir), Yehova
Şahitleri (yaklaşık 50.000), Eski Müminler (30.000 civarında, esas olarak Tuna Deltası'nda etnik Ruslar)
ve Yahudilik (3.500 taraftar) bulunur.

Devlet, Hükümet ve Kurumların Şekli
Romanya iki meclisli Parlamento’ya
dayalı yarı başkanlık demokrasisine
sahiptir, bu meclisler: Milletvekilleri
Kamarası (Camera Deputaților) ve
Senatodur (Senat).
Parlamento, Romanya'da toplumu
yöneten bütün yasalarını tartışan ve
onaylayan ulusal yasama organıdır.
Parlamento ayrıca Ombudsman'ı da
atar. Parlamentonun günlük çalışmaları
yasa tasarılarını hazırlamak, tartışmak
ve oy kullanmayı içerir. Milletvekilleri,
hükümet veya vatandaşlar tarafından
önerilen her teklif önce uzman
komitelerde tartışılmakta ve daha sonra genel kurulda oylanmaktadır.
Parlamentonun tüm üyeleri doğrudan Romanya'nın 41 eyaletinden seçilir. Seçimler genel oylamayla
yapılır.Oy kullanma yaşı on sekizdir. Partiler, Parlamentoda temsil kazanmak için ulusal oyların en
az yüzde beşini kazanmak zorundadırlar. Parlamentonun 465 üyesi bulunmaktadır (329 milletvekili ve
136 senatör). Milletvekilleri Kamarasında ulusal azınlık temsilcilerinin temsil edilmesine izin veren özel
bir prosedür bulunmaktadır. Parlamento seçimleri normal olarak her dört yılda bir düzenlenir.

Hükümet, parlamenter güven oylamasına
dayanan yürütme yetkisine sahiptir.
Ülkenin iç ve dış politikalarının
uygulanması ve kamu yönetiminin
yönetimi ile görevlendirilmiştir.
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Bükreş'teki Victoria Sarayı'nda oturan Başbakan Hükümet başıdır; meclis üyelerini seçer ve
parlamentonun onayını alır. Tipik olarak Başbakan, iktidar partisinin veya koalisyonunun başıdır.
Romanya Cumhurbaşkanı, Parlamentoda mutlak çoğunluğa sahip olan partiye veya çoğunluk yoksa
Parlamentoda temsil edilen partilere danıştıktan sonra Başbakan'ı atar. Hükümet, faaliyetlerinden
dolayı yalnızca Meclise karşı politik olarak sorumludur. Hükümetin her üyesi, Hükümet'in çalışmaları ve
eylemleri için diğer üyelerle birlikte politik ve ortaklaşa olarak sorumludur.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkileri ile dış ve savunma politikasından sorumlu kişi olarak devletin başıdır.
Cumhurbaşkanı Devleti temsil eder ve ülkenin ulusal bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün
koruyucusudur. Cumhurbaşkanı, Anayasanın uygulanmasını ve kamu yetkililerinin düzgün işleyişini
denetler. Bir nevi Devlet içindeki güçler ile devlet ve toplum arasında aracı olarak hareket eder.
Romanya Cumhurbaşkanı iki ardışık beş yıllık dönemde görev yapabilir. Bu dönem boyunca
cumhurbaşkanı herhangi bir siyasi partiye üye olamaz. Başkan iki yönlü bir sistemle doğrudan seçilir.

Adalet
Adalet, Devletin temel bir kurumudur ve tüm mahkemeleri kapsar. Hukuk devletinde
yargı organıdır. Hukuk devleti, hukukun üstünlüğüne ve hukuki düzenin işleyişine
dayanan hukukun egemenliğidir. Hukukun egemenliği, toplumdaki statülerine
bakılmaksızın tüm bireylerin aynı yasaları takip etmesi gerektiği anlamına gelir. Hâkimler,
politikacılar, polis memurları da diğer herkes gibi kanuna uymak zorundadır.
Hukukun egemenliğinde devlet, demokratik kurumlar aracılığıyla vatandaşların iç ve dış güvenliğini
sağlarken aynı zamanda bireysel özgürlüklerin ve hakların garantörüdür. Hukuk devletinde Anayasa
temel yasadır ve vatandaşlar tarafından oylamayla belirlenir.
Romanya'da adalet, bir sivil hukuk sistemi içeren hiyerarşik bir mahkeme sistemi olarak düzenlenmiştir.
Romanya Anayasa Mahkemesi bağımsız bir kurumdur. Ana görevi, yasaların Anayasa ile uyumluluğunu
kontrol etmek ve anayasal nitelikteki uyuşmazlıkların kamu makamları arasında çözülmesini sağlamaktır.

Kamu Yönetimi
Kamu yönetimi iki temel hususu ifade eder:
• Yasanın yürütülmesi ve uyulması
• Kamu hizmetlerinin hukuka uygun olarak
sağlanması. Kamu hizmeti, halkın çıkarları
doğrultusunda sosyal ihtiyaçları karşılamak için
bir kamu kurumu tarafından düzenlenen veya
uygulamaya konan faaliyettir.
• Kamu yönetimi, iki ana kamu kurumu
yetkilisinden oluşmaktadır:
• Merkezi kamu yetkilileri: Hükümet, Bakanlıklar
ve diğer idari özerk otoriteler (yani
Ombudsman, Ulusal Savunma Yüksek Konseyi).
• Yerel kamu yetkilileri: Eyalet Konseyi, Yerel
Konsey, ’s Office (Primărie) ve Yerel kamu
hizmetleri.

Tüm şehir ve komünler, her dört yılda bir seçilen
yerel bir başkan tarafından idare edilir. Her eyalette
Eyalet Konseyleri (Consiliu Județean) bulunur.
Eyalet Meclisi, belediye ve belediye meclislerinin
faaliyetlerini koordine eden yerel kamu idaresi
makamıdır. Her eyalet meclisinin üye sayısı eyalet
nüfusuna bağlıdır. Toplu taşıma, okul altyapısı,
yangından korunma, yerel polis, parklar, toplum
suları, enerji ve atık sistemleri, otopark vb. yerel
kamu hizmetleri Belediye Başkanlığı Ofisi ve Yerel
Konseyler tarafından organize edilir.
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Anahtar Kelimeler
Anotimpuri:
Primăvară
Vară
Toamnă
Iarnă
Este vară.

Mevsimler:
İlkbahar
Yaz
Sonbahar
Kış
Yaz geldi.

NoapteLunăStea
Zi Soare Nor
Este soare. Este cald. Este frig.
Ninge – zăpadă.
Plouă – ploaie

Gece Ay Yıldız
Gün Güneş Bulut
Hava güneşli. Hava sıcak. Hava soğuk.
Kar yağıyor – kar
Yağmur yağıyor - yağmur

Lunile anului:
Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie, Mai, Iunie,
Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie,
Decembrie
Zilele săptămânii:
Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă,
duminică

Yılın ayları:
Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık

Forme de relief
Munte
Mare
Râu
Lac

Yer şekilleri
Dağ
Deniz
Nehir
Göl

Administrație
Țară
Oraș
Sat
Județ
Guvern
Parlament
Președinte
Lege

Yönetim
Ülke
Şehir
Köy
Eyalet
Hükümet
Parlamento
Cumhurbaşkanı
Hukuk
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Haftanın günleri:
Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma,
Cumartesi,Pazar
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3.Romanya – ülke, kültür ve insanlar
Kısa bir tarihçe
Romanya, tarihsel imparatorlukların kavşağında olup coğrafi konumuyla derinden ilgili zengin bir tarihe
sahiptir. Tarihi, bir sınırlar tarihidir: Roma ya da Bizans İmparatorluğu'nun eteklerinde olduğu kadar,
Osmanlı'nın, Rusya'nın ya da daha sonra Batı'nın genişlemesinin dış sınırlarında. Anahtar geçmiş olayları
ve kilometre taşlarını içeren bir zaman çizelgesi aşağıda sunulmuştur:
MÖ 70 – 44

Dacian kralı Burebista, günümüz Romanya topraklarını kontrol eder
ve güçlü bir Dacian krallığı yaratır

MS 100

Dacian uygarlığı zirveye ulaşır

MS 106

Romalılar Dacia’yı fetheder

MS 106 – 274

Dacia, Roma İmparatorluğu'nun bir eyaletidir

MS 271

Roma askerleri, Gothlarla savaştıktan sonra Dacia'yı terk eder

MS 4. yüzyıl

Hıristiyanlık yavaş yavaş Daco-Roman, Latince konuşan insanlar
tarafından benimsenir

MS 4 ila 9. yüzyıllar.

Göçebe kabileler (Goth, Visigotlar, Hunlar, Slavlar) Dacia'yı istila
eder

896 – 1100 sonları

Macarlar, günümüz Romanya'sının batı ve orta kesimlerini (Crișana,
Banat ve Transylvania) kontrol altına alır

12. yüzyıl

Saksonlar Transylvania'ya yerleşir. Szeklers (secui) halkı sınırları
korumak için Transylvania'nın güney ve batı kesimlerine yerleşir

13. yüzyıl

Wallachia ve Moldova prenslikleri kurulur. Transylvania 1526'ya
kadar Macar yönetimi altında özerk bir prenslik haline gelir

14. ve 15. yüzyıllar

Prenslikler Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesine direnir. Iancu
de Hunedoara (Transylvania voyvodası), Vlad Țepes (Kazıklı
Voyvoda, Wallachia'nın voyvodası) ve Ștefan cel Mare (Büyük
Stephen, Moldova voyvodası), Osmanlı karşıtı mücadelenin
kahramanları olarak bilinir

1526

Transylvania, Osmanlı hakimiyeti altına girer

1600

Transylvania, Wallachia ve Moldova prenslikleri bir yıl için Mihai
Viteazul (Cesur Michael) tarafından birleştirilir

1657

Transylvania, Moldova ve Wallachia'da olduğu gibi Osmanlı
İmparatorluğu yönetiminin altına düşer
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1683

Habsburg'lar Transylvania'yı Osmanlılardan tekrar alır

1711

Habsburg'lar Transylvania'yı kendi Macaristan Krallıklarının bir
eyaleti yapar

1715

Fener Rum yöneticiler, Osmanlı İmparatorluğu adına Moldova ve
Wallachia'yı yönetmeye ve idari reformları başlatmaya başlar

1821

Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğuna Bessarabia'yı
(Moldova'nın doğu kısmını) devreder ve Wallachia ve Moldova
yönetimlerini denetlemesine izin verir

1834

Moldova ve Wallachia, nihai birleşmelerini sağlayan birleşik bir
anayasaya (Regulamentul Organic) sahip olur

1856

Moldova ve Wallachia üzerinde Rus İmparatorluğu kontrolü sona
erer

1859

Prens Alexandru Ioan Cuza, Moldova Prensi ilan edilir

1862

Moldova ve Wallachia ulusal bir devlet oluşturmak için birleşir:
Romanya. Romanya parlamentoyu, toprak reformunu ve medeni
kanunun kabulünü kapsayan, iddialı bir ekonomik, siyasi, askeri,
eğitsel ve sosyal reform politikası yürütür

1866

Prens Cuza’nın çekilir. Carol I (Alman Prens) Romanya'nın Prensi
olarak Cuza'nın yerini alır

1877 - 1878

Romanya, Osmanlı İmparatorluğu'ndan tam bağımsızlık kazanır

1881

Romanya krallığa dönüşür

1914

Kral Carol I ölür. Yeğeni Kral Ferdinand onun yerine geçer. Romanya
1916'da Birinci Dünya Savaşı'na girer

1918

Bessarabia, Bucovina, Banat ve Transylvania; Romanya Krallığı ile
birleşir. 1 Aralık 1918'de Alba Iulia'da düzenlenen bir kamu
toplantısında Banat ve Transylvania'dan gelen Romen temsilcileri,
Romanya ile birleşmeyi kabul eder. Bu gün, Romanya’nın Ulusal
Günüdür.

1930

Ferdinand I’in oğlu olan Carol II, Romanya’nın kralı olur ve bir
kraliyet diktatörlüğü kurar
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1940

Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasındaki anlaşmanın ardından
Kuzey Transylvania, Sovyetler Birliği'nin Macaristan ve Bessarabia'nın
bir parçası haline gelir. Marshall Ion Antonescu, Kral II. Carol'ı oğlu için
çekilmeye zorlar ancak iktidara kendi geçer

1941

Marshall Antonescu askeri diktatörlük kurar. Bessarabia'yı yeniden
kazanmak için Romanya, Sovyetler Birliği’ne karşı II. Dünya Savaşı'na
girer

1944

Marshall Antonescu, Kral Michael'a yapılan bir kraliyet darbesinden
sonra tutuklanır. Romanya, Müttefikler tarafında savaşa yeniden girer

1945

Yalta Anlaşması – Romanya, Sovyet sisteminin bir parçası olur

1947

Kral Michael tahttan çekilmeye zorlanır. Komünistler Romanya'da Halk
Cumhuriyeti ilan eder

1967

1965'ten beri Komünist Parti lideri olan Nikolae Ceaușescu, devlet ve
parti liderliğini birleştirir

1968

Ceaușescu, Çekoslovakya'daki Sovyet işgalini kınar

1980’ler

Dış borçları azaltmaya yönelik kemer sıkma programı, gıda kıtlığına ve
elektrik kesintilerine yol açar. Sivil haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar
da uygulanır

1982

Romanya, Sovyetler Birliği'ni Afganistan'dan çekilmeye çağırır

1989

Romenler komünist rejime karşı protestolarda birleşerek, sonunda
Ceaușescu'yu düşüren bir ulusal ayaklanmaya yol açarlar

1990

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Romanya'da yapılan ilk çok partili özgür
seçimler gerçekleşir

1990-1992

Ekonomik ve sosyal huzursuzluk dönemi, karıșıklık

1992

Romenler yeni bir Anayasa için oy verir

1993

Romanya Avrupa Konseyi'ne katılır ve demokrasi olarak kabul görür

1996

Özgür ve demokratik seçimlere dayanan Hükümet ve
Cumhurbaşkanının ilk barışçıl değişimi gerçekleşir

1999

AB katılım süreci başlar

2002

Romanya’nın NATO’ya katılma kararı ve AB’de vizesiz seyahat etme
imkanı

2004

NATO üyeliği ve AB üyelik antlaşmasının imzası

2007

AB üyeliği

2019

Romanya AB'nin dönem başkanlığını yürütür
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Kültür ve İnsanlar
Ortak olarak düşünmemiz, hissetmemiz ve hareket etmemiz, kültürümüzü tanımlar. Belki de kültürü
izlemenin en kolay yolu, bir grup insanın yaşadığı yolu izlemektir: sosyalleşmek, ibadet etmek, iletişim
kurmak, kendileri ve aileleriyle ilgilenmek, karar vermek ve adetleri paylaşmak.
Kültür ayrıca bir görünür kısım (örneğin müzik, yemek, tatil adetleri, dil, edebiyat) ve görünmez bir kısmı
(dini inançlar, beklentiler, normlar, değerler, algılar, sosyal statü vb.) ile bir buz dağı olarak da
görülebilir.
Bireysel düzeyde bir gruba mensup bir kişi, grupla
aynı inançlara ve davranışlara sahip olmayabilir
ancak diğer gruplar ile benzerlik veya bağlantılar
bulabilir. Gördüğünüz gibi kültür hakkında
konuşmak, birçok unsurun dikkate alınmasını
gerektiren karmaşık bir alıştırmadır. Dikkat edilmesi
gereken hiçbir kültürün doğru ya da yanlış
olmamasıdır.
Ayrıca insanlar, gruplar ve toplumlar sürekli bir
evrim içerisindedir. Bir bölgeden, ülkeden veya
kıtadan günümüzde kolaylıkla seyahat edebilme,
bilgi teknolojisinin evrimi, dünya çapında ticaretin
genişlemesi, insan hareketliliği ve göç, bireyler,
gruplar ve toplumlar arasındaki etkileşimi
kolaylaştırır. Bu etkileşimler, kültürel uygulamalarda
ve zaman içinde fikirlerde değişiklikler yaratabilir.
Romanya'daki
çeşitli
kültürel
uygulamaları
keşfederek oryantasyon yolculuğuna devam edelim.

Căluș ritüel dansı
Geleneksel olarak Pentecost'tan bir hafta
önce yapılır (Paskalyadan 50 gün sonra).
Dans, UNESCO Somut Olmayan Kültürel
Miras Listesi'nde Doina (müzik melodisi
stili), Horezu seramikleri ve Colindat
Erkekler grubu (Noel zamanıritüeli) ile
birlikte bulunur.
Dans,
Muntenia,
Oltenia
ve
Transylvania'nın bazı bölgelerinde yapılır.
İyileştirici etkileri olduğu düşünülmektedir.
Căluș, Irodiada ve Arada olarak bilinen antik bir tanrıya, belki de av ve doğaya ait
Yunan tanrıçası Diana ile bağlantılı olan ibadetle ilgili görünmektedir. Căluș bir erkek
grup dansıdır. Dansçılar şapkalarından akan renkli kurdeleler ile beyaz pantolon ve beyaz tunik giyer.
Ayak bileklerine ziller bağlanır. Dans hareketleri çiğnemeyi ve atın davranışını sembolize eder ve oldukça
akrobatiktir. Ayrıca dans ederken dik olarak tutulan süslü çubukların kullanımını veya yeri dayanak alarak
işaret etmeyi de içerir.
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Drăgaica (Sânzâienele olarak da bilinir)
Yaz gün dönümünü kutlamak için 24
Haziran’da kullanan bir ritüeldir. Drăgaica
iyi bir peridir ve kutlama onun onuruna
yapılır. Ritüel genç kadınları içerir. Uzun
beyaz elbiseler ve kır çiçekleri ile yapılmış
taçlar giyerler. Ritüelin merkez noktası,
akşam bir şenlik ateşinin etrafında
gerçekleşen
danslardır.
O
gece,
gökyüzünün açık olduğuna ve sihirli
şeylerin olabileceğine inanılır. Ayrıca
ritüelin
meyvelerin
daha
hızlı
olgunlaşması
için
olduğuna
inanılmaktadır.

Babele
Babele (“yaşlı kadınlar”), ilkbaharın başlangıcının kutlandığı bir gelenektir. İnsanlar, sezonun gerikalanı
için hava durumunu tahmin etmek için 1 ile 9 Mart arasında herhangi bir gün seçer. Günün hava
durumuna bağlı olarak yılın geri kalanı güneşli bir gün kadar parlak olacak ya da gün bulutlu veya
yağmurluysa olmayacaktır.

Mărțisor

Mărțisor 1 Mart'ta kutlanır ve ilkbaharın gelişine
işaret eder. Bu, küçük bir mücevher benzeri süs
(tılsım) takılı asılı püsküllü kırmızı ve beyaz sicimin
adıdır. Kırmızı ve beyazın birleşiminin yaşamı ve
ölümü temsil ettiği düşünülür. Mărțisor, kalbe yakın
bir yerde kıyafete tutturulur. Mart ayının sonunda
insanlar onu meyve ağacı dallarına bağlar.

Mucenicii
Mucenici 9 Mart'ta kutlanır. Sebaste'nin Kırk Şehitleri şölenine işaret eder. Aynı zamanda tarımsal işlerin
başlangıcı ile de çakışmaktadır. Bazı insanlar şehitler boğulduğunda, çiçeklerin yüzeye çıktıklarına inanır.
Bu günde özel bir tatlı türü hazırlanır. (Romanya'nın güney bölgelerinde) kaynatılan hamur, şeker, tarçın
ve cevizden oluşur. Hamur, sonsuzluk işareti olan sekiz sayısı şeklinde şekillendirilir. Diğer bölgelerde
(yani Moldova), hamur pişirilir, daha sonra bal ve ceviz sürülür.
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Boyalı Paskalya yumurtaları
Paskalya İsa'nın Dirilişine işaret eder ve Ortodoks
Hıristiyan yılındaki en önemli kutlamalardan biridir.
Romenler, Paskalya'yı çevreleyen kutsal günlere
çok önem verir ve kutlamayı bir yenileme
dönemine işaret eden bir tarihe dek uzatırlar.
Geleneksel olarak insanlar kutlamadan önce 40
gün oruç tutar ve vejeteryan yemekleri yerler. İyi
Perşembe günü, yumurtalar haşlanır ve genellikle
kırmızıyla boyanır. Geleneksel kırmızı yumurtalar
hakkında efsane ve mitler vardır. En popüler olanı
İsa'nın annesi Meryem'in çarmıha gerilmiş oğluna
matem tutmak için gittiğini ve ayaklarına yumurta
dolu bir sepet koyduğunu söyler. İsa'nın kanı
damlarken yumurtalar kırmızıya boyanır.
Birçok Hıristiyan ülke, Paskalya ritüellerinde yumurta boyar. Ancak bu, Romanya'da bir sanat biçimine
dönüşmüştür. Yumurtalar genellikle bir kişinin evinin kasabasını veya bölgesini temsil eden çiçek ve
geometrik motifler de dahil olmak üzere karmaşık tasarımlarla boyanır. Bu süslemeler belirli anlamlara
sahiptir. Örneğin, dikey çizgi yaşam demektir, yatay çizgi ölüm demektir, çift çizgi sonsuzluktur, spiral
de sonsuzluk ve zaman demektir, eğri çizgi su ve dikdörtgen ise bilgi anlamına gelir. Paskalya Gününün
bir geleneği, hangisinin en güçlü kabuğa sahip olduğunu görmek için yumurtaları çarpıştırmaktır.

Colindat Erkekler Grubu
Noel, İsa Mesih'in doğumunu kutlayan bir
Hıristiyan bayramıdır. Paskalya ile birlikte bu iki
kutlama Hıristiyanlık için temel kutlamalardır.
Kutlama, iki bin yılın sonunda dünya çapında dini
ve seküler bir kutlamaya dönüşmüştür. Bugün
Noel, aile ve arkadaşların bir araya gelip
birbirlerine hediyeler aldıkları bir zaman haline
gelmiştir.
Noel arifesinde Romanya'nın kasaba ve
köylerinde genç erkek grupları, şenlik şarkıları
söyleyerek evden eve gider. Şarkı söylemeye
topluluğun üyeleri de katılır. Şarkılar nesilden
nesile aktarılır ve çocuklar ve gençler için eğitici
bir rol oynar. Ritüel, Moldova Cumhuriyeti'nde de
gerçekleşir.

Doina
Doina, masallar, halk şarkıları ve diğer popüler sözlü eserler ile birlikte Romen halk edebiyatını temsil
eden miraslardan biridir. Doina, nostalji, hüzün ya da aşk gibi duyguları ifade eden lirik bir ilahidir.
Ayrıca ninni, çoban veya ormanın doinası da bulunur. Romanya'nın birçok bölgesinde bugün bile en
yaygın söylenen köylü şarkısıdır.
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Ia (Geleneksel Romen bluzu)
Kadınlar için bir geleneksel Romen giysisidir ve zaman içindeki sürekliliğinin bir sembolüdür. "Ia",
kutlama günlerinde kullanılan, göğüs ve boyun üzeri boncuk ve nakışla süslenmiş beyaz kumaştan
yapılmış bir gömlektir. Dikilen motifler stilize, geometrik figürler olarak işlenir veya doğadan esinlenilir.
Renkler ve desenler, yaşa ya da giyildiği olaya bağlı olarak farklılaşır.
Zaman içinde Romen bluz ressamları, fotoğrafçıları, tasarımcıları ve ülkeden ve yurtdışından gelen
insanları büyüledi. Prenses Ileana, Prenses Elena, Kraliçe Mary, bu geleneksel Romen kostümünü gururla
giyen kraliyet kişilikleri arasındadır. Majesteleri Kraliçe Mary (Romanya Kraliçesi, Edinburgh Prensesi,
Saxe - Coburg ve Gotha), onu kişisel bir moda tarzına dönüştürmüştür.

2013 itibariyle Facebook üzerinden kurulan bir topluluk
("La Blouse Roumaine"), 24 Haziran'ı "Romanya
Bluzunun Evrensel Günü" olarak kutluyor. Romen
kadınları, dünyanın hangi köşesinde olursa olsun, "Ia"
giymeye davet ediliyor. Gün, yukarıda sözü edilen ve
bir bitki ve doğurganlık inancıyla ilgili bir kutlama olan
"Sânziene Günü" ile örtüşmektedir.

Horezu seramiği ustalığı
Valcea İlçesi'nin kuzey bölümünden geleneksel bir
zanaat olup, üretim sürecine hem kadınları hem de
erkekleri dahil etmektedir. Erkekler, temizlenen,
kesilen ve ıslatılan, yoğrulan, çiğnenen ve karıştırılan
ve Horezu'nun ünlü kırmızı çanak çömleğinin
üretildiği kil gövde haline gelen toprağı seçip çıkarır.
Kadınlar belirli teknikleri ve aletleri kullanarak ve
geleneksel motifleri çizerek nesneleri süsler. Renkler
canlıdır ve koyu kahverengi, kırmızı, yeşil, mavi ve
“Horezu fildişi rengini” içerir; balık, yılan, horoz,
hayat ağacı, meşe yaprağı gibi motifleri tasvir etmek
için kullanılır.

Anahtar kelimeler
Țară, Istorie, Război, Pace, Rege, Conducător,
Unire
Țarăunită, războisângeros, unire mare

Ülke, Tarih, Savaş, Barış, Kral, Hükümdar, Birlik
Birleşik ülke, kan savaşı, büyük birlik

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

Kültür, aile, gelenek, kutlama
Büyük bir ailem var.
Kutlamalardan hoşlanırım.
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4. Kültüreletkileşimveuyum
Kültür Şoku
Oryantasyon yolculuğumuz şimdiye kadar selamlaşmalar, coğrafya, yönetim, tarih ve kültürel
uygulamalara odaklandı. Bir an için duralım ve bu deneyimi nasıl bulduğunuzu değerlendirelim. Nasıl
hissediyorsunuz?
Yeni bir ülkeye yerleşmekte olan başka herhangi bir kişi gibi, başlangıçta kendi ülkenize kıyasla neyin
benzer olduğunu bulmaya ve anlamaya çalışabilirsiniz. Dilini konuşamadığınız bir ülkede hüsrana
uğramış, hatta çaresiz kaldığınızı hissedeceğiniz anlar olacaktır.
Kültür şoku, bir insanın alışılmadık bir yaşam tarzı ile karşılaştığı zaman duyduğu rahatsızlıktır. Mülteciler
büyük olasılıkla yeni kültürün işleyişini anlama zorluğundan kaynaklanan strese maruz kalacaktır. Bu
strese “Kültür Şoku” denir.
Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi kültür şokunun birkaç aşaması vardır:

Ait olma duygusu

Çok memnun
İzole
Sıkıntılı
Kritik
Sinirli

Memnun

Korkmuş

Varıştan önce Varış

Balayı

Hayal kırıklığı

Başa çıkıyorsunuz,
yapmanız gerekeni
öğreniyorsunuz

Ayarlama

Adaptasyon

Aşama 1: Balayı (Büyük merak)
Gelmeden önce ve kısa bir süre sonra kendinizi hevesli hissedebilirsiniz, sonra biraz korkmuş ve yine çok
memnun olabilirsiniz, yüksek umutlar ve beklentileriniz olabilir ve heyecan verici bir zaman
geçirebilirsiniz. Her şey yenidir ve çok fazla soru ortaya çıkar. Bazı insanlar kendilerini çok güvende
hissedebilir ve problemleri kolayca çözebilir veya stresli durumlarla baş edebilir.
Aşama 2: Hayal kırıklığı (Hüsran ve düşmanlık)
Barınma, iş bulma, dil kurslarına kayıt olma ya da okula kayıt yaptırmak tüm zamanınızı alabilecek pratik
konulardır. İniş ve çıkışları bulunur. Bir gün olumlu ve bir sonraki gün olumsuz hissetmek yaygındır. Ev
sahibi ülke ile benzerliklerden daha fazla farklılıklar bulmaya ve her şeye farklı gözlerle bakmaya
başlayabilirsiniz.
Belirtiler şunları içerir: hayal kırıklığı, sinirlilik, öfke, ilgisizlik, yorgunluk, yalnızlık, aile üyelerinden
ayrılmayla ilgili bir suçluluk duygusu.
Aşama 3: Ayarlama (veya Toparlanma)
Artık daha iyi dil becerilerine, Romanya ve ev sahibi topluluk hakkında daha iyi anlayışa sahipsiniz.
İyimser hissetmeye başlar ve toplum hayatına katılırsınız. Yönünüz konusunda daha iyi bir hissiyat
geliştirirsiniz.
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Aşama 4: Adaptasyon (Kabulleniş)
Yeni kültürünüzde daha rahat hissedersiniz. Yeni arkadaşlar edindiniz ve daha fazla katılımda
bulunursunuz. Kurumsal ve sosyal sistemlerin işleyişini daha iyi anlarsınız ve artık Romanya'ya
yerleşmiş olmaktan pişmanlık duymazsınız. Plan yapmaya, belki de eğitime devam etmeye, daha iyi
bir iş bulmaya başlarsınız. Memnun hissedersiniz.

Kültür şoku ne kadar sürer?
Bunun için bir zaman çizelgesi yoktur ancak deneyimler, dili öğrenmeyen veya başka kültürlerden
gelen insanlarla etkileşime girmeyen göçmenlerin, diğerlerine göre daha uzun bir süre boyunca kültür
şokuna maruz kaldıklarını göstermiştir. Bu, kişinin yeni şeyler yapma yollarına adapte olma isteğine
de bağlıdır. Ayrıca aile ve arkadaşlardan alınan desteğe de bağlıdır.
• Kültürel şoku daha hızlı aşmak için bazı ipuçları:
• Mümkün olduğunca çok arkadaş edinin. Topluluğunuzdan insanlarla tanışın, ancak yeni insanlarla,
yabancılarla veya Romenlerle tanışmaktan korkmayın.
• Romence'yi öğrenin.
•
•
•
•
•
•
•

Kültürel alışkanlıklarınızın “doğru” olduğunu ve diğer insanların “yanlış” olduğunu düşünmeyin.
Yargılardan kaçının, başka bir kültürdeki insanları kendi bakış açılarından anlamaya çalışın.
Kültürünüzü ve bunun tutum ve davranışlarınızı nasıl etkilediğini düşünün.
Evde çok fazla zaman geçirmeyin. STK’ların faaliyetlerinde gönüllü olun; kendinizi farklı topluluk
etkinlikleriyle meşgul tutun.
Alkole sığınmaya çalışmayın. Orta vadede bu sizi daha derin bir depresyona sokacak ve uzun
vadede kurtulması çok zor olan bir bağımlılık verecektir.
Egzersiz yapın. Yürümeye, koşmaya ya da bir şeyler sürmeye gidin.
Yardım isteyin. Romanya'nın tüm bölgelerinde, Bölgesel Entegrasyon Merkezleri ve yerel olarak
ihtiyacınız olduğu zaman sizinle konuşmaya hazır kamu kurumları bulunmaktadır.
Kendinize aşırı sert olmayın. Kültür şoku, yeni bir kültürde yaşayan her insan için normal bir süreçtir
ve atlatılması zaman alır.

Anahtar kelimeler
Vesel / trist, optimist / pesimist, mulțumit/nemulțumit
Sunt fericit.

26

Neşeli / üzgün, iyimser / kötümser,
memnun / memnun değil
Mutluyum.
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5. Romanya’da günlük yaşam
Ulaşım
Büyük Romen şehirlerinde tramvay, otobüs ve troleybüsler bulunur. Bükreş'te bir metro ağı da
bulunur (Metrou). Toplu taşıma araçlarını her kullandığınızda bir seyahat bileti/elektronik kartı
doğrulamanız gerekir, aksi takdirde ceza ödeyebilirsiniz. Bir taşıma şeklinden diğerine aktarma
yaparsanız, yeni bir bileti doğrulatmanız gerekir.
Tüm şehirlerde, toplu taşıma istasyonlarında veya yakınlarında bilet satın alabileceğiniz özel yerler
(kiosklar) bulunur. Bir yolculuk bileti maliyeti, şehre bağlı olarak 1,5 ila 3,5 RON arasındadır. Toplu
taşıma araçlarını günlük olarak kullanıyorsanız, aylık geçiş kartı size para kazandıracağı için iyi bir
seçenek olabilir. Her şehirde, yerel ulaşım şirketleri, bilet ve güzergahlar hakkında bilgi içeren bir web
sitesi bulunur. Bunun bir örneği: www.ratb.ro.
Toplu taşıma ile seyahat ederken aşağıdaki sosyal
kurallara dikkat edin:
•
Müzik dinlemek veya telefonunuzda video izlemek
istiyorsanız kulaklık kullanın.
•
Koltuğunuzu yaşlılara, engelli veya hamile kadınlara
sunun.
•
Sürücülerin istasyonlar arasında durmasına izin
verilmediğini unutmayın.
•
Toplu taşıma araçlarında sigara içmek kesinlikle
yasaktır.
•
Metro istasyonuna girmek veya çıkmak için yürüyen
merdivenleri kullanırsanız, diğer kişilerin sol
taraftan ilerlemesine izin vermek için sağ tarafta kalın.
Bütün şehirlerde taksiler bulunur. Çoğu zaman taksiler sarıdır. Fiyatlar şehirler arasında farklıdır ancak
yolculuk başına ortalama maliyet 15 - 20 leyi civarında olacaktır. Km başına fiyat taksi kapılarında
gösteriliyor olmalıdır. Sürücüler, seyahatinizin maliyetini hesaplamak ve size bir makbuz vermek için
otomatik sayaçları kullanmakla yükümlüdür; ancak bazı taksi sürücüleri ile toplam tutar için pazarlık
yapılabilir.

Sonunda normal olandan daha yüksek bir fiyat
ödeyebileceğinizden
ihtiyatlı
olmalısınız.
Romen taksilerin kart veya elektronik ödeme
için POS'ları olmadığı için ödeme genellikle
nakit olarak yapılmalıdır. Taksi şoförünün para
üstü için bozuk paraya sahip olmadığı
durumlardan kaçınmak için yanınızda yeterli
miktarda para bulundurmanız tavsiye edilir.
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Caddelerden Geçiş
Romanya'da arabalar yolun sağ tarafından gider.
Sokaktan sadece yaya geçidi olarak işaretlenmiş
yerlerden ve trafik ışığı yeşil olduğunda
geçebilirsiniz. İşaretlenmemiş yerlerden geçmek
tehlikelidir. Trafik ışıklarının bulunmadığı yerlerde,
caddeyi geçmeden önce aracın gelmediğinden
emin olmak için her iki yöne de bakmalısınız.
Caddeyi, yaklaşan bir arabayı gizleyebilecek bir
viraj veya ağaçların yakınından geçmediğinizden
emin olun. Hiçbir küçük çocuk sokağı tek başına
geçmemelidir.

Acil Hizmetler
Romanya'da tek acil durum numarası 112'dir. Aradığınızda operatöre acil durumun ne olduğunu ve
nerede olduğunuzu söylemeye hazır olun. Acil durumunuzun niteliğini açıklayamıyorsanız sadece İmdat
deyin ve telefonunuzu açık tutun. Bu, operatörün konumunuzu belirlemesine izin verecektir. Ciddi bir
sebep olmadan 112'yi aramayın. Bu numarayı acil bir durum olmadan ararsanız cezaya
çarptırılırsınız.

Polis
Polis, kamu düzeni ve güvenlikten sorumludur.
Polis memurlarını sokaklarda yaya olarak ya da
arabayla devriye gezerken görebilirsiniz. Polis
memurlarına saygılı olun ama onlardan korkmayın.
Eğer bir memur durmanızı ve kimliğinizi
göstermenizi isterse, koşmamak ve işbirliği yapmak
çok önemlidir. Polis memurunun böyle bir talebi
olması durumunda sizin bunu yapmanız, polis
memurunun ise saygılı bir şekilde konuşması ve
haklarınıza saygı göstermesi gerekir.
Polis memurlarına para vermek yasa dışıdır ve bu
sizin için hoş olmayan durumlara yol açabilir.
Romen dilinde veya İngilizce konuşamıyorsanız, bir
tercüman isteyin ya da tanıdığınız birini arayıp destek isteyin. Eğer bir polis memuru para isterse ya da
sorundan vazgeçmek için ödeme yapmanız gerektiğini öne sürüyorsa, yolsuzluğu gizli olarak
bildirebileceğiniz ücretsiz 0800.806.806 numaralı telefonu arayın.

Kurumlar ve Destek Kuruluşları
Farklı kurum ve kuruluşlarla etkileşimde bulunduğunuzda dakiklik çok önemlidir. Randevunuz
olduğunda, 15 dakikadan fazla geciktiyseniz randevuyu kaybedebilir ve daha uzun bir süre beklemek
zorunda kalabilirsiniz. Önemli bir toplantıya katılmanız gerekiyorsa birkaç dakika önce gelmeniz tavsiye
edilir.
Bir kuruluş veya bir kamu makamı ile randevuya gittiğinizde, gerekli tüm evrakların elinizde olması
önemlidir: pasaport, oturma izni vb.
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Günlük alışveriş
Mağazalardaki fiyatlar için pazarlık yapılamaz. Tek kabul edilen para birimi leydir (uluslararası para
birimi kodu RON’dur). Farklı bir para biriminiz varsa herhangi bir banka veya döviz bürosunda parayı
RON'a dönüştürebilirsiniz. Bir banka kartınız varsa, neredeyse tüm büyük mağazalarda ve bazı küçük
veya orta ölçekli mağazalarda ödeme yapmak için onu kullanabilirsiniz.

Yiyecek
Romanya’nın mutfağı bir dizi tarihi, coğrafi ve dini
etkilerin sonucudur. Ağırlıklı olarak ete dayalıdır.
Domuz eti en popüler ettir, ardından da tavuk ve
sığır eti, ardından da balık ve kuzu eti gelir. Birçok
sebze yetiştirilir ve et yemeklerine eşlik eder.
Aşağıdakiler Romanya’nın özel yemekleridir:
• Sarmale, lahana yapraklarına sarılı pirinç, sebze
ve kıyma rulolarıdır.
• Salata de vinete soğanlı patlıcan ya da patlıcan
salatasıdır.

•

Mici karışık et sosisleri, bira eşliğinde açık hava
kutlamalarında servis edilir.
• Ciorba de burta, dana işkembe, sarımsak, ekşi
krema ve sirke ile yapılan işkembe çorbasıdır.
Yemeklere atıfta bulunan birçok Romen atasözü
var. Bunların bazıları,
Kardeşim, rahatsız olma ama peynirin ödenmesi
gerek.
İki kişi yerse üçüncü de yiyebilir.
Bugün yumurta çalan yarın ineği çalar.

Hafta sonu
Romanya'da kurumlar ve kuruluşlar (polis, hastaneler ve itfaiye teşkilatları hariç) cumartesi ve pazar
günleri kapalıdır. Çözmeniz gereken bir probleminiz varsa hafta içi pazartesiden cumaya kadar bunu
çözmeyi planlayın. Hafta sonları çoğu dükkan, müze, restoran vb. açıktır.

Banka tatilleri
Banka tatilleri (veya resmi tatiller), tüm kurum ve kuruluşların (polis, hastane ve itfaiye teşkilatları
hariç) faaliyetlerini durdurduğu günlerdir.
Romanya'da banka tatil günleri:
1 ve 2 Ocak

Yeni yıl

24 Ocak

Romanya Prensleri Birleşmesi

Nisan/Mayıs,
Her yıl aynı günler değildir

Paskalya Pazartesisi

1 Mayıs

İşçi bayramı

1 Haziran

Çocuk günü

Mayıs/Haziran
Paskalyadan 50 gün sonra

Hamsin Pazartesisi

15 Ağustos

Hazreti Meryem’in göğe yükselmesi (Aziz Meryem)

30 Kasım

Aziz Andrew

1 Aralik

Ulusal Gün

25, 26 Aralık

Noel
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Askerlik hizmeti
2007’den beri askerlik hizmeti artık zorunlu değildir. Orduya katılmak isteyen Romen vatandaşları 18
yaşından sonra bunu yapabilirler.

Kişisel Güvenlik Kuralları
•

Kamusal alanda olduğunuzda, anahtarlarınızı, bagajınızı veya kişisel eşyalarınızı asla gözetimsiz
bırakmayın.
• Evinden çıkarken kapıyı kilitleyin
• Değerli eşyalarınızı (mücevher, bilgisayar ve önemli belgeleri) güvenli yerlerde saklayın.
Belgelerinizin kopyalarını güvenli yerlerde saklayın.
• Belgelerinizi (pasaport, oturma izni vb.) kimliğinizi doğrulamak haricinde herhangi bir kişiye
devretmeyin. Hiç kimse onları elde tutma hakkına sahip değildir.

Anahtar Kelimeler
Mașina, metrou, tramvai, autobuz, tren, avion

Araba, metro, tramvay, otobüs, tren, uçak,

Avionul zboară.

Uçak uçar.

Masă, mâncare, prieteni, acasă

Yemek, yiyecek, arkadaşlar, ev.
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6. Hak ve Sorumluluklar
Hak, Özgürlük ve Sorumluluklar
Romanya'da yasal olarak ikamet eden tüm insanlar, Anayasa ile belirlenen temel haklara,
özgürlüklere ve sorumluluklara sahiptir:
Temel özgürlükler:
Konuşma, hareket,
düşünce ve fikir
özgürlüğü, dini inançlar

Yasal haklar:

Irk, cinsiyet, cinsel
yönelim, dini inançlar,
etnik köken, yaş, fiziksel
veya zihinsel engellere
dayalı ayrımcılık yapmama hakkı

Yaşam hakkı ve psişik ve
fiziksel bütünlük, özel
hayat, kişilerin ve malların
genel korunması, savunma

Adalet, bilgi, kültür,
temiz çevre, istihdam,
sosyal koruma, sağlık
hizmetlerine erişim hakkı

Eşitlik
Vatandaşlar hukukun
önünde eşittir, hiç kimse
kanunun üstünde değildir

Haklar

Romanya'da birgöçmen olarak
Anayasa'yı anlama ve
uygulama sorumluluğunuz var.
Tüm yasalar halka açıktır, gizli
değildir. Bilmiyor olsanız bile
yasalara uymaktan
sorumlusunuz.
Bu temel hak ve özgürlüklerin
hiçbiri mutlak değildir. Diğer
bireylerin haklarını ihlal etmek
veya bozmak için
kullanılamazlar. Haklarla
sorumluluklar da gelir. Örneğin
din özgürlüğü hakkınız,
başkalarının dini inançlarına
saygı duymanız gerektiği
anlamına gelir. Bunlar
aşağıdaki gibi kırılabilir:

Sorumluluklar
Sivil

Eşit muamele hakkı
Kişisel gizlilik hakkı
Kişisel güvenlik hakkı
Bağımsız mahkeme tarafından adil yargılanma
hakkı

Yasayı bilin, saygı duyun, takip edin ve savunun
Başkalarına eşit davranın
Başkalarının gizliliğine saygı duyun
Yasalara uyun
Sosyal

Haysiyetli ve saygılı bir şekilde muamele görmek
Yeterli yiyecek, kıyafet ve barınağa sahip olmak
Temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak

Başkalarına haysiyetli ve saygılı bir şekilde
davranmak
Sosyal adaleti destekleyin ve savunun
Çevreye aktif olarak önem verin

Politik
**Oy kullanma hakkı sadece Romanya vatandaşlığı alındıktan sonra kullanılabilir
Kendi görüşlerinizi dile getirmek için

Ülkede olan şeylere aktif bir ilgi duymak için
Başkalarının görüşüne saygı duymak için
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Temel Haklar Anayasa Garantileri
Anayasa, Romanya'yı bir demokrasi ve bir piyasa ekonomisi olarak tanımlar ve insan onuru, eşitlik,
yurttaşlık hakları ve özgürlükleri, bireylerin gelişimi, adalet ve siyasi çoğulculuğun değerlerini yüceltir.

İnsanlık Onuru
İnsanlık onuru, bir kişinin etnik kökenine, yaşına, cinsiyetine, sosyal statüsüne, fiziksel veya zihinsel
sağlığına bakılmaksızın, her insanın onurlu davranışa ve saygıya layık olduğu anlamına gelir. İnsanlık
onuru kazanılamaz ya da alınamaz. Özgürlük, adalet ve barışın temelidir.

Eşitlik
En önemli anayasal değerlerden biridir. Tüm bireyler yasa önünde eşittir ve yasa tarafından eşit
muamele görmelidir. Anayasa, kamu hizmetlerini kullanırken, hizmetlere erişirken, kurumlarla
muhatap olurken, iş ararken tüm bireyleri ayrımcılığa karşı korur. Kadınlar ve erkekler eşittir. Kadınlar,
eğitimlerini ve mesleklerini seçmekte, çocuk sahibi olmakta özgürdürler.

İfade Özgürlüğü
Siyaset, din ve meseleler hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi özgürce ifade edebilir, konuları
tartışabilir, zulümden korkmadan düşüncelerinizi ve inançlarınızı yazabilirsiniz. Başkalarından bilgi
almak ve fikir edinmekte de özgürsünüz. Ancak cinsiyet, inanç, ırk, engellilik ya da cinsel yönelim
nedeniyle bir kişi veya bir grup kişiye yönelik sözlü saldırı yasaktır.

Din Özgürlüğü
Din özgürlüğü, insanların dinlerini ya da manevi geleneklerini seçme özgürlüğünün yanı sıra bir dine
mensup olmamayı da seçebilmeleri anlamına gelir. Hiç kimse, bir dini gruba veya cemaatin içine veya
dışına başka bir kişiyi zorlama hakkına sahip değildir. Hiç kimse dini ilişkileri için cezalandırılamaz veya
zulüm göremez.

Adalete Erişim Hakkı
Romanya'daki yasalara uymazsanız, size karşı bir dava açılabilir. Romence bilmiyorsanız, bir tercüman
isteme hakkınız vardır. Ayrıca, adil yargılanma hakkına sahipsiniz.

Romanya İçinde Hareket Özgürlüğü ve Yerleşim Kurma Hakkı
Uluslararası Koruma Hakkı Sahipleri
Uluslararası koruma aldıktan sonra, ilgi alanlarınıza ve ailenizin durumuna göre Romanya'da herhangi
bir yere yerleşme hakkına sahipsiniz. Romen makamları (Göçmenlik Genel Müfettişliği - GII), size
ücretsiz bir oturma izni verecektir. Mülteci statüsüne sahip olmanız durumunda izin üç (3) yıl ve ikincil
koruma statüsüne sahip olmanız durumunda iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

Yasal Kalma İzni olan Diğer AB Harici Vatandaşlar
Romanya'da kalma yasal hakkı, vize ve oturma iznine dayanır. 90 günlük konaklama süresi sağlayan iki
vize kategorisi vardır:
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Turistler, iş, spor, kültürel veya bilimsel amaçlı ve tıbbi tedavi
için gelenlere yönelik kısa süreli vize.: Bu tip vize yenilenemez
ve bununla oturma izni talep edemezsiniz.
Uzun süreli vize: Ekonomik, ticari veya profesyonel faaliyetler,
çalışmalar, bilimsel araştırma, istihdam, aile birleşimi, insani ve
dini faaliyetler için verilir. Sadece bu tip vize konaklama
süresinin uzamasına izin verir. Bu nedenle, Romanya'daki 90
günlük konaklama süresinin bitiminden 30 gün önce GII'ye bir
başvuruda bulunmalısınız. Başvurunuza göre geçici oturma izni
verilecektir. İznin geçerliliği Romanya'daki konaklamanızın
amacına bağlıdır.

Geçici Olarak Terk Etme ve Romanya'ya Geri Dönme Hakkı
Bir mülteci olarak, Romen makamların vereceği seyahat belgeniz (pasaport) ile yurt dışına seyahat
edebilirsiniz. Seyahat belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır ve 1959'dan itibaren Mülteciler için Vizenin
Kaldırılmasına Dair Avrupa Anlaşmasının bir parçası olan ülkelere vizesiz seyahat etmenizi sağlar. Bu
ülkelerde en fazla 90 gün kalabilirsiniz.

Sosyal Entegrasyon Hakkı
Hükümet Yönetmeliği no. 44/2004, uluslararası koruma hakkı sahiplerinin, yasal olarak ikamet eden AB
üyesi olmayan vatandaşların ve Romanya'daki AB ve AEA vatandaşlarının sosyal entegrasyonunun
gerekçelerini belirlemektedir.
Uluslararası koruma hakkı sahipleri, Ulusal Entegrasyon Program ına erişebilir. Programa kayıt, koruma
sağlandıktan sonra 30 gün içinde yapılacaktır. Program, bir (1) yıllık bir süre boyunca ücretsiz bir dizi
destek hizmeti içerir:
• GII entegrasyon görevlisi tarafından bir değerlendirme görüşmesi yapılır. İhtiyaçlarınız belirlendikten
sonra siz ve memur, entegrasyonunuz için hedefler belirlemek için birlikte çalışacaksınız. Daha sonra
bu hedeflere ulaşmak için bir plan yapacaksınız. Entegrasyon planını onaylayıp imzalayacaksınız.
• Romanya'da günlük hayata alışmak için oryantasyon seansları.
• Romen Dili öğretmenleri tarafından yürütülen yetişkinler ve çocuklar için Romen dili kursları.
Bölgesel Entegrasyon Merkezleri'ni işleten STK'lar, ülke çapında ayrıca Müfettişlikler tarafından
düzenlenenleri tamamlayan Romen dil kursları düzenlemektedir.
• Uyarlanmış bilgi ve danışmanlık: Eğitimli personel, Romanya'daki haklarınızı size bildirecek ve bir iş
bulma, okula kayıt olma, konut, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, psikolojik yardım vb. konularda size
pratik destek verecektir.
• GII merkezlerinde geçici konaklama.
• 1 yıla kadar aylık 540 RON finansal destek. Destek, her aile üyesi içindir. Bunu elde etmek için
uluslararası koruma aldıktan sonra 3 ay içinde GII'ye bir istek göndermelisiniz. GII, diğer belgelerinizle
birlikte, desteğinizin verilip verilmeyeceğine karar verecek olan ikamet ettiğiniz eyaletin Sosyal
Ödemeler Dairesi'ne gönderir. Bu desteği aldıktan altı (6) ay sonra, GII durumunuzu analiz eder ve
gerekli görmesi halinde desteğin altı (6) ay daha uzatılmasını önerebilir. Entegrasyon programında
belirtilen faaliyetlere katılmazsanız, iş aramada aktif değilseniz veya bir işi reddederseniz, destek
askıya alınabilir.
• En fazla 1 yıllık bir süre için kiranıza %50'ye varan oranda katkı sağlanacaktır ve sadece Entegrasyon
Programını tamamladığınızda ve fonlar GII'ye tahsis edildikten sonra ödeme yapılacaktır.
• Entegrasyon planının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
AB üyesi olmayan yasal olarak göç eden göçmenler ve diğer yabancı vatandaşlar, Romen dili ve
oryantasyon kurslarına katılabilirler.
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Aile Birleşimi Hakkı
Uluslararası korumadan yararlanan veya geçici/uzun süreli oturma izniyle AB üyesi olmayan kişiyseniz
veya AB Mavi Kart veya ICT iznine sahipseniz (aynı şirket içinde transfer olan çalışanlar için), aile
üyeleriniz size katılma hakkı bulunur.
Eşiniz, reşit olmayan çocuklarınız, eşinizin birinci derece akrabaları (anne ve baba) ve/veya ana vatanda
kendilerini idame ettiremezlerse evli olmayan büyük çocuklar için aile birleşimi isteyebilirsiniz.
Destekleyici belgelerle birlikte aile birleşimi başvurusu (bkz. www.igi.mai.gov.ro), yasal olarak ikamet
ettiğiniz eyaletin GII bölgesel ofisine gönderilmelidir. Gönderme tarihinden sonra üç ay içinde yanıt
alınır.

Romen Vatandaşlığı
Öncelikle Romanya'da yasal olarak en az 8 yıldır oturuyorsanız (uluslararası korumadan yararlanıyorsanız
4 yıl) ya da evliyseniz ve evlilik tarihinden itibaren en az 5 yıldır bir Romen vatandaşı ile birlikte
yaşıyorsanız, Romen vatandaşı olabilirsiniz. (Bir koruma şekli ile 2,5 yıl).
Romen vatandaşı olmak için yerine getirmeniz gereken şartlar şunlardır:
•
En az 18 yaşında olmalısınız.
•
Romanya'ya sadıksınız ve bir suç için mahkum edilmediniz.
•
Kendinize makul ölçüde yeterlisiniz.
•
Romen dilini biliyorsunuz ve Romen kültürü ve uygarlığı, Anayasa ve ulusal marş ile ilgili temel
bilgileriniz var.
•
Romen vatandaşlığı almak için görüşmeye başarılı bir şekilde katıldınız ve Romanya'ya bağlılık için
yemin ettiniz.
Romanya'nın talep eden herkese vatandaşlık verme yükümlülüğü yoktur.

Aile Yasaları
Evlilik
ister kadın olsun, özel yasal gerekliliklere uygunluk
Romanya'da
yasa,
birden
fazla
kişiyle gösterirse evlenebilir.
evlenilmesine izin vermemektedir. Yasal olarak Yaşlarını kanıtlamak için, gelecekteki eşlerin geçerli
boşanmışsanız veya eşiniz ölmüşse yeniden kimlik belgeleri sunması gerekir: pasaport, kimlik
evlenebilirsiniz. Birini evliliğe zorlamak yasa kartı / oturma izni ve doğum belgesi. Evlilik ancak,
dışıdır. Eşler, evlilik yaşı olarak da adlandırılan, dosyayı gelecekteki eşlerin ikametgahı veya
evlilik için yasal olarak gerekli yaşa (18 yaşına) ikametgâhında bulunan Belediye Binası Sivil Statü
ulaşmış olmalıdır. İyi desteklenmiş nedenlerden Ofisi’nde dosyalanması tarihinden itibaren 10
dolayı, 16 yaşındaki küçük bir çocuk, ister erkek günlük bir süre geçtikten sonra kaydedilebilir.
Boşanma
Boşanma şu şekillerde gerçekleşebilir:
• eşlerin karşılıklı rızasıyla, eşlerin ikisinin veya diğer eş tarafından kabul edildiğinde eşlerden birinin
isteği üzerine;
• iyi sebeplerden dolayı, eşler arasındaki ilişkiler ciddi şekilde zarar görür ve evliliğin devam etmesi
artık mümkün olmadığında;
• en az iki (2) yıl süren ayrılıktan sonra eşlerden birinin talebi üzerine;
• sağlık durumu nedeniyle evliliğin devam etmesini imkansız hale geldiğinde eşlerden birinin isteği
üzerine.

Tarafların rızasıyla boşanma, çocuk olmadığında veya çocuk olduğunda noter tarafından yapılan noter
işlemleri sonrasında, eğer eşler aşağıdakiler gibi boşanma sonucu tüm sorunlar hakkında karar aldılar ise
yapılabilir: boşanma sonrası taşınacak soyadı, her iki ebeveyn tarafından çocuk bakımı, çocuk eğitimi,
harcamaların karşılanması, boşanma sonrası çocukların evlerinin belirlenmesi. Eşler birlikte veya istisnai
olarak, bir vekil vasıtasıyla boşanma başvurusunda bulunabilir. Eşlere, başvurunun yapıldığı tarihten
itibaren 30 günlük bir düşünme süresi verilir.
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Çocuklar
Doğumun gerçekleştiği yerde bebekler tescil
edilmesi için yerel hizmete bildirilmeli ve kayıt
altına alınmalıdır. Yeni doğan kaydı, canlı bir doğum
için 15 gün veya ölü doğumda 3 (üç) gün içinde
yapılır. Yeni doğanın beyanı, Romanya doğum
belgesinin düzenlenmesi için gereklidir.
Ebeveynlerden birinin bir Romen vatandaşı olduğu
karma evlilikte, doğan çocuğun Romen vatandaşlığı
vardır.

Ebeveynler, iki (2) yaşında olana kadar ebeveyn izni
alabilir; engelli bir çocukta ise bu üç (3) yıldır.
Ebeveyn izni hem anne (doğum izni) hem de baba
(babalık izni) tarafından alınabilir ve son iki (2) yılda
en az 12 ay sosyal sigorta sistemine katkı yapıldıysa,
ödenek verilebilir.
Çocuk bakımı ödeneği talepleri, bulunduğunuz yer
veya ikamet ettiğiniz belediye, şehir veya Eyaletin
Ödemeler ve Sosyal Muayene Kurumları ile yapılır.

Devlet Çocuk Ödeneği
Devlet çocuk ödeneği, vergiye tabi olmayan bir nevi devlet korumasıdır. Devlet ödeneği:
•
•

0 ile 18 yaşları arasında Romanya'da ikamet eden bütün çocuklara verilir
lise ya da mesleki eğitime devam eden 18 yaşını dolduran gençlere, eğitim yılı tekrarı yapmamaları
kaydıyla, eğitimi bitirinceye kadar da verilebilir.

Devlet ödeneğinin miktarı şu anda:
• İki (2) yaşına kadar çocuklar için ayda 200 ley.
• İki (2) yaşın üstünde olanlar için 18 yaşına kadar 84 ley.
Çocuk bakımı ödeneği talepleri belediyeye, şehre, belediyeye, ikamet ettiğiniz veya ikametiniz bulunduğu
belediye veya Eyaletin Ödemeler ve Sosyal Muayene Kurumlarına yapılır.

Romen Ailesi ve Aile içi Roller
Göçmenlerin bazen ev sahibi ülkede aile içindeki
rolleri anlaşılması zor bulur. Romen ailelerindeki
yaşam dinamikleri son 20 yılda değişti. Baba, anne
ve çocuklardan oluşan çekirdek aileye ek olarak, tek
ebeveynli ailelere veya ortak hukuk ilişkilerine
rastlayabilirsiniz. Romen aileler eskiden büyük
olurdu; özellikle kırsal bölgelerde dört (4) çocuk ve
hatta daha fazlası. 1989'da komünist rejimin sona
ermesinden bu yana nüfus küçülmeye başladı. 3,4
milyondan fazla Romen'in yurt dışında olduğu
tahmin ediliyor. Bugünlerde, Romen aileleri oldukça
küçüktür;
genellikle iki (2) çocuk veya daha az.
Birçok çift çocuksuz kalmayı tercih eder.

Evliliklerin %16'sından fazlası boşanma ile sona
ermekte ve boşanma oranları artmaktadır.
Romanya'da hem kadınlar hem de erkekler
faturalarını ödemek ve ailelerini desteklemek için
çalışır.
Her iki eş çalışırken, kadının kocasından daha fazla
kazanması mümkündür. Bazı durumlarda, kadının
bir işi vardır ve kocanın yoktur. Bu olduğunda koca,
okula gitmedikleri zaman çocuklarla ilgilenir.
Romen ailelerinde babanın pazara gitmesi, yemek
pişirmesi, temizlik yapması ve ev ödevlerinde
çocuklara yardım etmesi yaygındır.

Sorumluluklar
Romen yasaları, menşe ülkenizdeki yasalardan farklı olabilir. Dolayısıyla ceza, hapishane gibi tatsız
durumlardan ve hatta Romanya'da oturma hakkını kaybetmekten kaçınmak için bunları bilmek ve onlara
saygı göstermek sizin sorumluluğunuzdadır.
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Aşağıda bazı örnekler bulacaksınız:

Kanun şunları ifade eder:

Açıklama

Riskli
uyuşturucu
(esrar,
marihuana) ve yüksek riskli
uyuşturucular (eroin, kokain,
afyon, amfetamin) yetiştirmek,
Uyuşturucu bulundurma üretmek, denemek, teklif etmek,
ve kullanma
satmak veya satın almak yasa
dışıdır

Sigara içme

Yasayı ihlal etmenin sonuçları
Riskli uyuşturucularda madde
bağımlılığı için 2-7 yıl ve yüksek
riskli uyuşturucu maddeler için 5
ila 12 yıl arasında hapis cezası.

Kapalı alanlarda, ofis alanlarında, İhlalin cezası 100 ila 500 ley
toplu taşıma araçlarında, çocuk arasıdır.
oyun alanlarında, okullarda ve
hastanelerde
sigara
içmek
yasaktır.
Bazı kamu alanlarında alkol Cezası 100 ila 500 ley arasıdır.
tüketimi yasaktır: kamu yolları,
parklar,
stadyumlar,
kültür
kurumları,
tiyatrolar,
toplu
taşıma. 18 yaşın altındaki
gençlere alkol satışı da yasaktır.

Alkol tüketimi

Sürücü belgesi olmadan sürmek 1 ila 5 yıl arası hapis cezası
yasa dışıdır.
alabilirsiniz.

Araba kullanma

Ayrıca araç kullanıyorsanız alkol Ehliyetin askıya alınması ve hatta
içmek veya uyuşturucu kullanmak 1 ila 5 yıl arası hapis cezası.
yasaktır.
360 ila 450 ley arası para cezası
3 yaşın altındaki çocukları alabilirsiniz.
taşıyorsanız, arabanızda özel bir
koltuğunuz olmalı ve araçtaki tüm
yolcular
emniyet
kemeri
takmalıdır.
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Romanya'daki çocuklar,
bulundukları çevreye
bakılmaksızın istismar, ihmal,
sömürülme, insan ticareti, yasa
dışı göç, adam kaçırma, şiddet,
internet pornografisi ve diğer tüm
şiddet biçimlerine karşı korunma
hakkına sahiptir, bulundukları
ortamlar şunlar olabilir: aile,
eğitim kurumları, sağlık kurumları,
koruma kurumları, suç araştırma
kurumları, gözaltı/rehabilitasyon
kurumları, internet, kitle iletişim
araçları, meslekler, spor salonları,
topluluk.

Çocukların korunması

Çocukları özel merkezlere
yerleştirmek ve onların bakım ve
refahı için sorumluluklarını Sosyal
Yardım ve Çocuk Koruma
Hizmetleri Genel Müdürlüklerine
aktarmak; ebeveyn haklarının
sona ermesi.

Çocukları gözetimsiz bırakmak bir
ihmal biçimidir. Çocuklara yönelik
her türlü şiddet eylemi yasaktır.
Romanya'da yasal ikametgahı
Hapis cezası ve parasal ceza ile
veya evi bulunan yabancılar,
cezalandırılır.
sadece av silahları, atış poligonu
silahları veya koleksiyon silahları
satın alma yetkisine sahip olabilir.

Ateşli silahlar kullanma

Anahtar kelimeler
Dreptate,
respect

responsabilitate,

lege, egalitate, Adalet, sorumluluk, hukuk, eşitlik, saygı

Kanuna saygılıyız.

Mama / tata, frate / soră, mătușă / unchi

Anne / baba, kız kardeş / erkek kardeş, teyze /
amca

Am o familie mare.

Büyük bir ailem var.
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7. Romanya’da Eğitim
Eğitim 10 yıl için zorunludur, kamu eğitimi ücretsiz olarak verilmektedir. Öğretim dili Romence'dir.
Bununla birlikte öğretim dilinin Romence harici diller olabileceği eğitim kurumları vardır.

Üniversite öncesi eğitim
Erken çocukluk dönemi eğitimi ve bakımı
Kreş: 0 – 3 yaşlar
Ana okulu: 3 – 5 yaşlar
Ana okulları düzenli bir programa (5 saat/gün), fazla
mesaili programa (10 saat/gün) veya haftalık bir programa
(dezavantajlı ailelerden gelen çocuklar için) sahip
olabilirler. Kayıt ücretsizdir, yapmanız gereken çocuğun
tıbbi muayene dosyasını ve epidemiyolojik bir bildirimi
sağlamaktır. Kayıtlar her yıl Mart ve Temmuz ayları arasında
yapılır.
İlköğretim
Hazırlık sınıfı: 6 yaş
I – IV arası sınıflar: 7 – 10 yaşlar

İlkokul sınıfları zorunludur. Hazırlık sınıfına kayıt, her yıl
Şubat-Mart ayları arasında yapılır. Çoğunlukla çocuklar, 0
sınıfına kabul edildikleri aynı okulda ilkokula devam eder.
Çocuklar, 8-12 arası, pazartesiden cumaya ilköğretim
sınıflarında bir öğretmen eşliğinde öğrenim görür. Bazı
okullarda, bir okul sonrası programı bulunur ancak
bunun için ödeme yapmak gerekir. Çocuklar not almaz
ama bir derecelendirmeyle değerlendirilirler (yani FB = foarte bine (pekiyi), B = Bine (İyi), S= Suficient
(Yeterli), I = Insuficient (Yetersiz).

Orta öğretim

Alt lise (ortaokul eğitimi): sınıflar V - VIII (10-15 yaş)
Lise (lise eğitimi): IX - XII sınıfları (15 - 19 yaş)
Alt lise boyunca çalışma konuları çeşitlidir ve ikinci
yabancı dil tanıtılmıştır (genellikle İngilizce, Fransızca
İtalyanca veya Almanca). Öğrenciler her bir konuyu
farklı bir öğretmenle birlikte öğrenir ve not alır (1'den
10'a), 10 en yüksek nottur, 5'in altında alanlar
yetersizdir ve bu durum öğrencinin bir sonraki eğitim
yılına (corigenta) ilerlemesine izin vermez. Ana konular (Romen dili, Matematik ve 8. sınıftan başlayarak
tarih veya coğrafya dersleri) için öğrenciler, okul yılı boyunca bu noktaya kadar öğrenilen konuları
kapsayan bir dizi karmaşık test ile dönem başına bir kez değerlendirilir.
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Alt liseden liseye geçerken öğrenciler, ülke çapında benzersiz sınav konuları içeren ve ulusal
değerlendirme olarak bilinen Matematik ve Romen dilinde bir değerlendirmeden geçerler. Ulusal
değerlendirmeden sonra öğrenciler, seçimlerine ve final notuna bağlı olarak bir liseye tahsis edilir
(bunun %75’i ulusal değerlendirme sırasında alınan notların eklenmesiyle, %25’i tüm çalışma yılları final
notlarıyla (her çalışma yılındaki tüm final notlarının ortalaması ile) temsil edilir).
Lisede çalışma profilleri, teorik liseleri seçenler için
geniş kapsamlı ya da teknolojik profilli (teknik, çevre
koruma) veya mesleki (askeri, öğretmenlik, spor,
sanat) liseleri seçenler için çok spesifik (yani
meslekte başlangıç niteliğinde) olabilir. Lise
düzeyindeki çalışmalar, aynı zamanda bir vize sınavı
olarak da adlandırılan bir bakalorya sınavı ile
sonuçlandırılmaktadır. Geçmek için, tüm sınavların
ortalama notu 6’dan az olamaz ve her konu için
sınav notu en az 5 olmalıdır. Bakalorya diploması,
orta öğretim sonrası eğitime ve üniversite eğitimine
yolu açar.
Her ebeveyn, çocukları için okula gidiş gelişi düzenlemekten sorumludur. Özel okullar veya devlet
okulları için otobüslerle organize ulaşım sağlanır, ancak bu sadece okul ile ev arasındaki mesafe çok
büyük olduğunda ve başka hiçbir toplu taşıma aracı olmadığında yapılır.
Okul sınıfları karışıktır (kız ve erkek çocuklar) ve bir sınıftaki öğrenci sayısı 25 ila 30 arasındadır.
Orta öğretim sonrası eğitim

Bu, bir bakalorya diploması olan veya olmayan lise mezunları içindir; 1 ila 3 yıl arasında sürer ve
aşağıdaki alanlarda profesyonel bir nitelik kazandırır: elektronik, bilişim, tarım, ormancılık, ekonomi,
enerji, turizm, sağlık ve öğretim yardımı, estetik.

Ebeveynkatılımı
Çocukların okula devam etmelerini sağlamak ebeveynlerin sorumluluğundadır.
Okula zamanında gelmek önemlidir.
Ayrıca çocukların ödevlerini tamamlamalarını ve okul kurallarına uymalarını sağlamak da
ebeveynlerin sorumluluğundadır. Ebeveynlerin çocuklarının eğitimine aktif olarak katılmaları beklenir.
Okulu ziyaret etmek, öğretmenleri tanımak ve okul toplantılarına katılmak için teşvik edilirler.

ÜniversiteEğitimi
Üniversite düzeyinde bir eğitim, üniversiteler (akreditasyonlu devlet veya özel), akademiler veya
üstdüzey eğitim okullarında gerçekleşir ve aşağıdaki seviyelere sahiptir:
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Lisans çalışmaları: 3
veya 4 yıl. Bu seviyeye
ulaşmak için bir Bakalorya diplomasına
ihtiyacınız vardır.
Üniversitelerin de
kabul sınavı düzenlemelerine izin verilir.
Bu seviyede çalışmalar
bir sınav ve lisans derecesi ile
sonuçlandırılır.

Yüksek lisans
çalışmaları: 1 veya 2
yıl süren ve bir tezi
ve yüksek lisans
derecesi ile
tamamlanan uzmanlık
çalışmalarıdır.

Doktora çalışmaları:
3 yıl sürer ve bir
doktora tezi ile belirli
bir alanda doktor
unvanını alma ile
sonuçlanır.

Genel anlamda, üniversite eğitimine kayıt olmak için kendi ülkenizde liseyi bitirdiğini kanıtlayan orijinal
bir diplomaya ihtiyacınız vardır. Ancak, Romanya'da üniversitelerin özerkliği bulunur. Bu nedenle farklı
kabul şartlarına sahip olabilirler. Bunlardan bağımsız olarak, sınıflara katılabilmeniz ve istediğiniz
eğitimi alabilmeniz için Romence konuşmanız çok önemlidir.
Üniversiteler yabancı öğrenciler için bir yıl süreyle yoğun bir Romen dili hazırlık kursu düzenler. Bunun
sonunda Romen Dil Enstitüsü, Dil Eğitimi için Avrupa Referans Çerçevesi'ne uygun olarak B2 seviyesine
yönelik bir değerlendirme sınavı düzenler ve size çalışmalara kayıt olmanız için gerekli olan Dil Yetkinlik
Sertifikasını verir.
Üniversite yılı Ekim ayında başlar ve Haziran ayında sona erer. Her biri yaklaşık 14 hafta süren iki
yarıyıla ayrılır.

Diploma ve Yeterliliklerin Tanınması
Romanya'da çalışmak veya okumak için işverenler ve okullar, diplomalarınızın ve menşe ülkenizde
kazandığınız niteliklerin kanıtlanmasını isteyeceklerdir. Menşe ülkeniz AB'nin dışında olduğundan (bu
alanda diplomaların tanınması için otomatik bir sistem kabul edilmiştir), tüm diplomalar ve yeterlilik
belgelerinin tanınır hale getirilmesi gerekir. Bu amaçla, Diplomaların Tanınması ve Eşitliği Ulusal
Merkezi (CNRED, http://www.cnred.edu.ro) ile temasa geçmeli ve web sitelerinde sunulan bilgileri
adım adım takip etmelisiniz.

Anahtar Kelimeler
Grădiniță, școală, liceu, facultate, educație, diplo- Anaokulu, okul, lise, fakülte, eğitim, diploma
mă
Okula gitmek önemlidir.
E important sămergi la școală.
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8.Sağlık
Sağlık hizmetlerinde Romen vatandaşları ile aynı
erişime sahipsiniz. Ulusal sağlık sigortası
programına kayıt olmanız, aylık sağlık sigortası
ücretini ödemeniz ve bir Genel Pratisyen (GP) ile
kayıt gerçekleştirmeniz gerekir. İsteğe bağlı olarak,
GP'nizi veya başka bir hekimi ziyaret ettiğinizde ve
reçeteyle eczaneye gittiğinizde sunacağınız bir
sağlık sigortası kartı alacaksınız.
Çalışıyorsanız aylık katkı payınız, işvereniniz
tarafından diğer sosyal güvenlik katkılarıyla birlikte
ödenecektir (örneğin emeklilik maaşı, işsizlik
ödeneği vb.). Bağımsız bir yüklenici olarak
çalışıyorsanız veya işsiz iseniz ve özel tıbbi bakıma
ihtiyacınız varsa, ikamet ettiğiniz eyaletin Sağlık
Sigortası Kurumu ile bireysel bir sözleşme

imzalayabilir ve Kuruma aylık bir katkı payı
ödeyebilirsiniz.
Eğer bir geliriniz yoksa:
• 12 aylık bir süre için aylık ücret ödeyebilirsiniz
(190 RON / ay veya 2.280 RON / yıl) veya
• Sadece Sigorta Dairesi tarafından kapsanan
tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğunuzda 1.330 RON
ödeyebilirsiniz.
Sağlık sigortası aşağıdakiler için ücretsizdir: 18
yaşına kadar çocuklar ve gençler; öğrenciler;
öğrenim gören ve geliri olmayan 26 yaşına kadar
olan
gençler; geliri olmayan veya ulusal asgari
ücretin altında gelir sahibi olan hamile kadınlar ve
genç anneler.

Bir sigorta poliçesi kapsamında bulunmuyorsanız, acil durumlar veya periyodik kontroller için
yararlanabileceğiniz (ilk yardım, hepatit, tüberküloz, kuduz, aile planlaması) asgari düzeyde bir hizmet
ve uzmanlık desteği vardır. Acil sağlık hizmetleri ücretsiz olarak sağlanır. Henüz sigortalı değilseniz, bir
ücret karşılığında konsültasyon ve tıbbi tedaviden yararlanabilirsiniz.
Acil bir durumda (kaza, yanıklar, kesikler vb.), Ambulans için 112'yi (ücretsiz numara) arayabilirsiniz.
Ambulans hizmeti, tıbbi bakım ve acil durumlara verilen her türlü tıbbi-cerrahi müdahale gibi
ücretsizdir. 112'yi aradığınızda tüm acil durumlardan sorumlu kurumlar devreye girer (itfaiyeciler, polis
ve ambulans) ve anadilinizde konuşabilirsiniz.
Sağlık sigortanız olsun veya olmasın, tıbbi kayıtlarınız gizlidir.

Anahtar Kelimeler
Medic, sănătate, boală, control medical, spital

Doktor, sağlık, hastalık, tıbbi check-up, hastane

Ma doare capul. Nu iau medicamente.

Başım ağrıyor. Hap almıyorum.
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9.İstihdam
Özellikle uluslararası koruma hakkı verilmişse, iş bulmak öncelikli olmalıdır. Bu, ailenizi
destekleyebilmeniz için önemlidir. Ne yazık ki seçtiğiniz meslekte iş bulamayabilirsiniz. Bunun
yerine dil öğrenmek, kimlik bilgilerinizin tanınır olmasını sağlamak ve konumunuzu iyileştirmenize
olanak sağlayacak iş tecrübesi kazanmak için sunulan ilk işi kabul etmenizi öneririz.
İşgücü piyasasına Romen vatandaşlarla aynı erişime sahipsiniz. 16 yaşından itibaren çalışmaya
başlayabilirsiniz. İş bulmak, sabır ve kararlılık gerektiren bir süreçtir. İş arama ile başlar.

İş Arama
Eyalet İstihdam Kurumlarından (AJOFM) iş arama hizmeti alma hakkına sahipsiniz. AJOFM’e
kaydolmanın yanı sıra şunları yapabilirsiniz:
Şu adreslerden interneti kullanarak iş arayabilirsiniz: www.bestjobs.ro, www.ejobs.ro,
www.myjob.ro, www.anuntul.ro, www.hipo.ro, www.cariereonline.ro veya Facebook’da.
•
Yerel gazetenizin seri ilanlar kısmındaki iş ilanlarına bakın.
•
Şehrinizde gerçekleşen bir “iş fuarına” katılın. www.viajob.ro veya www.manpower.ro gibi
sizin adınıza iș arayan bir iș bulma kurumunun hizmetlerini kullanın.
•
Arkadaş veya akrabalardan iş bulmak için yardım isteyin. Kendini izole etmeyin;
çevrenizdekiler yeni iş pozisyonlarını biliyor olabilir!
•
Özellikle STK'larda veya uluslararası kuruluşlarda gönüllü olarak desteğinizi sunun. İyi bir iş
çıkarırsanız bir şey müsait olduğunda sizi işe alabilir veya sizi başka bir kuruluşa
yönlendirebilirler.

İşe Başvurusunda Bulunma
Tek bir iş için başvuruda bulunup ve yanıt beklemeyi istemezsiniz. Aynı anda birçok işe
başvurmanız ve başvurunuzun durumunu öğrenmek için başvuruları takip etmeniz gerekir.
Bir pozisyon belirledikten sonra bir özgeçmiş (c.v.) ve bir kapak mektubu göndererek
başvurmalısınız. Özgeçmiş, niteliklerinizin ve iş deneyiminizin resmi bir listesidir. Kapak mektubu,
bu pozisyon için sizi güçlü bir aday yapan şeyin kısa bir açıklamasıdır. Bölgesel Entegrasyon
Merkezlerindeki danışmanlar özgeçmiş ve kapak mektubunu hazırlamanıza yardımcı olabilir.
Görüşmeye hazırlanmanıza da yardımcı olabilirler.

İş görüşmeleri
İş görüşmesi, potansiyel bir işverenle yapılan onların sizin beceri ve deneyimlerinizi sorduğu
toplantıdır. Röportajda olumlu bir izlenim bırakırsanız, işe alınma şansınızı önemli ölçüde
artırırsınız. Aşağıdakileri yaparak olumlu bir etki yaratabilirsiniz:
• Dakik olun. Romanya'da dakiklik giderek önem kazanıyor. Geç kalırsanız, işvereniniz işe geç
kalacağınızı da düşünebilir.
• Düzgün giyinin. İş görüşmesine şortla gitmemek ya da bazı gömlek düğmelerinin eksik
olmamasına dikkat etmek çok önemlidir.
• Olumlu bir vücut diline sahip olun. Gülümseyin, kişinin gözlerine bakın ve kendinize
güvenerek onun elini sıkın.
• Kendine güvenen bir tavır takının. Kendiniz hakkında olumlu bir şekilde konuşun ve
niteliklerinizi ve yeteneklerinizi vurgulayın.
• Çalışma ortamı ve şirket hakkında sorular sorun. Bu, iş ile ilgilendiğiniz izlenimini verir.
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İş Sözleşmesi
Yasal olarak istihdam edilmek çok önemlidir. İş sözleşmesi olmadan işi kabul ederseniz, hiçbir şey sizi
koruyamaz. Sözleşme olmadan çalışmak sizi aşağıdaki gibi risklere maruz bırakır: kötü çalışma koşulları,
başlangıçta üzerinde anlaştığınızdan daha düşük bir ücret, yapılan iş için geç ödeme ve işvereniniz
tarafından ödenmeyen sosyal katkılar.
2018’de Romanya'da asgari ücret günde 8 saat süren çalışma için aylık 1.900 RON’dur (brüt maaş). Brüt
maaş, tüm gelirinizi içerir. Elde edeceğiniz maaş net maaşınız olup brüt maaşınızdan sosyal güvenler,
sağlıkla ilgili zorunlu katkıları ile mesleki pozisyonunuzla ilgili diğer masraflar düşülerek elde edilir.
Örneğin brüt maaşınız 1.900 ise net maaşınız 1.162 RON olacaktır.

Sosyal Güvenlik Katkıları
1.900 RON’luk brüt maaştan aşağıdaki zorunlu katkılar düşülecektir:
Sosyal sigorta (emeklilik, işsizlik ödeneği) – %25

475 RON

Sağlık sigortası – %10

190 RON

İstihdam sigortası – %2,25

43 RON

Gelir vergisi – %10

73 RON

Toplam

781 RON

Anahtar Kelimeler
Loc de muncă, interviu, salariu

İş, işgörüşmesi, maaş

Mâine am un interviu pentru un loc de muncă nou.

Yeni bir iş için yarın görüşmem
var.
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10.Konut
Konutlar tip, büyüklük ve fiyata göre değişir.
Şehirlerde, kasabalarda ve köylerde, apartman
blokları en yaygın olanıdır. Daire blokları, bir (1),
iki (2) veya daha fazla odaya sahip olan dairelerle
10 kata kadar çıkabilir. Yaygın olan bir eski iki odalı
daire 40 metrekare ve bir stüdyo daire 25 - 30
metrekare civarındadır. Yeni inşa edilen bloklar
daha geniş alanlara (örneğin iki odalı bir daire için
50 metrekare) sahiptir, daha aydınlıktır, şehir
merkezinden uzaktır, aynı zamanda daha yüksek
bir kira veya alış fiyatına sahiptir. Çoğunlukla
mutfak, banyo ve balkona sahip olan mekanların
yapısı benzerdir.
Daireler ve evler mobilyalı veya mobilyasız olarak
kiralanabilir. Eşyasız dairelerde beyaz eşya
(buzdolabı, ocak veya çamaşır makinesi)
bulamayacaksınız. Tipik olarak, daireler ve evler

kamuya ait su, gaz ve elektrik şebekelerine
bağlıdır. Ancak bazı bölgelerde konutlar odun,
soba veya bireysel ısıtma istasyonları ile ısıtılır.
Bir konut kiralamadan önce aşağıdakileri dikkate
almak isteyebilirsiniz:
•
Bölge veya mahalle: Iş fırsatları, okul, toplu
taşıma ve yakınlarda dükkanların olup
olmadığını analiz edin.
•
Kira bedeli: Kirayı ödeyebileceğinizi ve kamu
hizmetlerini (su, gaz, elektrik, kablolu TV /
internet,
diğer
bakım
maliyetleri)
ödeyebilecek birikime sahip olduğunuzu
onaylayın.
•
Kira
kontratı:
Gerektirdiği
hak
ve
yükümlülükler.

Bir Konut Kiralama
STK'lar en uygun konutu bulmanıza yardımcı olabilir. Bir STK'nın size sağlayabileceği kira ve kamu
hizmetleri desteğinin uzunluğu ve miktarı, STK'ların yürüttüğü programlara ve sahip oldukları fonlara
bağlı olarak değişecektir. Tipik olarak destek bir yıl kadar sürecektir, ancak bunun garantisi yoktur.
Kendi konutunuzu da bulabilirsiniz:
• Yaşama mekanları kiralayan başka insanları tanıyıp tanımadıklarını arkadaşlarınıza sorun;
• Kiralama amaçlı binaları veya gazetelerdeki "kiralama" altında bulunan ilanları takip edin;
• İnternetten kontrol edin: www.imobiliare.ro, www.olx.ro, www.anuntul.ro, www.imopedia.ro, vb.
• Bir emlak bürou ile iletişime geçin.

AnahtarKelimeler
Casă, apartament, garsonieră

Ev, daire, stüdyo

Căutam o casă pentru toată familia.

Bütün aile için bir ev arıyoruz.
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11.Para

Romanya ulusal para birimi, Romen leydir. Bir "ley" 100 bani’ye eşdeğerdir. Romen para biriminin
resmi adı RON’dur (Romen Yeni Leyi).

1 ron = yaklaşık 0,25 dolar
1 ron = yaklaşık 0,22 avro
5 ron = yaklaşık 1,25 dolar
5 ron = yaklaşık 1,07 avro
10 ron = yaklaşık 2,51 dolar
10 ron = yaklaşık 2,15 avro
50 ron = yaklaşık 12,58 dolar
50 ron = yaklaşık 10,75 avro
100 ron = yaklaşık 25,16 dolar
100 ron = yaklaşık 21,51 avro
200 ron = yaklaşık 50,33 dolar
200 ron = yaklaşık 43,02 avro
500 ron = yaklaşık 125,83 dolar
500 ron = yaklaşık 107,56 avro

100 bani = 1 ley
Romen bozuk paraları
50 bani = 0,5 ley
10 bani = 0,1 ley
5 bani = 0,05 ley
ban = 0,01 ley
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12. Ekler
Ek 1
Romanya'da entegrasyon desteği sunan kuruluşlar

Bölgesel Entegrasyon Merkezleri
Bölge 1: Bükreş, Prahova, Buzau, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Brasov, Covasna, Giurgiu, Calarasi,
Ialomita, Teleroman, Olt, Dolj
Bükreş Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
11, Viitorului caddesi, Bölge 2, Bükreş
Telefon: 021-210.30.50
E-posta: iombucharest@yahoo.com
Craiova Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
25. Fratii Buzesti caddesi, Craiova
Telefon: 0351-442,287
E-posta: a.globalhelp@yahoo.com
Brasov Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
25 bis, Aurel Vlaicu caddesi, 2. kat (eski Okul no.24), Brasov
Telefon: 0766-28,090
E-posta: astrid2001ro@yahoo.com , astrid@arpcps.ro
Bölge 2: Galati, Vrancea, Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea, Köstence
Köstence Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
13, Mamaia bulvarı, Köstence
Telefon: 0738-719.233; 0738-719,235
Faks: 0372-877,090
E-posta: jrsromania@gmail.com
Galati Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
37, Brailei caddesi, 2. kat, Galati
Telefon: 0738-719.234; 0738-719,231
Faks:0372-877.090
E-posta: jrsromania@gmail.com
Galati Saha Ofisi (Çocuk Vakfı):
7, Furnalistilor caddesi, Galati
Telefon: 0236-312,199
Faks: 0236-312199
E-posta: office@inimadecopil.ro
Bölge 3: Suceava, Botosani, Neamt, Iasi
Iasi Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
66, Pacurari caddesi, Iasi (iletişim kişisi: Zota Ionut Lucian)
Telefon: 0745-922,668
E-posta: rttiasi@gmail.com

54

Radauti Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
9A, I.L Caragiale caddesi, Radauti (iletişim kişisi: Iulia Cazaciuc)
Telefon: 0754-494,400
E-posta: cazaciuc_iulia2112@yahoo.com
Bölge 4: Satu Mare, Salaj, Cluj, Bistrita Nasaud, Mures, Harghita, Sibiu, Alba
Cluj-Napoca Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
108, 21 Decembrie 1989 bulvarı, apt 23-24, Cluj
Telefon: 0264-434,806
E-posta: macaveiflorin@yahoo.com ; 93atoth@gmail.com
Baia Mare Bölgesel Entegrasyon Merkezi:
3, Rachetei caddesi, Baia Mare
Telefon: 0260-222,226
E-posta: assoc@asoc.ro
Sibiu Saha Ofisi - Göçmen Bilgi Merkezi Sibiu
1, Constantin Noica caddesi, Sibiu
Telefon/Faks: 0269-215,944
E-posta: costin1i@yahoo.com
Targu Mures Saha Ofisi - Göçmen Bilgi Merkezi Targu Mures
10, Emil Dandea caddesi, Tirgu Mures
Telefon: 0742-029458
E-posta: hajnal_sz@yahoo.com
Somcuta Mare Saha Ofisi
1A, Cetatii caddesi, Somcuta Mare, Maramures
Telefon:0260-222.226
E-posta: assoc@asoc.ro
Bölge 5: Mehedinti, Caras Severin, Bihor, Arad, Hunedoara
Timisoara Bölgesel Entegrasyon Merkezi
9, Gheorghe Sincai caddesi, Timisoara
Telefon: 0256-217.096/0740-040.032
E-posta: ilioni.flavius@yahoo.ro
Oradea Bölgesel Entegrasyon Merkezi
2B, Buzaului caddesi, Oradea
Telefon/ faks: 0259-436.601/0743-081.449
E-posta: adrianapopa@filantropiaoradea.ro
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Ek 2
1959'dan itibaren mülteciler için vizesiz seyahat ile ilgili Avrupa Anlaşmasının imzacı devletleri

Ermenistan

Lüksemburg

Belçika

Malta

Çek Cumhuriyeti

Norveç

Kıbrıs

Hollanda

Danimarka

Polonya

İsviçre

Portekiz

Finlandiya

Romanya

Almanya

Slovakya

İrlanda

İspanya

İzlanda

İsveç

İtalya

Macaristan

Lihtenştayn
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