


Ось короткий посібник із 
ваших основних прав та 
іншої корисної інформаціі 
під час перебування в 
Румунії.



Право на пошук притулку 
клопотання про надання притулку подають 

особисто іноземці, які перебувають у Румунії або 
на контрольно-пропускному пункті для перетину 
державного кордону. Для неповнолітніх до 14 
років заяви можуть подавати лише повнолітні, їх 
законні представники. Органи влади не можуть 
відмовити в заяві про надання притулку, оскільки 
вона була подана із запізненням.

Якщо ви неповнолітній без супроводу, який 
шукає притулок, місцеві соціальні служби 
призначать вам дорослого в якості законного 
представника, який допоможе вам під час усієї 
процедури. Ви маєте право на безпеку: якщо ви 
відчуваєте небезпеку або потребуєте допомоги, 
негайно телефонуйте за номерами 112 або 119 
(унікальна лінія, присвячена дітям)!

Вся інформація про шукачів 
притулку:

https://igi.mai.gov.ro/en/ukraine/

Основні права, про які ви повинні знати:

https://igi.mai.gov.ro/en/ukraine/


Ви має те пр аво пр ацюв ати 
на ринк у пр аці  Р умунії  бе з 
дозволу на робот у

Влаштуватися на роботу можна лише на 
підставі письмової особистої декларації, де ви 
припускаєте, що маєте необхідні навички та 
досвід для роботи. 

• Якщо у вас віддалена робота або компанія, 
зареєстрована в країні за межами Румунії, 
ви можете подати запит на «візу цифрового 
кочівника».  Це дозволить отримати ВНЖ на 12 
місяців, працюючи віддалено.

За деталями ви можете звернутися 
до місцевих органів влади:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&cate-
g=7&subcateg=2&idpostare=8381

Основні права, про які ви повинні знати:

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=2&idpostare=8381
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=&categ=7&subcateg=2&idpostare=8381


Усі українські діти, які в’їхали на 
територію Румунії, включаючи 
тих, хто не подає на притулок, 
мають право:

• Інтегруватися в румунські школи чи дитячі 
садки, безкоштовне проживання в школах-
інтернатах, харчування, взуття, одяг, шкільне 
приладдя на тих самих умовах, що й румунські 
діти;

• Безкоштовний доступ до всього громадського 
транспорту (автобуси, потяги, метро) та 
безкоштовне харчування для всіх учнів 
початкових класів та гімназій.

Права дітей:



• За Вашим запитом та за згодою університету;

• Вас можуть зарахувати без підтверджених 
документів про рівень навчання та надати останні 
дипломи до кінця циклу навчання;

• Зарахування можливе на всі 3 цикли навчання 
– бакалавр, магістр та докторант. 

Усі громадяни України 
мають право безкоштовно 

навчатися в румунських 
університетах до 2023 року 

за таких умов:



• Якщо ви є людиною з обмеженими 
можливостями, ви маєте право, за запитом, 
отримати соціальні послуги:

• житло в будинку для людей похилого віку та 
інвалідів

• допомогу,
• доступ до навчальних центрів для самостійного 

життя або реабілітаційних центрів.

• Якщо ви літня людина, ви маєте право на 
доступ до соціальних послуг відповідно до 
законодавства про соціальну допомогу літнім 
людям.

Для людей з обмеженими 
можливостями та людей 

похилого віку:



Переконайтеся, що ваша дитина захищена 
від небезпечних захворювань. Отримайте 
всі рекомендовані вакцини, у тому числі проти 
поліомієліту та кору. Зверніться до органів охорони 
здоров’я округу або відвідайте будь-яку місцеву 
клініку, щоб дізнатися про рекомендовані 
вакцини в Румунії та як записатися на прийом. 

Дізнайтеся більше про дитячу імунізацію за 
посиланням:  http://desprevaccin.ro/#top 

http://desprevaccin.ro/calendar-vaccinare/

Відповідно до національного законодавства, 
якщо у вас є діти, ви можете подати запит на 
інтеграцію в дитячі садки або отримати консультації 
та інші соціальні пільги. 

Незалежно від вашої ситуації, ви можете 
звернутися за інформацією до місцевих 
органів влади, соціальних працівників, 
співробітників НУО та волонтерів.

Звертатися до місцевих соціальних служб:  
http://andpdca.gov.ro/w/harta-contacte-dgaspc-

uri/

Для сімей з дітьми

http://desprevaccin.ro/#top
http://desprevaccin.ro/calendar-vaccinare/
http://andpdca.gov.ro/w/harta-contacte-dgaspc-uri/
http://andpdca.gov.ro/w/harta-contacte-dgaspc-uri/


Для подолання мовного бар’єру:

Ви можете використовувати мобільні додатки 
для автоматичного перекладу. Ви можете 
використовувати ці програми навіть для розмов 
у живій бесіді або фотографувати будь-який текст, 
і він буде перекладено відразу.

• Google Translate app mobile (Android):  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.
android.apps.translate&hl=en&gl=US 

• Google Translate app mobile (IoS Apple): 

https://apps.apple.com/us/app/google-translate/
id414706506  

ziua

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.translate&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/google-translate/id414706506
https://apps.apple.com/us/app/google-translate/id414706506


Інші пропозиції:
• Намагайтеся дотримуватися режиму дня для 

дітей. Якщо можете, складіть для них розклад для 
ігор та навчальних занять. Це допоможе йому не 
тільки розумово, але й емоційно; 

• Не залишайте своїх дітей без нагляду;

•Журналістам, НУО та будь-яким іншим 
громадянам заборонено брати інтерв’ю/
фотографувати вашу дитину без вашої записаної 
згоди;

• Обмінювати готівку тільки в банках та інших 
уповноважених пунктах обміну валют;

•Документи, що посвідчують особу, слід 
передавати лише державним службовцям

Ми рекомендуємо отримати доступ 
до такої платформи, щоб отримати 

будь-яку іншу інформацію, яка може 
знадобитися:

 https://dopomoha.ro/uk

https://dopomoha.ro/uk
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