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FoglalkoztatásiHivatal
és
Foglalkoztatási
A kiadvány az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás programja támogatásával készült.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
A kiadvány
nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság jelen kérdésekre vonatkozó
Ez a kiadvány a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető
hivatalos
véleményét.
felelőssé az abban
foglaltak
bárminemű felhasználásáért.
Készült:
a Foglalkoztatási Hivatal digitális nyomdájában
Felelős kiadó: Komáromi Róbert
2011

Kiadja:
Foglalkoztatási és szociális Hivatal
nemzeti pályainformációs Központ
Felelős kiadó: Pirisi Károly
Kiadás éve: 2008.
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Központ

Kedves Érdeklődő!

Telefon:

A Nemzeti Pályainformációs Központ (Eurog uidance Hungary) az Európai

• Nemzetközi hívószám: +40
Nagyobb városok hívószámai:

Bizottság LEONARDO DA VINCI programja keretében, 2000-ben kezdte
meg működését Szegeden. Jelenleg a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Hivatal szervezeti egységeként látja el feladatát. A 2007–2013
közötti időszakban az európai uniós hátteret az Egész életen át tartó tanulás

Település

Hívószám

Bucuresti(Bukarest)

+40 21

hatóság elősegítése, nyelvtanulással kapcsolatos tudnivalók közzététele,

Brasov (Brassó)

+40 68

illetve a magyar és nemzetközi tanácsadási projektek népszerűsítése.

Cluj (Kolozsvár)

+ 40 264

Constanta

+ 40 241

A www.npk.hu és www.euroguidance.hu honlapon számos információ ol-

Galati

+ 40 236

vasható az európai képzési lehetőségekről, pályázatokról, ösztöndíjakról,

Iasi

+ 40 232

gyakornoki lehetőségekről, elérhetők a hazai felsőoktatási és középfokú

Oradea (Nagyvárad)

+40 59

oktatási intézmények adatbázisai, illetve az érdeklődők tájékozódhatnak

Sfantu Gheorghe (Sepsiszentgyörgy)

+40 67

a végzettségek kölcsönös elismeréséről is.

Timisoara (Temesvár)

+ 40 256

Tirgu-Mures (Marosvásárhely)

+40 65

programja biztosítja. A központ fő célkitűzései: a pályaválasztás, az egész
életen át tartó tanulás, a nemzetközi mobilitás támogatása, a foglalkoztat-

Ez a kiadvány egy európai országokat bemutató kiadványsorozat része,

Oktatási rendszer:

mellyel a külföldre utazó diákoknak szeretnénk segítséget nyújtani.

Románia – Alapvető információk:

Nemzeti ünnepek:
•
•
•
•
•
•

Január 1. – Újév
Január 2. – Újévet követő nap
Április/Május – Ortodox húsvét hétfő
Május 1. – Munka ünnepe
December 1. – Nemzeti ünnep
December 25-26. – Karácsony

Sürgősségi ellátás:

Drakula-kastély, Törcsvár

Hivatalos név: Románia
Elhelyezkedés: Kelet-Európa
Terület: 237 500 km2
Népesség: 22 246 862 fő
Főváros: Bukarest
Államforma: köztársaság
Hivatalos nyelv: román
Hivatalos fizetőeszköz: román lej
Vallás: román ortodox, római és görög katolikus,
protestáns, egyéb
Időzóna: közép-európai idő (CET) + 1 óra
Hívószám: +40

Constanta

Segélyhívó szám: 112
(ingyenes, ezen a számon kell kérni a mentőket, tűzoltókat és rendőrséget is)
Az Európai Unió tagállamainak az állampolgárai az Európai
Egészségbiztosítási Kártya és az útlevél/személyi igazolvány
felmutatásával, a román állampolgárokéval megegyező sürgősségi egészségügyi ellátásra jogosultak. (Az Európai
Egészségbiztosítási Kártyát Magyarországon a lakóhely szerint illetékes OEP kirendeltségen lehet beszerezni.)

Közlekedés:
Repülőterek: A legnagyobb repülőtér Bukarestben található, de nemzetközi repülőtere van többek között Temesvárnak (Timisoara) és Marosvásárhelynek (Tirgu Mures) is.
Bukarestből a legtöbb európai nagyvárosba naponta indulnak járatok. További információ:
http://www.bucharestairport.com/ (Bukarest)
http://www.targumuresairport.ro/ (Marosvásárhely)
http://www.carpatair.com/
Vasút: Romániának meglehetősen fejlett és kiterjedt vasúthálózata van, amely lényegében az egész országot lefedi.
További információ, on-line menetrend:
http://www.infofer.ro/
Busz: Romániában gyakorlatilag bárhová eljuthatunk busszal:
félreesőbb települések esetében ez az egyetlen utazási lehetőség. A nagyobb városokat összekötő buszok állomásai rendszerint a vasútállomások mellett vannak.
További információ: www.autogari.ro
Vízi közlekedés: Románia legnagyobb tengeri kikötőjéből,
Constanţából számos kompjárat indul, és élénk a dunai hajózás
is. Az országba mind a Dunán, mind a Fekete-tenger felől több
ponton be lehet lépni. További információ:
http://www.portofconstantza.com/apmc/i.do?lan=en

Óvoda és iskola előtti képzés: Romániában nem kötelező
óvodába járatni a gyerekeket; az iskola előtti képzés 3 évig
tarthat.
Általános iskola: Az általános iskolai oktatás két négyéves
ciklusra bontható: általános iskola (1-4. osztály), valamint
gimnázium (5-8. osztály). A kötelező oktatás 16 éves korig
tart.
Középiskola: Líceum: 4/5 éves képzés az általános iskola befejezése után, érettségi vizsgával zárul. Szakközépiskola:
szakmai képzést nyújt a líceumi képzés helyett, vagy arra
épülve. A középiskolai tanulmányok végén letett záróvizsga
feljogosít az egyetemi tanulmányok megkezdésére.
Felsőoktatás: A felsőoktatásban bachelor (3 év), illetve master
(5 év) diplomát lehet szerezni, majd ezek után a hallgatók doktori tanulmányokat folytathatnak. Romániában az egyetemek
és főiskolák mellett politechnikumok is működnek, amelyek
speciális szakirányú képzést nyújtanak. Az állami felsőoktatási intézmények mellett számos magánfőiskola és -egyetem is
működik.
További információ:
http://www.euroeducation.net/prof/romco.htm

