OBŢINEREA DREPTULUI DE ŞEDERE PE TERMEN LUNG
ÎN ROMÂNIA

Ce este domiciliul?
Potrivit legii române, domiciliul unei persoane fizice este acolo unde îşi are locuinţa
principală. Străinii, care obţin dreptul de şedere pe termen lung în România, au dreptul să îşi
stabilească sau să îşi schimbe domiciliul pe teritoriul României în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii
români.

Când puteţi să cereţi sau să primiţi dreptul de şedere pe termen lung în
România?
Poate să ceară dreptul de şedere pe termen lung în România, cetăţeanul străin care:


Se află în România de cel puţin 5 ani, cu permis de şedere (muncă, reîntregirea familiei,
activităţi comerciale etc.), fără ca, în acest timp, să fi fost plecat din ţară mai mult de 6 luni
consecutive sau 10 luni în total;

(!) NU pot cere drept de şedere pe termen lung cetăţenii străini care au viză de scurtă
şedere (de exemplu, turiştii), viză/permis de şedere pentru studii, viză diplomatică sau de
serviciu sau cei care sunt solicitanţi de azil.
(!) Pentru acordarea dreptului de şedere pe termen lung, NU se ia în considerare perioada
în care cetăţeanul străin a stat în România cu viză de scurtă şedere, cu viză diplomatică,
viză de serviciu sau ca lucrător sezonier. Perioada în care cetăţeanul străin a stat în
România cu viză/permis de şedere în scop de studii, se ia în considerare doar pe jumătate.



Cât a stat în România nu a făcut vreo faptă care să fi dus la anularea dreptului de şedere sau
la scoaterea lui din ţară de către Inspectoratul General pentru Imigrări;
Se poate întreţine în România, fie muncind şi primind un salariu, fie având o firmă sau
primind o pensie. Persoana trebuie să primească, în fiecare lună, bani la nivelul salariului
minim pe economie. Studenţii şi elevii care au împlinit 18 ani pot dovedi ca sunt întreţinuţi
de părinţii lor.
Persoana poate dovedi că se poate întreţine în România şi dacă are bani într-un cont bancar,
deschis pe numele lui, la nivelul salariului minim net pe economie pe 12 luni.

(!) Membrii de familie ai cetăţenilor români NU trebuie să facă dovada mijloacelor de
întreţinere pe teritoriul României




Este asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate (are un contract de muncă, îşi
plăteşte asigurările de sănătate la zi);
Are o locuinţă (ca proprietar, chiriaş, prin contract de comodat, ca persoană luată în spaţiu
etc.);
Are cunoştinţe minime de limbă română;



A avut şi are un comportament bun, nu face şi nu a făcut fapte prin care să încalce legile
statului român sau să pună în pericol siguranţa naţională.

ATENŢIE!
Străinii minori (care au sub 18 ani) pot primi dreptul de şedere pe termen lung în
România numai dacă cel puţin unul dintre părinţi a obţinut deja acest drept. Minorii NU
trebuie să îndeplinească condiţiile de mai sus.
Străinii de origine română (de exemplu, cei care au avut în trecut cetăţenia română şi
au renunţat la ea sau au pierdut-o), cei care s-au născut în România, precum şi cei care aduc
servicii deosebite statului român, pot obţine dreptul de şedere pe termen lung fără să
îndeplinească condiţiile de mai sus, dacă nu prezintă pericol pentru ordinea publică şi
siguranţa naţională.
Străinilor care fac dovada că au efectuat investiţii de minimum 1.000.000 de euro sau
au creat peste 100 de locuri de muncă cu normă întreagă, li se poate acorda dreptul de şedere
fără îndeplinirea condiţiilor privind dovada mijloacele de întreţinere sau a periodei de şedere
pe teritoriul României.

Ce trebuie să faceţi pentru a obţine dreptul de şedere pe termen lung în
România?
Pasul 1:
Trebuie să contactaţi Inspectoratul General pentru Imigrări, pentru a afla ce acte
trebuie să depuneţi împreună cu cererea de acordare a dreptului de şedere pe termen lung în
România
(vezi Anexa 1 si Anexa 2).
Pasul 2:
Trebuie să vă întocmiţi dosarul cu documentele necesare, conform listei stabilite de
Inspectoratul General pentru Imigrări.
Pasul 3:
Trebuie să depuneţi personal cererea completată şi actele doveditoare la Inspectoratul
General pentru Imigrări. Lista actelelor necesare pentru depunerea cererii şi dosarului pentru
acordarea dreptului de şedere pe termen lung se află în Anexa 1.
Pasul 4:
Cererea şi dosarul dumneavoastră vor fi verificate de o comisie special constituită din
cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări. Veţi primi un răspuns din partea instituţiei în
aproximativ 6 luni de la depunerea dosarului.
Pasul 5:
 Dacă îndepliniţi toate condiţiile cererea dumneavoastră va fi aprobată.
 Dacă dosarul dumneavoastră este respins, veţi primi un răspuns în scris în care vi se va
explica motivul pentru care cererea a fost respinsă.

(!) Dacă cererea a fost respinsă, puteţi face plângere la Curtea de Apel în cel mult 30 de zile
de la data când aţi primit răspunsul.
Pasul 6:
Dacă cererea a fost aprobată, trebuie să vă prezentaţi, în cel mult 30 de zile, la
Inspectoratul General pentru Imigrări pentru a cere eliberarea permisului de şedere pe termen
lung. Pentru aceasta va trebui să depuneţi un nou dosar care să conţină o serie de documente.
Lista actelor necesare obţinerii permisului de şedere pe termen lung se află în Anexa 2.

Ce drepturi aveţi dacă aţi primit un drept de şedere pe termen lung în
România?
Străinii care au primit dreptul de şedere pe termen lung au aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii
români în ceea ce priveşte:
 Angajarea în muncă. Veţi putea lucra în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, însă nu
veţi putea lucra în instituţiile publice.
 Educaţia. Aveţi aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români în ceea ce priveşte înscrierea în
instituţii de învăţământ (şcoală, liceu, facultate etc.) sau acordarea burselor de studiu.
(!) Persoanele care au şedere pe termen lung NU trebuie să plătească taxele de şcolarizare
pentru clasele 1-12 (şcoală primară, generală şi liceu). De asemenea, acestea pot face
facultatea, masteratul sau doctoratul pe locurile de la buget (fără taxă de studii) sau pe
locurile cu taxă (taxa fiind egală cu cea plătită de cetăţenii români).







Echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor;
Asistenţa şi protecţia socială;
Asistenţa de sănătate;
Deduceri de impozit şi scutiri de taxe;
Obţinerea de bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe;
Libertatea de asociere şi apartenenţa la organizaţii profesionale sau sindicale.

(!) Ca persoană cu şedere pe termen lung, aveţi dreptul de a călători singur în afara ţării
şi de a reveni pe teritoriul României fără a avea nevoie de o viză de intrare în ţară. Puteţi călători
în ţările Uniunii Europene fără viză, prezentând la frontieră paşaportul şi permisul de şedere pe
termen lung.
Totuşi, dreptul de şedere pe termen lung vă poate fi anulat dacă staţi în afara ţării pentru o
perioadă mai lungă de 12 luni consecutive (un an). În această situaţie, chiar dacă documentul
dumneavoastră nu a expirat, nu veţi mai avea dreptul de intra în România decât după ce obţineţi o
viză de la o misiune diplomatică din străinătate.

Când încetează dreptul de şedere pe termen lung?
Vă puteţi pierde dreptul de şedere pe termen lung în cazul în care vă aflaţi în una din
următoarele situaţii:

 Dacă se descoperă că aţi dat informaţii false sau aţi prezentat documente false pentru
obţinerea dreptului de şedere pe termen lung.
 Dacă săvârşiţi fapte penale grave pe teritoriul României şi sunteţi considerat un pericol
pentru ordinea publică.
 Dacă aţi obţinut dreptul de şedere pe termen lung pe teritoriul altui stat.
 Dacă cereţi anularea dreptului de şedere pe termen lung sau obţineţi cetăţenia română.
 Dacă aţi lipsit din România pentru o perioadă mai mare de 12 luni la rând.
ATENŢIE !
 Nu pierdeţi dreptul de şedere pe termen lung în România dacă în perioada de absenţă de
pe teritoriul ţării aţi avut un drept de şedere temporară (de exemplu, pentru muncă,
studii etc.) pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.
În acest caz, perioada de absenţă nu trebuie să depăşească 6 ani consecutivi.
 Cetăţeanul străin care a pierdut dreptul de şedere pe termen lung în România pentru că
a lipsit de pe teritoriul ţării mai mult de 12 luni la rând sau pentru că a obţinut rezidenţa
permanentă în alt stat, poate să ceară din nou acordarea şederii permanente numai după
o şedere legală şi continuă de cel puţin 12 luni şi dacă îndeplineşte celelalte condiţii
prevăzute de lege.

ACTE NECESARE
Anexa 1
OBŢINEREA DREPTULUI DE ŞEDERE PE TERMEN LUNG
Pentru a solicita dreptul de şedere pe termen lung, dacă îndepliniţi condiţiile de mai sus,
puteţi depune un dosar la Inspectoratul General pentru Imigrări, care să conţină:
1. Cerere tip pe care o luaţi de la Inspectoratul General pentru Imigrări.
2. Documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în copie şi original;
3. Acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie şi original). Va trebui să prezentaţi
unul dintre aceste documente:





contract de vânzare – cumpărare dacă sunteţi proprietarul locuinţei.
contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice din sectorul sau
judeţul în care locuiţi.
contract de comodat, autentificat la un notar public..

declaraţia de luare în spaţiu a proprietarului, însoţită de o copie după actul de
proprietate al acestuia, autentificată la un notar public.

4. Dovada asigurării sociale de sănătate la momentul la care depuneţi cererea. Puteţi
face dovada asigurării de sănătate prezentând unul dintre următoarele documente:
 adeverinţă de salariat eliberată de angajator, dacă lucraţi cu contract de muncă
 adeverinţă de asigurat din partea Casei de Asigurări de Sănătate din judeţul în care
aveţi domiciliul. În cazul în care nu lucraţi, va trebui să plătiţi asigurarea de
sănătate ca persoană fără venituri, după care să solicitaţi eliberarea adeverinţei de
asigurat din partea Casei de Asigurări de Sănătate.
 Adeverinţă de coasigurat din partea angajatorului soţului/soţiei dumneavoastră.
5. Dovada mijloacelor de întreţinere, cu excepţia situaţiei în care aveţi un permis de
şedere ca membru de familie al unui cetăţean roman.
Puteti face dovada mijloacelor de întreţinere cu unul dintre următoarele documente:
 extras de cont personal, dacă nu lucraţi în baza unui contract de muncă
 contract individual de muncă, dacă sunteţi angajat
 bilanţul anual cu profitul realizat din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, dacă
desfăşuraţi activităţi comerciale

6. Certificatul de cazier judiciar eliberat de Poliţia Română.
7. Taxe



3 RON taxa de cerere, se achită la Trezorerie/CEC BANK S.A. în contul bugetului de stat
cu nr. 20330102. Dacă sunteţi membru de familie al unui cetăţean român nu trebuie să
plătiţi această taxă.

4 RON taxa extrajudiciară de timbru, care se achită la trezorerie/CEC BANK S.A.
în contul bugetului local cu nr. 21340202 (puteti prezenta şi un timbru fiscal cu
aceeaşi valoare).

Anexa 2
ELIBERAREA PERMISULUI DE ŞEDERE PE TERMEN LUNG
În cazul în care aţi primit un răspuns pozitiv şi vi s-a aprobat dreptul de şedere pe
termen lung, va trebui ca, în 30 de zile, să depuneţi la Inspectoratul General pentru
Imigrări următoarele documente, în vederea obţinerii permisului de şedere pe termen lung:
1. Cerere tip pe care o luaţi de la Inspectoratul General pentru Imigrări.
2. Documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în copie şi original;
3. Acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie şi original). Va trebui să prezentaţi
unul dintre aceste documente:
a. contract de vânzare – cumpărare, dacă sunteţi proprietarul locuinţei.
b. contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice din sectorul sau
judeţul în care locuiţi.
c. contract de comodat, autentificat la un notar public.
d. declaraţia de luare în spaţiu a proprietarului, însoţită de o copie după actul de proprietate
al acestuia, autentificată la un notar public.

4. Taxe care vor fi diferite în funcţie de dreptul de şedere pe care îl aveţi în România, astfel:
a. Dacă sunteţi membru de familie al unui cetăţean român:
 taxa în valoare de 260 lei (contravaloarea permisului de sedere pe termen lung, achitată
la CEC Bank, în contul Compania Naţionala Imprimeria Naţională S.A. nr.
RO5CECEB30033RON2244514)
 taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 4 lei, conform OUG nr. 70/2009 (achitată la
CEC Bank).
b. Dacă NU sunteţi membru de familie al unui cetăţean român:
 taxa în valoare de 124,5 lei (contravaloarea aprobării cererii de acordare a dreptului de
şedere pe termen lung în România, conform Ordonanţei Guvernului nr.24/1992,
republicată (achitată la trezorerie/CEC Bank);
 taxa cerere pentru eliberarea permisului de şedere pe termen lung în valoare de 3 lei,
conform aceluiaşi act normativ (achitată la CEC Bank);
 taxa în valoare de 260 lei (contravaloarea permisului de şedere pe termen lung, achitată
la CEC Bank, în contul Compania Naţionala Imprimeria Naţională S.A. nr.
RO5CECEB30033RON2244514);
 taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 4 lei, conform OUG nr. 70/2009 (achitată la
CEC Bank).

OBŢINEREA CETĂŢENIEI ROMÂNE
După obţinerea permisului de şedere pe termen lung, puteţi să luaţi în considerare
obţinerea cetăţeniei române, acesta fiind ultimul pas în vederea integrării dumneavoastră în
societatea românească.

Ce este cetăţenia română?
Cetăţenia română este legătura unei persoane cu statul român. Astfel, cetăţeanul român
trăieşte, munceşte, studiază, votează după legile statului român, beneficiind de protecţie din
partea statului atunci când are nevoie.

Cum devine o persoană cetăţean român?
Puteţi deveni cetăţean român dacă îndepliniţi una din următoarele condiţii:
 Aveţi cel puţin un părinte care este cetăţean român, indiferent dacă v-aţi născut în
România sau în străinătate
 Sunteţi cetăţean străin şi aţi fost adoptat de un cetăţean român.
 Sunteţi cetăţean străin şi cereţi cetăţenia română, conform legilor române.

Când puteţi să cereţi şi să primiţi cetăţenia română?
Ca şi cetăţean străin, puteţi să primiţi cetăţenia română, la cerere, dacă aveţi permis de
şedere pe termen lung şi dacă îndepliniţi următoarele condiţii:
 Domiciliaţi legal pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani. Dacă sunteţi căsătorit cu
un cetăţean român, trebuie să domiciliaţi în România de cel puţin 5 ani de la data
căsătoriei şi să nu fi lipsit din România mai mult de 6 luni într-un an.
 Aţi avut şi aveţi un comportament bun şi loial faţă de statul român şi nu aţi făcut, în
România sau în străinătate, fapte prin care să încalce legile statului român sau să pună în
pericol securitatea naţională;
 Aţi împlinit vârsta de 18 ani;
 Aveţi o locuinţă (ca proprietar, chiriaş, persoană luată în spaţiu etc.);
 Vă puteţi întreţine în România, fie muncind şi primind un salariu, fie având o firmă,
primind o pensie sau închiriind o locuinţă sau un lucru şi primind bani ca şi chirie.
Persoana trebuie să primească, lunar, bani la nivelul salariului minim net pe economie.
Studenţii şi elevii care au împlinit 18 ani pot dovedi ca sunt întreţinuţi de părinţii lor.
Va trebui să faceţi dovada veniturilor din care v-aţi întreţinut în ultimii 3 ani (contract de
muncă sau alte tipuri de contracte, închirieri imobile/terenuri, afaceri, etc.)
 Aveţi cunoştinţe de limba română, scris şi citit, şi de cultură şi civilizaţie românească, cel
puţin la un nivel mediu – avansat.
 Cunoaşteţi prevederile Constituţiei României (legea fundamentală în statul român) şi
imnul naţional (simbol important al statului)
 Cunoaşteţi istoria şi geografia României
În vederea obţinerii cetăţeniei române va trebui să susţineţi un examen de verificare
a cunoştinţelor de constituţie, istorie şi geografie a României.
(!) Copiii minori ai cetăţenilor străini primesc cetăţenia română împreună cu
părinţii lor, fără a fi necesară depunerea unor cereri separate.

(!) Pentru detalii suplimentare privind obţinerea cetăţeniei române, precum şi actele şi
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un cetăţean străin, vă puteţi adresa Autorităţii
Naţionale pentru Cetăţenie, din cadrul Ministerului Justiţiei

