ACTE NECESARE
Anexa 1
OBŢINEREA DREPTULUI DE ŞEDERE PE TERMEN LUNG
În cazul în care un cetățean străin îndeplinește condițiile enumerate mai sus, poate solicita
dreptul de şedere pe termen lung în România, pentru aceasta va depune un dosar la
Inspectoratul General pentru Imigrări, care să conţină:
1. Cerere tip (se preia 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). Se va prezenta unul dintre
aceste documente:
 contract de vânzare – cumpărare, pentru proprietarul unei locuinţe.
 contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice din sectorul
sau judeţul în care locuiește persoana.
 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 se depune cererea. Dovada
asigurării de sănătate se poate face prezentând unul dintre următoarele documente:
 adeverinţă de salariat eliberată de angajator, dacă persoana lucrează cu contract de
muncă;
 adeverinţă de asigurat din partea Casei de Asigurări de Sănătate din judeţul în care
este domiciliat cetățeanul. În cazul în care solicitantul nu lucrează, va trebui să
achite asigurarea de sănătate ca persoană fără venituri, după care va cere eliberarea
adeverinţei de asigurat din partea Casei de Asigurări de Sănătate.
 Adeverinţă de coasigurat din partea angajatorului soţului/soţiei.
5. Dovada mijloacelor de întreţinere, cu excepţia situaţiei în care dispune de un permis de
şedere ca membru de familie al unui cetăţean român.
Dovada mijloacelor de întreţinere se poate face cu unul dintre următoarele documente:
 extras de cont personal, dacă activitatea nu se realizează în baza unui contract de muncă;
 contract individual de muncă, în cazul în care solicitantul este angajat;
 bilanţul anual cu profitul realizat din activitatea desfăşurată pe teritoriul României, dacă
persoana desfăşoară 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. Membrii de familie al unui cetăţean român nu trebuie să plătească această
taxă.



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

