Anexa 2
ELIBERAREA PERMISULUI DE ŞEDERE PE TERMEN LUNG
Persoana care a primit un răspuns pozitiv şi i s-a aprobat dreptul de şedere pe termen
lung, va trebui ca, în 30 de zile, să depună la Inspectoratul General pentru Imigrări
următoarele documente, în vederea obţinerii permisului de şedere pe termen lung:
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:
a. contract de vânzare – cumpărare, pentru proprietarul unei locuinţe.
b. contract de închiriere înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice din sectorul sau judeţul
în care locuiește persoana.
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 are cetățeanul în România,
prin urmare:
a. Pentru membrii de familie al unui cetăţean român:
 taxa în valoare de 260 lei (contravaloarea permisului de ședere 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
În cazul în care o persoană a obținut permisul de şedere pe termen lung în România, ultima
etapă pe care ar putea să o treacă și care ar trebui luată în considerare este obţinerea cetăţeniei
române, aceasta reprezentând faza finală în vederea integrării 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 poate fi obținut statutul de 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.

În ce condiții puteți să cereţi şi să primiţi cetăţenia română?
În calitate de cetăţean străin, cetăţenia română, poate fi primită 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.

