
 

LISTA COMPLETA A CONDITIILOR NECESARE  

PENTRU ACORDAREA REZIDENTEI PERMANENTE SI EXCEPTIILE DE LA ACESTEA 

 

Puteti obtine drept de ședere pe termen lung pe teritoriul Romaniei daca sunteți titular al unui 

drept de şedere temporara sau beneficiar al protectiei internationale in Romania si indepliniti 

cumulativ urmatoarele conditii: 

❖ ati avut drept de sedere temporara sau ati beneficiat de protectie internationala pe teritoriul 

Romaniei, in mod continuu in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, astfel: 

 

➢  in aceasta perioada nu ati absentat de pe teritoriul Romaniei mai mult de 6 luni 

consecutive şi nu depasiti 10 luni de absenta in total. Nu se considera absenta de pe 

teritoriul Romaniei daca prin natura serviciului v-ați deplasat în strainatate pentru 

desfasurarea unor activitati de transport international si puteti prezenta inscrisuri 

doveditoare in acest sens 

➢ in aceasta perioada impotriva dumneavoastra nu a fost dispusa nicio masura de 

indepartare de pe teritoriul national; 

➢ la stabilirea acestei perioade se iau in calcul jumatate din perioada de sedere in scop de 

studii; 

➢ la stabilirea acestei perioade nu se iau in calcul dreptul de sedere conferit de viza de scurta 

sedere, viza diplomatica sau de serviciu si nici dreptul de sedere obtinut pentru 

desfasurarea de activitati ca lucrator sezonier;  

➢ aceasta perioada se reduce la 4 ani, in cazul in care ati beneficiat de protectie 

internationala in Romania si participati activ la viata economica, sociala si culturala a 

societatiii romanesti, inclusiv ca urmare a parcurgerii programelor de integrare prevazute 

de Ordonanta Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au 

dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor 

statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu 

modificari prin Legea nr. 185/2004, cu modificarile şi completarile ulterioare; 

➢ aceasta perioada se reduce la jumatate, in cazul in care beneficiati de protectie 

internaionala in Romania si sunteti casatoriti de cel putin 5 ani cu un cetatean roman; 

➢ aceasta perioada se calculeaza incepand cu data depunerii cererii in baza careia s-a acordat 

protectie internationala in Romania, in cazul beneficiarilor protectiei internationale. 

 

❖ faceti  dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara 

garantat in plata, iar daca sunteti membru de familie al  unui cetatean roman nu este nevoie sa 

indepliniti această condiție ;   

❖ faceti dovada asigurarii sociale de sanatate; 

❖ faceti dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii; 

❖ cunoasteti limba romana cel putin la un nivel satisfacator;  

❖ nu prezentati pericol pentru ordinea publica sau securitatea nationala. 

 

  

Daca sunteti de origine romana sau nascuti in Romania, precum si daca sederea dumneavoastra 

este în interesul statului roman vi se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung daca nu 

prezentati pericol pentru ordinea publica și securitatea nationala. 

 

Minorilor ai caror parinţi sunt titulari ai unui drept de sedere pe termen lung li se poate acorda 

acelasi statut fara a indeplini conditiile de mai sus, iar in cazul in care numai unul dintre parinţi este 

titular al unui drept de sedere pe termen lung, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, în 

forma autentica. 

 

Dacă faceți dovada că ați efectuat investiţii de minimum 1.000.000 de euro sau ați creat peste 100 

de locuri de munca cu norma intreaga vi se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara 

indeplinirea conditiilor referitoare la durata sederii si mijloace de intretinere 

 



Daca sunteti posesor de Carte albastra a UE si ati avut un drept de sedere continua pe teritoriul 

statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al Confederatiei 

Elvetiene, in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, in calitate de posesor al Cartii albastre a UE, 

din care drept de sedere continua in ultimii 2 ani dinaintea datei de depunere a cererii în cauza, ca 

posesor al Cartii albastre a UE, pe teritoriul Romaniei, puteti obtine drept de sedere pe termen lung 

pe teritoriul Romaniei indeplinind cumulativ urmatoarele conditii: 

 

❖ in aceasta perioada nu ati absentat de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale 

Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene mai mult de 12 luni consecutive si 

nu depasesc 18 luni de absenta in total; 

❖ in aceasta perioada, impotriva dumneavoastra nu a fost dispusa nicio masura de indepartare 

de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau al 

Confederatiei Elvetiene; 

❖ fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul salariului minim brut garantat in plata, 

cu exceptia situatiei in care sunteti membru de familie al unui cetatean roman; 

❖ faceti dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate; 

❖ faceti dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii; 

❖ cunoasteti limba romana cel puţin la un nivel satisfacator;  

❖ nu prezentați pericol pentru ordinea publica şi securitatea nationala. 

 

 


