Rights and Entitlements
of Immigrants in Ireland

Romanian

Factsheet 3:
Rights of International Students
in Ireland

Introducere
Această broşură face parte dintr-o serie de
materiale elaborate de Immigrant Council of
Ireland, referitoare la drepturile imigranţilor în
Irlanda. Alte subiecte prezentate în seria de faţă
includ:
●
●

●

Dreptul la reîntregirea familiei în Irlanda
(‘Rights to Family Reunification in Ireland’)
Drepturi la şedere pe termen lung şi cetăţenie
în Irlanda (‘Rights to Long Term Residency
and Citizenship in Ireland’)
Dreptul de şedere în Irlanda (‘Rights to Leave
to Remain in Ireland’)

Această serie de broşuri a fost elaborată prin
amabilitatea Ministerului Irlandez al Afacerilor
Sociale şi Familiei (Irish Department of Social and
Family Affairs).

Ce reprezintă
Immigrant Council of Ireland?
The Immigrant Council of Ireland (ICI) este o
organizaţie independentă neguvernamentală care
promovează şi organizează campanii pentru
drepturile imigranţilor prin intermediul:
●
●
●
●
●

Serviciului de Informaţii (gratuit şi
confidenţial)
Serviciului Juridic (gratuit, dar cu servicii
limitate)
publicaţiilor şi activităţilor de instruire
politicii şi activităţilor de organizare a
campaniilor
conlucrării cu organizaţii ale imigranţilor şi
minorităţilor etnice.
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Declinarea responsabilităţii
Această broşură fost elaborată numai în scop
informativ şi nu reprezintă un substitut al
consultanţei juridice. S-au depus toate eforturile
pentru a asigura exactitatea şi actualizarea
acesteia la momentul publicării – octombrie 2005.
Cu toate acestea, Immigrant Council of Ireland îşi
declină orice responsabilitate pentru erorile sau
omisiunile din text.
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1 Ce informaţii conţine
această broşură?
Broşura oferă informaţii referitoare la:
●

●
●

Drepturile imigranţilor din interiorul şi din
afara Uniunii Europene care vin în Irlanda
pentru a studia
Desfăşurarea acestui proces şi depunerea
cererilor necesare
Drepturile persoanelor străine aflate în
Irlanda în scop de studii.

(Observaţie: În această broşură, orice referiri la
persoanele din Uniunea Europeană vizează de fapt
persoanele din toate ţările din ‘Zona Economică
Europeană’ (EEA) şi Elveţia. Zona Economică
Europeană include ţările din Uniunea Europeană
precum şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.

2 Sunt din Uniunea
Europeană - Pot să
studiez în Irlanda?
Dacă sunteţi din Uniunea Europeană (UE)
(precum şi din Elveţia şi ţările din EEA) aveţi
dreptul de a locui în Irlanda în scop de studii, cu
condiţia să puteţi dovedi că aveţi o asigurare
privată de sănătate şi că dispuneţi de suficienţi
bani pentru a vă întreţine pe perioada în care
studiaţi în Irlanda.
►

permis de
Permits)

rezidenţă

(Residence

Cu toate că nu trebuie să depuneţi cerere pentru
un permis de rezidenţă în condiţiile legii pe
perioada în care locuiţi în Irlanda, vă recomandăm
să depuneţi cerere pentru obţinerea unui astfel de
permis. Conform legii referitoare la cetăţenia
irlandeză, dacă un cetăţean al Uniunii Europene
doreşte să depună cerere pentru un ‘certificat de
3

naturalizare’ (cetăţenie), perioada pe parcursul
căreia acesta/aceasta a locuit în Irlanda fără un
permis de rezidenţă nu va fi luată în considerare
când se va analiza eligibilitatea pentru
naturalizare.

3 Sunt din afara UE – Pot
să studiez în Irlanda?
Da. Este posibil să veniţi în Irlanda în scop de
studii, cu condiţia să urmaţi procedurile corecte.
Formalităţile pe care trebuie să le îndepliniţi
pentru a veni în Irlanda la studii depind de faptul
dacă sunteţi sau nu dintr-o ţară ai cărei cetăţeni
au nevoie de viză pentru a călători în Irlanda.
Pentru o listă cu ţările ai căror cetăţeni nu
necesită viză pentru a călători în Irlanda, accesaţi
site-ul web al Ministerului Irlandez al Afacerilor
Externe (Irish Department of Foreign Affairs):
www.foreignaffairs.gov.ie.
Pentru mai multe informaţii referitoare la acest
proces, consultaţi Secţiunea 5 de mai jos.

4 Care sunt noile reguli ce
afectează persoanele
aflate în Irlanda în scop
de studii?
În aprilie 2005, au fost introduse noi reguli ce
afectează persoanele din afara UE care doresc să
studieze
în
Irlanda.
Aceste
reguli
noi
restricţionează numărul şcolilor şi colegiilor în
cadrul cărora o persoană se poate înscrie, şi
restricţionează de asemenea perioada pe care o
persoană aflată în Irlanda în scop de studii o
poate petrece muncind pe parcursul studiilor sale
în această ţară.
De exemplu, dacă urmaţi cursurile de zi timp de
cel puţin 12 luni în cadrul unei instituţii de
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învăţământ superior acreditate (de ex. University
College Dublin), aveţi dreptul să munciţi cu
jumătate de normă (20 de ore pe săptămână) pe
parcursul studiilor şi cu normă întreagă pe
perioada de vacanţă.
Cu toate acestea, dacă studiaţi aici de mai puţin
de 12 luni sau sunteţi înscris la o şcoală/colegiu
care nu este acreditată/acreditat oficial, nu vi se
permite să munciţi.

5 Sunt din afara UE, cum
pot veni în Irlanda să
studiez?
5.1 Nu am nevoie de viză

pentru a veni în Irlanda

Dacă nu aveţi nevoie de viză pentru a intra în
Irlanda puteţi:
•

Fie să găsiţi şi să vă înscrieţi în cadrul unei
şcoli/colegiu
acreditat,
din
ţara
dumneavoastră de origine, să călătoriţi în
Irlanda şi apoi să solicitaţi permisiunea de a
intra în aceasta ţara, cu scopul de a studia.
Odată admis, trebuie să vă înregistraţi
prezenţa în ţară la autorităţi;

•

Fie să intraţi în Irlanda în calitate de turist, să
găsiţi şi să vă înscrieţi în cadrul unei şcoli
acreditate şi apoi să solicitaţi permisiunea de
şedere în Irlanda cu scopul de a studia, prin
înregistrarea prezenţei dumneavoastră în ţară
la autorităţi.
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A. Cum găsesc şi cum mă înscriu în
cadrul unei şcoli acreditate?
►

Găsiţi o şcoală acreditată

Conform noilor norme, dacă doriţi să studiaţi în
Irlanda puteţi face aceasta numai în şcoli şi colegii
acreditate de guvernul irlandez.
Lista cu instituţiile de învăţământ aprobate de
guvern este disponibilă în ‘Internationalisation
Register’ care se găseşte pe site-ul web al
Ministerul Educaţiei (Irish Department of
Education): www.education.ie.
►

Plătiţi taxele şi obţineţi scrisoarea
de confirmare

Dacă cererea de înscriere la şcoala/colegiul ales
de dumneavoastră este admisă, va trebui să plătiţi
apoi taxele corespunzătoare. După achitarea
taxelor, trebuie să solicitaţi o scrisoare care să
confirme că vi s-a oferit un loc şi că aţi plătit
taxele necesare.

B. Cum mă înregistrez în Irlanda?
Dacă proveniţi din afara UE şi veniţi în Irlanda în
scop de studii, trebuie să vă adresaţi Biroului
Naţional de Imigrări al Poliţiei Irlandeze (Garda
National Immigration Bureau) (dacă locuiţi în
Dublin) sau la secţia de poliţie locală (dacă locuiţi
în alte părţi ale ţării). Pentru înregistrare, trebuie
să prezentaţi scrisoarea de confirmare din partea
şcolii/colegiului.
De asemenea, va trebui să dovediţi că aveţi o
asigurare privată de sănătate şi că dispuneţi de
suficienţi bani pentru a vă întreţine pe perioada în
care studiaţi în Irlanda.
Pentru mai multe informaţii despre înregistrarea la
autorităţi, consultaţi secţiunea 5.2 (F) de mai jos.
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5.2 Am nevoie de o viză

pentru a veni în Irlanda

Există trei etape principale implicate în procesul
venirii în Irlanda pentru studii din afara UE dacă
aveţi nevoie de viză pentru a intra în ţară. Acestea
sunt explicate detaliat mai jos:

a. Găsiţi şi înscrieţi-vă în cadrul unei ‘şcoli
acreditate’

b. Depuneţi cerere pentru o viză de studii
c. Înregistraţi-vă prezenţa în Irlanda
Vă rugăm să reţineţi că atunci când depuneţi
cerere pentru viză, sau în momentul intrării în
ţară, va trebui să demonstraţi autorităţilor că aveţi
o asigurare privată de sănătate şi că dispuneţi de
suficienţi bani pentru a vă întreţine pe parcursul
şederii în Irlanda.

A. Cum găsesc şi cum mă înscriu în
cadrul unei şcoli acreditate?
► Găsiţi o şcoală acreditată
Conform noilor norme pentru studenţi (persoane
aflate în Irlanda în scop de studii), dacă doriţi să
studiaţi în această ţară puteţi să o faceţi numai în

şcoli şi colegii acreditate de guvernul irlandez
pentru înscrierea studenţilor străini. Lista cu

instituţiile de învăţământ aprobate este disponibilă
pe ‘Internationalisation Register’ al Department of
Education.
Acesta
se
găseşte
la:
www.education.ie. Ar trebui să verificaţi acest
Registru şi să depuneţi cerere numai pentru
urmarea unui curs oferit de una din
şcolile/colegiile de pe listă.

► Depuneţi cerere pentru urmarea
unui curs
Dumneavoastră, în calitate de viitor student, ar
trebui să depuneţi cerere pentru urmarea unui
curs pe care l-aţi ales din străinătate înainte de
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termenul limită pentru depunerea cererii. Cursul
ar trebui urmat în cadrul uneia dintre şcolile sau
colegiile acreditate din ‘Internationalisation
Register’.

► Plătiţi taxele şi obţineţi scrisoarea
de confirmare
Dacă cererea dumneavoastră este admisă, trebuie
să plătiţi taxele corespunzătoare şi apoi să
solicitaţi o scrisoare care să confirme că vi s-a
oferit un loc şi că aţi achitat taxele necesare.

B. Cum depun cerere pentru o viză
de studii?
Dacă vi s-a oferit un loc în cadrul unei
şcoli/colegiu din Irlanda, puteţi apoi depune
cerere pentru viză, din străinătate, pentru a intra
în Irlanda în vederea începerii studiilor. Cererile
pot fi depuse:
●
●

Prin intermediul Ambasadei sau Consulatului
Irlandez din ţara de reşedinţă.
Prin
intermediul
celei
mai
apropiate
Ambasade sau celui mai apropiat Consulat
Irlandez, în cazul în care nici o instituţie din
cele două nu există în ţara dumneavoastră de
reşedinţă.

Oricând doriţi asistenţă cu privire la depunerea
unei cereri, puteţi contacta Serviciul de Informaţii
al ICI (programul de lucru cu publicul este
prezentat pe coperta spate).
►

Ce documente sunt necesare pentru
a depune cerere?

La cererea pentru viza de studii trebuie să anexaţi
următoarele informaţii şi documente:
●
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Un formular de cerere pentru viză, completat
(Acesta poate fi descărcat de pe site-ul web

●

●
●

●

●
●

al Ministerului Irlandez al Afacerilor Externe
(Irish Department of Foreign Affairs) pe:
(http://www.foreignaffairs.gov.ie/services/vis
a/visaapp.pdf)
Un paşaport valabil (care să fie valabil timp
de cel puţin şase luni de la data la care
trebuie să finalizaţi cursul dumneavoastră în
Irlanda).
Detaliile cu referire la călătoria planificată
O scrisoare din partea şcolii/colegiului în
cadrul căruia aţi fost admis(ă), care să
confirme că aveţi un loc şi că aţi achitat
taxele.
O scrisoare care să menţioneze că dispuneţi
de fondurile necesare acoperirii taxelor şi
dovada că dispuneţi de suficienţi bani pentru
a vă întreţine pe dumneavoastră şi familia
dumneavoastră pe perioada în care vă aflaţi
în Irlanda (de ex. un extras de cont).
Taxa de procesare a cererii pentru viză
Două fotografii de tip paşaport ale
solicitantului.

C. Ce se întâmplă dacă cererea mea
pentru viză este respinsă?
Cererile pentru vize de studii în Irlanda pot fi
refuzate din diferite motive. În cazul în care
guvernul refuză să vă acorde viza, dacă doriţi,
puteţi formula apel la această hotărâre.
Cu toate acestea, înainte de formularea unui apel,
trebuie să vă adresaţi în scris autorităţilor pentru a
solicita motivele respingerii cererii. Această
solicitare trebuie trimisă, în scris, către Ofiţerul
responsabil cu contestaţiile în urma cererilor de
viză refuzate, din cadrul Secţiei pentru Vize a
Diviziei pentru Imigrare şi Cetăţenie (Visa Section
of the Immigration & Citizenship Division) din
cadrul Ministerul Justiţiei, Egalităţii şi Reformei în
Justiţie (Department of Justice, Equality & Law
Reform) (consultaţi pagina cu contacte utile).
După ce aţi fost informat cu privire la motivele
respingerii cererii, puteţi apoi formula apel la
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această hotărâre, scriind ofiţerului responsabil de
înregistrarea apelurilor din cadrul Department of
Justice. Pentru mai multe informaţii, contactaţi
Serviciul de Informaţii din cadrul ICI.

D. Cum mă înregistrez în Irlanda?
Dacă proveniţi din afara UE şi veniţi în Irlanda în
scop de studii trebuie să vă înregistraţi prezenţa în
acest stat la Garda National Immigration Bureau
(GNIB) dacă locuiţi în Dublin, sau la secţia de
poliţie locală, dacă locuiţi în alte părţi ale ţării.
►

Ce documente sunt necesare?

Când mergeţi să vă înregistraţi la poliţie, vi se
solicită să prezentaţi:

●

paşaportul dumneavoastră şi documentele
referitoare la scopul sosirii dumneavoastră în
Irlanda, în acest caz studiile pe care le urmaţi
dovada mijloacelor dumneavoastră financiare
dovada adresei.

►

Ce voi primi când mă înregistrez?

●

●

Când vă înregistraţi, vi se va elibera un Certificat
de Înregistrare (Certificate of Registration)
(cunoscut ca ‘Green Card’). Certificate of
Registration conţine fotografia dumneavoastră şi
indică durata pentru care a fost emisă
permisiunea dumneavoastră de şedere în Irlanda.
Conţine de asemenea o ştampilă (Stamp) al cărei
număr indică motivul pentru care vi s-a acordat
permisiunea de şedere în Irlanda.
Există două tipuri diferite de Stamps pe care este
posibil să le obţineţi în calitate de persoană aflată
în Irlanda în scop de studii:
●
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Dacă studiaţi în cadrul unui colegiu acreditat,
la cursuri de zi de peste 12 luni, vi se va
permite să lucraţi cu jumătate de normă şi vi
se va elibera Stamp No. 2.

●

Dacă urmaţi un curs de mai puţin de 12 luni,
sau în cadrul unei şcoli nerecunoscute, nu vi
se va permite să munciţi şi vi se va aplica

Stamp 2.A.

6 Care
sunt
drepturile
persoanelor
aflate
în
Irlanda în scop de studii?
Drepturile şi beneficiile dumneavoastră în calitate
de persoană aflată în Irlanda în scop de studii
depind în principal de ţara dumneavoastră de
origine, de durata cursului pe care îl urmaţi în
Irlanda şi de tipul colegiului în cadrul căruia
studiaţi.

6.1 Care sunt drepturile mele la
muncă?
A. Studenţi din Uniunea Europeană
Studenţii din UE au drepturi nelimitate la muncă în
Irlanda dacă doresc să muncească şi nu le mai
este necesară permisiunea oficială de a munci în
Irlanda. Cu toate acestea, ei trebuie să depună
cerere pentru un număr PPS la oficiul local de
asistenţă socială.

B. Studenţi din afara UE
În aprilie 2005, guvernul a introdus noi restricţii
cu privire la drepturile studenţilor străini din afara
UE de a munci în Irlanda. Dreptul unui student de
a munci depinde acum de un număr de factori,
inclusiv de locul unde i s-a emis pentru prima dată
viza de studii (consultaţi cele menţionate mai jos).
►

Studenţii cărora li s-a emis o viză de
studii din 18 aprilie 2005

Dacă proveniţi din afara UE şi vi s-a emis o viză
de studii pe sau după 18 aprilie 2005, vi se
11

permite să munciţi numai pe durata studiilor în
Irlanda dacă îndepliniţi un număr de condiţii.
Acestea sunt:
●
●
●

trebuie să urmaţi un curs de zi
acest curs trebuie să aibă o durată de cel

puţin un an
trebuie să obţineţi o calificare în urma
absolvirii cursului recunoscută de către

Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei (Minister of
Education and Science). Pentru o listă a
cursurilor acreditate de guvern, consultaţi
Internationalisation Register de pe site-ul web
al
Department
of
Education:
www.education.ie.

►

Câte ore pot să muncesc?

Dacă v-aţi înscris la un curs pe sau după 18 aprilie
2005 şi îndepliniţi condiţiile de mai sus, puteţi

munci numai:
●

●

►

cu jumătate de normă, până la 20 de ore pe
săptămână,
pe
parcursul
semestrului
şcolar/universitar
cu normă întreagă în perioadele normale de
vacanţă.

Persoanele cărora nu li se permite
să muncească

Dacă nu îndepliniţi condiţiile de mai sus, nu vi se
permite să munciţi legal în Irlanda pe perioada
studiilor dumneavoastră.
Dacă urmaţi un curs de iniţiere sau un curs
pregătitor înainte de a vă înscrie la un curs de zi,
nu vi se permite să munciţi până când nu începeţi
cursul de zi.
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►

Studenţii cărora li s-a emis o viză de
studii înainte de 18 aprilie 2005

Dacă aţi primit permisiunea de a locui şi studia în
Irlanda înainte de 18 aprilie 2005, aceste noi
restricţii referitoare la muncă nu vi se aplică.
Prin urmare, aveţi drept de muncă în Irlanda până
la expirarea vizei de studii. Vi se permite să
munciţi cu jumătate de normă în timpul
semestrului şcolar (20 de ore pe săptămână) şi cu
normă întreagă în perioada vacanţelor, chiar dacă
urmaţi un curs cu o durată mai mică de un an.

C. Când trebuie să încetez să
muncesc?
Dreptul dumneavoastră la muncă în Irlanda va
înceta în momentul expirării vizei dumneavoastră
de studii. În acest moment, va înceta şi

permisiunea dumneavoastră de şedere în Irlanda
şi se aşteaptă ca dumneavoastră să părăsiţi ţara.
Faptul că este posibil ca dumneavoastră să fiţi
angajat temporar nu vă va da dreptul, în sine, de
şedere în Irlanda pentru a munci cu normă
întreagă.

D. Pot să obţin un Work Permit?
Dacă aţi finalizat cursurile şi doriţi să continuaţi să
munciţi în Irlanda, din punct de vedere legal nu vi
se permite să continuaţi să munciţi în Irlanda fără
a vă schimba statutul de imigrare.
În calitate de fost student, pentru a munci în
Irlanda, aveţi nevoie de un permis de muncă (cum
ar fi un work permit sau working visa), emis de
către Ministerul Întreprinderilor, Comerţului şi
Ocupării Profesionale (Department of Enterprise,
Trade and Employment).
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►

Vă rugăm să reţineţi restricţiile:

Unei persoane nu i se permite de obicei trecerea
de la o viză de studii la un work permit pe
perioada şederii în Irlanda.
Dacă doriţi să obţineţi un work permit, de obicei
va trebui să părăsiţi ţara şi să depuneţi cerere
pentru un loc de muncă din străinătate. Dacă vi sa oferit un loc de muncă, angajatorul
dumneavoastră va trebui să depună cerere pentru
un work permit în numele dumneavoastră. Pentru
mai multe informaţii cu referire la acest aspect,
contactaţi Serviciul de Informaţii din cadrul
Immigrant Council of Ireland sau accesaţi site-ul
web al Department of Enterprise: www.entemp.ie

E. Care sunt drepturile mele la locul
de muncă?
Orice persoană posesoare a unui permis de
muncă în Irlanda are aceleaşi drepturi la locul de
muncă, indiferent de naţionalitatea sa. Înseamnă
că aceste persoane au dreptul la un contract legal,
la un program de lucru legal, la un salariu care să
nu fie sub nivelul salariului minim pe economie,
precum şi la concediu integral, la concediu
medical sau concediu de maternitate, conform
dispoziţiilor din legislaţia irlandeză referitoare la
angajare. Pentru mai multe informaţii privind
drepturile dumneavoastră la locul de muncă,
contactaţi Serviciul de Informaţii din cadrul ICI.

6.2 Care sunt drepturile mele la
reîntregirea familiei (‘Family
Reunification’)?
►

Studenţi din UE

Dacă sunteţi student la cursurile de zi din UE, vi
se permite ca soţia sau soţul dumneavoastră şi
copiii sub 18 ani să locuiască cu dumneavoastră în
Irlanda, numai dacă dispuneţi de suficienţi bani
pentru întreţinerea acestora.
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►

Studenţi din afara UE

Dacă proveniţi din afara Uniunii Europene şi
sunteţi student la cursurile de zi în Irlanda, nu
aveţi un drept oficial, reglementat prin lege, la
‘family reunification’.
Cu toate acestea, puteţi depune cerere pentru ca
membrilor familiei dumneavoastră (cum ar fi
soţia/soţul, şi copiii sub 18 ani aflaţi în întreţinerea
dumneavoastră) să li se permită să locuiască cu
dumneavoastră în Irlanda pe perioada pe care
studiaţi.
Acest aspect este condiţionat de faptul de a putea
dovedi că dispuneţi de suficienţi bani pentru
întreţinerea familiei dumneavoastră, fără a avea
nevoie de sprijin din partea statului. Trebuie de
asemenea să prezentaţi asigurarea medicală şi de
sănătate completă, pentru dumneavoastră şi
pentru membrii de familie care locuiesc cu
dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii cu privire la
modalitatea de depunere a cererii pentru ‘Family
Reunification’, vă rugăm consultaţi broşura
elaborată de Immigrant Council of Ireland cu
referire la acest subiect sau contactaţi Serviciul
nostru de Informaţii.

6.3 Care sunt drepturile mele la
asistenţă socială?
Începând din luna mai 2004, orice persoană care
doreşte să depună cerere pentru asistenţă socială
în Irlanda trebuie să treacă un test referitor la
rezidenţă cunoscut ca ‘habitual residence
condition’, indiferent de naţionalitatea sa. Diferite
condiţii sunt implicate, dar în general, înseamnă
că orice persoană care nu fost rezidentă în Irlanda
timp de doi ani anteriori depunerii cererii, poate fi
în situaţia de a nu avea dreptul la beneficiile
asistenţei sociale.
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6.4 Care sunt drepturile mele de
vot?
►

Persoanele cărora li s-a acordat
cetăţenie irlandeză

Cetăţenii irlandezi sau persoanele cărora li s-a
acordat cetăţenie irlandeză au dreptul de a vota la
toate alegerile şi referendumurile locale,
naţionale, europene din Irlanda, dacă numele lor
se află înscris în Registrul cetăţenilor cu drept de
vot.
►

Persoane din UE

Persoanele din Uniunea Europeană aflate în
Irlanda în scop de studii au drept de vot la
alegerile europene şi locale din Irlanda dacă
numele lor este înscris în Registrul cetăţenilor cu
drept de vot.
►

Studenţi din afara UE

Persoanelor din afara UE şi care sunt de obicei
rezidente în Irlanda, li se permite să voteze la
alegerile locale dacă numele lor este înscris în
Registrul cetăţenilor cu drept de vot.
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Doriţi mai multe informaţii
referitoare la drepturile
imigranţilor?
Dacă veţi dori mai multe informaţii referitoare la
drepturile imigranţilor în Irlanda le puteţi obţine
de la Immigrant Council of Ireland prin:
Lecturarea altor broşuri din această serie:
●
●
●

‘Rights to Family Reunification in Ireland’
‘Rights to Long Term Residency and
Citizenship in Ireland’
‘Rights to Leave to Remain in Ireland’

Lecturarea secţiunii de informaţii pentru
imigranţi
(‘Information
for
Migrants
Section’) de pe site-ul nostru web:
www.immigrantcouncil.ie
Contactarea
Serviciului
nostru
Informaţii, gratuit şi confidenţial:

de

ICI oferă un Serviciu de Informaţii gratuit şi
confidenţial referitor la drepturile imigranţilor şi
ale familiilor acestora cum ar fi lucrătorii imigranţi,
studenţii străini, oamenii de afaceri şi vizitatorii.
Sunt disponibile informaţii referitoare la subiecte
precum:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

work permits
working visas şi authorisations
business permits
vize de studii
‘family reunification’
cetăţenie şi rezidenţă
permisiune de şedere
regularizare
vize de turist/vize de vizitator
informaţii despre alte servicii.

Pentru programul de lucru cu publicul şi
modalităţile de contactare ale Serviciului de
Informaţii din cadrul ICI consultaţi broşura
pe verso.
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Alte contacte utile
Department of Education and Science
(Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei)
Marlborough Street, Dublin 1
+ 353 1 873 4700
www.education.ie

Visa Office (Biroul pentru Vize)

Department of Foreign Affairs (Ministerul
Afacerilor Externe)
13/14 Burgh Quay, Dublin 2
+ 353 1 663 1000
www.foreignaffairs.gov.ie

Garda National Immigration Bureau
13/14 Burgh Quay, Dublin 2
+ 353 1 666 9100
e-mail: gnib@iol.ie

Passport office (Biroul Paşapoarte)
Setanta Centre, Molesworth Street, Dublin 2
+ 353 1 671 1633/ Lo-Call (din afara oraşului
Dublin, în Irlanda): 1890 426888

Immigration and Citizenship Division
Department of Justice, Equality & Law Reform
13/14 Burgh Quay, Dublin 2
+ 353 1 616 7700
www.justice.ie

Information Service of the Department
of Social and Family Affairs (Serviciul
de Informaţii din cadrul Ministerului
Afacerilor Sociale şi Familiei)
Áras Mhic Dhiarmada
Store Street, Dublin 1
+ 353 1 704 3000
www.welfare.ie
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Irish Council for Overseas Students
(Consiliul Irlandez pentru Studenţii din
Străinătate)
41 Morehampton Road, Dublin 4
+ 353 1 660 5233
www.icosirl.ie

Education Ireland

IPC House
35-39 Shelbourne Road, Dublin 4
+ 353 1 6144836
www.educationireland.ie
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