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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: 
 
• Drepturi la şedere pe termen lung şi cetăţenie 

în Irlanda (‘Rights to Long Term Residency 
and Citizenship in Ireland’) 

• Drepturile persoanelor aflate în Irlanda în 
scop de studii (‘Rights of International 
Students 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? 

 
 
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 a 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 (UE), precum şi ale 
cetăţenilor irlandezi, pentru ca membrii de 
familie ai acestora să li se alăture în Irlanda  

• Desfăşurarea acestui proces şi depunerea 
cererilor pentru ’reîntregirea familiei’ (‘family 
reunification’) 

• Drepturile membrilor de familie din 
momentul în care se află în Irlanda. 

 

2 Ce se înţelege prin 
‘Family Reunification’? 

 
În această broşură şi în general, termenul de 
‘Family Reunification’ se referă la procesul prin 
care membrii de familie care s-au separat datorită 
emigrării forţate sau voluntare se reunesc într-o 
ţară, alta decât ţara lor de origine.  
 

3 Cine poate depune 
cerere pentru ‘Family 
Reunification’? 

 
În general, dacă locuiţi în Irlanda în baza unui 
permis (legal) vi se permite să depuneţi cerere 
pentru ca membrii de familie aflaţi în întreţinerea 
dumneavoastră să vi se alăture în Irlanda.  
 
Cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi 
următoarele aspecte: 
 
● În prezent nu există nici un drept la ‘family 

reunification’ reglementat în legislaţia 
irlandeză 

● Nici o cerere nu este aprobată în mod 
automat 

• Nu există nici o garanţie a unui răspuns 
pozitiv 
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• Ministrul Justiţiei, Egalităţii şi Reformei în 
Justiţie (Minister for Justice, Equality and Law 
Reform) deţine puterea de decizie 
(autoritatea) deplină să vă aprobe sau nu 
‘family reunification’ 

• Deseori procesarea cererilor durează şi sunt 
necesare dovezi referitoare la resurse 
financiare suficiente pentru întreţinerea 
membrilor de familie pe perioada în care 
aceştia se vor afla aici 

• În prezent nu există instrucţiuni disponibile 
public referitoare la suma de bani care ar 
constitui ‘resurse financiare suficiente’.  

 
Oricând veţi dori asistenţă cu privire la depunerea 
unei cereri pentru ‘family reunification’, puteţi 
contacta Serviciul de Informaţii al ICI (programul 
de lucru cu publicul este precizat pe coperta 
spate). 
 
► Restricţii pentru membrii de familie 

care necesită viză 
 
Dacă membrii familiei dumneavoastră au nevoie 
de viză pentru a călători în Irlanda, drepturile 
dumneavoastră ca aceştia să vi se alăture în 
Irlanda sunt restrânse. Pentru lista ţărilor ai căror 
cetăţeni nu au nevoie de viză pentru a veni în 
Irlanda, accesaţi site-ul web al Ministerului 
Afacerilor Externe (Department of Foreign 
Affairs): www.foreignaffairs.gov.ie 
 
Restricţiile care se aplică diferă şi depind de locul 
de origine al dumneavoastră (ca persoană care se 
află deja în Irlanda). De exemplu, următoarele 
grupuri de persoane au drepturi diferite când se 
pune problema ca membrii de familie ai acestora 
să li alăture în Irlanda:  
 
3.1 Cetăţeni irlandezi  
3.2 Cetăţeni ai Uniunii Europene 

(UE) 
3.3 Cetăţeni non-UE  
 
[Observaţie: În această broşură, orice referiri la 
persoanele din Uniunea Europeană vizează de fapt 
persoanele din toate ţările din ‘Zona Economică 
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Europeană’ (EEA) şi Elveţia. Zona Economică 
Europeană include ţările din Uniunea Europeană 
precum şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. În 
mod asemănător, orice referire la persoanele din 
afara UE vizează persoanele din afara Zonei 
Economice Europene.] 
 
Următoarele secţiuni oferă o privire de ansamblu 
asupra drepturilor diferitelor categorii de persoane 
ca membrii de familie ai acestora să li se alăture 
în Irlanda (în cazul în care membrii de familie 
necesită viză pentru a călători în Irlanda). 
 
3.1 Sunt cetăţean irlandez 
 
Dacă sunteţi cetăţean irlandez, puteţi depune 
cerere ca soţul/soţia să locuiască cu 
dumneavoastră în Irlanda dacă Ministerul Justiţiei 
(Department of Justice) consideră căsătoria ca 
fiind valabilă şi continuă. Cu toate acestea, nu se 
garantează că cererea dumneavoastră va fi 
aprobată şi este posibil ca Ministrul să refuze să 
vă acorde permisiunea în anumite situaţii.  
 
În prezent, partenerul cu care nu sunteţi căsătorit 
nu are dreptul să vi se alăture. Cu toate acestea, 
este posibil să depuneţi cerere pentru ca 
partenerul dumneavoastră să vi se alăture în 
Irlanda. 
 
Dacă sunteţi irlandez şi copilul (copiii) 
dumneavoastră este (sunt) de asemenea 
irlandez(i), acestuia (acestora) i se permite în mod 
automat să vi se alăture în Irlanda. Cu toate 
acestea, în cazul în care copilul dumneavoastră nu 
este irlandez/cetaţean al UE, va trebui să depuneţi 
cerere pentru ca acesta să vi se alăture, iar 
Minister for Justice deţine autoritatea de a vă 
aproba sau nu cererea pentru ‘family 
reunification’.  
 
3.2 Sunt din Uniunea Europeană 
 
Dacă sunteţi un cetăţean al Uniunii Europene care 
s-a mutat în alt stat membru în interes de 
serviciu, vă aflaţi sub incidenţa legislaţiei 
comunitare. Ca rezultat al acestei mutări, 
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soţul/soţia şi/sau copiii dumneavoastră minori vi 
se pot alătura în Irlanda şi se pot bucura de 
aceleaşi drepturi şi beneficii, supuse cerinţelor 
pentru acordarea vizei.  
 
► Lucrători europeni/Oameni de 

afaceri 
 
Dacă sunteţi din UE (inclusiv EEA şi Elveţia) şi 
lucraţi sau sunteţi liber profesionist în Irlanda, 
puteţi fi însoţit în Irlanda de către: 
 
• soţul/soţia dumneavoastră 
• copiii dumneavoastră sub vârsta de 18 ani 
• alţi copii aflaţi în întreţinerea dumneavoastră 

cu vârsta peste 18 ani şi soţii/soţiile acestora  
• nepoţii aflaţi în întreţinerea dumneavoastră 
• părinţii sau bunicii aflaţi în întreţinerea 

dumneavoastră 
 
► Studenţi din Uniunea Europeană 

(persoane aflate în Irlanda în scop 
de studii)  

 
Dacă sunteţi din UE şi studiaţi în Irlanda, puteţi fi 
însoţit în Irlanda de către soţ/soţie şi de către 
copiii dumneavoastră minori. Trebuie să vă puteţi 
susţine din punct de vedere financiar, atât pe 
dumneavoastră cât şi pe soţul/soţia, precum şi 
orice persoane care vă însoţesc şi se află în 
întreţinerea dumneavoastră şi trebuie să puteţi 
oferi asigurare medicală completă pentru aceştia. 
În prezent, partenerul cu care nu sunteţi căsătorit 
nu are dreptul să vi se alăture. 
 
► Cetăţeni ai Uniunii Europene inactivi 

din punct de vedere economic 
 
Dacă sunteţi cetatean al Uniunii Europene şi 
sunteţi inactiv din punct de vedere economic (de 
ex. dacă aţi ieşit la pensie) puteţi fi însoţit în 
Irlanda de către: 
 
• soţul/soţia dumneavoastră 
• copiii dumneavoastră sub vârsta de 18 ani 
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• alţi copii aflaţi în întreţinerea dumneavoastră 
cu vârsta peste 18 ani 

• nepoţii aflaţi în întreţinerea dumneavoastră 
• părinţii şi bunicii aflaţi în întreţinerea 

dumneavoastră. 
 
Dacă nu munciţi în Irlanda, trebuie să fiţi în 
posesia unei poliţe adecvate de asigurare de 
sănătate, a unor resurse adecvate (din ţara 
dumneavoastră de origine), sau să dispuneţi de 
suficienţi bani pentru a vă susţine soţul/soţia şi 
orice persoane aflate în întreţinerea 
dumneavoastră în Irlanda. 
 
3.3 Sunt din afara Uniunii 

Europene 
 
► Imigranţi posesori ai unei 

autorizaţii de muncă (work 
authorisation) 

 
Dacă sunteţi un cetăean non-UE şi sunteţi în 
posesia unei ‘work authorisation’ (formă a 
permisiunii de muncă), soţul/soţia şi/sau copiii 
dumneavoastră minori vă pot însoţi în Irlanda 
timp de 90 de zile, cu condiţia să puteţi 
demonstra că dispuneţi de suficienţi bani pentru 
întreţinerea acestora cât timp se află în Irlanda.   
 
Dacă membrii familiei dumneavoastră 
intenţionează să stea în Irlanda mai mult de 
nouăzeci de zile, ei trebuie să-şi înregistreze 
prezenţa în stat la Biroul Naţional de Imigrări al 
Poliţiei Irlandeze (Garda National Immigration 
Bureau) (dacă locuiesc în Dublin), sau la secţia de 
poliţie locală (dacă locuiesc în altă parte a ţării). 
Cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că cererile 
pentru ‘family reunification’ nu sunt garantate şi 
sunt supuse autorităţii Minister for Justice. 
 
► Imigranţi posesori ai unei vize de 

muncă (working visa) 
 
Dacă sunteţi în posesia unei ‘working visa’ în 
Irlanda (o formă a permisiunii de muncă), puteţi 
depune cerere ca soţul/soţia şi/sau copiii minori 
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aflaţi în întreţinerea dumneavoastră să vi se 
alăture în Irlanda numai dacă vă aflaţi în Irlanda 
de trei luni. De asemenea, ar trebui să fiţi deja 
angajat atunci când depuneţi cererea şi să puteţi 
să vă întreţineţi familia din punct de vedere 
financiar. Din nou, cererile sunt supuse autorităţii 
Minister for Justice. 
 
► Imigranţi posesori ai unui permis de 

munca (Work Permit) (denumirea 
oficială, ‘Employment Permit’) 

 
Dacă proveniţi din afara UE şi sunteţi în posesia 
unui permis de muncă (work permit) şi dacă 
membrii familiei dumneavoastră (soţ/soţie şi/sau 
copiii minori aflaţi în întreţinerea dumneavoastră) 
au nevoie de viză pentru a călători în Irlanda, 
puteţi în general să depuneţi cerere pentru ‘family 
reunification’ numai dacă vă aflaţi în Irlanda de cel 
puţin un an şi vi s-a oferit un nou contract de 
muncă pentru douăsprezece luni.  Din nou, acest 
lucru depinde de posibilitatea dumneavoastră de a 
vă întreţine familia din punct de vedere financiar 
fără a face uz de fondurile publice, iar cererea 
este supusă autorităţii Minister for Justice.  
 
► Oameni de afaceri din afara Uniunii 

Europene 
 
Dacă proveniţi din afara UE şi sunteţi liber 
profesionist în Irlanda, posesor al unui ‘business 
permit’, puteţi solicita ca soţul/soţia şi/sau copiii 
minori aflaţi în întreţinerea dumneavoastră să vi 
se alăture în Irlanda. Din nou, cererile sunt 
supuse autorităţii Minister for Justice. 
 
► Persoanele care locuiesc în acest 

stat fără permisiune 
 
Dacă locuiţi în Irlanda fără permisiune legală nu 
aveţi dreptul la ‘family reunification’. 
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► Persoanele din afara UE posesoare 
de Drept de Şedere (‘Leave To 
Remain’)  

  
Dacă vi s-a acordat ‘leave to remain’ în Irlanda 
puteţi solicita ca membrii de familie apropiaţi 
(soţ/soţie şi copiii minori) să vi se alăture în 
Irlanda. Deciziile asupra cererilor sunt luate în 
funcţie de caz şi sunt supuse autorităţii Minister 
for Justice. 
 
► Persoane cu statut de refugiat  
 
Dacă vi s-a recunoscut statutul de refugiat în 
Irlanda, aveţi dreptul ca membrii de familie să vi 
se alăture în Irlanda. Un refugiat care: 
 
• este căsătorit, va primi permisiunea de a-şi 

aduce soţul/soţia aici (în cazul în care 
căsătoria continua la momentul depunerii 
cererii pentru azil)  

• are vârsta sub 18 ani şi nu este căsătorit, va 
primi permisiunea de a-şi aduce părinţii aici 

• este un părinte, va primi permisiunea de a-şi 
aduce oricare dintre copiii care au vârsta sub 
18 ani la momentul depunerii cererii. 

 
De asemenea, vi se poate aproba permisiunea de 
a aduce în Irlanda alţi membri de familie aflaţi în 
întreţinerea dumneavoastră.  
 
Pentru mai multe informaţii cu privire la drepturile 
şi beneficiile refugiaţilor, contactaţi Refugee 
Information Service sau Irish Refugee Council 
(consultaţi pagina cu contacte utile). 
 

4 Cum depun cerere pentru 
‘Family Reunification’? 

 
4.1 Membri de familie care nu 

necesită viză 
 
Dacă membrii familiei dumneavoastră nu au 
nevoie de o viză pentru a călători în Irlanda, 
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aceştia pot intra în Irlanda fără a depune o cerere 
în prealabil. La sosirea în ţară, ei trebuie să-şi 
înregistreze prezenţa în stat la Garda National 
Immigration Bureau (dacă locuiesc în Dublin) sau 
la secţia locală de poliţie (dacă locuiesc în altă 
parte a ţării). Vă rugăm să reţineţi, dacă sunteţi în 
posesia unei permisiuni de şedere în Irlanda, 
acest lucru nu vă permite în mod automat să 
munciţi. 
 
4.2 Membri de familie care 

necesită viză 
 
Dacă membrii familiei dumneavoastră au nevoie 
de viză pentru a călători în Irlanda, trebuie ca 
aceştia să depună cerere pentru acordarea unei 
vize de intrare în ţară ca parte a cererii pentru 
‘family reunification’.  
 
► Unde ar trebui să trimit cererea 

mea? 
 
Dacă există o Ambasadă a Irlandei în ţara unde 
locuiesc membrii de familie, cererea pentru viză 
trebuie trimisă la acea Ambasadă. Dacă nu există 
o Ambasadă sau un consulat al Irlandei în acea 
ţară, cererea pentru viză poate fi depusă la cea 
mai apropriată Ambasadă a Irlandei sau direct la 
Biroul pentru Vize din cadrul Ministerului Irlandez 
al Afacerilor Externe din Dublin (Visa Office of the 
Irish Department of Foreign Affairs in Dublin) 
(consultaţi pagina cu contacte utile).   
 
Fiecare cerere pentru acordarea unei vize cu o 
singură intrare costă 60 € şi trebuie completat un 
formular de cerere pentru viză de către fiecare 
membru de familie care efectuează călătoria pe 
bază de paşaport individual. Este important să 
depuneţi cererea pentru viză cu suficient timp 
înaintea efectuării călătoriei iar Department of 
Foreign Affairs vă recomandă să acordaţi cel puţin 
6 – 8 săptămâni pentru procesarea unei cereri 
pentru viză în cazul în care depuneţi cerere din 
străinătate. 
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► Ce urmează? 
 
Department of Foreign Affairs va emite un număr 
de referinţă al vizei iar cererea va fi înaintată 
secţiei ‘Family Reunification’ din cadrul 
Department of Justice, care se va pronunţa 
asupra deciziei finale. 
 
► Ce documente sunt necesare pentru 

a depune cerere? 
 
În cazul în care depuneţi cerere pentru ‘family 
reunification’ trebuie să prezentaţi următoarele 
documente:  
 
• Dovada că aveţi dreptul de a locui în Irlanda, 

cum ar fi o scrisoare prin care vi se aprobă 
rezidenţa, green card, work permit, working 
visa sau business permission. 

• Dovada care să demonstreze relaţia cu 
membrii de familie din străinătate, cum ar fi 
certificate de căsătorie sau certificate de 
naştere 

• Dovada că vă aflaţi în situaţia de a vă 
întreţine membrii de familie când aceştia vor 
ajunge în ţară, cum ar fi extrase de cont şi 
fişe de salariu 

• Fotografii de tip paşaport pentru fiecare 
membru de familie  

• Dovada că membrii de familie se află în 
întreţinerea dumneavoastră (de ex. chitanţe 
care să demonstreze că aţi trimis bani familiei 
în ţara dumneavoastră de origine) 

• Paşaport (paşapoarte). 
 
► Ce se întâmplă dacă primesc un 

răspuns pozitiv? 
 
Dacă cererea pentru viză este aprobată, va fi 
emisă o viză care va specifica termenele de 
valabilitate şi categoria de viză. Vă rugăm să 
reţineţi că o viză vă acordă dreptul de a vă 
prezenta la frontieră şi de a solicita intrarea în 
acest stat dar nu garantează intrarea în stat.  
 
Dacă vi se permite intrarea în ţară şi intenţionaţi 
să staţi pentru o perioadă mai mare decât cea 
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aprobată la intrare, trebuie să vă înregistraţi 
prezenţa la Garda National Immigration Bureau 
(dacă locuiţi în Dublin) sau la secţia locală de 
poliţie (dacă locuiţi în altă parte a ţării) înainte de 
expirarea permisiunii dumneavoastră de şedere în 
ţară.  
 
► Ce se întâmplă dacă primesc un 

răspuns negativ? 
 
Dacă cererea dumneavoastră este respinsă, puteţi 
solicita aducerea la cunoştinţă a motivelor 
respingerii, în scris, în termen de o lună. Când 
acestea vă sunt aduse la cunoştinţă, puteţi 
formula apel la hotărâre, în scris, printr-o 
scrisoare de apel care să specifice motivele 
respingerii vizei. Pentru mai multe informaţii 
referitoare la modul de formulare a unui apel, 
contactaţi Serviciul de Informaţii din cadrul 
Immigrant Council of Ireland. 
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5. Ce drepturi au membrii 
de familie care vin în 
Irlanda? 

 
5.1 Care sunt drepturile mele 

de a munci şi locui în 
Irlanda? 

 
Dacă aveţi permisiune de şedere în Irlanda, acest 
lucru nu înseamnă în mod automat că vi se 
permite să munciţi. Dreptul dumneavoastră la 
muncă în Irlanda depinde de un număr de factori 
cum ar fi ţara dumneavoastră de origine şi 
statutul dumneavoastră în Irlanda (consultaţi cele 
de mai jos). 
 
► Soţii/Soţiile cetăţenilor irlandezi 
 
Dacă aţi venit în Irlanda în calitate de soţ/soţie a 
unui cetăţean irlandez şi vi s-a acordat drept de 
rezidenţă în Irlanda de către Department of 
Justice, beneficiaţi de aceleaşi drepturi de muncă 
ca şi soţul/soţia dumneavoastră. 
 
► Soţii/Soţiile imigranţilor din UE 
 
Dacă proveniţi din afara UE şi v-aţi căsătorit cu un 
cetăţean al UE, vi se permite să locuiţi şi să 
munciţi în UE pe durata căsătoriei şi atâta timp cât 
cetăţeanul din UE este angajat în Irlanda. 
 
► Membrii de familie ai persoanelor 

din UE aflate în Irlanda în scop de 
studii şi ai persoanelor inactive din 
punct de vedere economic 

 
Dacă sunteţi un membru de familie al unei 
persoane aflate în Irlanda în scop de studii sau al 
unei persoane inactive din punct de vedere 
economic şi care este din Uniunea Europeană, 
aveţi următoarele drepturi şi obligaţii:  
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• puteţi locui în Irlanda pe perioada în care 
persoana inactivă din punct de vedere 
economic se află aici 

• puteţi munci în Irlanda dacă sunteţi de 
asemenea cetăţean al UE. Dacă nu sunteţi 
cetăţean al UE, contactaţi ICI pentru mai 
multe informaţii 

• trebuie să depuneţi cerere pentru un permis 
de rezidenţă (residence permit). 

 
► Soţii/Soţiile persoanelor non-UE 

aflate în Irlanda în scop de studii  
 
Dacă aveţi calitatea de soţ/soţie al/a unei 
persoane din afara UE aflată în Irlanda în scop de 
studii, vi se permite să rămâneţi în Irlanda pe 
perioada în care acesta se află aici şi vă poate 
asigura întreţinerea din punct de vedere financiar. 
Cu toate acestea, nu vi se va permite să munciţi 
când veţi veni în Irlanda. 
 
► Membrii de familie ai imigranţilor 

non-UE care posedă work permits  
 
Dacă sunteţi un membru de familie al unei 
persoane din afara UE care posedă un work 
permit în Irlanda, vi se permite să locuiţi aici atâta 
timp cât persoana care lucrează se află în Irlanda 
şi continuă să vă poată întreţine din punct de 
vedere financiar.  
 
Vă rugăm să reţineţi, dacă sunteţi soţ/soţie al/a 
unei persoane care posedă un work permit,  
 
• nu aveţi dreptul să munciţi sau să iniţiaţi o 

afacere în Irlanda (cu excepţia cazului când 
aveţi permisiunea de a munci sau de a iniţia o 
afacere pe cont propriu).  

 
► Soţii/Soţiile imigranţilor non-UE 

care posedă working 
visas/authorisations 

 
Dacă aveţi calitatea de soţ/soţie al/a unui lucrător 
imigrant aflat în posesia unei working visa/work 
authorisation pentru anumite sectoare (de ex. 
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sănătate) în Irlanda, vă puteţi integra pe piaţa 
muncii prin intermediul unui proces special, rapid.  
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la acest 
aspect, contactaţi Serviciul de Informaţii din 
cadrul ICI sau Ministerului Întreprinderilor, 
Comerţului şi Ocupării Profesionale (Department 
of Enterprise, Trade and Employment). 
 
► Membrii de familie ai cetăţenilor 

non-UE care posedă business 
permission  

 
Dacă sunteţi un membru de familie al unei 
persoane din afara UE aflată în posesia unui 
business permit în Irlanda, vi se permite şederea 
în Irlanda atâta timp cât persoana liber-
profesionistă se află încă în ţară şi este capabilă 
să vă întreţină din punct de vedere financiar. 
 
Dacă aveţi calitatea de soţ/soţie al/a unei 
persoane care posedă business permission  
 
● nu vi se permite să munciţi sau să iniţiaţi o 

afacere în Irlanda (cu excepţia cazului când 
aveţi permisiunea de a munci sau de a iniţia o 
afacere pe cont propriu). 

 
► Membrii de familie ai persoanelor 

cărora li s-a acordat ‘leave to 
remain’ 

 
Dacă sunteţi un membru de familie al unei 
persoane căreia i s-a acordat ‘leave to remain’ în 
Irlanda, în general aveţi aceleaşi drepturi ca şi 
persoana căreia i s-a acordat ‘leave to remain’.  
 
► Membrii de familie ai refugiaţilor 
 
Dacă aţi venit în Irlanda în calitate de membru de 
familie al unei persoane cu statut de refugiat, 
aveţi aceleaşi drepturi ca şi un cetăţean irlandez, 
de a: 
 
• căuta şi ocupa un loc de muncă  
• desfăşura activităţi comerciale 
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• călători către şi din Irlanda. 
 
► Care sunt drepturile mele la locul de 

muncă? 
 
Orice persoană care are drept 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. 
 
5.2 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 a fost rezidentă în 
Irlanda timp de doi ani anteriori depunerii cererii 
poate fi în situaţia de a nu avea dreptul la 
beneficiile asistenţei sociale. 
 
5.3 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. 
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► Persoanele din UE 
 
Persoanele din alte ţări din Uniunea Europeană au 
drept de vot la alegerile europene şi locale din 
Irlanda, dacă sunt rezidente în Irlanda şi dacă 
sunt înscrise în Registrul cetăţenilor cu drept de 
vot. Cetăţenii britanici pot de asemenea vota la 
alegerile naţionale din Irlanda dacă numele 
acestora este înscris în Registrul cetăţenilor cu 
drept de vot. 
 
► Persoanele din afara UE 
 
Persoanelor din afara UE şi care sunt 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 doriţi 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 Long Term Residency and 

Citizenship in Ireland’ 
• ‘Rights of International Students 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 de 
Informaţii, gratuit şi confidenţial: 
 
ICI oferă un Serviciu de Informaţii gratuit şi 
confidenţial referitor la drepturile imigranţilor şi 
ale familiilor acestora, cum ar fi lucrătorii 
imigranţi, persoanele aflate în Irlanda în scop de 
studii, 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 
 
Family Reunification Unit  
Immigration & Citizenship Division 
Department of Justice, Equality & Law Reform 
13/14 Burgh Quay, Dublin 2 
+ 353 1 616 7700 
www.justice.ie 
 
Visa Office (Biroul pentru Vize) 
Department of Foreign Affairs 
13/14 Burgh Quay, Dublin 2 
+ 353 1 663 1000 
www.foreignaffairs.gov.ie 
 
Passport office (Biroul Paşapoarte) 
Setanta House,  
Molesworth Street, Dublin 2 
+ 353 1 671 1633/ Lo-Call (din afara oraşului 
Dublin, în Irlanda): 1890 426888 
 
Garda National Immigration Bureau 
13/14 Burgh Quay, Dublin 2 
+ 353 1 666  9100 
e-mail: gnib@iol.ie 
 
Information Service of the Department 
of Social and Family Affairs (Serviciul 
Informaţii din cadrul Ministerului 
Afacerilor Sociale şi Familiei) 
Áras Mhic Dhiarmada 
Store Street, Dublin 1 
+ 353 1 704 3000 
www.welfare.ie 
 
Refugee Information Service 
27 Annamoe Terrace, Dublin 7 
+ 353 1 838 2740 
www.ris.ie 
 
Irish Refugee Council 
88 Capel Street  1 Bank Place 
Dublin 1     Ennis, Co. Clare 
+ 353 1 873 0042  + 353 65 682 2026 
www.irishrefugeecouncil.ie 



 20

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


