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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: 
 
• Dreptul la reîntregirea familiei în Irlanda 

(‘Rights to Family Reunification 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? 
 
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 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 persoanelor din afara Uniunii 
Europene de a obţine permisiunea de şedere 
pe termen lung sau permanent în Irlanda şi la 
desfăşurarea acestui proces. 
 
[Observaţie: În această broşură, orice referiri 
la persoanele din afara Uniunii Europene 
vizează de fapt persoane din ţări din afara 
Zonei Economice Europene (EEA) şi Elveţia. 
Zona Economică Europeană include ţările din 
Uniunea Europeană precum şi Norvegia, 
Islanda şi Liechtenstein. 
 

2 Cum pot obţine 
permisiunea de şedere 
pe termen lung sau 
permanent în Irlanda?  

 
Dacă proveniţi din afara Uniunii Europene şi 
doriţi să obţineţi permisiunea de şedere pe 
termen lung sau permanent în Irlanda, puteţi 
depune cerere pentru una din următoarele: 
  
2.1 Şedere pe termen lung (‘Long 

Term Residency’)  
2.2 Permisiune de şedere fără 

condiţia referitoare la durata 
şederii (‘Permission To Remain 
Without Condition As To Time’)  

2.3 Cetăţenie irlandeză  
 
Aceste forme diferite de statut în Irlanda vă 
conferă drepturi distincte. De exemplu, dacă vi 
s-a acordat ‘Long Term Residency’, aveţi 
permisiunea de şedere în Irlanda pentru cinci 
ani iniţial, în timp ce dacă vi s-a acordat 
‘permission to remain without condition as to 
time’ sau cetăţenie irlandeză, aveţi dreptul să 
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locuiţi şi să munciţi în Irlanda pe o perioadă 
nedeterminată sau permanent. 
 
Pentru a fi eligibil în vederea depunerii cererii 
pentru oricare dintre aceste forme ale 
permisiunii de şedere în Irlanda, trebuie să 
îndepliniţi un număr de criterii. Detalii 
referitoare la criteriile şi la desfăşurarea 
procesului de depunere a fiecărei cereri sunt 
explicate mai jos. 
 
Vă rugăm să reţineţi că nu este posibil să 
depuneţi cerere pentru oricare dintre aceste 
forme de şedere din afara ţării, prin urmare, 
trebuie să locuiţi deja în Irlanda şi să aveţi o 
altă formă a statutului de imigrare (cum ar fi 
work permit/ working visa/authorisation etc) 
în momentul depunerii cererii.  
 
2.1 ‘Long Term Residency’  
 
Guvernul irlandez a introdus recent o nouă 
formă de şedere în Irlanda numită ‘Long Term 
Residency’. Acest permis acordă persoanelor 
dreptul de a locui şi munci în Irlanda timp de 
cinci ani, fără obligaţia de reînnoire a 
permisiunii de muncă în această perioadă.  
 
► Cine este eligibil să depună 

cerere pentru ‘Long Term 
Residency’? 

 
Pentru a fi eligibil în vederea depunerii cererii 
pentru ‘Long Term Residency’ trebuie ca 
dumneavoastră să fi locuit şi să fi lucrat în 
Irlanda timp de minimum cinci ani fie pe baza 
unor work permits, working visas reînnoite fie 
pe baza unor work authorisations.  
 
Vă rugăm să reţineţi: Perioada de timp 
petrecută în Irlanda în scop de studii sau ca 
solicitant de azil nu este luată în considerare 
în ceea ce priveşte perioada de timp necesară 
depunerii cererii pentru un permis de ‘long 
term residence’. 
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► Cum depun cerere pentru ‘Long 
Term Residency’? 

 
Puteţi depune o cerere pentru ‘Long Term 
Residency’ scriind la Divizia Generală de 
Imigrare (General Immigration Division) din 
cadrul Ministerului Justiţiei, Egalităţii şi 
Reformei în Justiţie (Department of Justice, 
Equality and Law Reform) (consultaţi pagina 
cu contacte utile). Cererea trebuie expediată 
prin poştă, recomandată. 
 
► Ce ar trebui să includ în cerere? 
 
Cererea dumneavoastră ar trebui să includă: 
 
• numele dumneavoastră 
• numărul dumneavoastră de referinţă 

atribuit de Department of Justice (de ex: 
69 /anul) 

• o copie după Certificatul de Înregistrare 
actual (Certificate of Registration) 
(cunoscut ca ‘Green card’) 

• o copie după work permit, authorisation 
sau working visa actuale 

• o copie completă după paşaportul 
dumneavoastră actual (şi după paşaportul 
vechi, dacă acesta conţine ştampile/vize 
din perioada respectivă de cinci ani) 

 
În cazul în care Ministerul are nevoie de 
documente suplimentare după ce a primit 
cererea dumneavoastră, acestea vă vor fi 
solicitate în scris.  
 
► Cât durează până la primirea 

unei hotărâri?  
 
Perioadele de procesare variază pentru toate 
cererile, prin urmare nu este întotdeauna 
posibil să estimăm durata până la primirea 
unei decizii asupra unei cereri pentru ‘Long 
Term Residency.’ Pentru mai multe informaţii 
referitoare la perioadele estimate de procesare 
de la momentul depunerii cererii 
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dumneavoastră, contactaţi Serviciul de 
Informaţii din cadrul ICI. 
 
► Care sunt drepturile mele dacă 

mi se acordă ‘Long Term 
Residency’? 

 
Dacă cererea dumneavoastră este acceptată, 
veţi primi o scrisoare care va menţiona faptul 
că vă calificaţi pentru ‘long term residency’. 
Apoi, va trebui să prezentaţi această scrisoare 
la cea mai apropiată secţie de poliţie (sau la 
Biroul Naţional de Imigrări al Poliţiei Irlandeze 
(Garda National Immigration Bureau) dacă 
locuiţi în Dublin), unde vi se va emite un 
Certificat de Înregistrare (Certificate of 
Registration) cu Ştampila patru (Stamp Four).  
 
Această ştampilă va dovedi că aveţi dreptul la 
muncă sau de a iniţia o afacere timp de cinci 
ani, fără a fi necesar un work permit. Această 
permisiune de muncă vă oferă o libertate de 
mişcare între angajatori şi diferite sectoare de 
pe piaţa locurilor de muncă.  
 
Către sfârşitul perioadei de cinci ani, puteţi 
depune cerere de reînnoire a acestui statut. 
Vă rugăm să reţineţi că, după şederea pe o 
perioadă de cinci ani, puteţi fi eligibil să 
depuneţi cerere pentru cetăţenie sau pentru 
‘permission to remain without condition as to 
time’ (consultaţi Secţiunea 2.3 de mai jos). 
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2.2 ‘Permission To Remain 
Without Condition As To 
Time’ 

 
► Cine poate depune cerere pentru 

‘Permission To Remain Without 
Condition As To Time’? 

 
Dacă locuiţi în Irlanda cu permisiune (în mod 
legal) de opt ani şi nu aţi depus cerere pentru 
cetăţenie (naturalizare), puteţi depune cerere 
pentru ‘permission to remain without condition 
as to time’. Aceasta vă va acorda permisiunea 
de a locui şi munci în Irlanda pe o perioadă 
nedeterminată.  
 
Vă rugăm să reţineţi: Perioada de timp 
petrecută în Irlanda în scop de studii sau ca 
solicitant de azil, nu este luată în considerare 
în cumularea celor opt ani necesari în vederea 
depunerii cererii pentru ‘permission to remain 
without condition as to time’. 
 
► Cum depun cerere pentru 

‘Permission To Remain Without 
Condition As To Time’? 

 
Puteţi depune o cerere pentru ‘permission to 
remain without condition as to time’ printr-o 
scrisoare către Ministrul Justiţiei, Egalităţii şi 
Reformei în Justiţie (Minister for Justice, 
Equality and Law Reform) în care să explicaţi 
situaţia dumneavoastră (inclusiv statutul 
dumneavoastră legal în timpul celor opt ani) şi 
prin care să solicitaţi ca Ministrul să vă acorde 
‘permission to remain without condition as to 
time’ în Irlanda, pe perioadă nedeterminată. 
Scrisoarea trebuie expediată prin poştă, 
recomandată. 
 
Minister for Justice deţine putere de decizie 
(autoritate) deplină să vă acorde sau nu 
‘permission to remain without condition as to 
time’. Dacă doriţi asistenţă cu privire la 
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depunerea unei astfel de cereri, puteţi 
contacta Serviciul de Informaţii din cadrul ICI. 
 
► Cât timp durează până la 

primirea unei decizii? 
 
Perioadele de procesare variază pentru toate 
cererile, prin urmare nu este întotdeauna 
posibil să estimăm durata până la primirea 
unei decizii asupra unei cereri. Pentru mai 
multe informaţii referitoare la perioadele 
estimate de procesare la momentul depunerii 
cererii dumneavoastră, contactaţi Serviciul de 
Informaţii din cadrul ICI. 
 
► Care sunt drepturile mele dacă 

mi se acordă ‘Permission To 
Remain Without Condition As To 
Time’? 

 
Dacă vi se acordă ‘permission to remain 
without condition as to time’, trebuie să vă 
înregistraţi totuşi prezenţa la Garda National 
Immigration Bureau (dacă locuiţi în Dublin) 
sau la secţia locală de poliţie (dacă locuiţi în 
afara oraşului Dublin). În momentul 
înregistrării, vi se va elibera un Certificate of 
Registration, care va dovedi statutul 
dumneavoastră de imigrant (Stamp 6). 
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2.3 Cetăţenie irlandeză 
 
Dacă locuiţi în Irlanda în baza unei permisiuni 
acordate pe un anumit număr de ani, puteţi 
depune cerere, dacă doriţi, pentru dobândirea 
cetăţeniei irlandeze. Există mai multe 
modalităţi de depunere a cererii pentru 
cetăţenie, în funcţie de situaţia 
dumneavoastră. Acestea sunt:  
 
a. Naturalizare 
b. Cetăţenie dobândită pe linie 

descendentă 
c. Cetăţenie dobândită prin naştere 

în Irlanda 
d. Declaraţie referitoare la cetăţenia 

irlandeză în urma căsătoriei cu un 
cetăţean irlandez (Post Nuptial 
Declaration) 

 
a)  Naturalizare 
 
Dacă doriţi să deveniţi cetăţean irlandez, 
puteţi depune cerere pentru un ‘Certificate of 
Naturalisation’ (Dovadă scrisă a cetăţeniei 
irlandeze), prin care dobândiţi cetăţenie 
irlandeză, dacă îndepliniţi anumite condiţii.  
 
► Cine este eligibil să depună 

cerere pentru naturalizare? 
 
Este posibil ca Minister for Justice, Equality 
and Law Reform să vă acorde cetăţenie 
irlandeză prin naturalizare dacă 
acesta/aceasta constată că:  
 
• aveţi vârsta peste 18 ani 
• aveţi o ‘conduită decentă’  
• locuiţi în Irlanda continuu de un an, 

imediat anterior depunerii cererii şi că 
locuiţi în Irlanda de o perioadă totală de 
patru ani din cei opt ani anteriori 
depunerii cererii. 
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• intenţionaţi să locuiţi în continuare în 
Irlanda după naturalizare 

• aţi dat o ‘declaraţie de fidelitate faţă de 
naţiune şi loialitate faţă de stat’.  

 
Vă rugăm să reţineţi: Cererile pentru 
naturalizare nu sunt aprobate în mod automat 
iar Minister for Justice analizează fiecare 
cerere individual. Ministrul deţine putere de 
decizie (autoritate) deplină să vă acorde sau 
nu naturalizarea, chiar dacă îndepliniţi 
condiţiile specificate mai sus. 
 
► Cum depun cerere pentru 

naturalizare? 
 
Puteţi depune o cerere pentru naturalizare 
prin completarea formularelor aferente 
(disponibile la Department of Justice, Equality 
and Law Reform sau la ICI) şi prin returnarea 
acestora la Divizia pentru Imigrare şi 
Cetăţenie (Immigration and Citizenship 
Division) din cadrul Department of Justice, 
Equality and Law Reform (consultaţi pagina cu 
contacte utile).  
 
► Ce documente sunt necesare 

pentru a depune cerere? 
 
Documentele pe care ar trebui să le includeţi 
în cererea dumneavoastră sunt enumerate în 
formularul de cerere pentru naturalizare.  
 
Dacă doriţi asistenţă cu privire la depunerea 
unei astfel de cereri, puteţi contacta Serviciul 
de Informaţii din cadrul ICI. 
 
► Cât durează până la primirea 

unei decizii? 
 
Perioadele de procesare variază pentru toate 
cererile, prin urmare nu este întotdeauna 
posibil să estimăm durata exactă până la 
primirea unei decizii asupra unei cereri. Cu 
toate acestea, la momentul tipăririi, durează 
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aproximativ 24 de luni pentru a primi o decizie 
asupra unei cereri pentru naturalizare. 
 
► Ce ar trebui să fac dacă mi se 

acordă naturalizarea? 
 
Dacă primiţi un răspuns de la Department of 
Justice prin care vi se acordă naturalizarea, ar 
trebui apoi să urmaţi instrucţiunile din 
scrisoare. Acest lucru va include o declaraţie 
de loialitate faţă de stat dată la cel mai 
apropiat tribunal districtual şi apoi expedierea 
acestei declaraţii împreună cu taxa 
administrativă la Department of Justice.  
 
Guvernul solicită plata unei taxe pentru 
completarea cererii dumneavoastră pentru 
naturalizare şi acordare a cetăţeniei irlandeze. 
După ce aţi plătit taxa şi aţi primit ‘Certificate 
of Naturalisation’, puteţi apoi depune cerere 
pentru un paşaport irlandez la Biroul 
Paşapoarte (Passport Office) (consultaţi 
modalităţile de contactare de mai jos). 
 
b) Cetăţenie dobândită pe linie 
descendentă (părinţi irlandezi) 
 
► Cine este eligibil pentru 

cetăţenie dobândită pe linie 
descendentă? 

 
Orice persoană născută în afara Irlandei, ai 
cărei părinţi sau bunici sunt cetăţeni irlandezi, 
poate deveni de asemenea cetăţean irlandez. 
 
► Cum depun cerere pentru 

dobândirea cetăţeniei pe linie 
descendentă? 

 
Aceasta poate fi dobândită prin înscrierea 
naşterii în Registrul Irlandez de Naşteri Străine 
din cadrul Ministerului de Externe (Department 
of Foreign Affairs) din Dublin sau la cea mai 
apropiată misiune diplomatică sau consulară 
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irlandeză. Cererea trebuie depusă la biroul 
responsabil de zona în care locuieşte 
solicitantul în prezent. Informaţii cu privire la 
documentele necesare pentru depunerea 
acestei cereri sunt disponibile la ICI sau la Irish 
Department of Foreign Affairs. 
 
c) Cetăţenie dobândită prin 
naştere în Irlanda 
 
Regula conform căreia orice persoană născută 
în insula Irlandei are dreptul în mod automat la 
cetăţenia irlandeză din momentul naşterii sale, 
nu mai este valabilă.  
 
Eligibilitatea unei persoane pentru dobândirea 
cetăţeniei depinde de un număr de factori, 
inclusiv de momentul naşterii persoanei 
respective şi de naţionalitatea părinţilor 
acesteia. De asemenea, dacă o persoană este 
eligibilă, cetăţenia nu este acordată în mod 
automat şi trebuie dobândită prin depunerea 
unei cereri. 
 
► Cine este eligibil pentru 

dobândirea cetăţeniei prin 
naştere în Irlanda? 

 
Născut/ă la sau înainte de 31 decembrie 2004 
Fiecare persoană născută în insula Irlandei 
înainte de 1 ianuarie 2005 are dreptul la 
cetăţenie irlandeză.  
 
Guvernul irlandez a introdus în ianuarie 2005 
un program prin care se permite părinţilor ne-
irlandezi ai copiilor irlandezi să depună cerere 
pentru permisiunea de şedere în Irlanda. 
Termenul limită pentru depunerea acestor 
cereri a fost 31 martie 2005. 
 
Născut/ă la sau după 1 ianuarie 2005 
O persoană născută în insula Irlandei la sau 
după 1 ianuarie 2005 are dreptul la cetăţenie 
irlandeză numai dacă, la momentul naşterii, 
acea persoană avea un părinte care era: 
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▪ fie cetăţean irlandez sau cu dreptul de a fi 

cetăţean irlandez 
▪ fie o persoană care nu era cetăţean 

irlandez, dar avea calitatea de rezident 
legal în Irlanda de trei din cei patru ani 
imediat anteriori naşterii copilului 
(cunoscută ca ‘reckonable residence’ 
(şedere pe perioadă satisfăcătoare)).  

 
Vă rugăm să reţineţi: Perioada de timp 
petrecută în Irlanda în scop de studii sau ca 
solicitant de azil nu este considerată 
‘reckonable residence’ şi nu este luată în 
considerare în ceea ce priveşte drepturile de 
dobândire a cetăţeniei de către persoana 
născută la sau după 1 ianuarie 2005. 
 
► Cum depun cerere pentru 

dobândirea cetăţeniei prin 
naştere? 

 
În cazul în care copilul dumneavoastră s-a 
născut la sau după 1 ianuarie 2005 şi este 
eligibil pentru a depune cerere în vederea 
dobândirii cetăţeniei (consultaţi cele 
menţionate mai sus), ar trebui să vă adresaţi 
la Passport Office (consultaţi pagina cu 
contacte utile), în vederea depunerii cererii 
pentru un paşaport irlandez pentru copilul 
dumneavoastră.   
 
► Ce documente sunt necesare? 
 
Atunci când vă adresaţi la Passport Office, 
trebuie să aduceţi cu dumneavoastră dovada 
că locuiţi în ţară de trei din cei patru ani 
anteriori, în vederea depunerii cererii pentru 
un paşaport irlandez pentru copilul 
dumneavoastră. 
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d)  Postnuptial Declarations of 
Citizenship  
 
Dacă proveniţi din afara Uniunii Europene şi 
vă căsătoriţi cu un cetăţean irlandez, este 
posibil să fiţi eligibil pentru a dobândi 
cetăţenia irlandeză prin intermediul unei 
‘postnuptial declaration’. Există reguli şi criterii 
diferite pentru eligibilitate, în funcţie de 
momentul în care v-aţi căsătorit. 
 
CU TOATE ACESTEA, VĂ RUGĂM SĂ 
REŢINEŢI:  
 
Orice declaraţii în vederea dobândirii 
cetăţeniei în urma căsătoriei trebuie 
făcute înainte de 30 noiembrie 2005 
întrucât nu este posibil să faceţi o post-
nuptial declaration ulterior acestei date. 
 
Dacă sunteţi interesat să daţi o astfel de 
declaraţie, vă rugăm contactaţi serviciul de 
Informaţii din cadrul ICI cât mai curând posibil 
pentru mai multe informaţii cu privire la 
persoanele eligibile şi la modalitatea de 
depunere a cererii. 
 

3 Care sunt drepturile 
persoanelor posesoare 
de ‘Long Term 
Residency’? 

 
3.1 Care sunt drepturile mele 

de a munci în Irlanda? 
 
Dacă aveţi permisiune de şedere în Irlanda, 
acest lucru nu înseamnă în mod automat că vi 
se permite să munciţi în Irlanda.  
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► Persoanele cărora li s-a acordat 
‘Long term Residency’ şi 
‘Permission to Remain without 
condition as to time’ 

 
Persoanele cărora li s-a acordat ‘long term 
residency’ şi ‘permission to remain without 
condition as to time’ au dreptul de a se angaja 
în Irlanda dacă li se eliberează o ‘Stamp Four’.  
 
► Persoanele cărora li s-a acordat 

cetăţenie irlandeză 
 
Persoanele cărora li s-a acordat cetăţenie 
irlandeză nu au nevoie de un permis pentru 
angajare, cu toate acestea ar trebui să depună 
cerere pentru un număr PPS la cel mai 
apropiat oficiu de asistenţă socială.  
 
► Care sunt drepturile mele la locul 

de muncă? 
 
Orice persoană care are permisiunea de a 
munci 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. 
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3.2 Care sunt drepturile mele 
la reîntregirea familiei 
(‘Family Reunification’)? 

 
► Persoanele cărora li s-a acordat 

‘Long Term Residency’ şi 
‘Permission to Remain without 
condition as to time’ 

 
Deşi nu există nici un drept la ‘family 
reunification’ reglementat prin lege, în general 
persoanelor cărora li s-a acordat ‘long term 
residency’ sau ‘permission to remain without 
condition as to time’ li se permite ca membrii 
de familie apropiaţi (cum ar fi soţul/soţia şi 
copiii minori) să li se alăture în Irlanda.  
 
Minister for Justice deţine puterea deplină de 
decizie să acorde sau nu ‘family reunification’ 
şi nu există nici o garanţie că cererea va fi 
aprobată. Deseori procesarea cererilor 
durează şi sunt necesare dovezi referitoare la 
resurse financiare suficiente pentru 
întreţinerea membrilor de familie pe perioada 
în care aceştia se află aici, întrucât ei nu au 
întotdeauna drept de muncă în Irlanda. 
 
Pentru mai multe informaţii referitoare la 
dreptul de ‘family reunification’, consultaţi 
broşura elaborată de ICI ‘Rights to Family 
Reunification in Ireland’ sau contactaţi 
Serviciul de Informaţii din cadrul ICI. 
 
► Persoanele cărora li s-a acordat 

cetăţenie irlandeză 
 
Persoanele cărora li s-a acordat cetăţenie 
irlandeză pot solicita ca membrii de familie să 
li se alăture în Irlanda în calitate de persoane 
aflate în întreţinerea cetăţenilor irlandezi. Cu 
toate acestea, nu există nici o garanţie că 
cererea acestora va fi aprobată.  
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3.3 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 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. 

 
3.4 Care sunt drepturile mele 

de vot? 
 
► Persoanele cărora li s-a acordat 

cetăţenie irlandeză 
 
Persoanele cărora li s-a acordat cetăţenie 
irlandeză au aceleaşi drepturi ca oricare alt 
cetăţean irlandez. Acest fapt include dreptul 
de vot la toate alegerile şi referendumurile 
locale, naţionale, europene din Irlanda, dacă 
numele lor este înscris în Registrul cetăţenilor 
cu drept de vot. 
 
► Persoanele cărora li s-a acordat 

‘long term residency’ sau 
‘permission to remain without 
condition as to time’ 

 
Persoanelor cărora li s-a acordat ‘long term 
residency’ sau ‘permission to remain without 
condition as to time’ li se permite să voteze la 
alegerile locale din Irlanda dacă sunt rezidente 
în Irlanda iar 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 of International Students in Ireland’ 
• ‘Rights to ‘Family Reunification’ 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 
 
Immigration and 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 1 633 1000 
www.foreignaffairs.gov.ie 
 
Passport Office 
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 
 
Department of Enterprise Trade and 
Employment (Ministerului 
Întreprinderilor, Comerţului şi 
Ocupării Profesionale) 
Davitt House 
65A Adelaide Road, Dublin 2 
Employment Rights, + 353 1 631 3131 
Work Permits, + 353 1 631 3308 
www.entemp.ie 
 
Information Service of the 
Department of Social and Family 
Affair (Serviciul de Informaţii din 
cadrul Ministerului Afacerilor Sociale 
şi Familiei) 
Áras Mhic Dhiarmada 
Store Street, Dublin 1 
Tel: + 353 1 704 3000  
www.welfare.ie 
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