INFORMAȚIE

Card de ședere (permanentă)
Pentru cetățeni ai unor țări terțe care sunt
membrii ai familiei și rude*) ale
cetățenelor/cetățenilor din SEE**) și
cetățenelor elvețiene/cetățenilor elvețieni

MA 35 – Einwanderung
und Staatsbürgerschaft

Sunteți cetățeană/cetățean a/al unei țări terțe și v-ați mutat în Austria împreună cu
membrii familiei dumneavoastră din statele SEE/Elveția și intenționați să vă stabiliți în
Austria pe o perioadă mai lungă de 3 luni?
În acest caz trebuie ca în termen de 4 luni de la intrarea dumneavoastră în Austria să
solicitați personal la Secția 35 a Primăriei (Magistratsabteilung 35) un card de ședere.
Atenție!
Cine nu solicită cardul de ședere la timp, comite o contravenție administrativă și va plăti
amendă.
Cardul de ședere pentru membrii familiilor austriecelor/austriecilor poate fi emis doar dacă
austriaca respectiv austriacul care își reîntregește familia a făcut uz de libera circulație a
lucrătorilor în alt stat membru al SEE sau în Elveția, în calitate de angajată/angajat,
prestând o activitate independentă, în scopul formării sau ca persoană fizică dispunând
de mijloace suficiente de existență.

Birouri competente din Viena:
Secția 35 a Primăriei
(Magistratsabteilung 35)
Biroul „EWR“
Arndtstraße 65-67, scara 1, etaj 1
1120 Viena
Tel.: 01/4000 35338
Fax: 01/4000 99 35310
E-Mail: 50-ref@ma35.wien.gv.at

Program cu publicul:
luni, marți, joi, vineri: ora 8:00-12:00
joi (program suplimentar): ora 15:30-17:30

Mijloace de transport în comun cu care se poate ajunge la noi:
Metrou U6, Autobuz linia 10A sau 63A – stația Niederhofstraße
Autobuz linia 15A - stația Meidling Hauptstraße
Metrou U4 stația Meidling Hauptstraße sau stația Längenfeldgasse
Taxă:
Aproximativ 100 euro.
Această taxă poate crește datorită aplicării unor taxe pentru documentele străine.
Cardul de ședere se eliberează pentru o durată de cinci ani.
După cinci ani de ședere legală și continuă pe teritoriul statului federal Austria poate fi
solicitat un card de ședere permanentă cu valabilitatea de 10 ani.
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Condiții și documente necesare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Formular de cerere completat
Pașaport valabil
1 fotografie actuală biometrică de pașaport (fotografia să nu fie mai veche de
6 luni și să aibă dimensiunile de 3,5 x 4,5 cm)
Titlu anterior de ședere (dacă există)
Dovadă cu privire la raportul de rudenie (de ex. certificat de naștere al
copilului, certificat de căsătorie, certificat de înregistrare a parteneriatului)
Domiciliu înregistrat legal în Austria
Dovezi actuale de venit ale persoanei care a introdus cererea respectiv ale
familiei
Dovada existenței unei asigurări medicale valabile care să acopere toate
riscurile în Austria (adeverință care face dovada calității de coasigurat) (de ex.
casa vieneză de asigurări medicale WGKK)
Pașaport sau buletin/carte de identitate al/a cetățenei/cetățeanului din
SEE/cetățenei elvețiene/cetățeanului elvețian
Înregistrare a cetățenei/cetățeanului din SEE/cetățenei elvețiene/cetățeanului
elvețian la Biroul pentru evidența populației cu domiciliul actual în Austria
Dovadă asupra dreptului la liberă circulație a cetățenei/cetățeanului din
SEE/cetățenei elvețiene/cetățeanului elvețian (de ex. adeverință de
înregistrare (Anmeldebescheinigung), dovezi de venit, extras din datele de
asigurare (Versicherungsdatenauszug), adeverință de lucru sau decizie de
pensionare)
La rude în linie ascendentă (părinți/socrii) și la copii cu vârsta mai mare de 21
ani: dovadă cu privire la asigurarea efectivă a întreținerii.

În cazuri individuale este posibil să fie necesară prezentarea unor documente
suplimentare. Documentele care eventual lipsesc pot fi trimise de către
dumneavoastră ulterior prin poștă, fax sau e-mail.
Toate documentele vor fi prezentate în original și în copie. Multe documente
originale din străinătate trebuie ori să fie legalizate de autoritățile diplomatice ori
acestor documente trebuie să li se aplice o apostilă.
Documentele care nu sunt redactate în limba germană trebuie să fie traduse de o
traducătoare autorizată/un traducător autorizat.

__________________________________________________________________________________________________
*)
Membrii familiei și rudele: soții/soți în calitate de însoțitoare/însoțitor sau soții/soți care se mută după partener/parteneră,
partenere/parteneri înregistrate/înregistrați, rude ale cetățenei/cetățeanului din SEE/cetățenei elvețiene/cetățeanului
elvețian respectiv ale soției/soțului acestuia/acesteia sau ale partenerei/partenerului înregistrate/înregistrat, în linie
dreaptă descendentă (copii, nepoți, ...)/ascendentă (părinți, bunici, ...)
**)

Statele SEE (Spațiului Economic European): toate cele 28 state ale UE***) plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

***)

Statele UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria.
www.einwanderung.wien.at
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