t anunţarea locului de şedere pe teritoriul R. Cehe în termenele
prevăzute de lege
t WFSJöDBSFBJOWJUBǹJFJ
t FMJCFSBSFBBDUVMVJEPWFEJUPSQSJWJOEǵFEFSFBEFTDVSUǊEVSBUǊTBVB
actului doveditor privind justificarea şederii pe teritoriul ţării (de ex., în
scopul căsătoriei)
t QSFMVOHJSFBǵFEFSJJÔOCB[BWJ[FJEFTDVSUǊǵFEFSF
t DPOUSPMVMMFHBMJUǊǹJJǵFEFSJJ

POLIŢIA PENTRU STRĂINI
rămâne competentă pentru:

Vă veţi adresa secţiei pentru şederea străinilor îndeosebi în cazurile în
care:
t TPMJcitaţi prelungirea vizei de lungă şedere (cererea de acordare a acestei vize se va depune, în continuare, la misiunile diplomatice şi oficiile
consulare ale R. Cehe)
t TPMJDJUBǹJQFSNJTVMEFMVOHǊǵFEFSFTBVQSFMVOHJSFBWBMBCJMJUǊǹJJMVJ
t TPMJDJUBǹJQFSNJTVMEFǵFEFSFQFSNBOFOUǊ
t TPMJDJUBǹJEPDVNFOUVMEPWFEJUPSEFǵFEFSFUFNQPSBSǊQFUFSJUPSJVMǹǊSJJ
(în cazul în care sunteţi cetăţean al UE)
t TPMJDJUBǹJDBSUFBEFǵFEFSFQFOUSVVONFNCSVBMGBNJMJFJ DFUǊǹFBOBM6& 
sau prelungirea ei
t BOVOǹBǹJTDIJNCBSFBMPDVMVJEFǵFEFSFQFUFSJUPSJVMǹǊSJJ EFPBSFDF
intenţionaţi să locuiţi la noul loc mai mult de 30 de zile
t TPMJDJUBǹJFMJCFSBSFBVOVJBDUEPWFEJUPSEFǵFEFSF ÔODB[VMÔODBSFWǊ
aflaţi pe teritoriul ţării în baza vizei de lungă şedere, a permisului de
lungă şedere sau de şedere permanentă, ori, dacă sunteţi cetăţean al
UE sau un membru al familiei sale şi vă aflaţi temporar pe teritoriul
ţării).

Care sunt cazurile în care trebuie să vă adresaţi noilor
FORMAŢIUNI REGIONALE ALE MINISTERULUI DE INTERNE
(Departamentul Politică de azil şi migraţie)?

Schimbări de şedere în scopul desfăşurării activităţilor economice
În cazul în care doriţi să schimbaţi scopul şederii Dvs. în scopul desfăşurării
de activităţi economice, trebuie să vă aflaţi în R. Cehă timp de cel puţin
2 ani. Este o condiţie care le priveşte atât pe persoanele care intenţionează

Cerinţe noi cu privire la dovada asigurării condiţiilor de cazare
În cazul în care cererea pentru permisul de şedere trebuie să fie însoţită
de un act doveditor privind asigurarea condiţiilor de cazare, trebuie să
prezentaţi unul din documentele următoare:
t un act doveditor că sunteţi proprietarul locuinţei sau casei respective
t VOBDUEPWFEJUPSDǊBWFǹJESFQUVMEFBGPMPTJMPDVJOǹBTBVDBTBSFTQFDUJWǊ
t VOBDUMFHBMJ[BUQSJO care persoana care este proprietarul sau beneficiarul cu
drept de a folosi locuinţa sau casa declară că este de acord cu cazarea Dvs.
Niciun alt document nu va fi luat în considerare drept act doveditor
privind asigurarea cazării!
Cazarea poate fi asigurată numai într-un obiectiv destinat locuitului,
cazării sau odihnei.

Condiţii noi privind depunerea cererii
Pentru depunerea cererii privind acordarea permisului de şedere (atât
al celui de lungă şedere, cât şi al celui permanent) sunteţi obligaţi să vă
prezentaţi la formaţiunea competentă a Ministerului de Interne.

Forma nouă a permiselor de şedere
Începând cu luna mai 2011 li se eliberează cetăţenilor din terţe ţări
(nu-i priveşte pe membri ai familiilor cetăţenilor UE) permise de şedere
cu date biometrice. De aceea, trebuie să vă prezentaţi la formaţiunea
competentă a Ministerului de Interne pentru a furniza aceste date
(imaginea facială şi amprenta digitală). Dacă vă aflaţi deja pe teritoriul
R. Cehe şi solicitaţi permisul de şedere, veţi fi convocaţi de Ministerul de
Interne. Ulterior veţi fi chemaţi să ridicaţi permisul.
În cazul în care nu veţi ridica permisul de lungă şedere, procedura va
înceta. În cazul în care nu veţi ridica permisul de şedere permanentă, vi
se poate aplica o amendă.
Permisele deja eliberate rămân valabile până la data expirării valabilităţii
lor sau până la schimbarea datelor cuprinse în ele, iar pe urmă vor fi
înlocuite cu permise biometrice.

Legea în vigoare privind şederea străinilor pe teritoriul R. Cehe (Legea
nr. 326/1999 privind şederea străinilor pe teritoriul Republicii Cehe şi
modificările unor legi, cu modificările şi completările ulterioare) rămâne
în continuare actul juridic care stabileşte condiţiile privind intrarea şi
ieşirea de pe teritoriul Republicii Cehe.
Ultimul ei amendament aduce mai multe modificări. Printre cele mai
importante, menţionăm:

Începând cu anul 2011, Ministerul de Interne preia răspunderea pentru
gestionarea şederilor de lungă durată şi vizelor de lungă şedere.
Această competenţă a fost preluată de la Poliţia pentru străini.

Practic înseamnă că se schimbă formaţiunile care soluţionează
formalităţile legate de şederea pe teritoriul R. Cehe. Totodată se
schimbă şi zonele din care fac parte aceste formaţiuni şi care determină
formaţiunea competentă pentru străinul respectiv.

AMENDAMENTUL LA LEGEA PRIVIND ŞEDEREA
STRĂINILOR – MODIFICĂRI PRINCIPALE

ŞEDEREA PE TERITORIUL REPUBLICII CEHE

Procedura de soluţionare a cererilor pentru acordarea vizei de lungă
şedere/permisului de lungă şedere care a început înaintea intrării în
vigoare a amendamentului la Legea străinilor va fi finalizată conform
reglementării juridice valabile la data înaitării cererii.

ATENŢIE:
Informaţiile prezentate sunt numai orientative – textul complet al Legii
îl veţi găsi la
www.mvcr.cz/cizinci (în limba cehă)

În cazul în care vă aflaţi deja pe teritoriul R. Cehe şi solicitaţi prelungirea
vizei de lungă şedere sau a şederii de lungă durată pe teritoriul ţării, se
solicită să înaintaţi şi un act doveditor privind asigurarea medicală de
călătorie care poate fi convenită numai cu o casă de asigurări care este
autorizată să execute aceste asigurări pe teritoriul Republicii Cehe şi
trebuie convenită pentru asistenţă medicală complexă.

Cerinţe noi referitoare la documentul privind asigurarea medicală
de călătorie
În cazul în care solicitaţi în străinătate o şedere mai lungă de 90 de zile
şi se solicită prezentarea unui document privind asigurarea medicală
de călătorie, asigurarea respectivă trebuie să acopere cheltuielile legate
de servicii medicale care devin necesare şi nu pot fi amânate. Limitele
de despăgubire trebuie să fie de cel puţin de 60 000 EUR. Odată cu
documentul privind asigurarea medicală de călătorie sunteţi obligaţi să
prezentaţi şi traducerea legalizată în limba cehă a contractului de asigurare şi a condiţiilor generale de asigurare. Sunteţi, de asemenea, obligat
să prezentaţi, la cerere, un act doveditor privind plata asigurărilor pentru
toată perioada de şedere solicitată pe teritoriul ţării.

să desfăşoare activitatea economică în mod independent ca persoană
fizică, cât şi pe persoanele care vor desfăşura activitatea economică sub
forma participării într-o societate comercială sau cooperativă.
Ca o nouă cerinţă se solicită să anexaţi la cererea Dvs. privind eliberarea/prelungirea permisului de lungă şedere în scopul desfăşurării de
activităţi economice, următoarele:
t un act doveditor că venitul Dvs. lunar nu este mai mic decât suma
minimului de trai şi a cheltuielilor pentru locuinţă;
t VOBDUEPWFEJUPSEFÔOSFHJTUSBSFÔOUSVOSFHJTUSV PMJTUǊTBVPFWJEFOǹǊ
(de ex. în registrul de mici întreprinzători/registrul comercial);
t EBDǊTVOUFǹJPQFSTPBOǊDBSFEFTGǊǵPBSǊBDUJWJUBUFBFDPOPNJDǊÔO
mod independent, trebuie să anexaţi un act doveditor din partea
autorităţilor competente cu privire la faptul că nu aveţi restanţe la
plata impozitelor şi asigurărilor sociale;
t ÔODB[VMÔODBSFEFTGǊǵVSBǹJBDUJWJUBUFBFDPOPNJDǊTVCGPSNB
participării într-o societate comercială sau o cooperativă, trebuie să
anexaţi un act doveditor că societatea/cooperativa respectivă nu are
restanţe la plata impozitelor şi asigurărilor sociale;
t MBDFSFSF PSEPOBOǹBEFQMBUǊQSJWJOEJNQP[JUVMQFWFOJU

