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Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Am inserat mai jos răspunsul la întrebarea dumneavoastră, răspuns pe care am încercat fără succes să vi-l trimitem
cu puţin timp în urmă. Vă rugăm să reţineţi că îndrumările furnizate de serviciul „Europa ta – Consiliere” vă sunt
oferite cu titlu de consiliere independentă şi nu pot fi considerate o opinie a Comisiei Europene, a altei instituţii a
Uniunii Europene sau a membrilor personalului acesteia. De asemenea, aceste îndrumări nu obligă, în niciun fel,
Comisia Europeană sau alte instituţii UE şi naţionale.
Stimate Domn,
Va multumim ca ati contactat Serviciul de Consiliere Europa-Ta !
●Ne pare rău să auzim despre dificultățile cu care vă confruntați în România.
1. Putem confirma că o carte de identitate națională emisă de țara dvs. de cetățenie (Italia) este o formă validă de
identificare pentru scopuri de călătorie și de ședere (se aplică articolele 5 și 8 din Directiva 2004/38) sau când
detineti o rezidenta legala în România atunci cand va adresati unor entități publice sau private, identitatea dvs.
italiană împreună cu certificatul de înregistrare românesc trebuie să fie acceptate fără a impune alte obstacole din
partea autoritatilor din Romania.
●In conformiatate cu Articolul 7 alineatul (1a) din Directiva 2004/38 - textul menționat, care reglementează dreptul de
ședere pentru mai mult de trei luni, toți cetățenii Uniunii au dreptul de ședere pe teritoriul unui alt stat membru pentru
o perioadă mai mare de trei în cazul în care aceștia sunt lucrători, persoane care desfășoară activități independente,
studenți sau persoane cu mijloace suficiente din punct de vedere economic și, în toate cazurile, au o asigurare de
sănătate valabilă în statul membru gazdă, în acest caz în România.
●Dispozițiile privind certificatul de înmatriculare au stabilit că, pentru a fi înregistrați și a primi certificatul de
înregistrare, cetățenii Uniunii Europene se prezintă la oficiul competent teritorial al Inspectoratului General pentru
Imigrari în termen de 3 luni de la data intrării lor pe teritoriul României teritoriu, o cerere însoțită de documentul de
identitate național sau pașaportul valabil, precum și documentele avizate conform legii în funcție de statutul
acestora, formularea exactă este conform prevederilor art. 8 alineatul (3a) din Directiva 2004/38.
●În România, certificatul de înregistrare are în România un cod numeric personal și o adresă care demonstrează
doar o funcție de ședere legală în raport cu autoritățile publice sau private asadar nu are o functie de identificare a
persoanei.
●Conținutul certificatului de înregistrare include următoarele:
- codul țării (ROU);
-titlul documentului (CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE);
- cod numeric personal;
- serii și numere (pre-imprimate);
-nume si prenume;
-data și locul nașterii;
-cetățenie;
-adresa in Romania;
- oficiul teritorial al Inspectoratului General pentru Imigrari care a emis documentul;
- numărul de înregistrare al documentului;
-valabilitate;
- sesizarea autorității competente.
●În România, identitatea persoanei este stabilită cu un act de identitate sau pașaport valabil, prin urmare identitatea
Dvs. italiană trebuie acceptată în România ca dovadă a identității.
●Eventual puteti cere un document oficial in lima romana semnat de oficiul teritorial al Inspectoratului General pentru
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Imigrari http://igi.mai.gov.ro/ro/node/contact care a emis documentul cum ca acest certificat de inregistare impreuna
cu cartea Dvs. de identiatate sau pasaportul italian contin toate elementele legale pentru ca Dvs. sa va puteti adresa
atat sectorului public cat si celui privat in Romania.

2. Remedii:
●Daca in continuare veti intampina dificultati din partea autoritatilor competente care nu recunosc cartea de
identiatate sau pasaportul Dvs. Italian in vederea identificarii Dvs. Pentru a va rezolva problema aveti dreptul sa
primiti asistenta din partea Serviciul SOLVIT sau sa reveniti la Serviciul nostru, pentru a va juta in continuare in
demersul Dvs.
●Formularul de plangere il puteti gasi si on-line la urmatorul link: http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaintform/home?languageCode=ro click pe Soluționarea problemelor legate de nerespectarea de către un organism
public a drepturilor pe care vi le conferă legislația UE (pentru persoane fizice și întreprinderi) , SOLVIT poate
interveni in numele Dvs. pentru a vi se emite un permis de conducere romanesc, intr-un interval de timp cat mai
scurt.
Speram ca aceste informatii va sunt utile. In caz ca doriti informatii sau clarificari suplimentare nu ezitati sa
contactati din nou, Serviciul nostru!
http://ec.europa.eu/eu-rights/enquiry-complaint-form/home?languageCode=ro
Cu Stima,
Serviciul de Consiliere Europa-Ta
Dacă doriţi să ne adresaţi o altă întrebare, vizitaţi site-ul Europa ta - Consiliere. Vă rugăm, nu răspundeţi la acest email.
Solicitarea dumneavoastră inițială a fost:
Buna ziua, sunt cetatean italian cu drept de sedere in Romania. I.G.I. Bucuresti mi-a eliberat un Certificat de
Rezedinta. Ambasada Italiei la Bucuresti, a eliberat o carte de identitate din care rezulta ca am domiciliu la acelasi
adresa din certificat. Problema e ca, de multe ori, cand trebuie sa m-identific la un birou public sau la o banca,
documentele mele sunt refuzate din cauza faptului (sau pretextului) ca carte de identitate este scrisa in limba
italiana. Fiind ca statul roman nu elibereaza buletine pentru cetateni straini cu domiciliu in Romania, cum pot fi
identificat corect?
Cu deosebită considerație,
Serviciul „Europa ta – Consiliere”
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