MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRARI

NESECRET
Nr: 2675096ISS
Bucuregi,27.09.2016
Exemplar nr. 1

Domnul MAURO GHIGLIA
mauroghigliaegmail.com
Urmare a solicitarilor dumneavoastra adresate Ministerului Muncii,
Familiei Protectiei Sociale i Persoanelor Varstnice, inregistrate cu nr.
8600/DGPDC/SM/ctr/31.08.2016 §i nr. 18902/06.09.2016, care au fost
redirectionate pentru competenta solutionare catre Inspectoratul General
pentru ImigrAri, va aducem la cuno§tinta faptul ca acestea au fost inregistrate
la nivelul institutiei noastre cu nr. 2675096/SS din 08.09.2016 §i respectiv nr.
2675098/SS din 09.09.2016.
Totodata, vä facem cunoscut ca prin internaediul adresei nr.
3317072/DM/S2/SNR din 08.09.2016, structura de specialitate din cadrul
Directiei Migratie a raspuns la clarificarile solicitate.
Cu toate acestea, in considerarea unui raspuns pozitiv i la cele
transmise de catre Ministerul Muncii, Farniliei Protectiei Sociale
Persoanelor Varstnice — ANPDCA, va facem cunoscute urmatoarele
"Cetatenei filipineze Ii pot fi incidente prevederile regimului juridic
aplicabil cetatenilor UE/SEE/Confederatiei Elvetiene §i membrilor de familie
ai acestora, reprezentat de O.U.G. nr.102/2005 republicata, cu modificarile §i
completarile ulterioare, daca sunt indeplinite conditiile pentru atestarea
calitatii de partener al unui cetatean al Uniunii.
Pentru aceasta, este necesar ca cetateana filipineza sa solicite
inregistrarea la sectiunea "membrii de familie/parteneri", ocazie cu care
prezinta urmatoarele documente, dupa caz:
a) cerere tip (se poate descarca in format electronic de pe website I G I sau
se poate completa la ghi§eu);
b) paaport valabil, in original §i copie;
c) copia carpi de identitate/ docurnentul-ui de calatorie §i copia
documentului emis de I.G.I. pentru cetateanul Uniunii al carui partener
este cetateana filipineza;

d) permisul de edere emis de I.G.I. care atesta dreptul de a desf4ura
activitati lucrative;
e) documentul care atesta calitatea de partener; In situatia parteneriatului
inregistrat, documentul care atesta aceasta situatie trebuie sä fie eliberat de
autoritatea cornpetenta din statul membru de origine sau provenienta. In
situatia parteneriatului neinregistrat, cetciteanul Uniunii va da o declaratie pe
pro prie raspundere cã niciunul dintre parteneri nu sunt cascitoriti sau
inregistrati ca parteneri cu alte persoane i va anexa documente pe care le
consider suficiente sà ateste relatia de convietuire.
f) dovada mijloacelor de intretinere i a asigurarii de sanatate care cade in

sarcina cetateanului Uniunii al carui partener este resortisantul statului
tert;
g) dovada achitarii taxelor.
Cu aleasA consideratie,
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