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Dreptul de ședere în Regatul Unit după Brexit 

Dacă sunteți resortisant al unui stat din SEE care locuiește momentan în Regatul Unit, vă va interesa, pe bună 
dreptate, care vă vor fi drepturile în Regatul Unit după Brexit. 

Ca parte a negocierilor de ieșire din UE, guvernul Regatului Unit a fost de acord să protejeze drepturile 
resortisanților din SEE și ale membrilor familiilor acestora care locuiesc în Regatul Unit. 

În acest sens, guvernul Regatului Unit a dezvoltat sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii 
noului statut de ședere în Regatul Unit pe baza căruia resortisanții din SEE și membrii familiilor acestora pot cere 
statutul de „rezident permanent” (permis de ședere pe durată nedeterminată) sau „rezident temporar” (permis 
de ședere pe durată limitată). 

Sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit se va 
aplica indiferent dacă Regatul Unit părăsește UE cu sau fără un acord. 

Ce drepturi voi avea imediat după ziua în care are loc Brexitul? 

Până când guvernul Regatului Unit abrogă dreptul la libera circulație și adoptă noua lege a imigrației, regimul 
actual va rămâne în vigoare pentru cei care locuiesc deja în Regatul Unit. 

Asta înseamnă că până în decembrie 2020 (sau mai târziu, dacă Regatul Unit și UE ajung la un acord sau se amână 
ziua Brexitului), resortisanții din SEE și membrii familiilor acestora vor continua să aibă aceleași drepturi de ședere 
și muncă, studiu etc. în Regatul Unit ca și în cazul legislației actuale. 

Cum îmi pot proteja dreptul de ședere în Regatul Unit? 

Pentru a rămâne în Regatul Unit după decembrie 2020 și pentru a prezenta cu ușurință dreptul de ședere, muncă 
și studii în Regatul Unit chiar și anterior acestei date, resortisanții din SEE și membrii familiilor acestora trebuie să 
aplice pentru statutul de „rezident permanent” (permis de ședere pe durată nedeterminată) sau „rezident 
temporar” (permis de ședere pe durată limitată). 

Resortisanții din SEE și membrii familiilor acestora cu statut de rezident permanent sau de rezident temporar vor 
avea dreptul să: 

(a) lucreze în Regatul Unit;

(b) utilizeze Sistemul Național de Sănătate;

(c) se înscrie în sistemul de educație sau să continue să studieze;
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(d) acceseze, dacă sunt eligibili, fonduri publice de tipul indemnizațiilor și pensiilor (deși persoanele cu 
statutul de rezident temporar vor putea face acest lucru doar dacă dovedesc faptul că au un alt 
drept UE de ședere, ca, de exemplu, ca angajați); și 

(e) să călătorească în și în afara Regatului Unit. 

Cei cu statut de rezident permanent vor putea, de asemenea, dacă sunt eligibili, să ceară cetățenia britanică la  
un an de la obținerea statutului de rezident permanent. 
Statutul de rezident permanent va înlocui în fapt statutul curent de ședere permanentă, iar orice persoană care 
nu este eligibilă pentru statutul de rezident permanent din cauza unei perioade de ședere insuficientă în Regatul 
Unit va dobândi statutul de rezident temporar. Statutul de rezident permanent sau de rezident temporar trebuie 
solicitat, nefiind acordat automat. 

Cum pot face o cerere pentru statutul de rezident permanent sau de rezident temporar? 

Resortisanții din SEE și membrii familiilor acestora care se încadrează în oricare dintre categoriile eligibile pentru 
statutul de rezident permanent sau de rezident temporar pot depune cererile online. Mai multe informații privind 
criteriile de eligibilitate și procesul de depunerii a cererii se pot consulta în fișele noastre informative referitoare 
la [Cine poate depune cerere la sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de 
ședere în Regatul Unit? Fișă informativă]. 

 


