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Sunt angajat/liber-profesionist dar nu de 5 ani fără întrerupere - ce trebuie să fac pentru a depune cererea la 

sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit? 

Dacă sunteți resortisant din SEE și ați fost angajat sau liber-profesionist în Regatul Unit în trecut dar ați întrerupt 

activitatea din cauza pensionării/incapacității/serviciului în străinătate și ați dori să rămâneți în Regatul Unit după 

decembrie 2020, trebuie să depuneți o cerere pentru statutul de rezident permanent la sistemul de înregistrare 

a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit. 

Care sunt criteriile pentru a depune cererea? 

În plus față de criteriile generale privind cazierul judiciar și dacă nu apare niciun eveniment fortuit (vedeți nota 

noastră informativă referitoare la [Cine poate depune cerere la sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în 

vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit?], va trebui să îndepliniți UNUL dintre următoarele 

criterii: 

• Ați locuit în Regatul Unit timp de peste 3 ani și ați fost angajat sau liber-profesionist timp de cel puțin

12 luni chiar înainte de a vă încheia activitatea în calitate de angajat sau liber-profesionist deoarece v-

ați pensionat (fie că ați atins vârsta legală pentru pensie de stat, fie că v-ați pensionat anticipat);

• Ați locuit în Regatul Unit timp de peste 2 ani și ați fost angajat sau liber-profesionist, dar ați întrerupt

activitatea din cauza unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care vă dă dreptul la o

pensie ce trebuie plătită integral sau parțial de către o instituție din Regatul Unit; sau

• Ați locuit în Regatul Unit timp de peste 3 ani și ați fost angajat sau liber-profesionist chiar înainte de a

deveni angajat sau liber-profesionist într-o altă țară din UE, dar v-ați păstrat un loc de ședere în

Regatul Unit și reveniți aici cel puțin o dată pe săptămână.

Ce dovezi trebuie să furnizez? 

La fel ca în cazul altor cereri la sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de 

ședere în Regatul Unit, va trebui să faceți dovada identității (pașaport sau card de identitate național). 

Dacă depuneți cererea în calitate de pensionar, va trebui să faceți dovada angajării timp de cel puțin 12 luni până 

la pensionare (de ex. formularele P45/P60, state de plată) și dovada pensionării (de ex. formular HMRC, scrisoare 

de la angajator, taloane de pensie). 
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Dacă depuneți cererea în calitate de persoană aflată în incapacitate, va trebui să faceți dovada faptului că sunteți 

în incapacitate permanentă și că aceasta a fost determinată de un accident de muncă sau o boală profesională 

(de ex. o scrisoare de la un medic de spital). În plus, va trebui să faceți dovada faptului că primiți o pensie de la o 

instituție din Regatul Unit (de ex. taloane de pensie). 

Dacă depuneți cererea în calitate de persoană care lucrează acum într-o altă țară din UE, va trebui să faceți dovada 

angajării anterioare în Regatul Unit timp de peste 3 ani (de ex. formulare P60/P45, state de plată) și dovada 

angajării actuale în altă țară din UE (de ex. state de plată sau scrisoare din partea angajatorului). În plus, va trebui 

să faceți dovada păstrării unui loc de ședere în Regatul Unit (de ex. facturi de utilități, bilete de călătorie). 

 


