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Sunt membru al familiei al unui resortisant SEE - de ce am nevoie ca să depun o cerere la sistemul de înregistrare a 
cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit? 

Dacă sunteți un resortisant al SEE care este și membru al familiei unui alt resortisant SEE, puteți trimite cererea la sistemul 
de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit cu drepturi depline sau în 
calitate de membru al familiei. 
Dacă nu sunteți un resortisant al SEE dar ați locuit în Regatul Unit cu un resortisant al SEE care are dreptul să depună cererea 
la sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, puteți, de 
asemenea, să depuneți o cerere în cadrul sistemului. 

Care sunt criteriile pentru cererea în calitate de membru al familiei? 
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 următoarele criterii: 

• Resortisantul SEE care este membru dvs. de familie trebuie să fie eligibil pentru statutul de rezident permanent
sau rezident temporar în sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere 
în Regatul Unit și, prin urmare, trebuie să îndeplinească criteriile pentru una dintre categoriile relevante (vedeți 
notele 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?]

• Trebuie să fi locuit în Regatul Unit cu resortisantul SEE; și

• Trebuie să vă încadrați în definiția „membru al familiei” și să furnizați dovezi ale relației (de ex. certificat de 
naștere sau certificat de căsătorie).

Cine este considerat membru de familie? 
Definiția membrului de familie include următoarele: 

(A) soț/soție sau partener civil al resortisantului UE, cu condiția ca această căsătorie sau parteneriat civil să
fi fost încheiate înainte de 31 decembrie 2020;

(B) partener de durată al resortisantului UE, cu condiția ca parteneriatul să fi fost încheiat și să fie de durată
înainte de 31 decembrie 2020 și să rămână de durată la data depunerii cererii;

(C) copil sau alt descendent (de ex. nepot) al resortisantului UE, inclusiv copil sau descendent al
soțului/soției sau partenerului civil -

(1) care să aibă sub 21 de ani;
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(2) care se află în întreținerea resortisantului UE sau al soțului/soției sau partenerului civil 
pentru suport financiar sau material de alt tip, necesar pentru a răspunde nevoilor de trai 
vitale; sau 

(3) dacă resortisantul UE a decedat sau a părăsit Regatul Unit, cu condiția ca acest copil să fi 
participat la cursuri de instruire și să continue să participe la astfel de cursuri; 

(D) părinte sau bunic aflat în întreținere al resortisantului UE sau soț/soție sau partener civil (rețineți faptul 
că întreținerea unui astfel de părinte sau bunic se prezumă); și 

(E) altă rudă a resortisantului UE sau a soțului/soției sau partenerului civil cu domiciliul în Regatul Unit 
înainte de 31 decembrie 2020 și care - 

(1) se află în întreținere, un membru al gospodăriei resortisantului UE sau care are nevoie 
strictă de îngrijire personală din considerente medicale grave, iar o astfel de întreținere a 
existat înainte de 31 decembrie 2020; și 

(2) deține un document de tipul livret de familie SEE, certificat de înregistrare, permis de 
ședere sau permis de ședere permanentă (în cazul rudei soțului/soției sau partenerului 
civil, astfel de documente trebuie să fi fost solicitate înainte de 1 februarie 2017). 

Dacă resortisantul SEE deține un permis de ședere permanentă sau deține un permis de intrare/ședere pe perioadă 
nedeterminată sau a locuit în Regatul Unit timp de cel puțin 5 ani fără întrerupere, atunci următoarele persoane pot depune 
cerere în calitate de membri ai familiei: 

(A) un membru al familiei unui resortisant SEE care a decedat, cu condiția ca membrul de familie să fi locuit 
în Regatul Unit timp de cel puțin 1 an chiar înainte de deces; 

(B) un părinte sau un copil care se încadrează în aliniatul (C) de mai sus; 

(C) un/o fost(ă) soț/soție sau partener civil dacă s-a încheiat căsătoria sau parteneriatul civil (mai exact, 
tribunalul a dat decizia finală) și - 
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(1) căsătoria sau parteneriatul civil a durat timp de cel puțin 3 ani, iar părțile acestuia au locuit în 
Regatul Unit timp de cel puțin 1 an fără întrerupere înainte de a începe procedurile de divorț; 

(2) persoana are custodia sau dreptul la acces la un copil (dacă respectivul copil are sub 18 ani) al 
resortisantului SEE; sau 

(3) dreptul de ședere continuă în Regatul Unit este garantat de situații extrem de dificile (ca, de 
exemplu, violența domestică sau abuzul în timpul căsătoriei sau parteneriatului civil). 

Pot depune cerere în calitate de membru al familiei unui resortisant SEE dacă resortisantul SEE a decedat? 
Da, cu condiția ca: 

(D) resortisantul SEE a locuit în Regatul Unit ca angajat sau liber-profesionist la momentul decesului; 

(E) resortisantul SEE a locuit în Regatul Unit timp de cel puțin 2 ani înainte de deces, sau decesul acestuia a 
fost rezultatul unui accident de muncă sau al unei boli profesionale; și 

(F) ați locuit în Regatul Unit cu resortisantul SEE chiar înainte de decesul acestuia. 

 


