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Cine poate face cererea la sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de 
ședere în Regatul Unit? 

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), prin care li se protejează dreptul de a locui, lucra, studia etc. în Regatul Unit după Brexit. 

Cine poate face cerere? 
Resortisanții din UE, resortisanții din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, precum și membrii familiilor lor 
(de orice naționalitate) pot solicita statutul de rezident permanent sau temporar. 
Dacă sunteți scutiți de controlul imigrațional (de ex. deoarece sunteți diplomat străin sau membru al personalului 
consular), nu trebuie să depuneți cererea. 

Trebuie să depun o cerere dacă am dublă naționalitate britanică? 
Persoanele cu dublă naționalitate britanică nu pot aplica pentru statutul de rezident permanent sau temporar, 
deoarece au dreptul de a locui în Regatul Unit mulțumită naționalității britanice. 

Trebuie să depun o cerere dacă am naționalitate irlandeză? 
Persoanele cu naționalitate irlandeză sau cu dubă naționalitate – din care una este cea irlandeză -  nu trebuie să 
depună o cerere pentru statutul de rezident permanent sau temporar. Aceștia vor continua să beneficieze de 
dreptul de ședere care nu depinde de legislația UE. Cu toate acestea, pot depune cererea dacă doresc acest lucru. 

Trebuie să depun o cerere dacă am deja reședință permanentă în conformitate cu regulile de imigrație actuale 
ale UE? 
Da. Deși veți putea să utilizați statutul de reședință permanentă pentru a face dovada dreptului de a locui, lucra, 
studia etc. în Regatul Unit până cel puțin în decembrie 2020, după această dată resortisanții din SEE și membrii 
familiilor acestora vor avea dreptul de a locui, lucra, studia etc. doar dacă au statutul de rezident permanent sau 
temporar. 

Trebuie să depun o cerere dacă am deja permis de intrare sau ședere pe perioadă nedeterminată? 
Nu trebuie să depuneți cerere pentru sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului 
statut de ședere în Regatul Unit, dar poate doriți să schimbați permisul de intrare sau ședere pe perioadă 
nedeterminată cu statutul de rezident permanent. Beneficiul statutului de rezident permanent este că veți putea 
petrece mai mult timp în afara Regatului Unit fără a vă pierde drepturile. Permisul de intrare sau ședere pe 
perioadă nedeterminată vă permite să petreceți doar 2 ani la rând în afara Regatului Unit, în timp ce statutul de 
rezident permanent vă permite până la 5 ani. 

Care sunt criteriile pentru a putea cere statutul de rezident permanent? 
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Guvernul a decis baza pe care resortisanții din SEE și membrii familiilor lor vor putea obține statutul de rezident 
permanent și temporar în Anexa UE privind regulile de imigrație. 

Resortisanții din UE și membrii familiilor vor fi eligibili pentru statutul de rezident permanent dacă: 

nu există niciun eveniment fortuit care să îi împiedice 
să obțină statutul de rezident permanent; 

Un eveniment fortuit apare dacă 
• la data depunerii cererii pentru statutul de rezident 

permanent persoana care face cererea a lipsit din 
Regatul Unit mai mult de 5 ani consecutivi; sau 

• persoana care depune cererea a fost supusă unui 
ordin de excludere, îndepărtare sau deportare. 

se încadrează în una din categoriile relevante; 
și 

Categoriile relevante sunt: 

• deținerea unui document valid care să certifice 
r
e
ș
e
d
i
n
ț
a 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
ă 
s
a
u 
a 
u
n
u
i 
u
n 
p
e
r
m
i
s 
d
e 
ș
e
d

 



 

Advice Line: +44 20 7831 4276          Fax: +44 20 7862 5765 

       e-mail: info@airecentre.org 

Institute of Advanced Legal Studies, Room 505 

Charles Clore House, 17 Russell Square, London WC1B 5DR 

    Company Limited by Guarantee, Reg. No. 2824400 Charity Registered No. 1090336 

 

 

 

 
Participatory Status 

Organisation No. 
N200600055 

  

• membrii familiei resortisanților din SEE care se 
încadrează în categoriile de mai sus. 

trec de verificarea cazierului judiciar. Unei persoane i se poate refuza cererea 
pe baza infracțiunilor penale comise în trecut (fie în 
Regatul Unit, fie în străinătate). Infracțiunile comise 
anterior datei ieșirii se vor supune regulilor UE existente 
privind deportările. 
Infracțiunile comise ulterior datei ieșirii se vor supune 
regulilor de imigrație generale ale Regatului Unit, care 
oferă o protecție mai redusă împotriva deportării. 
Infracțiunile vor fi avute în vedere în fiecare caz în parte, 
iar cererile nu trebuie refuzate pentru infracțiuni 
minore de timpul amenzilor pentru viteză. 

Dacă nu mă încadrez în niciuna dintre categoriile enumerate mai sus? 
Dacă resortisantul din SEE sau membrul familiei acestuia nu are dreptul la statutul de rezident permanent doar 
pentru că nu a locuit în Regatul Unit timp de 5 ani în continuu (sau o astfel de perioadă relevantă, așa cum se 
stabilește în categoriile de mai sus), atunci va fi eligibil pentru statutul de rezident temporar. 

Statutul de rezident temporar permite resortisanților din SEE și membrilor familiilor acestora să locuiască în 
Regatul Unit timp de până la 5 ani de la data obținerii (și le permite să părăsească Regatul Unit timp de până la 2 
ani fără a-și pierde statutul). Orice persoană cu statul de rezident temporar va putea să depună cerere pentru 
statutul de rezident permanent după ce îndeplinește cei 5 ani de ședere continuă. 

De unde pot obține mai multe informații privind criteriile de eligibilitate? 
Mai multe informații privind fiecare categorie specificată mai sus și privind definirea membrilor de familie se pot 
găsi în fișele noastre informative referitoare la [Am deja un permis de ședere permanentă - 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?, Am deja un permis de intrare/ședere pe durată nedeterminată - 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?, 
Sunt angajat/liber-profesionist dar nu de 5 ani fără întrerupere - de ce am nevoie ca să depun o cererea la sistemul 
de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit? 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?] 

 


