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Cum se efectuează cererea pentru sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de 

ședere în Regatul Unit? 

Dacă sunteți resortisant al UE sau din Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția sau dacă faceți parte din familia unui astfel de 

resortisant, aveți domiciliul în Regatul Unit și considerați că îndepliniți criteriile de înregistrare în sistemul de înregistrare a 

cetățenilor din UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, puteți trimite o cerere online. 

Care este termenul limită pentru a depune cererea? 

Procesul de depunere a cererii este acum deschis, iar termenul limită general pentru cererile de înregistrare în acest sistem, 

depuse de persoanele cu reședința în Regatul Unit până la finalul anului 2020, va fi 30 iunie 2021. 

Membrii de familie apropiați (soț/soție, parteneri civili, parteneri de durată, copii sau nepoți aflați în întreținere și părinți sau 

bunici aflați în întreținere) care se alătură unui cetățean din UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau Elveția în Regatul Unit 

după 31 decembrie 2020 vor avea la dispoziție trei luni de la sosire pentru a depune o cerere de înregistrare în sistemul de 

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

Ce informații trebuie să furnizez în cerere? 

Fiecare solicitant va avea nevoie de: 

(A) o adresă de e-mail;

(B) dovada identității (mai exact, un pașaport sau o carte de identitate valabilă);

(C) dovada relevantă că se încadrează în una din categoriile de mai sus (de ex. document de ședere permanentă); și

(D) dovada relației cu un membru al familiei (dacă este cazul).

Nu va trebui să alegeți pentru ce statut faceți cererea - Ministerul de Interne va considera în mod automat cererea ca fiind 

pentru statutul de rezident permanent, iar dacă este refuzată din cauza unei durate insuficiente a șederii, va acorda statutul 

de rezident temporar. 

Cum depun cererea? 

Cererea este împărțită în doi pași - (1) dovada identității și (2) completare detaliilor necesare cererii. 
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Cei doi pași sunt prezentați pe site-ul web „Apply for Settled Status”. 

Dovada identității 

Va trebui să utilizați un dispozitiv Android pentru a finaliza acest pas online. Dacă nu aveți un dispozitiv Android, se 

recomandă să împrumutați unul de la un prieten, un membru al familiei sau un coleg. În caz contrar, va trebui să 

trimiteți documentele de identitate la Ministerul de Interne prin poștă sau să mergeți la o unitate de scanare a 

documentului de identitate (vedeți mai jos). 

Pe dispozitivul Android, va trebui să descărcați aplicația „EU Exit: ID Document Check” (Părăsirea UE. Verificarea 

documentului de identitate). După ce o descărcați, vi se va cere să furnizați adresa de e-mail și numărul de telefon și 

să parcurgeți următorii pași: 

(A) să scanați/fotografiați pagina din pașaport cu detaliile dvs. și fotografia; 

(B) să puneți dispozitivul deasupra pașaportului pentru ca acesta să citească cipul încorporat în pașaport; 

(C) să vă scanați fața; și 

(D) să vă fotografiați fața. 

Aplicația vă ghidează la fiecare pas și confirmă când este finalizat procesul, la ce etapă veți continua cu pasul următor 

- completarea detaliilor necesare cererii. 

Dacă nu puteți utiliza un dispozitiv Android pentru a face dovada identității, puteți trimite documentul de identitate 

prin poștă la Ministerul de Interne (după completarea cererii online) sau vă puteți scana documentul de identitate la 

o unitate de scanare a documentelor de identitate (înainte de a completa cererea online). 

Lista unităților care oferă servicii de scanare a documentelor de identitate poate fi accesată pe următorul site web - 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme- id-document-scanner-locations. Rețineți 

faptul că pot fi necesare o programare și o taxă. 

 

 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations
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Și Centrul AIRE, în colaborare cu organizația New Europeans, organizează ateliere privind astfel de cereri în diferite 

locuri și oricine este interesat se poate înregistra pentru a participa gratuit. Detaliile privind următoarele evenimente 

se pot vedea la adresa: https://www.airecentre.org/euss-workshops. 

Completarea detaliilor necesare cererii 

Acest pas se poate realiza pe orice dispozitiv - computer, laptop, telefon mobil sau tabletă (Android sau alt tip). 

Trebuie să reveniți la site-ul web „Apply for Settled Status” și să vă conectați (furnizând numărul documentului de 

identitate și data nașterii) pentru a continua depunerea cererii. 

Vi se va cere să furnizați detaliile documentului de ședere permanentă sau ale permisului de ședere pe durată 

nedeterminată. Dacă nu aveți un document de ședere permanentă sau un permis de ședere pe durată nedeterminată, 

vi se va cere să confirmați adresa curentă din Regatul Unit și numărul național de asigurare. Aceste detalii vor fi 

utilizate de Ministerul de Interne pentru a verifica dacă sunteți rezident în Regatul Unit și dacă sunteți rezident de o 

perioadă mai mare de 5 ani. 

Apoi vi se va cere să completați o declarație privind condamnările penale. 

După ce completați toate detaliile și confirmați că informațiile pe care le-ați furnizat sunt corecte, va apărea un ecran 

care: 

(A) confirmă că „you will be considered for settled status” (veți fi avut în vedere pentru statutul de rezident 

permanent) - dacă sunteți de acord cu această decizie preliminară, puteți face clic pe „Submit Application” 

(trimiteți cererea), iar cererea dvs. va fi finalizată; sau 

(B) specifică faptul că pe baza înregistrărilor „you have been continuously resident for less than 5 years” (sunteți 

rezident fără întrerupere o perioadă mai mică de 5 ani) - dacă sunteți de acord cu această decizie preliminară, 

puteți face clic pe „Submit Application” (trimiteți cererea), iar cererea dvs. va fi finalizată. Dacă nu sunteți de 

acord cu această decizie preliminară, veți putea să încărcați dovezi prin care să faceți dovada rezidenței de peste 

5 ani (veți putea vedea pentru ce ani 

https://www.airecentre.org/euss-workshops
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trebuie să furnizați dovada). După ce încărcați toate dovezile relevante, puteți 

să faceți clic pe „Finish and submit” (finalizați și trimiteți), iar cererea dvs. va fi finalizată. 

Se aplică o taxă pentru cerere? 

Nu, cererea este gratuită. 

Ce se întâmplă după ce depun cererea? 

Informațiile privind evenimentele ulterioare depunerii cererii se pot vedea în nota noastră informativă referitoare la [Ce se 

întâmplă după ce se depune cererea de înregistrare în sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii 

noului statut de ședere în Regatul Unit?]. 


