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 Ce se întâmplă după ce trimite cererea la sistemul de înregistrare a cetățenilor din UE în vederea obținerii 
noului statut de ședere în Regatul Unit? 

După ce trimiteți cererea pentru statutul de rezident permanent, veți primi o confirmare pe e-mail că s-a primit 
cererea. Această confirmare va specifica numărul cererii și va include un link pentru a vă vedea cererea și pentru 
a putea modifica datele de contact. 

Cât durează până se ia o decizie? 

Rezultatele cererilor sunt de regulă comunicate și, de obicei, veți primi o decizie în decurs de câteva zile de la 
înaintarea cererii. Dacă cererea este mai complexă (de ex. lipsește documentația completă), poate dura câteva 
săptămâni până se ia o decizie. Intervalul actual de prelucrare a cererii poate fi verificat pe următorul site web 
guvernamental - https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-application- processing-
times. 

Cum voi fi informat(ă) dacă cererea mea a fost acceptată? 

Veți primi un e-mail de la Ministerul de Interne care va avea in atașament rezultatul cererii. Acesta va confirma 
că ați primit fie statutul de rezident permanent (permis de ședere pe durată nedeterminată), fie statutul de 
rezident temporar (permis de ședere pe durată limitată), dacă nu aveți încă un domiciliu cu durată suficientă în 
Regatul Unit. 

Nu se va elibera niciun document fizic solicitantului dacă este resortisant din afara SEE, care nu are încă un permis 
de ședere biometric sau dacă a depus cererea în formă tipărită și nu are adresă de e-mail. 

Dacă trebuie să dovediți că aveți statutul de rezident permanent (de ex. unui angajator), va trebui să accesați 
cererea online. Informațiile privind modul de a face acest lucru vor fi incluse în scrisoarea cu decizia primită pe e-
mail. Cu toate acestea, guvernul Regatului Unit a confirmat că până pe data de 1 ianuarie 2021, resortisanții din 
SEE (indiferent de momentul sosirii în Regatul Unit) vor putea face dovada drepturilor lor prezentând pașaportul 
sau cartea de identitate (buletinul). 

De ce cererea mea nu a fost acceptată? 

Înainte de a lua o decizie, Ministerul de Interne vă poate contacta pentru a corecta orice erori cuprinse în cerere 
sau pentru a solicita dovezi suplimentare. 

Dacă cererea vă este refuzată, aveți următoarele opțiuni: 

(A) încărcați dovezi suplimentare pentru a modifica rezultatul;
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(B) depuneți o nouă cerere până pe 30 iunie 2021 (sau 31 decembrie 2020 în cazului unei ieșiri 
„fără acord”); sau 

(C) solicitați revizuirea administrativă a deciziei, folosind cererea online corespunzătoare în decurs 
de 28 de zile de la data primirii e-mailului cu decizia (se va aplica o taxă de £80 de persoană și 
aceasta va fi returnată dacă cererea de analiză administrativă va fi acceptată sau nevalidă). 

Rețineți faptul că dacă Regatul Unit iese din UE fără acord, nu va fi posibil să faceți apel la decizie către First Tier 
Immigration Tribunal (Tribunalul de primă instanță pentru imigrație), ci doar să transferați analiza juridică în 
tribunale, care sunt limitate la analizarea unei erori judiciare. 

Cererea mea a fost refuzată - mă puteți ajuta? 

Centrul AIRE oferă consultanță juridică gratuită resortisanților din SEE, membrilor familiilor acestora și 
persoanelor din sectorul voluntariatului care le asistă. Centrul AIRE dispune de resurse limitate și nu poate ajuta 
pe toată lumea. Cel mai important, de obicei nu putem răspunde solicitărilor urgente. Dacă doriți să primiți 
recomandări din partea Centrului AIRE, cea mai eficientă metodă de contact este pe e-mail la: 
info@airecentre.org. 
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