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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? 

Dacă sunteți resortisant SEE și aveți deja un permis de intrare/ședere pe durată nedeterminată și doriți să îl schimbați 
pentru statutul de rezident permanent, puteți face o cerere 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 următoarele criterii: 

• Trebuie să dețineți un document valabil care să certifice dreptul dumneavoastră de intrare sau ședere pe perioadă
nedeterminată în Regatul Unit. Acesta poate fi un document de imigrare biometric valabil, o ștampilă sau o aprobare
valabilă în pașaport (chiar dacă pașaportul este expirat) sau alt document valabil emis de Ministerul de Interne care 
confirmă faptul că persoana are permis de intrare sau ședere pe perioadă nedeterminată. Unul dintre aceste
documente este permisul de ședere albastru/roz, eliberat de Ministerul de Interne, care specifică „indefinite leave
to remain” (permis de ședere pe perioadă nedeterminată); și

• Documentul de intrare/ședere pe perioadă nedeterminată trebuie să fie valabil - nu va mai fi valabil dacă a fost
revocat din motive de ordine publică sau dacă ați părăsit Regatul Unit o perioadă mai lungă de 2 ani.

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 buletin). 

De asemenea, vi se va cere să furnizați detaliile documentului de intrare/ședere pe perioadă nedeterminată. Dacă v-ați pierdut 
documentul de intrare/ședere pe perioadă nedeterminată sau dacă este deteriorat și, prin urmare, detaliile sunt ilizibile, 
Ministerul de Interne va putea verifica evidențele pentru a confirma dacă s-a eliberat un document de intrare/ședere pe 
perioadă nedeterminată valabil (dar poate solicita și alte informații ca, de exemplu, data aproximativă a eliberării sau o copie 
a unui document de intrare/ședere pe perioadă nedeterminată deteriorat/neclar). 

Dacă permisul de intrare sau ședere pe perioadă nedeterminată este anterior datei din evidența Ministerului de Interne, puteți 
să depuneți cererea în cadrul programului Windrush pentru a vi se verifica și certifica statutul. 


