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Nu am niciun document care să ateste reședința permanentă sau permisul de intrare/ședere pe perioadă 

nedeterminată, dar am locuit în Regatul Unit timp de peste 5 ani - de ce am nevoie pentru a depune cerere la 

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

Dacă sunteți resortisant al SEE și ați locuit în Regatul Unit timp de cel puțin 5 ani fără întrerupere și ați dori să 

rămâneți în Regatul Unit după decembrie 2020, trebuie să depuneți o cerere pentru statutul de rezident 

permanent 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: 

• Ați locuit în Regatul Unit timp de cel puțin 5 ani fără întrerupere. Șederea dumneavoastră trebuie să fie

fără întrerupere (comparativ cu cea fără întrerupere și legală, așa cum se cere prin Regulamentul SEE

privind ședere permanentă). Prin urmare, trebuie doar să demonstrați că nu ați părăsit Regatul Unit mai 

mult de 6 luni în perioada de ședere de 5 ani, dar nu va trebui să faceți dovada activității dumneavoastră 

în acest interval de 5 ani. Șederea conform dreptului derivat/Zambrano (Regula 16 din Regulamentul din 

2016) contează în scopul stabilirii șederii fără întrerupere timp de 5 ani; 

• Nu ați părăsit Regatul Unit mai mult de 6 luni în orice perioadă de 12 luni (cu excepția unei singure 

perioade de absență dintr-un motiv întemeiat, ca, de exemplu, sarcina, nașterea, boală gravă, studii, un 

post peste hotare sau serviciul militar obligatoriu); și 

• Nu ați ispășit niciun fel de pedeapsă cu închisoarea (indiferent de perioadă). Dacă da, perioada de 5 ani se

va relua de la finalul detenției.

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 carte de indentitate/buletin). 

Ministerul de Interne va efectua verificări automate cu HMRC (Oficiul de Venituri și Vamă) și DWP (Departamentul 

de Muncă și Pensionare) (în funcție de adresa și numărul dumneavoastră național de asigurare, dacă există), care 

ar putea furniza toate dovezile necesare cum că ați locuit în Regatul Unit timp de 5 ani fără întrerupere. 
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Dacă aceste verificări nu produc suficiente dovezi (de ex. deoarece nu ați fost angajat și, prin urmare, nu ați plătit 

niciun fel de taxe către HMRC), vi se va cere în timpul procesului de depunere a cererii să furnizați dovezi 

suplimentare pentru a face dovada șederii. Astfel de dovezi pot include impozitele sau facturile de utilități, 

contractele de închiriere, fluturași de salariu sau formularele P45/P60, extrase de cont etc. pentru anii respectivi. 

Dar dacă nu am locuit încă în Regatul Unit timp de 5 ani fără întrerupere? 

Veți fi avut automat în vedere 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. 

 


