
Based on the Public Interest Law Project's infosheet
 



La 31 octombrie 2019 Regatul  Unit al  Marii  Britanii  și  Ir landei de Nord (UK) se va retrage din
Uniunea Europeană (UE).  Cetățenii  UE vor trebui să solicite un nou statut - ‘Stabil it  în UK’
(”settled status”) .  Procesul de înregistrare va f i  deschis până la 30 iunie 2021.Dacă nu există 
acord între UK și  UE, procesul de înregistrare se va încheia pe 31 Decembrie 2020. Această
broșură prezintă,  pe scurt,  informații le de care aveți  nevoie pentru a vă înregistra și  pentru
a vă cunoaște drepturi le.   Dacă aveți  întrebări  la care informații le de aici  nu răspund
solicitați  mai multe informații .  Puteți  să contactați  The AIRE Centre folosind detal i i le de
contact de pe ultima pagină.
 
Cine poate solicita noul statut?
-       un cetățean al  Uniunii  Europene
-      un cetățean dintr-o țară terță care are un permis de rezidență biometric sau un permis
de rezidență permanentă emis în baza Reglementări lor privind Imigrația (EEA / Spațiul
Economic European) din 2016 ( iar cererea a fost făcută pe sau după 6 apri l ie 2015)
-       membrii  de famil ie ai  unui cetățean UE - soț,  partener,  copii ,  părinți  și  alte rude aflate 
în întreținere.
 
Este necesar să vă f i  mutat în UK până la data de 31 decembrie 2020.
 

Ce se întâmplă dacă nu mă înregistrez?
Dacă nu vă înregistrați  pănă la 31 Decembrie 2020 sau 30 June 2021 veți  deveni
persoană nedocumentată.  Asta înseamnă că nu veți  putea lucra sau accesa
ajutoare de stat,  nu aveți  drept de locuit  sau servici i  de sănătate gratuite.  
Veți  f i    expus(ă)  r iscului  de a f i  îndepărtați  de pe teritoriul  UK.
 

Cât va costa?
Iregistratea pentru statut în UK va f i  gratuită când procesul va începe efectiv pe 30 martie
2019.  Dacă doriți  a jutor pentru a aplica puteți  să ne contactați  pentru a f i  direcționați  către
consil ieri    experimentați .  Nu ar trebui să plătiț i  pe nimeni  sute de l ire pentru a aplica
pentru d-voastră.  Este un proces simplu care nu ar trebui să dureze mai mult de oră dacă
aveți  actele necesare pregătite.
 
Cum pot face cererea?
Cereri le vor putea f i  făcute între 29 martie 2019 și  30 iunie 2021.  Cereri le trebuie să f ie
completate online (este posibi l  ca,  la o dată ulterioară,  să f ie disponibile și  formulare pe
hârtie) .    Va trebui să vă puteți  scana documentele de identitate cu un telefon Android (nu I-
Phone).  Dacă nu aveți  telefon Android puteți  să accesați  servici i  de scanare la 2 centre din
Londra pentru un preț de £14.  Aceste locați i  sunts:

- Hackney - 1  Hil lman Street,  London, E8 1DY –   Marți  1 .30pm - 4pm Joi  9am - 11 .30am –
fără programare
- Southwark - Southwark Register Office,  34 Peckham Road, London, SE5 8QA –
proramați-vă   pe site-ul Southwark Council  

 
 Pentru mai multe informații, contactați the AIRE Centre: 

020 7831 4276 (luni până vineri - 10.30 am- 6pm)
info@airecentre.org

ianuarie 2020



 
Ce trebuie să prezint pentru a obține statutul de ‘Stabilit  în UK’?
-       un act valabil  de identitate:  un pașaport valabil  sau o carte 
națională de identitate valabilă (un permis de rezidență biometric 
pentru cei  care nu sunt cetățeni UE)
-        1  fotografie t ip pașaport
-       dovada șederi i  în UK (găsiț i  mai jos o l istă de documente/ 
dovezi  pe care le puteți  prezenta)
 
Ce statut voi obține?
Dacă ați  avut o ședere continuă în UK de cel  puțin 5 ani ,  veți  f i  el igibi l  pentru statutul  de
‘Stabil it  în UK’  (Drept de Şedere Permanent)  Puteți  f i  de asemenea el igibi l  pentru statutul
de   ‘Stabil it  în UK’  dacă v-ați  pensionat sau dacă ați  devenit inapt de muncă definit iv
( invalid) .Dacă ați  avut o ședere continuă în UK de mai puțin de 5 ani ,  veți  f i  el igibi l  pentru
statutul  de ‘pre-Stabil it  în UK’ ,  (Drept de Şedere Temporar)  valabil  5 ani .  Veți  putea solicita
statutul  de ‘Stabil it  în UK’  după ce veți  împlini  5 ani  de ședere în UK. Nu va trebui să plătiț i
din nou taxa.
 
           Ce înseamnă ”ședere continuă”?

Șederea continuă în UK înseamnă că nu ați  l ipsit  din UK mai mult de 6 luni ,  în total ,
în orice perioadă de 12 luni .  Șederea continuă este întreruptă dacă:

- Ați  locuit  în UK mai puțin de 5 ani  și  ați  fost/sunteți  la închisoare.  Aceasă regulă
nu se aplică dacă ați  locuit  in UK 5 ani înainte de a merge la închisoare 
- ați  fost îndepărtat/expulzat din UK de către Home Office.

 
Persoanele care au fost  expulzate de Home Office între Noiembrie 2015 și  Decembrie 2017
deoarece nu aveau locuință ar trebui să solicite asistență juridică pentru că acțiunile Home
Office au fost  declarate i legale în Decembrie 2017.
 
Ce drepturi voi avea?
Începând cu date de 7 Mai 2019,  dacă primiți  statutul  de ‘pre-Stabil it  în UK’  (drept de sedere
limitat,  pentru 5 ani) ,  va trebui să dovediți  că sunteți  ‘o persoană cal if icată ’  prin exercitarea
drepturi lor de l iberă circulație prevăzute în Tratatele UE pentru a avea dreptul  la benefici i
de asistență socială și  a jutor pentru locuință.  Aceasta înseamnă că trebuie să f iț i  angajat sau
lucrător independent pentru a accesa benefici i  de asistență socială sau ajutor pentru
locuință.  Dacă sunteți  temporar în incapacitate de muncă (pentru că sunteți  bolnav sau
gravidă) sau dacă sunteți  înregistrat la un Job Centre ca f i ind în căutarea unui loc de muncă,
este posibi l  să aveți  dreptul  la benefici i  de asistență socială și  la  a jutor pentru locuință,  atât
timp cât vă mențineți  statutul  de angajat .
 
Ce se întâmplă dacă Home Office încearcă să mă îndepărteze sau să mă expulzeze?
Dacă atunci când depuneți  cererea de înregistrare este în vigoare un ordin de îndepărtare
sau de refuz al  intrări i  în Marea Britanie sau o decizie de expulzare,  cererea dumneavoastră
va f i  respinsă.  Dacă ordinul e din motiv de ” îndepărtare administrativă” pentru că,    de
exemplu,   nu vă exercitați  drepturi le de Tratat aplicația d-voastră nu va f i  procesată pănă
când ” îndepărtarea administrativă” nu va f i  apelată la tribunal cu success sau executată
 
 



Ce se întâmplă dacă am cazier judiciar?
Solicitanți i  trebuie să declare condamnările penale anterioare din UK sau din alt  stat.  Toate
cereri le vor f i  verif icate în evidențele poliț iei  (Police National  Computer - PNC) și  în Sistemul
de avertizare (Warning Index - sistemul Home Office) .  În funcție de natura infracțiunilor și  de
durata șederii ,  unele cazuri  vor f i  înaintate departamentului  de imigrație (Immigration
Enforcement) pentru a f i  analizate în detal iu.  Dacă sunteți  îngri jorat,  ar trebui să solicitați
asistență juridică înainte de a completa cererea.
 
Ce se întâmplă dacă am fost îndepărtat sau expulzat din UK?
Dacă ați  fost expulzat sau îndepărtat din UK, va f i  luată în considerare perioada de ședere
după ce vi  s-a permis să reveniți  în UK. 
Persoanele care au fost  expulzate de Home Office între noiembrie 2015 și  decembrie 2017 din
cauză că erau fără adăpost ar trebui să solicite asistență juridică,  deoarece acțiunile Home
Office au fost  declarate i legale în decembrie 2017.
 
Ce se întâmplă dacă am călătorit între UK și  țara mea de origine?
Dacă nu ați  absentat din UK mai mult de 6 luni în total ,  în orice perioadă de 12 luni ,  puteți
depune cererea de înregistrare.
 
Ce se întâmplă dacă am fost plecat din UK pentru o perioadă?
Dacă,  după ce ați  fost rezident în UK pentru 5 ani ,  nu ați  absentat 
mai mult de 5 ani consecutivi ,  puteți  depune cererea de înregistrare.
 
Cum voi dovedi că am locuit în UK continuu?
Vi se va solicita să indicați  numărul dumneavoastră de asigurare socială - NINo. Toate cereri le
sunt verif icate în evidențele HMRC (impozite și  benefici i ) .  Dacă aceste verif icări  indică faptul
că ați  avut o ședere continuă pentru cel  puțin 5 ani ,  nu vi  se va solicita niciun alt  document.
Similar,  dacă solicitați  permis de ședere temporar (Limited Leave to Remain) și  verif icări le la
HMRC (impozite și  benefici i )  confirmă faptul  că ați  avut o ședere continuă mai scurtă de 5 ani ,
nu vi  se va cere niciun alt  document.Dacă verif icări le HMRC nu furnizează toate informații le
care vă privesc,  vi  se va solicita să prezentați  alte documente care dovedesc că aveți  dreptul
să obțineți  noul statut (el igibi l itatea) .  
 
Lista documentelor care dovedesc șederea continuă

Extras de cont bancar anual
Scrisoare de la angajator
Formularul  P60 sau P45 care confirmă relația de muncă
Scrisoare de la școală,  colegiu sau universitate
Scrisoare de la un centru rezidențial  de îngri j ire înregistrat 
sau de la alt  furnizor de servici i  de cazare/ locuințe
Contract de închiriere,  cu dovada plăți i  chiriei
Factură pentru plata taxelor locale (Council  Tax Bil l )  sau 
factura de uti l ități ,  inclusiv contractul  de telefonie mobilă
Scrisoare de la o organizație de caritate din UK care confirmă 
faptul  că ați  interacționat cu aceasta
Scrisoare de la doctorul de famil ie confirmand înregistrarea sau programări  cu acesta
 

Aceasta nu este o  l istă care exclude alte  

documente (exhaustivă) .  Dacă aveți  

probleme în procurarea acestor documente,  

ar trebui să solicitați  asistență juridică.


