
(EU SETTLEMENT SCHEME) 

SCHEMA PENTRU REZIDENȚĂ 
PENTRU CETĂȚENII UE 

Un ghid care vă informează cum să vă accesați statutul
de rezident online pentru a-l verifica, a-l dovedi statutul
sau pentru a vă actualiza datele personale. 

GHID CU INFORMAȚII SUPLIMENTARE



Este posibil să vă fie mai ușor să parcurgeți acest ghid împreună
cu o persoană care poate folosi un computer sau un
smartphone cu ușurință. O persoană din familia dumneavoastră
sau un prieten vă poate ajuta să parcurgeți toți pașii. 

Încercați să nu divulgați informații personale care trebuie să
rămână confidențiale dacă nu este esențial să faceți acest
lucru. 

Dacă întâmpinați dificultăți folosind acest ghid, puteți găsi
informații de contact pentru a obține ajutor suplimentar pe
ultima pagină. 



VERIFICAȚI ȘI DOVEDIȚI
STATUTUL DUMNEAVOASTRĂ
Acest ghid vă informează cum să vă
accesați statutul de rezident online pentru a-l
verifica, a-l dovedi sau pentru a vă actualiza
datele personale. 
Include o scurtă introducere și un ghid pas
cu pas.
 
Ce ar trebui să fac după ce am aplicat?

Dacă aplicația dumneavoastră este
aprobată, veți primi o scrisoare pe email de
la Home Office (Ministerul Afacerilor Interne)
care va confirma că ați primit statut de
rezident (settled status sau pre-settled
status). Verificați-vă emailul cu regularitate;
nu uitați să verificați și căsuța „spam”,
deoarece este posibil ca emailul să ajungă
acolo. Totuși, trebuie să aveți în vedere
următoarele:

•       nu puteți folosi doar această scrisoare
pentru a vă dovedi statutul de rezident;
•       în general, nu veți primi un document în
formă fizică pe lângă acest email deoarece
statutul dumneavoastră de rezident este
digital. 
 
De ce trebuie să îmi verific sau să
dovedesc statutul de rezident?

Veți fi nevoit(ă) să vă accesați statutul de
rezident online:
•       Pentru a vă verifica statutul settled sau
pre-settled;
•       Pentru a aplica pentru settled status
după ce ați obținut pre-settled status;
•       Pentru a vă actualiza datele personale;
•       Pentru a verifica ce drepturi aveți în
Marea Britanie;
•       Pentru a obține un cod pe care îl puteți
folosi atunci când trebuie să vă dovediți
statutul de rezident. 

Trebuie să vă actualizați datele personale
precum numărul de pașaport, adresa de
email sau numărul de telefon. Dacă nu faceți
acest lucru, puteți întâmpina probleme atunci
când încercați să vă accesați și să vă
dovediți statutul de rezident, Puteți să
demonstrați că aveți drepturi în Marea
Britanie până la data de 30 Iunie 2021
folosind pașaportul sau cardul de
identitate/buletinul (doar dacă sunteți un
cetățean din Uniunea Europeană (EU),
Spațiul Economic European (EEA) sau
Elveția) sau folosind documentul biometric
pentru rezidență.

Pentru a vă accesa statutul de rezident
online, veți avea nevoie de:

Documentul pe care l-ați folosit atunci când
ați completat aplicația (pașaport, card de

identitate/buletin sau document biometric).
Notați numărul de pe acest document și

păstrați aceste date în siguranță în
eventualitatea în care pierdeți documentul

sau nu îl puteți accesa;

Adresa de email sau numărul de telefon pe
care l-ați folosit atunci când ați completat

aplicația;

Data nașterii.
 



CUM ÎMI ACCESEZ STATUTUL
DE REZIDENT ONLINE? 
GHID PAS CU PAS

1. DESCHIDEȚI BROWSERUL DE
INTERNET

Pentru a vă accesa statutul de
rezident, deschideți browser-ul de
internet (de pe telefon, laptop etc.)
și accesați
https://www.gov.uk/view-prove-
immigration-status. 

Apăsați pe „Start now” („Începeți
acum”). 

2. SELECTAȚI DOCUMENTUL DE
IDENTITATE

Selectați documentul pe care l-ați
folosit atunci când ați completat
aplicația. 

3. INTRODUCEȚI DATELE
PERSONALE

Introduceți datele din document
(de exemplu, numărul de
pașaport). 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status


4. INTRODUCEȚI DATA NAȘTERII

Așa cum apare pe documentul
dumneavoastră de identitate.

5. INTRODUCEȚI NUMĂRUL DE
TELEFON SAU ADRESA DE EMAIL

Introduceți numărul de telefon sau
adresa de email folosit(ă) pentru
aplicație (alegeți în funcție de ce
este mai ușor pentru
dumneavoastră să accesați pe
moment).

Veți primi un cod de acces format
din 6 cifre.

6. INTRODUCEȚI CODUL

Verificați-vă telefonul sau adresa
de email și introduceți codul de
securitate. Codul este valid numai
pentru o period limitată de timp și
nu trebuie să îl salvați.

ACUM V-AȚI ACCESAT STATUTUL
DE REZIDENT!

Observați imaginea de pe pagina
următoare. Veți vedea fotografia
dumneavoastră, numele și statutul
de rezident (settled status sau pre-
settled status).



7. VERIFICAȚI STATUTUL
DUMNEAVOASTRĂ DE REZIDENT
 
Această pagină vă informează ce
statut de rezident ați primit și vă
oferă informații suplimentare. Totuși,
această pagină în sine nu
dovedește statutul dumneavoastră
de rezident. Din această pagină
puteți fie să vă dovediți statutul de
rezident („Prove your status”)
(stânga jos) sau să vă actualizați
datele personale („Update your
details”) (dreapta jos). 

Dovediți statutul dumneavoastră
de rezident

8. APĂSAȚI PE „PROVE YOUR
STATUS” („DOVEDIȚI STATUTUL
DUMNEAVOASTRĂ DE REZIDENT”)

Selectați motivul pentru care aveți
nevoie să vă dovediți statutul de
rezident (spre exemplu, pentru a
munci în Marea Britanie). 

9. APĂSAȚI PE „CONTINUE”
(„CONTINUĂ”)

Veți accesa o pagină care vă va
informa cu privire la drepturile
dumneavoastră în Marea Britanie.
Pentru a îi demonstra cuiva că aveți
aceste drepturi (spre exemplu, unui
angajator), apăsați pe „Continue”
(„Continuă”). 



10. OBȚINEȚI UN COD 

Veți primi un cod. Puteți trimite acest
cod prin email. 

Actualizați datele personale

11. NAVIGAȚI ÎNAPOI LA PAGINA
„YOUR STATUS” („STATUTUL
DUMNEAVOASTRĂ DE REZIDENT”)

Pentru a vă actualiza datele
personale, va trebui să navigați
înapoi la pagina „Your status”
(„Statutul dumneavoastră de
rezident”). Apăsați pe „Update your
details” („Actualizați datele
personale”) și selectați informațiile
pe care doriți să le modificați (de
exemplu, numărul de telefon).

12. ACTUALIZAȚI DATELE
PERSONALE

Adăugați noul număr de telefon și
urmați instrucțiunile. 

FINALIZAT! IEȘIȚI DIN CONT

După ce ați terminat, nu uitați să
ieșiți din cont, mai ales dacă folosiți
un dispozitiv pe care îl folosesc și
alte persoane.



Dacă întâmpinați dificultăți sau aveți întrebări suplimentare,
contactați: 

EU Settlement Scheme Resolution Centre 
Telefon: 0300 123 7379 
Din afara Marii Britanii (internațional): +44 203 080 0100
Luni-Vineri de la 8am la 8pm
Sâmbătă-Duminică de la 9:30am la 4:30pm

We Are Digital
visa@we-are-digital.co.uk
Telefon: 03333 445 675
Luni-Vineri de la 9am la 6pm

mailto:visa@we-are-digital.co.uk

