


În 2021, regulile pentru mulți europeni 
care locuiau în Regatul Unit s-au schim-
bat odată cu încheierea perioadei de 
tranziție de după ieșirea Regatului Unit 
din UE.

Deci, dacă locuiți în Regatul Unit, trebuie să depuneți o cerere prin care să 
solicitați statutul de rezident permanent. Termenul limită este 30 iunie 2021. 
Nu trebuie să depuneți cererea dacă aveți deja autorizație de ședere pe 
durată nedeterminată în Regatul Unit. 

Pentru a face acest lucru, guvernul 
britanic a introdus Sistemul de 
înregistrare a cetățenilor din Uniunea 
Europeană în vederea obținerii noului 
statut de ședere în Regatul Unit (EU 
Settlement Scheme - EUSS). Acest lucru 
permite resortisanților europeni și
membrilor de familie ai acestora să depună o cerere prin care să solicite 
statutul de rezident permanent (autorizație de ședere pe durată 
nedeterminată) sau statutul de rezident temporar (autorizație de ședere 
pe durată determinată) pentru a rămâne în Regatul Unit după Brexit.

Ca parte a negocierilor de retragere 
din UE, guvernul britanic a fost de 
acord să protejeze drepturile 
cetățenilor europeni și ale membrilor 
de familie ai acestora care locuiesc în 
Regatul Unit. 

Informații cheie despre depunerea cererii

Tot ce trebuie să știți despre Sistemul de 
înregistrare a cetățenilor din Uniunea 
Europeană în vederea obținerii noului 
statut de ședere în Regatul Unit



membrilor de familie ai acestora să depună o cerere prin care să solicite 
statutul de rezident permanent (autorizație de ședere pe durată 
nedeterminată) sau statutul de rezident temporar (autorizație de ședere 
pe durată determinată) pentru a rămâne în Regatul Unit după Brexit.

Dacă nu aveți autorizație de ședere pe durată 
nedeterminată în Regatul Unit, va trebui să depuneți o 
cerere pentru a solicita acest lucru dacă: 

Există trei termeni diferiți folosiți pentru a descrie 
șederea în Regatul Unit, dar toți înseamnă lucruri foarte 
similare:

„Autorizație de ședere pe durată 
nedeterminată” este un termen 
prevăzut în legislația britanică privind 
imigrația, fiind cunoscut și sub numele 
de „statut de rezident permanent”. 

Este posibil să aveți autorizație de 
ședere pe durată nedeterminată în 
Regatul Unit în conformitate cu vechiul 
sistem de imigrație (de obicei, există o 
ștampilă pe pașaport care atestă faptul 
că aveți autorizație de ședere pe 
durată nedeterminată în Regatul Unit) 
sau este posibil să aveți o carte albastră 
de rezidență permanentă. Chiar dacă 
aveți una dintre aceste două autorizații, 
va trebui totuși să depuneți o cerere 
prin care să solicitați statutul de rezident 
permanent. 

„Rezidență permanentă” este un 
termen prevăzut în legislația UE. 
Ambele drepturi de ședere înseamnă 
că persoana în cauză nu are restricții 
privind șederea sa în Regatul Unit. Puteți 
continua să locuiți, să lucrați și să 
studiați aici. 



Sunt dintr-una din aceste țări. Ce mai trebuie să știu?

Dacă aveți 21 de ani sau mai puțin, 
un părinte vă poate conecta 

cererea la a lor, alături de cererile 
fraților și/sau surorilor 

dumneavoastră care au, de 
asemenea, 21 de ani sau mai puțin. 

Persoanele care trimit cereri 
conectate vor primi toate același 

statut. 

Dacă aveți peste 16 ani, puteți 
trimite o cerere individuală 
fără a o conecta la cererile 

membrilor familiei 
dumneavoastră.  

Cel mai simplu mod de a depune cererea este folosind aplicația EU Exit: ID 
Document Check. Pentru a utiliza această aplicație aveți nevoie de un 
smartphone; fie un telefon cu sistem de operare Android, versiunea 6.0 sau 
mai recentă, fie un iPhone 7 sau un model de iPhone mai nou. Puteți citi 
mai multe despre specificațiile și setările telefonului aici. 

Va trebui să furnizați dovezi pentru confirmarea identității dumneavoastră. 
Acestea pot consta dintr-un pașaport valabil sau o carte de identitate 
națională.

Nu aveți nevoie de un număr național de asigurare pentru a solicita statutul 
de rezident permanent, dar este posibil să fie nevoie de alte dovezi pentru 
a arăta cât timp ați locuit în Regatul Unit. Puteți găsi o listă de lucruri 
care vor fi considerate dovezi aici. 

Unde trebuie să depun cererea? 

https://hereforgoodguide.com/2018/05/09/q18-what-other-useful-information-is-out-there/
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence

