


Așadar, ce aveți de făcut?

Această procedură poate părea 
copleșitoare în primă instanță, 
dar, dacă urmați fiecare pas pe 
rând, veți reuși! Poate că sunt 
mulți pași de urmat, dar fiecare 
pas în parte este simplu. 

Dacă aveți un pașaport/o carte de identitate 
biometric(ă) european(ă), atunci primul pas este 
să descărcați aplicația EU Exit: ID Document 
Check pe telefon. Aplicația vă va solicita să 
introduceți numărul de telefon și adresa de e-mail. 

Dacă nu aveți un pașaport/o carte de identitate biometric(ă) sau 
dacă întâmpinați probleme la scanarea acestora, va trebui să 
începeți procesul de înregistrare direct online (nu prin intermediul 
aplicației) și să trimiteți pașaportul/cartea de identitate prin poștă 

Apoi, urmează patru etape: 

1) scanați-vă pașaportul sau cartea de identitate;
2) poziționați telefonul deasupra pașaportului (aplicația va scana 
cipul);
3) scanați-vă fața;
4) fotografiați-vă fața.
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Un ghid pas cu pas pentru cererea 
dumneavoastră:

Cum să vă înscrieți în Sistemul de 
înregistrare a cetățenilor din Uniunea 
Europeană în vederea obținerii noului 
statut de ședere în Regatul Unit



către Ministerul de Interne al Regatului Unit. Nu vă îngrijorați, 
documentele vă vor fi înapoiate! Mergeți personal la poștă și 
obțineți o dovadă care să ateste faptul că ați trimis coletul, pentru 
a putea sta liniștit(ă). 

Din cauza coronavirusului, este posibil ca această procedură să 
dureze mai mult decât în mod normal, așa că, dacă aveți nevoie 
de pașaport - de exemplu, dacă plecați în vacanță peste o lună - 
atunci amânați înscrierea până când vă întoarceți din călătorie. 

După ce ați introdus informațiile în aplicație, veți fi 
redirecționat(ă) către o pagină web pentru a 
continua depunerea cererii. Acest pas poate fi 
efectuat de pe orice dispozitiv – computer, laptop, 
telefon mobil sau tabletă.
Va trebui să vă autentificați folosind informații cu 
caracter personal și numărul de telefon/adresa de 
e-mail pe care le-ați introdus deja în aplicație. 

Va trebui să completați fiecare secțiune a 
formularului (date de identitate, tipul de cerere, 
adresa de reședință din Regatul Unit, condamnări 
penale, fotografia digitală). Un element important 
al acestei părți a cererii este furnizarea unui număr 
național de asigurare (NI), dacă aveți unul, și 
dezvăluirea oricăror condamnări penale, dacă 
este cazul. Dacă nu aveți un număr NI, nu vă 
faceți griji, tot vă puteți depune cererea.
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De asemenea, vi se va solicita să introduceți informațiile din 
permisul de rezidență permanentă sau din autorizația de ședere 
pe durată nedeterminată. Dacă nu aveți aceste documente, vi se 
va solicita să confirmați adresa actuală din Regatul Unit și numărul 
NI (dacă aveți unul). Aceste informații vor fi folosite de Ministerul de 
Interne pentru a căuta în baza de date a guvernului și a verifica 
dacă sunteți rezident(ă) în Regatul Unit și dacă ați locuit aici mai 
mult de cinci ani.
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După ce parcurgeți acești pași, sistemul vă va afișa unul dintre 
următoarele trei mesaje:

Acest mesaj va fi afișat dacă datele trimise de dumneavoastră și 
găsite de Ministerul de Interne sugerează că locuiți în Regatul Unit 
de mai puțin de cinci ani, dar că ați locuit aici în ultimele șase luni. 
Veți putea alege să „acceptați” statutul de rezident temporar sau 
să trimiteți alte documente care să dovedească faptul că sunteți 
eligibil(ă) pentru statutul de rezident permanent.  

Dacă doriți să dovediți să sunteți eligibil(ă) pentru statutul de 
rezident permanent, puteți vedea anii pentru care trebuie să 
furnizați documente doveditoare și să încărcați documentele care 
să dovedească rezidența dumneavoastră prin intermediul 
aplicației online.

Dacă considerați că ar trebui să obțineți statutul de rezident 
permanent și aveți documentele care să demonstreze acest lucru, 
atunci nu acceptați statutul de rezident temporar. Dacă faceți 
acest lucru, va trebui să trimiteți o a doua cerere pentru obținerea 
statutului de rezident permanent în viitor.

„Veți fi luat(ă) în considerare pentru statutul de rezident 
temporar”: 

Acest mesaj va fi afișat dacă scanarea automată a bazei de date 
a guvernului indică faptul că locuiți în Regatul Unit de cinci ani 
consecutivi. Cererea dumneavoastră va fi trimisă apoi la un factor 
de decizie uman pentru a emite decizia de acordare a statutului 
de rezident permanent. Dacă sunteți de acord cu această decizie 
preliminară, puteți selecta „Trimitere cerere”, iar cererea 
dumneavoastră va fi finalizată.

„Veți fi luat(ă) în considerare pentru statutul de rezident 
permanent”: 

„Avem nevoie de mai multe documente care să dovedească 
rezidența dumneavoastră”: 

Dacă vi se afișează acest mesaj, puteți alege să încărcați 
documentele care să dovedească că locuiți în Regatul Unit de 
cinci ani (pentru a fi eligibil(ă) pentru statutul de rezident 
permanent) sau că ați locuit în Regatul Unit în ultimele șase luni 
(pentru a fi eligibil(ă) pentru statutul de rezident temporar). Nu vă 
faceți griji, există multe modalități prin care vă puteți dovedi 
rezidența în Regatul Unit și puteți găsi lista completă aici.
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https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


Care sunt termenele limită?

După trimiterea cererii, veți primi prin e-mail un Certificat de 
înscriere, trimis de Ministerul de Interne, prin care se confirmă faptul 
că ați transmis o cerere validă. Cu toate acestea, acesta nu 
confirmă și faptul că aveți statut de imigrant în Regatul Unit.

Veți primi o decizie prin e-mail. Această procedură poate dura mai 
mult din cauza coronavirusului, așa că nu trebuie să vă faceți griji 
dacă nu o primiți în câteva zile - uneori durează câteva luni. 
Decizia în format PDF stabilește dacă aveți statut de rezident 
temporar sau statut de rezident permanent, dar nu reprezintă o 
dovadă a statutului dumneavoastră. 

De fiecare dată când vă reînnoiți cartea de identitate și vă 
schimbați adresa sau informațiile cu caracter personal, cum ar fi 
numele, este responsabilitatea dumneavoastră să vă actualizați 
online datele statutului: 

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details

Atunci când va trebui să vă dovediți statutul în viitor, cum ar fi 
atunci când vă înscrieți la universitate sau când doriți să închiriați o 
cameră, va trebui să folosiți sistemul online al guvernului pentru a 
vă consulta și dovedi statutul: 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
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Termenul limită pentru rezidență: Pentru a vă înscrie, 
trebuie să locuiți în Regatul Unit de dinainte de 31 
decembrie 2020. 

Termenul limită pentru depunerea cererii: Trebuie să 
finalizați cererea până la 30 iunie 2021.

În prezent, Ministerul de Interne a declarat că 
procesează cererile mai lent decât în mod normal din 
cauza pandemiei de Covid-19. Cu toate că data 
limită este 30 iunie 2021, vă recomandăm să trimiteți 
cererea mai devreme pentru a evita grijile cauzate 
de încetinirea procesării. 

https://www.gov.uk/update-uk-visas-immigration-account-details
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status


Dacă aveți nevoie să discutați cu cineva despre cererea dumneavoastră, 
contactați Centrul de soluționare a cererilor referitoare la Sistemului de 
înregistrare a cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea obținerii noului 
statut de ședere în Regatul Unit (EU Settlement Scheme Resolution Centre). 

Telefon: 0300 123 7379
Din afara Regatului Unit: +44 203 080 0100
Luni - vineri, 8am to 8pm
Sâmbătă și duminică, 9.30am to 4.30pm

De asemenea, puteți adresa întrebări prin intermediul site-ului web al guver-
nului, aici. Veți primi un răspuns în decurs de cinci zile lucrătoare. 

Puteți citi îndrumările guvernamentale aici și le puteți găsi traduse în alte 
limbi aici. 

https://www.gov.uk/eusettledstatus
https://www.gov.uk/guidance/settled-status-for-eu-citizens-and-their-families-translations

