


Ca urmare a ieșirii Regatului Unit din UE, multe 
persoane vor trebui să depună cereri la 
autoritățile de stat pentru a putea locui în 
continuare în Regatul Unit.

Guvernul Regatului Unit a introdus un program, 
numit Sistemul de înregistrare a cetățenilor din 
Uniunea Europeană în vederea obținerii noului 
statut de ședere în Regatul Unit (EU Settlement 
Scheme), deoarece cetățenii UE care locuiesc în 
Regatul Unit nu mai intră sub incidența legislației 
Uniunii Europene privind libera circulație.

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

Sunteți dintr-o țară membră a Uniunii Europene

Nu sunteți cetățean britanic, dar trăiți în Marea Britanie pentru că aveți 
un membru al familiei care este din UE sau SEE

Sunteți dintr-o altă țară ce face parte din Spațiul Economic European 
(SEE), respectiv Islanda, Liechtenstein sau Norvegia

Sunteți din Elveția

Cine trebuie să se înscrie în acest sistem?

Sunt un tânăr (o tânără) din Uniunea Europeană. 
Ce trebuie să știu despre drepturile mele în 
Regatul Unit? 

Drepturile dumneavoastră de imigrant



Dacă aveți cetățenie irlandeză, nu trebuie să vă înscrieți în Sistemul de 
înregistrare a cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea obținerii noului 
statut de ședere în Regatul Unit. Din 1923, există un acord între guvernele 
Regatului Unit și Republicii Irlandei prin care cetățenii celor două țări pot trăi 
în oricare dintre cele două țări. 

Sunt din Irlanda. Ce trebuie să fac? 

Dacă nu sunteți deja cetățean britanic și nu aveți statut de imigrant (cum 
ar fi o viză de lucru), vă puteți înscrie pentru a obține statutul de rezident 
permanent prin intermediul partenerului de viață sau al familiei dumneav-
oastră. 

Chiar dacă nu sunteți cetățean UE și aveți statut de imigrant, merită să vă 
înscrieți în Sistemul de înregistrare a cetățenilor din Uniunea Europeană în 
vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, deoarece acest 
lucru vă va oferi mai multă protecție.

Ar trebui să vă puteți înscrie dacă: 

Nu sunt din UE, dar am un partener sau un membru al 
familiei care este din UE. Mă pot înscrie?

Sunteți căsătorit(ă), sunteți într-un parteneriat civil sau în concubinaj cu 
un cetățean din UE, SEE sau Elveția. Dacă nu sunteți căsătorit(ă) sau 
într-un parteneriat civil, trebuie să puteți dovedi că aveți amândoi 
peste 18 ani, că sunteți împreună de mai mult de doi ani și că locuiți 
împreună sau intenționați să faceți acest lucru.

Sunteți copilul, nepotul sau strănepotul unui cetățean din UE, SEE sau 
Elveția și aveți sub 21 de ani. Este posibil să vă puteți înscrie și dacă 
aveți peste 21 de ani și încă depindeți financiar de familia 
dumneavoastră.

Sunteți întreținătorul principal al unui cetățean din UE, SEE sau Elveția. 
Așadar, de exemplu, dacă trăiți în Marea Britanie, dar v-ați născut în 
Maroc, iar copilul dumneavoastră s-a născut în Franța, v-ați putea 
înscrie în calitate de părinte al copilului dumneavoastră (dacă acesta 
locuiește cu dumneavoastră, iar dumneavoastră aveți grijă de el în 
majoritatea timpului).



Partenerul dumneavoastră sau membrul familiei va trebui să se înscrie 
pentru a obține statutul de rezident permanent, cu excepția cazului în care 
persoana în cauză este din Irlanda. Dacă persoana în cauză este din 
Irlanda, aceasta nu va trebui să se înscrie, însă dumneavoastră da.

Persoanele din Irlanda de Nord pot avea cetățenie britanică, cetățenie 
irlandeză sau ambele. Dacă aveți un partener sau un membru al familiei 
dumneavoastră care s-a născut în Irlanda de Nord, care are cetățenie 
britanică sau irlandeză și care are cel puțin un părinte britanic sau irlandez, 
vă puteți înscrie în Sistemul de înregistrare a cetățenilor din Uniunea 
Europeană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit dacă 
locuiți în Regatul Unit de dinainte de 31 decembrie 2020. 

Un membru al familiei mele sau partenerul meu este 
din Irlanda de Nord. Mă pot înscrie?

Da, toți copiii unei familii trebuie să se înscrie pentru a obține statutul de 
rezident permanent. Nu îl obțineți automat pentru că părinții 
dumneavoastră s-au înscris în acest sistem. 

Dacă aveți 21 de ani sau mai puțin, părinții dumneavoastră pot corela 
cererea lor cu cererea dumneavoastră. Dacă aveți peste 16 ani, puteți 
alege să vă înscrieți individual. 

Părinții mei au statut de rezident permanent. Am și eu 
nevoie de el? 

Dacă v-ați născut în Marea Britanie după 1981, iar părinții dumneavoastră 
erau stabiliți în Marea Britanie la momentul nașterii dumneavoastră, atunci 
aveți automat cetățenie britanică. În acest caz, noțiunea de „rezident” nu 
înseamnă doar că trăiau aici, ci și că părinții dumneavoastră aveau statut 
de rezident permanent, autorizație de ședere pe durată nedeterminată 
sau rezidență permanentă. Dacă nu sunteți sigur(ă) că acest lucru vi se 
aplică - este un domeniu complex din legislația privind imigrarea - cel mai 
bine este să obțineți consiliere juridică. 

Cum procedez dacă m-am născut aici, dar părinții mei 
nu erau cetățeni britanici la momentul respectiv?



Dacă nu trăiați în Regatul Unit înainte de sfârșitul anului 2020, nu vă veți 
putea înscrie în Sistemul pentru înregistrarea cetățenilor din Uniunea 
Europeană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit. Va 
trebui să vă înscrieți urmând noua procedură de imigrare. Puteți afla mai 
multe informații despre noua procedură aici. 
 
https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know

Am ajuns în Marea Britanie după 31 decembrie 2020. 
Ce trebuie să fac? 

Dacă sunteți cetățean al UE, SEE sau Elveției și v-ați aflat în Marea Britanie 
chiar și pentru o zi în ultimele șase luni de dinainte de sfârșitul anului 2020, vă 
puteți înscrie în Sistemul pentru înregistrarea cetățenilor din Uniunea 
Europeană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit 
înainte de 30 iunie 2021, însă va trebui să dovediți faptul că v-ați aflat în 
țară. 

Trăiesc în Marea Britanie de dinainte de 31 decembrie 
2020, dar nu m-am înscris încă. Mai am timp? 

Centrul Aire vă poate oferi consiliere cu privire la drepturile dumneavoastră: 

https://www.settlementguide.co.uk

Here for Good oferă consiliere juridică gratuită:

https://www.hereforgoodlaw.org/advisory

Settled este o organizație dedicată să ajute persoanele care depun cereri 
pentru obținerea statutului de rezident permanent:

http://settled.org.uk/contact

Aveți nevoie de informații suplimentare? 

https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know
https://www.settlementguide.co.uk/
https://www.hereforgoodlaw.org/advisory
https://settled.org.uk/en/contact-us/

