


Este posibil să fi auzit câteva zvonuri îngrijorătoare 
cu privire la înscrierea în Sistemul de înregistrare a 
cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea 
obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit, 
așa că am analizat unele dintre cele mai 
frecvente subiecte care creează confuzie pentru 
dumneavoastră. 

Trebuie să plătesc pentru a mă înscrie 

Acum că Regatul Unit a părăsit UE, există o 
mulțime de mituri despre noile reguli de imigrație. 
Delimităm adevărul de ficțiune 

Demontarea miturilor: Adevărul despre 
Sistemul de înregistrare a cetățenilor din 
Uniunea Europeană în vederea obținerii 
noului statut de ședere în Regatul Unit

Mit: 

Nu trebuie să plătiți. Înscrierea în Sistemul de înregistrare a cetățenilor din 
Uniunea Europeană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul 
Unit este gratuită. De asemenea, va trebui să completați singur(ă) cererea 
și nu ar trebui să plătiți pe altcineva să o facă pentru dumneavoastră. 

Singura excepție este dacă aveți nevoie de consiliere juridică, de exemplu, 
dacă aveți o condamnare penală. Există organizații care oferă consultanță 
juridică gratuită, cum ar fi Here for good sau Settled, dar poate fi necesar 
să plătiți un avocat.

Adevăr: 

Nu mă pot înscrie în sistem pentru că nu am un telefon Android 

Mit: 



Dacă trimit documentele, nu le voi primi înapoi

Mit: 

Vi se poate părea ciudat să trimiteți pașaportul sau cartea de identitate 
Ministerului de Interne, dar acestea vă vor fi înapoiate. Vi se va comunica 
la ce adresă să le trimiteți pe măsură ce completați cererea online. Din 
cauza coronavirusului, prelucrarea poate dura ceva mai mult decât în 
mod normal. Dacă știți că veți avea nevoie de pașaport pentru a călători, 
este mai bine să trimiteți documentele după ce vă întoarceți. 

Adevăr: 

Nu pot depune o cerere deoarece nu am un număr național de asigurare

Mit: 

Puteți depune o cerere fără a avea un număr național de asigurare. 

Adevăr: 

Probabil va trebui să utilizați un smartphone pentru prima parte a cererii 
dumneavoastră, pentru a vă scana documentele și pentru a genera o 
imagine digitală cu dumneavoastră utilizând aplicația EU Exit: ID Document 
Check. Cu toate acestea, nu este nevoie să aveți un telefon Android, 
puteți folosi și modelele iPhone începând cu iPhone 7. Iată o listă mai 
detaliată cu condițiile pe care trebuie să le îndeplinească telefonul 
dumneavoastră. 

De asemenea, puteți împrumuta un telefon de la cineva: aplicația nu vă 
va salva documentele scanate pe dispozitiv. 

Dacă nu puteți obține un telefon adecvat sau dacă documentele 
dumneavoastră nu pot fi scanate, puteți fie să trimiteți documentele 
Ministerului de Interne al Regatului Unit, fie să vizitați un centru de scanare a 
documentelor. Aici regăsiți o listă completă a centrelor de scanare a 
documentelor, dar rețineți că unele dintre ele pot fi închise din cauza 
restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus și că va trebui să 
faceți o rezervare și, eventual, să plătiți o sumă mică de bani. 

Adevăr: 

https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app#check-if-you-can-use-the-app-on-your-phone


Acesta vă va fi solicitat în timp ce completați cererea online, dar nu vă 
faceți griji. Un număr național de asigurare oferă o modalitate ușoară de a 
demonstra că locuiți în Regatul Unit, dar puteți trimite alte documente 
pentru a arăta acest lucru. Puteți găsi o listă de documente adecvate aici. 

Amenzile mele pentru parcare neregulamentară ar putea afecta cererea 
mea

Mit: 

Vi se va solicita să declarați orice condamnări penale care sunt 
„neispășite”. Însă amenzile pentru parcare neregulamentară nu reprezintă 
o condamnare, și nici amenzile pentru depășirea limitei de viteză. 

Nu va trebui să declarați nici condamnările „ispășite”. Iată ce spune poliția 
despre condamnările ispășite și neispășite.

Această serie de videoclipuri de la organizația New Europeans poate fi de 
ajutor. Această organizație oferă recomandări cu privire la condamnările 
penale în diferite limbi.  

Adevăr: 

Nu pot să mă înscriu în sistem dacă solicit beneficii sau dacă am un salariu 
mic

Mit: 

Vă puteți înscrie, chiar dacă solicitați beneficii. De asemenea, vă puteți 
înscrie, indiferent de ce salariu aveți. 

Aplicația verifică cât ați locuit în Regatul Unit, nu ceea ce ați făcut cât timp 
ați fost în Regatul Unit - nu contează dacă ați solicitat beneficii, dacă ați 
fost angajat(ă), student(ă) sau dacă v-ați întreținut singur(ă). Este vorba de 
rezidența, nu de activitatea economică, în Regatul Unit.

Adevăr: 

Nu am locuit în Regatul Unit tot anul 2020, mă mai pot înscrie?

Mit: 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.askthe.police.uk/Content/Q89.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cnrU47GITxE&list=PLntgETBGNMnFow25eQO56JUICIHP-MvSu
https://www.youtube.com/watch?v=cnrU47GITxE&list=PLntgETBGNMnFow25eQO56JUICIHP-MvSu


Vă puteți înscrie în Sistemul de înregistrare a cetățenilor din Uniunea Europe-
ană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit dacă sunteți 
cetățean al UE sau al SEE și ați locuit în Regatul Unit înainte de 31 decem-
brie 2020. Depinde dacă ați obținut rezidența permanentă înainte de a 
părăsi Regatul Unit sau dacă v-ați întrerupt continuitatea rezidenței prin 
părăsirea Regatului Unit.

Este posibil să puteți solicita statutul de rezident permanent până la 30 iunie 
2021 dacă:

Dacă nu ați obținut rezidența permanentă și ați lipsit din Regatul Unit timp 
de peste 6 luni, trebuie să vă fi întors în Regatul Unit și să vă fi stabilit o reșed-
ință până la ora 23:00 pe 31 decembrie 2020 pentru a fi eligibil(ă) să 
depuneți o cerere de înscriere la Sistemul de înregistrare a cetățenilor din 
Uniunea Europeană în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul 
Unit.

Adevăr: 

Nu pot contesta o decizie de acordare a statutului de rezident temporar

Mit: 

Când completați cererea pentru înscrierea în sistem, veți ajunge la un 
punct în care veți vedea un mesaj care vă va aduce la cunoștință faptul 
că vi se va acorda statutul de rezident permanent sau rezident temporar. 
Acesta este un mesaj automat și nu a fost verificat de un factor de decizie 
uman. Dacă credeți că sunteți eligibil(ă) pentru statutul de rezident 
permanent, puteți selecta o opțiune pentru a adăuga mai multe 
documente la cererea dumneavoastră pentru a dovedi că ați locuit în 
Regatul Unit timp de cinci ani sau mai mult. Merită din plin să faceți asta; 
persoanele cu statut de rezident permanent vor avea mai multe drepturi 
decât persoanele cu statut de rezident temporar. 

Adevăr: 

Ați obținut rezidența permanentă după cinci ani de ședere continuă în 
Regatul Unit, adică prin faptul că nu ați lipsit din Regatul Unit mai mult de 6 
luni într-o perioadă de 12 luni (vi se permite să fi avut o singură absență de 
până la 12 luni pentru un motiv bine întemeiat)

De când ați obținut rezidența permanentă, nu ați fost plecat(ă) din Regatul 
Unit mai mult de 5 ani.



Dacă primesc statutul de rezident temporar, voi primi automat statutul de 
rezident permanent mai târziu

Mit: 

Nu, dacă vi se acordă statutul de rezident temporar, va trebui să trimiteți o 
altă cerere pentru a obține statutul de rezident permanent după ce 
îndepliniți criteriile specifice. Nu vi se va actualiza automat statutul. Statutul 
de rezident temporar va expira în termen de cinci ani și va trebui să vă 
înscrieți din nou în sistem înainte ca acesta să expire, pentru a continua să 
locuiți în mod legal în Regatul Unit. 

Adevăr: 

Nu voi putea reveni în Regatul Unit dacă plec la un moment dat. 

Mit: 

Puteți pleca și reveni în Regatul Unit pentru o vacanță sau o vizită în orice 
moment. Dacă vă înscrieți în sistem și vi se acordă statutul de rezident 
temporar, puteți părăsi țara timp de până la șase luni într-un an. Cu toate 
acestea, dacă doriți să solicitați statutul de rezident permanent mai târziu, 
merită să aveți în vedere că va trebui să vă dovediți rezidența continuă în 
Regatul Unit atunci când depuneți cererea. 

Dacă vi se acordă statutul de rezident permanent, puteți părăsi țara timp 
de până la cinci ani și vă puteți întoarce fără ca acest lucru să vă afecteze 
statutul de imigrant. 

Adevăr: 


