
 

Brexit și statutul de ședere permanentă  

29 martie 2019 este data la care Marea Britanie iese oficial din UE 
 
  Cetățenii europeni care trăiesc în Marea Britanie vor trebui să aplice pentru 
statutul de ședere permanentă sau temporară pentru a avea dreptul de a 
rămâne în Marea Britanie. 
  În momentul de față nu știm dacă ieșirea din UE se va încheia cu un acord 
între sau Marea Britanie și Uninea Europeană sau nu. 
  Cu toate acestea, drepturile cetățenilor UE au fost convenite și garantate 
chiar și în cazul în care Brexit se va întâmpla fară un acord. 
  În conformitate cu planul unei ieșiri fără acord, publicat în decembrie 2018, 
guvernul va continua să pună în aplicare ceea ce se numește "schema de 
ședere a UE" (Settled Status Scheme). 
  Există deja un temei juridic pentru Schema de ședere pentru cetățenii UE - 
Anexa UE la normele privind imigrația, prezentată Parlamentului în temeiul 
secțiunii 3 (2) din Legea privind imigrația din 1971. 
  Orice statut acordat în cadrul schemei de la începutul primei faze beta 
private la 28 august 2018 este un statut legal în materie de imigrație în 
Regatul Unit și va rămâne atât în   scenariul "acord", cât și în cazul "fără 
acord". Aceasta este o asigurare explicită pe care am primit-o de la Ministerul 
de Interne (Home Office) despre viitorul șederii permanente a cetățenilor 
europeni indiferent de deciziile privind Brexit. 
 
  Statutul de ședere permanent în cadrul schemei UE (EUSS) reprezintă 
dreptul de a rămâne pe termen nelimitat în Marea Britanie. Acest statut 
expiră după mai mult de doi ani de absență din Marea Britanie. Parlamentul 
va avea nevoie, în timp util, să convină asupra modificării cerute a legislației 
secundare în acest sens, conținută în Ordinul privind imigrația 2000 (Permis 
de rămânere în UK pe o perioadă nelimitată), dar dacă și când se va face, 
această modificare se va aplica automat tuturor celor care au ILR (permis de 
 rămânere în UK pe o perioadă nelimitată) deja acordate în cadrul schemei.    

1



 

Statutul de ședere permanentă  

Nu va fi necesară nicio altă aplicație și ILR se va transforma într-un EUSS 
(permis de ședere permanentă pentru cetățenii Europeni) cu o perioadă de 
expirare de cinci ani (care este una dintre principalele diferențe dintre ILR și 
EUSS). 
 
  În funcție de condițiile  prin care se va finaliza Brexit (cu acord sau 
fără acord)  câteva aspecte ale schemei de ședere permanentă UE vor 
diferenția.  
 
  A. Despre ce este vorba?  
 
  În cazul unui acord:  
 
  1. Cetățenii UE și oricare dintre membrii familiilor acestora din afara UE 
care, până la 31 decembrie 2020, au locuit în mod continuu în Regatul Unit 
timp de 5 ani, vor fi eligibili pentru "statutul de ședere permanent", 
permițându-le să rămână pe termen nelimitat.  
  2. Cetățenii UE și membrii familiilor acestora care sosesc până la 31 
decembrie 2020, dar care nu au fost încă rezidenți 5 ani în mod continuu, 
vor fi eligibili pentru "statutul pre-stabilit de ședere permanentă (ședere 
temporară) ". Acest lucru le permite să rămână până la atingerea pragului 
de cinci ani. Ei apoi pot aplica, de asemenea, pentru statutul de stabilit 
permanent.  
  3. Cetățenii UE și membrii familiilor acestora care au obținut statutul pre- 
stabilit sau pe cel stabilit de ședere permanent vor avea același acces ca și 
în prezent la asistența medicală, pensii și alte beneficii în Regatul Unit.  
  4. Membrii apropiați ai familiei, care nu locuiesc în Regatul Unit până la 
31 decembrie 2020, vor putea să se alăture membrilor familiei lor  în orice 
moment din viitor, atâta timp cât relația încă există. Copiii care s-au născut 
sau au fost adoptați după 31 decembrie 2020 și persoanele care pe viitor se 
vor afla în grija cetățenilor UE, vor avea, de asemenea, drepturile protejate.  
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  În cazul unei ieșiri fără un acord: 
 
  1. Cetățenii UE și oricare dintre membrii familiilor acestora din afara UE 
care, până la 29 martie 2019, au avut rezidență continuă în Marea Britanie 
timp de cinci ani vor fi eligibili pentru "statutul de ședere permanent", 
permițându-le să rămână pe termen nelimitat. 
  2. Cetățenii UE și membrii familiilor acestora care sosesc până la 29 
martie 2019, dar care încă nu au locuit continuu aici timp de cinci ani, vor fi 
eligibili pentru "statutul pre-stabilit de ședere permanent". Acest lucru le 
permite să rămână până la atingerea pragului de 5 ani. Ei apoi pot aplica, 
de asemenea, pentru statutul de ședere permanent. 
  3. Cetățenii UE și membrii familiilor acestora care au obținut statutul pre- 
stabilit sau pe cel de ședere permanent vor avea același acces ca și în 
prezent la asistența medicală, pensii și alte beneficii în Regatul Unit. 
  4. Membrii apropiați ai familiei (un partener, un partener civil, un 
partener durabil, un copil sau nepot dependent și un părinte sau bunici 
dependenți) care trăiesc în străinătate vor putea totuși să se alăture unui 
cetățean UE care locuiește aici până la 29 martie 2022. Atât timp cât există 
relația la data de Brexitului. Viitorii copii sunt, de asemenea, protejați.   
 
  B. Cine trebuie să aplice? 
 
  Toți cetățenii UE și membrii familiilor lor din afara UE care trăiesc în 
Marea Britanie. 
  Dacă aveți deja cetățenie britanică, nu va trebui să aplicați. 
  Dacă aveți permis de ședere pe termen nelimitat (IRL), nu trebuie să 
aplicați, dar puteți. 
  Dacă aveți un card de rezidență permanentă (Permenent residency), va 
trebui să aplicați, dar aplicația va fi foarte simplă, veți schimba doar cardul 
dvs. PR pentru cel de statut de ședere permanentă.  
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  Dacă copiii dumneavoastră s-au născut în Marea Britanie și aveți deja 
dreptul permanent de a locui aici (fiind în UK de cel puțin 5 ani), copiii dvs. 
ar putea avea dreptul la naturalizare fără a solicita statutul de ședere 
permanentă. Vă rugăm să contactați un consilier de imigrare înainte de a 
aplica pentru copiii dumneavoastră. 
 
 
  C. Când trebuie să aplicați? 
 
  Procesul de depunere a cererilor este deschis tuturor cetățenilor UE și 
membrilor familiilor acestora cu un pașaport biometric începând cu data de 
21 ianuarie 2019, deși este încă într-o fază de testare. 
  Din Aprilie 2019 aplicația va fi deschisă pentru toată lumea. 
  Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 30 iunie 2021 (sau, 
în cazul în care Marea Britanie pleacă fără un acord, înainte de 31 
decembrie 2020).  
 
 
  D. Cât costă? 
 
  Primul-ministru a anunțat că taxele vor fi retrase începând cu luna 
aprilie. În prezent, cererea costă 65£ pentru adulți și 32.5£ pentru copii sub 
16 ani. Cererile depuse între 21 ianuarie și 30 martie 2019 se vor plăti, dar 
vor fi rambursate, în timp ce cererile trimise după 30 martie 2019 vor fi în 
totalitate gratuite. 
 
 
  E. De ce vei avea nevoie? 
 
  Aplicația pentru statutul de ședere permanentă este doar online. 
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  1. Dovadă de indentitate – pașaport sau carte de indentitate.  
 
  Vă puteți demonstra identitatea și naționalitatea printr-o aplicație mobilă 
creată de Ministerul de Interne, care este destinată numai telefoanelor 
Android și funcționează doar cu pașapoarte care au cip cu identificare 
biometrică. 
  Dacă acestea nu sunt disponibile pentru dvs., puteți să vă trimiteți cartea 
de identitate la Ministerul de Interne prin poștă. Până în aprilie 2019, numai 
cetățenii UE cu pașapoarte biometrice pot aplica și verificarea acestuia 
poate fi efectuată numai prin aplicația mobilă, nu prin poștă. Din aprilie, 
procesul de depunere a cererilor va fi deschis tuturor. 
 
  2. Dovadă de rezidență în Regatul Unit - trebuie să dovediți dacă ați avut 
reședința în Marea Britanie sau dacă sunteți membru de familie al unui 
cetățean UE. 
 
  3. Verificarea istoricului de criminalitate - va fi efectuat un control 
asupra istoricului dvs penal și va trebui să declarați dacă ați avut 
condamnări penale grave.  
 
  F. Pașii aplicației: 
 
  1. Aplicația pe mobil – aplicația vă va cere e-mailul personal și numărul 
dvs. de telefon. 
 • Descărcați aplicația din Google Play Store și instalați 
 • Scanați pașaportul așezând telefonul pe pașaport 
 • Scanați-vă fața 
 • Faceți o fotografie cu fața dvs. (de tip buletin) 
 
  2. Formularul online 
 • După efectuarea verificării pașaportului, veți primi un link la formularul    
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online, pe care îl puteți completa pe telefonul smartphone sau pe un 
computer. 
 • Secțiunile "identitate" și "fotografii digitale" vor apărea deja "completate", 
deoarece acest lucru se face prin intermediul aplicației. 
 • Solicitantul va trebui să completeze secțiunile referitoare la "tipul de 
cerere", "reședința în Regatul Unit" și "condamnările penale". 
 
  3. Tipul de aplicație 
 • În primul rând, va trebui să furnizați informații despre naționalitatea dvs., 
câte naționalități aveți. De exemplu, dacă v-ați născut în fosta Iugoslavie și 
aceasta a fost naționalitatea dvs., trebuie să menționați acest fapt.  
 • Apoi, va trebui să spuneți dacă ați avut o carte de rezidență permanentă 
sau dacă aveți deja permis de ședere pe durată nelimitată. 
 
  4. Rezidență în Marea Britanie 
 • Va trebui să furnizați o adresă, numele dvs. anterior (dacă există) 
 • National Insurance Number - trebuie să le oferiți NINo dvs. care va 
permite aplicației să verifice istoricul pe care îl aveți cu HMRC (Taxe și 
Impozite) sau DWP (Departamentul de Pensii si Beneficii Sociale). Dacă nu 
există istoric cu aceste instituții, puteți furniza dovezi suplimentare care vor fi 
încărcate online. (vezi secțiunea H)  
 
  5. Condamnări penale 
 • Verificarea istoricului de criminalitate - va fi efectuat un control asupra 
istoricului dvs penal și va trebui să declarați pe propria răspundere dacă ați 
avut condamnări penale grave. (fără a trebui să prezintați dovezi) 
 • În plus, Ministerul de Interne va efectua propriile controale prin intermediul 
Police National Computer (PNC) și Wanings Index (WI). 
  Ministrul departamentului pentru Imigrări a declarat în Parlament pe data 
de 21 iunie 2018 faptul că declarația pe propria răspundere este valabilă 
pentru toate persoanele cu vârsta de peste 18 ani iar Ministerul de Interne   
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va verifica persoanele cu vârsta de peste 10 ani.  
 • Dacă aveți o condamnare penală gravă există posibilitatea să vă fie 
refuzată cererea pentru statutul de ședere permanentă. Pentru mai multe 
detalii despre ceea ce înseamnă o condamnare penală gravă, vă rugăm să 
contactați un consilier de imigrare. 
 
  După ce toate aceste secțiuni sunt completate, trebuie să trimiteți 
răspunsurile. 
  Înainte de a putea trimite întreaga aplicație, trebuie să parcurgeți încă 2 
pași: 
  1. Trebuie să alegeți și să răspundeți la o serie de întrebări de securitate 
(acestea  vor fi folosite în cazul în care vă pierdeți numărul de telefon sau e- 
mailul și în acest caz vă pierdeți accesul la contul dvs online unde se 
regăsește statutul digital) 
  2. Trebuie să plătiți taxa de 65£ (necesar doar până în luna aprilie 2019) – 
taxa va fi returnată după luna aprilie 2019. 
  
 
  G. Posibile rezultate 
 
  După ce trimiteți răspunsurile, se va deschide o pagină cu câteva 
răspunsuri posibile. 
Aplicația va folosi numărul dvs național de asigurare (NINo) pentru a verifica 
istoricul dvs cu DWP și HRMC (doar din anul 2012 până în present) 
  1. Dacă sunteți stabilit în Marea Britanie de mai mult de 5 ani și istoricul 
dvs cu HMRC și DWP va confirma acest lucru automat, atunci va apărea un 
text care spune: “Sunteți eligibil pentru statutul de ședere permanentă”. 
Dacă sunteți de acord, puteți trimite cererea. 
  2. Dacă sunteți stabilit în Marea Britanie de mai puțin de 5 ani, atunci va 
apărea un text care spune: ”Sunteți eligibil pentru pre-statutul de ședere 
permanentă (statutul de ședere temporară)”.  
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Dacă sunteți de acord, puteți trimite cererea.   
  3. Dacă sunteți stabilit în Marea Britanie de mai mult de 5 ani și știți că 
aveți perioade lipsă în istoricul HMRC și DWP, puteți trimite dovezi 
adiționale (vezi secțiunea H). Aplicația dvs va preciza anii în care aveți 
perioade lipsă, astfel încât să puteți încărca dovezile necesare. 
 
  Sistemul în sine nu este 100% precis. Există probabilitatea ca unele 
persoane cu istoric la HMRC și DWP să primească un mesaj care 
spune că sunt necesare mai multe dovezi ale rezidenței. Dacă dvs. știți 
că istoricul cu aceste instituții guvernamentale este în regulă, dar 
totuși vi se cere să încărcați mai multe dovezi, nu vă speriați, problema 
se află în sistem, nu în aplicația dvs.   
 
 
  H. Dovezi adiționale 
 
  Dacă știți că aveți perioade lipsă mai lungi de 6 luni cu HMRC sau DWP, 
cum ar fi beneficiile dvs. s-au oprit, ați fost inactiv din punct de vedere 
economic sau dacă aplicația nu poate citi datele dvs. HMRC sau DWP, 
puteți încărca dovezi suplimentare pentru a putea obține statutul de 
ședere permanent. 
  Toate documentele pe care le prezentați ca dovezi trebuie să fie datate și 
trebuie să aibă numele dvs. 
  Ar trebui să furnizați doar un singur document pentru a acoperi fiecare lună 
sau o perioadă mai lungă de timp. 
  Folosiți documente care acoperă perioade mai lungi de timp, cum ar fi 
extrase bancare anuale, facturi pentru taxe de consilui local primite de la 
consiliile locale (council tax) sau adeverințe/ certificate de la universitate. 
  Acestea vă vor confirma șederea pentru întreaga perioadă acoperită, astfel 
încât va trebui să trimiteți mai puține documente. 
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 Exemple de documente pe care le puteți furniza: 
 
 - Extrase bancare anuale sau lunare 
 - P60 sau P45 - Facturi de la consiliul local (council tax sau altele) 
 - Adeverințe/ certificate de la liceu/ colegiu/ universitate 
 - documente care arată o adresă din Regatul Unit de la un organism de 
finanțare a studenților din Anglia, Țara Galilor, Scoția sau Irlanda de Nord 
sau din Student Loans Company 
 - scrisori de la o casă de îngrijire medicală înregistrată, care confirmă 
șederea dvs. acolo 
 - contribuții de pensie pentru angajatori 
 - conturile anuale de activitate ale unei persoane autorizate fizic (self- 
employed) 
 - fluturașe de salariu de la un job din Marea Britanie 
 - facturi de la gaz, apă, curent unde scrie adresa dvs. 
 - Facturi de telefon fix sau mobil, TV sau internet unde scrie adresa dvs 
 - Facturi pentru reparații la domiciliu, servicii veterinare sau servicii de 
asigurare, precum și dovezi de plată 
 - Scrisori de la medicul de familie sau orice alt medic specialist, care 
confirmă programările pe care le-ați avut 
 - scrisori de la departamente guvernamentale, alte servicii publice sau 
organizații caritabile care arată că ați lucrat cu ei la o anumită dată sau 
pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, Job Center Plus sau 
Citizens Advice) 
 
 Nu puteți folosi: 
 
 - fotografii sau video-uri 
 - scrisori sau referințe de la prieteni/ familie 
 - felicitări, de exemplu cărți poștale expediate sau primite  
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  I. Decizia 
 
  După ce trimiteți aplicația, veți primi un e-mail de confirmare. Indiferent de 
ceea ce v-a afișat la ultimul pas (veți fi considerat pentru statut stabilit sau 
pre-stabilit de ședere permanentă), aceasta nu este decizia dvs. finală. 
  Veți primi acestă decizie printr-un e-mail la o dată ulterioară. Poate dura 
câteva zile sau câteva săptămâni sau chiar luni. 
  Între timp, persoana responsabilă de cazul dvs la Ministerul de Interne vă 
poate contacta pentru a vă solicita mai multe dovezi sau doar pentru a vă 
adresa câteva întrebări referitoare la aplicația dvs. 
  
  Doriți să aplicați pentru statutul de ședere permanentă sau aveți întrebări 
referitoare la acestă aplicație? Nu ezita să ne contactezi la 0800 121 4226 
sau trimite-ne un e-mail la voice@eerc.org.uk 
  Avem consilieri specializați pe probleme de imigrare cu ani de experiență 
care sunt înregistrați la OISC.     
 
Contacte utile: 
Ambasada României 
email: londra.brexit@mae.ro 
tel.: (+44) (0) 7503 882992, de LUNI până VINERI, între orele 9:00 - 16:00.   
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