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Annexa A: dovezi pe bază de documente că ați domiciliat continuu în 
Marea Britanie 
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent/annex-a-documentary-
evidence-of-continuous-residence-in-the-uk 
 
În momentul în care depuneți cerere pentru a obține statut de stabilit în Marea Britanie, 
majoritatea verificărilor pentru a se atesta dacă vă calificați (adică dacă ați locuit în 
marea Britanie pe o perioadă continua de 5 ani) vor fi automate.  
 

Cu toate acestea, în anumite cazuri, este posibil ca aceste verificări automate să nu 
funcționeze. Mai jos găsiți o listă a documentelor care ar putea să vă fie cerute pentru a 
dovedi că vă calificați pentru statutul de ”stabilit în Marea Britanie”. Lista de mai jos este 
doar o schiță pe care guvernul Marii Britanii a discutat-o cu reprezentanții utilizatorilor 
(mai ales cei din grupurile vulnerabile), ea urmând a fi actualizată corespunzător în 
următoarele luni.  
 
 

 
 

Tabelul 1: dovezi preferate. Documentele din lista de mai jos constituie 
dovezi preferate deoarece un singur document poate acoperi o perioadă mai 
lungă de timp. În momentul în care un solicitant depune dovezi din această 
listă, un singur document este posibil să fie îndeajuns pentru a acoperi 
perioada la care face dovadă.   

• Un extras de cont anual sau un sumar al activității unui cont bancar pe o perioadă de 12 
luni, care arată plăți primite și cheltuieli în Marea Britanie în cel puțin 6 luni din an.   

• Conturi bancare anuale tip persoană juridică pentru persoane care lucrează în 
sistem liber-profesionist.  

• O scrisoare datată și semnată de la un angajator care să confirme durata unei 
perioade care atestă angajarea în câmpul muncii în Marea Britanie și confirmarea 
statutului angajatorului (cum ar fi înregistrarea la HMRC sau la Companies House). 
Acest document va fi considerat dovadă de domiciliu în Marea Britanie pe durata 
respectivei angajări în câmpul muncii. 

• Un certificat tip P60 pe o perioadă de 12 luni (ofițerul de caz poate să mai solicite dovezi 
suplimentare pentru a confirma că persoana a rezidat în Marea Britanie pentru o 
perioadă de cel puțin 6 luni de zile).   
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• O scrisoare datată și semnată de la i instituție acreditată din Marea Britanie care să 
confirme prezența fizică la un curs de studii și durata acestuia sau să confirme 
înmatricularea la un curs, cu specificarea datelor și o dovadă semnată a absolvirii 
cursului (cum ar fi un certificat de calificare). Acest document va fi tratat ca dovadă de 
rezidență pe perioada desfășurării cursului. 

 

• O scrisoare datată și semnată de la un azil de bătrâni acreditat care să confirme 
perioada de ședere în cadrul său. Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență 
pe perioada respectivă.   

• O factură datată și adresată solicitantului de la o organizație acreditată pentru taxe 
școlare, de colegiu sau de facultate, pentru școlarizare care solicită prezența fizică la 
cursuri în Marea Britanie. Aceasta trebuie să conțină numele studentului și dovada 
efectuării plății. Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pe perioada anului 
școlar sau universitar aferent.  

• Documente emise de autoritatea financiară pentru studenți din Anglia, Țara 
Galilor, Scoția sau Irlanda de Nord sau Societatea pentru Împrumuturi Studenți 
care să arate adresa din Marea Britanie, cum ar fi o notificare de plată sau declarație 
de rambursare bani. Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pe perioada 
anului școlar sau universitar aferent.  

 

• Declarația de rate bancare pentru casă proprietate personală sau contract de închiriere 
locuință și documente doveditoare aferente cum că plăți pentru rate sau pentru chirie 
sunt efectuate (confirmare de la societatea financiară care a acordat împrumutul sau de 
la proprietar care a oferit spre închiriere locuința). Aceste documente vor fi tratate ca 
dovadă de rezidență pe perioada acoperită de declarație sau de contract.  

• O factură pentru taxe plătibile primăriei care să aibă data emiterii și adresa 
solicitantului. Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pe perioada acoperită 
de factură.  

• Dovada de la un angajator că plătește contribuții de pensie. Acest document va fi 
tratat ca dovadă de rezidență pe perioada acoperită de document acolo unde lucrul 
necesită prezența fizică în Marea Britanie.  
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Tabelul 2: dovezi alternative. Din cauză că documentele din lista de mai jos 
acoperă o perioadă de timp scurtă, solicitantul va avea nevoie să depună 
mai multe astfel de documente ca dovadă că îndeplinește cerința de 
rezidență. În cazul în care solicitantul depune unul din documentele din lista 
de mai jos, un singur document este posibil să fie îndeajuns pentru a 
acoperi perioada la care face dovadă.  

• Un fluturaș de salariu pe care să apară data la care a fost emis, pentru lucru care 
necesită prezența fizică în Marea Britanie. Acest document va fi tratat ca dovadă de 
rezidență pe perioada acoperită de fluturașul de salariu.  

• Un extras de cont pe care să apară data la care a fost emis, care să arate plăți primite și 
cheltuieli făcute în Marea Britanie. Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pe 
perioada acoperită de extrasul de cont.  

• O factură emisă pentru prestare servicii care necesită prezența fizică în Marea Britanie. 
Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pe luna în care a fost emis.   

• O factură de electricitate, gaz sau TV emisă în Marea Britanie pe care apare numele 
solicitantului. Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pe perioada acoperitîă 
de factură.  

• O factură emisă în Marea Britanie pentru cheltuieli casnice sau telefon linie fixă sau TV 
sau servicii internet pe care apare numele solicitantului. Acest document va fi tratat ca 
dovadă de rezidență pe perioada specificată în contract.  

• O scrisoare emisă de un medic de familie din Marea Britanie sau un alt cadru 
medical pe care să apară data emiterii și care să confirme prezența solicitantului la 
programare sau programări sau un card emis de un cadru medical care să confirme 
prezența solicitantului la programare sau programări. Acest document va fi tratat ca 
dovadă de rezidență pe perioada acoperită de programări (sau pentru luna în care a 
avut loc o singură programare).  

• O scrisoare emisă de un minister al Marii Britanii sau de către o altă instituție publică din 
Marea Britanie sau de la o organizație de binefacere din Marea Britanie pe care să 
apară data la care a fost emisă care să confirme interacționarea cu ei a solicitantului în 
persoană, de exemplu Job Centre Plus sau Citizen’s Advice. Acest document va fi tratat 
ca dovadă de rezidență pentru luna în care este emis, în afară de cazul în care confirmă 
în mod explicit interacțiuni pe o perioadă mai lungă.  

• Alte facturi casnice emise în Marea Britanie pe care să apară data la care au fost 
emise, cum ar fi pentru asigurări sau pentru servicii domestice sau reparații, pe care 
apare numele solicitantului și documente doveditoare aferente de plată. Acest document 
va fi tratat ca dovadă de rezidență pe perioada pentru luna în care este emis.  
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• O ștampilă în pașaport care să confirme intrarea în Marea Britanie printr-un punct de 
frontieră autorizat. Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pentru luna în 
care a avut loc intrarea.    

• Un bilet de călătorie folosit care să confirme călătoria efectuată către Marea Britanie. 
Acest document va fi tratat ca dovadă de rezidență pentru luna în care s-a intrat în 
Marea Britanie.  

 

 
 

Tabelul 3: dovezi inacceptabile. Documentele din lista de mai jos nu provin 
dintr-o sursă oficială sau dintr-o altă sursă imparțială, sau nu sunt accesibile 
ofițerilor Ministerului de Interne al Marii Britanii și prin urmare nu sunt 
acceptate ca dovadă de rezidență continuă pentru obținerea statutului de 
stabilit în Marea Britanie și nu vor fi aprobate.  

 
• Scrisori de recomandare sau mărturii de la rude și prieteni.  
• Fotografii de nuntă sau alte ocazii speciale.  
• Felicitări sau vederi primite sau trimise.  
• Un carnet de ciorne sau ceva similar. Dovezi în format multimedia (CDs, DVDs, USB 

media sticks etc). 

 
 


