B. Dacă nu aveți acces la un iPhone sau telefon Android și/sau la documente de identitate biometrice,
va trebui să solicitați statutul online: https://bit.ly/2STR6oY [Apply to stay in the UK after it leaves
the EU]

http://citizensrightsproject.org

Va fi nevoie să vă trimiteți documentele prin poștă. Vi se va oferi o adresă în cadrul procesului de
solicitare.
C. Dacă nu aveți documente de identitate valabile, cereți ajutor de la ambasadă sau consulat.

CARE ESTE DOVADA CĂ AȚI PRIMIT STATUT
DE STABILIT ÎN MAREA BRITANIE?
Veți primit un e-mail care confirmă faptul că ați depus cererea. După ce au fost efectuate verificarea
identității dvs și verificarea domiciliului continuu în Marea Britanie, veți primi un e-mail cu un număr
de înregistrare și o legătură către serviciul statului: UK: view-and-prove-your-rights.homeoffice.gov.
uk. Pentru a accesa statutul dvs, va trebui să introduceți numărul de pașaport și data nașterii.

CARE ESTE TERMENUL LIMITĂ PENTRU A
SOLICITA STATUTUL DE STABILIT?
Va trebui să vă depuneți solicitarea până la sfârșitul lui iunie 2021.
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Informațiile de pe această pagină sunt oferite doar cu scop informativ. Acestea se bazează pe cum înțelegem propunerile
actuale și sunt corecte în momentul în care sunt postate pe pagina de internet. Proiectul Drepturile Cetățenilor UE nu își
asumă nicio responsabilitate pentru acțiunile întreprinse ca urmare a informațiilor oferite pe această pagină. Se recomandă
consultarea unor persoane autorizate pentru a obține consultanță profesionistă.
Drepturile cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie rămân aceleași, protejate de legislația pentru libera circulație,
atâta vreme cât Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană.

STATUTUL DE STABILIT
Aceasta este o nouă schemă pentru cetățenii Uniunii Europene și Spațiului Economic European și pentru
familiile acestora care doresc să continue să locuiască în Marea Britanie. De asemenea, poate ați auzit de
„Schema de Stabilire în Marea Britanie a cetățenilor UE” (în engleză: “The EU Settlement Scheme”).
Acest statut vă va permite dvs. și membrilor familiei dvs. să continue să locuiască, să muncească și să
studieze în Marea Britanie.
Încă veți mai putea să aveți acces la:
D
D
D

Serviciile publice, cum ar fi îngrijirea medicală și școlarizarea
Fonduri publice și pensii
Cetățenia britanică, dacă întruniți cerințele și doriți să o solicitați.

CINE TREBUIE SĂ SOLICITE ACEST STATUT ?
Cetățenii următoarelor:
D
D
D

Uniunea Europeană
Sau ai Spațiului Economic European sau ai Elveției
SAU membrii familiilor acestora

Pentru a vă ține la curent, accesați: http://citizensrightsrproject.org

care doresc să continue să locuiască în Marea Britanie.

Sau înregistrați-vă pentru a primi știri prin e-mail: https://bit.ly/2q7tGj5

x
x
x

Pentru a citi în română mai multe despre statutul de stabilit în Marea Britanie, vizitați:
https://bit.ly/2FNcYMi
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Cetățenii britanici nu pot cere acest statut
Cetățenii irlandezi pot să opteze să solicite acest statut, dar nu au nevoie să o facă.
Posesorii statutului „permisiune de ședere pe perioadă nedefinită” (în engleză: “indefinite leave
to remain” sau „permisiune de intrare pe perioadă nedefinită” (în engleză: “indefinite leave to
enter”) pot să opteze să solicite acest statut, dar nu au nevoie să o facă.
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! Dacă aveți un document de rezidență permanentă în Marea Britanie, trebuie să vă transferați
la statutul de stabilit. Mai multe informații: https://bit.ly/2tR7caV [Schema de stabilire în Marea
Britanie a cetățenilor UE (statut de stabilit și statut preliminar de stabilit)]

CUM ARATĂ PROCESUL DE SOLICITARE A STATUTULUI?
Va trebui să vă dovediți identitatea.
Va trebui să vă dovediți rezidența continuă în Marea Britanie.
Va trebui să răspundeți la câteva întrebări în legătură cu cazierul dv. judiciar.

„Rezidență continuă” înseamnă cel puțin 6 luni în orice perioadă de 12 luni.
Dacă verificările automate nu merg în cazul dvs., veți putea să depuneți dovezi suplimentare, cum
ar fi fotografii sau imagini scanate ale documentelor dvs. O listă de dovezi suplimentare care sunt
acceptate de autorități poate fi găsită online la: https://bit.ly/2CCROji [Annex A: documentary
evidence of continuous residence in the UK]

CE ESTE VERIFICAREA CAZIERULUI JUDICIAR?
Autoritățile Marii Britanii vă vor verifica cazierul judiciar. Este important să vă declarați
toate condamnările primite în Marea Britanie sau în orice altă țară. Dacă aveți îndoieli
cu privire la conformarea cu o verificare a cazierului judiciar, vă îndrumăm să contactați un avocat sau jurist calificat.

DE CE AM NEVOIE PENTRU A PUTEA SĂ SOLICIT
STATUT DE STABILIT ÎN MAREA BRITANIE?
D
D
D
D
D
D
D

Dovadă de Identitate
Verificarea „domiciliului permanent în Marea Britanie”
fotografie recentă a solicitantului
Număr de Asigurare Națională (în engleză: National Insurance Number), dacă aveți acest
număr
Verificare Cazier Judiciar
Adresă de e-mail
Accesul la un telefon de tip android. Dacă nu aveți un astfel de telefon, puteți merge la un
centru de acces digital sau puteți să vă trimiteți documentele la Ministerul de Interne al Marii
Britanii (în engleză: Home Office) prin poștă.

CE ESTE DOVADA DE IDENTITATE ?
D Dacă sunteți cetățean al Uniunii Europene sau Spațiului Economic European: o
carte de identitate națională sau un pașaport.
D Membru de familie care nu este cetățean al Uniunii Europene: un card biometric
de rezidență sau un permis biometric de rezidență.

CE ESTE VERIFICAREA „DOMICILIULUI
PERMANENT ÎN MAREA BRITANIE”?
Când solicitați statut de stabilit în Marea Britanie, instituțiile statului Marea Britanie vor transmite
informațiile între ele despre dvs. pentru a determina cât de mult ați locuit în Marea Britanie. În
funcție de cât de mult ați locuit în Marea Britanie, veți primi fie statut de stabilit în Marea Britanie
(în engleză: Settled Status), fie statut preliminar de stabilit în Marea Britanie (în engleză: Settled
Status):
D
D
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Statut de stabilit în Marea Britanie: cetățenii Uniunii Europene care au locuit încontinuu cel
puțin cinci ani în Marea Britanie;
Statut preliminar de stabilit în Marea Britanie: cetățenii Uniunii Europene care au locuit mai
puțin de cinci ani continuu în Marea Britanie. În momentul în care ați împlinit cinci ani, va
trebui să solicitați din nou statut, de data aceasta ” statut de stabilit în Marea Britanie.

CUM SĂ SOLICIT STATUT DE STABILIT ÎN MAREA BRITANIE?
Veți avea nevoie de acces la Internet.
A. Dacă nu doriți să vă trimiteți documentele prin poștă Ministerului de Interne, veți avea nevoie
de:
1. Acces la un iPhone (7 sau mai nou) sau la un telefon Android (6.0 sau mai
nou) cu setarea „NFC” – aplicația va fi disponibilă pentru iPhone 7 și 7 Plus
în urma unei actualizări viitoare a software-ului iOS. Dacă nu aveți acces la
niciunul dintre aceste telefoane, puteți:
D
D
D

să împrumutați unul
să vă scanați documentele la un punct de asistență digitală (https://bit.ly/2YwDV2k)
să trimiteți documentele prin poștă Ministerului de Interne al Marii Britanii (în engleză: Home
Office). Vi se va oferi o adresă în cadrul procesului de solicitare a statutului.

2. Un document de identitate biometric. Va avea următorul logo:
3. Pe telefonul Android, intrați în Play Store (sau App Store pe
iPhone) și descărcați aplicația „EU Exit: ID Document Check”.
Urmați instrucțiunile primite prin această aplicație. Acestea
vor include: scanarea paginii cu fotografia din documentul dv.,
scanarea cipului biometric din document, fotografierea propriei
persoane și scanarea feței, și furnizarea unei adrese de e-mail.
După finalizarea acestui proces cu ajutorul aplicației, veți primi
un e-mail de verificare în căsuța dv. poștală și un cod de verificare
pe telefon.
4. Veți putea finaliza aplicația pe telefon sau pe computer prin furnizarea Numărului Național de
Asigurare (în engleză: National Insurance Number) dacă dispuneți de acesta, furnizarea adresei
actuale și răspunsul la întrebările în legătură cu cazierul.
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