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Platforma 
londonezilor care 
provin din UE 
 

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat în termeni clari că 
cetățenii UE care locuiesc în Londra fac parte din acest oraș 
grandios și sunt bineveniți aici. 
 
Am creat această platformă pentru a garanta că cetățenii 
UE și familiile lor dețin toate informațiile necesare cu privire 
la viața în Londra după Brexit. Am lansat câteva secțiuni cu 
materiale de informare pentru a vă oferi informații clare și 
imparțiale și, dacă este necesar, pentru a vă ghida către 
asistență și consiliere suplimentare. Această pagină va fi 
ulterior actualizată. 
 
Abonați-vă pentru actualizări ale Platformei 
londonezilor care provin din UE 

https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates
https://www.london.gov.uk/sign-me-eu-londoner-updates


 
 

 

Brexit: implicațiile sale pentru cetățenii 

londonezi care provin din UE 

Regatul Unit a votat în favoarea retragerii din Uniunea Europeană în iunie 2016. Mai jos vă 
oferim răspunsuri la câteva dintre întrebările pe care le-ați putea avea cu privire la această 
decizie și la impactul Brexitului asupra dumneavoastră. 
 

Ce este Brexitul? 
„Brexit” este termenul uzual pentru procesul retragerii Regatului Unit din Uniunea 
Europeană, în urma referendumului desfășurat la 23 iunie 2016.  
 
În martie 2017, prim-ministrul Theresa May a notificat în mod oficial Uniunii Europene 
intenția Regatului Unit de a părăsi UE, așa-numita notificare în temeiul articolului 50. 
Aceasta a marcat demararea unui proces de negocieri de doi ani pentru stabilirea condițiilor 
retragerii Regatului Unit, precum și a viitoarei relații cu UE.  
 
Regatul Unit este membru al UE din 1973. Aceasta înseamnă că numeroase structuri, 
aranjamente și acorduri aflate în vigoare în prezent ca urmare a apartenenței Regatului Unit 
la UE vor deveni redundante odată ce Regatul Unit se va retrage din UE. Sunt necesare noi 
structuri, aranjamente și acorduri pentru a le înlocui, iar acestea vor depinde de legislația 
Regatului Unit și nu de cea a UE. 
 

Care este impactul Brexitului asupra cetățenilor londonezi care provin din UE? 
Londonezii, indiferent de originile sau de naționalitatea lor, sunt perseverenți și plini de 
resurse, capabili să se adapteze la schimbări și îmbrățișează noile oportunități. Însă nu toate 
schimbările sunt ușoare și dorite, iar unele nu pot fi controlate. Indiferent de opinia 
dumneavoastră cu privire la Brexit, acesta are un impact semnificativ asupra vieților tuturor.  

Acest lucru este valabil pentru cetățenii celorlalte 27 de state membre ale Uniunii Europene 
(UE), precum și pentru cetățenii unor țări din afara UE, cum ar fi Norvegia, Liechtenstein și 
Islanda (cunoscute și sub denumirea de țări care fac parte din SEE) și ai Elveției, și pentru 
membrii familiilor lor care s-au stabilit aici în temeiul drepturilor de liberă circulație. Europenii 
care și-au stabilit rezidența în Regatul Unit în temeiul libertății de circulație vor avea un statut 
de rezidență diferit atunci când Regatul Unit se va retrage din UE. Guvernul Regatului Unit 
a convenit împreună cu UE asupra unui nou statut pentru acești rezidenți, pentru a permite 
acestora să continue să trăiască și să muncească aici. Acest nou statut de rezidență se 
numește statut de stabilit (Settled Status).  

Cu excepția anumitor cazuri, va fi necesar ca cetățenii UE, cei din SEE și cei elvețieni care 
sunt rezidenți în Regatul Unit să solicite acest statut de stabilit printr-un proces gestionat de 



 

 

Home Office (Ministerul Internelor al Regatului Unit). Acest lucru i-ar putea viza și pe cei 
care nu sunt cetățeni ai UE, din SEE sau din Elveția, dar care au un membru al familiei care 
se încadrează în una dintre aceste categorii.  

Primarul Londrei nu are puteri legislative în cadrul acestui proces, care intră în sfera de 
competență a guvernului național al Regatului Unit. Cu toate acestea, dorința lui este să 
asigure că londonezii care provin din UE, SEE și Elveția, precum și familiile lor  vor putea 
face parte, în continuare, din comunitatea noastră și vor putea contribui pe deplin la 
aceasta.  

Aceste pagini care oferă orientări sunt menite să vă dea acces la informații clare și imparțiale 
și, dacă este necesar, să vă indice surse pentru asistență și sfaturi suplimentare. Aceste 
pagini nu oferă consultanță juridică, iar Autoritatea Londra Mare (Greater London Authority 
– GLA) nu poate face acest lucru. 

 

Care vor fi viitoarele relații dintre UE și Regatul Unit? 
Multe dintre aspectele legate de acest subiect nu au fost convenite, iar o serie de scenarii 
au fost discutate în mod amplu de către mass-media, inclusiv posibilitatea de retragere din 
UE fără un acord, sau scenariul „niciun fel de acord”. Acest lucru ar avea un impact grav 
asupra organizațiilor, întreprinderilor și cetățenilor care se bazează pe regulamente și 
aranjamente convenite în temeiul tratatelor UE. Într-o secțiune disponibilă mai jos, am 
explicat ce ar putea fi diferit în cazul unui scenariu fără niciun fel de acord. 
 
Cu toate acestea, Regatul Unit și UE au declarat că doresc să evite o situație de genul 
acesta și că indiferent de ce se va întâmpla, protecția drepturilor cetățenilor UE rezidenți în 
Regatul Unit reprezintă o prioritate. Intenția Regatului Unit este de a pune în aplicare 
sistemul statutului de stabilit, indiferent de rezultatul negocierilor. 
 
În Declarația de intenție emisă la 21 iunie 2018, Regatul Unit a declarat: 
 
„Garantarea drepturilor cetățenilor a fost mereu prioritatea noastră în cadrul negocierilor cu 
Uniunea Europeană (UE). Am îndeplinit acest angajament și am ajuns cu UE la un acord 
de garantare a drepturilor cetățenilor UE din Regatul Unit și ale cetățenilor Regatului Unit 
din UE. Cetățenii UE care trăiesc în Regatul Unit, împreună cu familiile lor, vor putea să 
rămână aici și să își continue viețile, cu același acces la ocuparea forței de muncă, studii, 
prestații sociale și servicii publice de care se bucură în prezent. Membrii apropiați ai familiilor 
acestora care trăiesc în străinătate vor putea să li se alăture aici în viitor.” 
 
În cadrul procesului retragerii Regatului Unit din UE, guvernul britanic a negociat un acord 
care stabilește condițiile retragerii Regatului Unit. Acesta este Acordul de retragere și a fost 
finalizat între UE și guvernul britanic în noiembrie 2018. Acest acord precizează modalitățile 
prin care cei care au beneficiat de libertatea de circulație în UE, atât cetățenii din UE27 
rezidenți în Regatul Unit, cât și cetățenii britanici care trăiesc în țările UE27, vor fi protejați 
în urma retragerii Regatului Unit. Cu toate acestea, Acordul de retragere trebuie aprobat de 
Parlamentul Regatului Unit și a fost respins de Camera Comunelor (House of Commons) în 
cadrul unei serii de voturi care au avut loc între 15 ianuarie și 29 martie 2019. Anumiți 
parlamentari de la putere, cât și din opoziție nu au fost de acord cu o serie de elemente, 
inclusiv cu dispozițiile privind frontiera dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord. 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-statement-of-intent


 

 

Guvernul Regatului Unit a convenit asupra unei prelungiri cu UE pentru a permite primului-
ministru să obțină un acord cu Parlamentul cu privire la calea de urmat și să încerce să 
obțină o majoritate în cadrul Camerei Comunelor cu privire la procesul de retragere asupra 
căruia s-a convenit. În prezent, data fixată pentru retragerea Regatului Unit este 31 
octombrie 2019. Acest lucru nu are niciun impact asupra termenului-limită al perioadei de 
tranziție și nici asupra termenelor stabilite pentru depunerea cererii pentru statutul de stabilit 
pentru cetățenii UE, date care au rămas neschimbate. 
 

Ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii UE din Londra? 
Atunci când Regatul Unit se va retrage din UE veți putea să rămâneți în Londra și să vă 
continuați viețile aproape ca până acum. Statutul dumneavoastră de rezident va fi protejat, 
veți putea lucra ca până acum și veți putea folosi serviciile și sistemul de sănătate. Cu toate 
acestea, va trebui să solicitați un nou statut de rezidență care să confirme că locuiți în 
Regatul Unit și aveți dreptul la acest lucru. Acesta se numește statut de stabilit (Settled 
Status) sau statut de pre-stabilit (pre-Settled Status). 
 

Ce înseamnă acest lucru pentru cetățenii din SEE din Norvegia, Liechtenstein 
și Islanda sau pentru cetățenii din Elveția?  
S-a convenit asupra drepturilor cetățenilor țărilor din SEE, și anume Norvegia, Liechtenstein 
și Islanda, precum și a drepturilor celor din Elveția în cadrul unor acorduri separate între 
Regatul Unit și guvernele respectivelor țări. Cetățenii țărilor din SEE și cei elvețieni vor avea 
aceleași drepturi ca cetățenii din țările UE27 și pot solicita statutul de stabilit și cel de pre-
stabilit.  
 

Ce este statutul de stabilit (Settled Status) și cel de pre-stabilit (pre-Settled 
Status)? 
Legislația UE vizând libertatea de circulație nu se va mai aplica Regatului Unit după 
decembrie 2020; prin urmare, Regatul Unit introduce obligativitatea solicitării unui nou statut 
de rezidență pentru cetățenii UE, cei din SEE și cei din Elveția, precum și pentru familiile 
acestora, care doresc să rămână în mod legal în Regatul Unit după 31 decembrie 2020. 
Acesta se numește statut de stabilit și acordă ședere permanentă (Indefinite Leave to 
Remain) solicitanților care vor obține acest statut.  
 
Guvernul Regatului Unit și Home Office au declarat că preconizează că marea majoritate a 
solicitanților vor fi acceptați, cu foarte puține excepții cum ar fi cazurile de condamnări pentru 
infracțiuni grave. Atunci când depuneți cererea, va trebui să furnizați dovada că ați locuit în 
Regatul Unit timp de cinci ani consecutivi (ședere neîntreruptă) pentru a fi eligibili pentru 
statutul de stabilit. Dacă nu puteți face acest lucru, dar ați ajuns în Regatul Unit la sau înainte 
de 31 decembrie 2020, ați putea obține statutul de pre-stabilit. Dacă dețineți statutul de pre-
stabilit, puteți depune o cerere pentru cel de stabilit odată ce veți avea cinci ani de rezidență 
neîntreruptă în Regatul Unit.  
 
Există anumite excepții, de exemplu persoanele care dețin rezidența permanentă (PR – 
Permanent Residence) sau un permis de ședere permanentă (Indefinite Leave to Remain), 
explicate în secțiunea de mai jos, intitulată „Ce se întâmplă dacă am deja Permanent 
Residence, Indefinite Leave to Remain sau Indefinite Leave to Enter?”. 
 
 



 

 

De ce ar trebui să solicitați statutul de stabilit sau cel de pre-stabilit? 
Statutul de stabilit vă garantează dreptul de a locui în Regatul Unit după 30 iunie 2021, dată 
care reprezintă sfârșitul perioadei de grație de șase luni după 31 decembrie 2020 pentru a 
depune cererile. Dacă sunteți un cetățean al UE și doriți să continuați să locuiți și să lucrați 
în Regatul Unit, să aveți același acces la prestațiile sociale, serviciile publice și sistemul de 
sănătate, precum și dreptul de a studia și de a închiria o locuință după 31 decembrie 2020, 
veți avea nevoie de acest nou statut. De asemenea, dacă sunteți un membru al familiei unui 
cetățean al UE, al unui cetățean din SEE din Norvegia, Liechtenstein sau Islanda sau al 
unui cetățean elvețian, acest lucru vi se aplică și dumneavoastră și trebuie să solicitați 
statutul, chiar dacă nu aveți cetățenia niciuneia dintre aceste țări. 
 

Cine trebuie să solicite acest nou statut?   
Toți cetățenii care provin din UE, din SEE sau din Elveția care locuiesc în Regatul Unit, 
precum și membrii familiei acestora vor trebui să solicite noul statut. Aceasta include și 
cetățenii țărilor terțe al căror statut de imigrație depinde de un membru al familiei din UE, 
din SEE sau din Elveția.  
 
Aceasta nu se aplică cetățenilor irlandezi sau cetățenilor UE, celor din SEE sau din Elveția 
care dețin deja un permis de ședere permanentă (Indefinite Leave to Remain – ILR) sau un 
permis de intrare pe teritoriul Regatului Unit pentru o durată nedeterminată (Indefinite Leave 
to Enter the UK – ILE), dar aceștia ar putea dori să depună totuși cererea. Persoanele cu 
un document valabil de rezidență permanentă (Permanent Residence – PR) vor trebui să 
preschimbe acest document cu statutul de stabilit, având în vedere că permisul lor va deveni 
nul după 31 decembrie 2020. Puteți găsi mai multe informații la secțiunea „Eligibilitate”. 
 
Home Office a declarat că dacă dețineți cetățenia britanică în afară de cea a unei țări din 
UE, din SEE sau cea a Elveției, situație cunoscută sub denumirea de dublă cetățenie, nu 
veți putea solicita statutul de stabilit. Cu toate acestea, anumite drepturi protejate prin 
Acordul de retragere vi s-ar putea aplica. Membrii apropiați ai familiei dumneavoastră vor 
putea să vi se alăture în Regatul Unit, iar membrii familiilor așa-numiților cetățeni Lounes cu 
dublă cetățenie își pot depune cererea în cadrul acestui sistem. Anumite organizații contestă 
în prezent această situație, iar dacă vor surveni modificări, vom actualiza această secțiune. 
 

Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de cetățean al UE cu statutul de 
stabilit în Regatul Unit după Brexit? 
Datorită statutului de stabilit veți avea, în linii generale, aceleași drepturi ca în prezent. Veți 
putea rămâne în Regatul Unit atât cât doriți. Veți putea lucra în Regatul Unit, utiliza NHS-ul, 
studia și avea acces la fonduri publice, precum prestații sociale și pensii, dacă sunteți eligibili 
pentru acestea. Membrii apropiați existenți ai familiei dumneavoastră care locuiesc în afara 
Regatului Unit vi se vor putea alătura în viitor, la fel ca până în prezent, dar există 
posibilitatea ca viitorii soți/soții să nu vi se poată alătura, de exemplu. Va fi necesar ca 
aceștia să vi se alăture pe baza normelor în materie de imigrație ale Regatului Unit care vor 
fi în vigoare după 31 decembrie 2020. 
 
Anumite drepturi, precum dreptul de a vota sau de a candida la alegerile locale sau 
regionale, nu au fost încă confirmate. Viitorii soți/soții sau membri ai familiei, cu excepția 
copiilor pe care îi veți avea sau adopta, vor face obiectul noii legislații în materie de imigrație 
a Regatului Unit după 31 decembrie 2020.  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf


 

 

 
Cu statutul de stabilit, puteți părăsi Regatul Unit pe perioade lungi de timp, însă dacă sunteți 
absent pentru cinci sau mai mulți ani, veți pierde statutul și vă veți putea întoarce numai ca 
un nou imigrant, sub incidența noilor norme în materie de imigrație. 
 
Statutul de stabilit vă permite, de asemenea, să solicitați cetățenia britanică, dacă îndepliniți 
criteriile pentru aceasta. Posibilitatea de a face acest lucru prin intermediul permisului de 
rezidență permanentă este deschisă și pe durata perioadei de tranziție. 
 

Ce se va întâmpla dacă Regatul Unit se va retrage din UE fără niciun fel de 
acord?  
Este posibil ca Regatul Unit să se retragă din UE fără niciun fel de acord convenit. Acest 
lucru devine din ce în ce mai probabil având în vedere că guvernul Regatului Unit nu 
reușește să asigure aprobarea acordului de către Parlament. Guvernul britanic a stabilit, în 
cadrul unui document de politică, ce se va întâmpla cu cetățenii UE în cazul în care UE și 
Regatul Unit nu vor conveni asupra niciunui acord.  
 
Documentul precizează că, și în cazul unui scenariu fără niciun fel de acord, atunci când 
Regatul Unit se va retrage din UE, guvernul Regatului Unit va pune în aplicare sistemul 
statutului de stabilit pentru cetățenii UE și va adopta o abordare similară cu cea prevăzută 
în Acordul de retragere. În calitate de cetățeni UE27, dumneavoastră și familia 
dumneavoastră veți fi în continuare nevoiți să vă depuneți cererea în cadrul acestui sistem 
pentru a rămâne în Regatul Unit. 
 
Cu toate acestea, vor exista anumite diferențe semnificative. Având în vedere că nu ar mai 
fi nicio perioadă de tranziție, garanția aceasta ar viza numai cetățenii din UE27 deja rezidenți 
în Regatul Unit până la data la care Regatul Unit se va retrage din EU (în momentul de față, 
data este fixată pentru 31 octombrie 2019). Veți putea depune cererea până la 31 decembrie 
2020, deci perioada de grație de șase luni nu s-ar aplica. Intenția Regatului Unit ar fi de a 
introduce un nou sistem de imigrație care să fie aplicabil de la 1 ianuarie 2021.  
 
Dacă nu sunteți de acord cu decizia, veți putea solicita o reexaminare administrativă, însă 
nu veți avea dreptul de a face recurs. De asemenea, în cazul infracțiunilor comise în Regatul 
Unit după data de 31 octombrie 2019, dacă Regatul Unit se va retrage din UE la această 
data, s-ar aplica pragul pentru deportare. 
 
Membrii apropiați ai familiilor celor cu statutul de stabilit, precum copii, soți/soții, parteneri și 
bunici, vi se vor putea alătura până la data de 29 martie 2022 în cazul în care relația exista 
înainte de 31 octombrie 2019. Eventuali viitori soți/soții sau parteneri vi se pot alătura până 
la data de 31 decembrie 2020 în cazul în care relația s-a format după 31 octombrie 2019; 
ulterior s-ar aplica normele Regatului Unit în materie de imigrație. 
 
Dacă dețineți statutul de stabilit, puteți părăsi Regatul Unit pentru o perioadă de până la 
cinci ani, menținându-vă dreptul de a vă întoarce. 
 
Dispozițiile pentru cetățenii care provin din țările AELS (Norvegia, Islanda și Liechtenstein), 
precum și pentru cetățenii elvețieni este diferită. Acestea sunt stabilite prin acorduri separate 
cu țările respective, iar indiferent dacă Regatul Unit se va retrage din UE cu un acord sau 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/762222/Policy_paper_on_citizens__rights_in_the_event_of_a_no_deal_Brexit.pdf


 

 

fără niciun acord, drepturile de reîntregire a familiei vor fi aceleași. Cetățenii elvețieni au 
dreptul de a se întoarce în Regatul Unit după o perioadă maximă de patru ani de absență 
din țara, în loc de cinci ani. 
 

  



 

 

Statutul de stabilit (Settled Status): procedura 

de depunere a cererilor 

A treia perioadă de depunere a cererilor a început la 21 ianuarie 2019 și a fost deschisă 
pentru cetățenii UE rezidenți în Regatul Unit cu un pașaport UE valabil, precum și pentru 
cetățenii din afara UE care sunt membri ai familiei unui cetățean UE și care dețin un permis 
de ședere biometric. Cetățenii care provin din țările din SEE și cei elvețieni au fost excluși 
din cadrul acestei perioade de depunere a cererilor, dar în prezent aceștia pot solicita 
statutul, având în vedere că procedura a fost deschisă tuturor solicitanților la 30 martie 2019. 

Solicitanții își pot depune cererea până la 30 iunie 2021. Ar putea fi luate în considerare și 
cererile primite după 30 iunie 2021, de exemplu dacă vă veți alătura unui membru al familiei 
cu statutul de stabilit sau de pre-stabilit. 

Orientările următoare vă vor ajuta să aflați informații despre statut și ceea ce trebuie să 
faceți dumneavoastră și membrii familiei pentru a completa cererea. 

Vom actualiza site-ul în mod periodic pe măsură ce vom avea la dispoziție noi informații. 

Pot solicita statutul de stabilit (Settled Status) sau cel de pre-stabilit (pre-
Settled Status)? 
Dacă ați fost rezident în Regatul Unit în mod neîntrerupt pentru cinci sau mai mulți ani, puteți 
solicita statutul de stabilit. În cadrul procedurii de depunere a cererii, vi se va solicita să vă 
confirmați identitatea, să oferiți dovezi cu privire la durata șederii dumneavoastră în Regatul 
Unit, precum și să declarați eventuale condamnări. 
 
Dacă ați locuit în Regatul Unit pentru mai puțin de cinci ani până la sfârșitul lunii decembrie 
2020, veți putea solicita statutul de pre-stabilit. Odată ce veți împlini cinci ani de rezidență 
neîntreruptă, veți putea solicita statutul de stabilit. 
 

Ce se întâmplă dacă am deja Permanent Residence, Indefinite Leave to Remain 
sau Indefinite Leave to Enter?  
Statutul de stabilit este, în esență, permisul de ședere permanentă (Indefinite Leave to 
Remain – ILR). Persoanele care au deja ILR sau permisul de intrare pe teritoriul Regatului 
Unit pentru o durată nedeterminată (Indefinite Leave to Enter the UK – ILE) au deja dreptul 
de a rămâne în Regatul Unit. Cu toate acestea, persoanele respective ar putea dori să 
solicite statutul de stabilit pentru a obține drepturile suplimentare convenite în cadrul 
Acordului de retragere, cum ar fi dreptul la o absență de cinci ani și dreptul ca un membru 
eligibil al familiei să li se alăture. De asemenea, anumite persoane ar putea considera că 



 

 

dreptul de rezidență este mai simplu de demonstrat prin intermediul statutului de stabilit, 
față de ILR. 
 
Persoanele care dețin un document valabil de rezidență permanentă (Permanent Residence 
– PR) vor fi nevoite să solicite statutul de stabilit, având în vedere că statutul de rezidență 
permanentă va deveni nul la data de 31 decembrie 2020. Cu toate acestea, documentul 
respectiv trebuie păstrat având în vedere că ar putea fi, în continuare, relevant, de exemplu 
drept dovadă a cetățeniei britanice a copiilor născuți în Regatul Unit. În cadrul procedurii de 
depunere a cererii, puteți indica dacă dețineți un permis de ședere permanentă sau de 
rezidență permanentă. 
 
Dacă aveți permisul de ședere permanentă și nu puteți dovedi acest lucru, de exemplu, 
dacă ați pierdut documentele aferente sau acestea au fost distruse și ați sosit în Regatul 
Unit înainte de 31 decembrie 1988, ați putea depune cererea și în cadrul schemei Windrush.  
 
Va trebui să declarați că nu ați fost absent de pe teritoriul Regatului Unit pentru nicio 
perioadă mai lungă de doi ani (în cazul ILR și ILE) sau mai lungă de cinci ani (pentru PR). 
Cu toate acestea, nu va trebui să furnizați dovezi cu privire la durata șederii dumneavoastră 
în Regatul Unit. 
 
Dacă nu sunteți sigur cu privire la drepturile dumneavoastră, solicitați întotdeauna 
consultanță juridică independentă. Resursele disponibile pentru dumneavoastră în Londra 
pot fi consultate pe pagina noastră privind serviciile de asistență. 
 

Informațiile acestea sunt valabile și pentru cetățenii irlandezi? 
Dreptul de rezidență în Regatul Unit al cetățenilor irlandezi nu depinde de apartenența 
Regatului Unit la Uniunea Europeană și se consideră că aceștia sunt „stabiliți” din momentul 
în care și-au stabilit reședința în Regatul Unit. Prin urmare, nu va fi necesar ca aceștia să 
solicite noul statut în cadrul sistemului, deși nu sunt excluși de la această procedură, dacă 
doresc acest lucru. Membrii familiilor cetățenilor irlandezi care sunt rezidenți în Regatul Unit 
datorită dreptului la libera circulație vor trebui să solicite statutul de stabilit. 
 
Membrii eligibili ai familiilor cetățenilor irlandezi care trăiesc în Regatul Unit vor putea obține 
statutul de stabilit în cadrul sistemului fără ca cetățeanul irlandez să facă acest lucru. 
 

Ce se va întâmpla în cazul copiilor? 
Toți membrii familiei trebuie să depună cererea în mod individual, deși va fi necesar ca 
părinții sau tutorii să completeze cererea pentru copiii aflați în grija lor. Copiii sub 21 de ani 
ai căror părinți au statutul de stabilit vor fi eligibili pentru statutul de stabilit în momentul 
depunerii cererii, chiar dacă au locuit în Regatul Unit pentru mai puțin de cinci ani. Va fi 
necesară completarea în întregime a cererii dar, dacă părinții au dovada șederii lor 
neîntrerupte, se va presupune că și copiii aflați în întreținerea lor o vor avea. Acest lucru 
este valabil și pentru copiii care sosesc în Regatul Unit după 31 decembrie 2020. 
 
Cererile pentru copiii aflați în grija serviciilor sociale vor fi depuse de către autoritățile în grija 
cărora au fost plasați. 
 

https://www.gov.uk/government/publications/undocumented-commonwealth-citizens-resident-in-the-uk
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.dfa.ie/irelanduk-citizenshipandpassports/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/settled-status-if-youre-under-21


 

 

Copiii născuți în Regatul Unit care au un părinte care este deja cetățean britanic sau care 
deține permisul de rezidență permanentă sau statutul de stabilit atunci când copilul s-a 
născut sunt cetățeni britanici și nu trebuie să fie naturalizați sau să se înscrie. Există câteva 
excepții. Consultați acest link pentru a afla dacă un copil este deja cetățean britanic. 
 
Pentru copiii adoptați, va trebui furnizat un document care să ateste adoptarea legală, care 
să fie recunoscut în Regatul Unit. Copiii născuți sau adoptați la 31 decembrie 2020 ori 
după această dată vor fi, de asemenea, protejați.  

Citiți exemple care indică cum statutul de stabilit și de pre-stabilit se aplică în cazul 
unor familii diferite. 
 

Informații privind asistență suplimentară  
Home Office este conștient că, dintr-o serie de motive, informațiile nu vor fi ușor de accesat 
pentru anumite persoane, sau că acestea nu vor reuși să înțeleagă sau să navigheze fără 
asistență în cadrul sistemului. E posibil ca acestea să nu aibă acces la un calculator sau să 
nu știe cum să îl folosească, să aibă o cunoștință limitată a limbii engleze, un handicap sau 
alte probleme de sănătate care le împiedică să urmeze procedura de depunere a cererii în 
mod simplu sau fără ajutor. Va fi pus la dispoziție un serviciu de Asistență digitală pentru 
persoanele care nu pot accesa serviciile online sau care întâmpină dificultăți în acest sens. 
Asistența digitală poate include asistență la telefon, asistență față în față în anumite 
biblioteci sau la domiciliu pentru persoanele care nu pot utiliza niciunul dintre aceste servicii. 
 
Home Office a consultat o serie de grupuri de utilizatori care reprezintă diferite comunități și 
este în curs de perfecționare a sistemului datorită analizării unor cazuri reale. Cu toate 
acestea, accesibilitatea sistemului rămâne un motiv de îngrijorare, iar situațiile specifice ale 
solicitanților pot impune modalități de sprijin specifice. Intenția Home Office este de a lucra 
cu organizații relevante pentru a identifica și comunica cu persoanele care sunt eligibile 
pentru a solicita statutul de stabilit, precum și pentru a institui modalități concrete de a le 
ajuta să-și depună cererea. Printre persoanele respective s-ar putea afla cele aflate în 
îngrijire, comunitățile de rromi, precum și cei fără un domiciliu stabil. Primarul Londrei a 
finanțat deja organizații care furnizează un astfel de sprijin în Londra.  
 
Home Office pune la dispoziție o linie de asistență telefonică, precum și alte servicii. Dacă 
aveți întrebări cu privire la o cerere depusă în cadrul proiectului-pilot, puteți contacta EU 
Settlement Scheme Resolution Centre (Centrul de soluționare pentru sistemul de stabilire 
pentru cetățenii UE) la numărul de telefon 0300 123 7379 (dacă sunați din Regatul Unit) sau 
la numărul +44 (0) 203 080 0010 (din afara Regatului Unit). Detalii privind tarifele telefonice 
sunt disponibile la pagina  www.gov.uk/call-charges. Puteți formula întrebări și prin 
formularul online  eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk. 
 
Am întocmit o listă a serviciilor de asistență și consiliere independente din Londra care 
v-ar putea ajuta. 
 

Dubla cetățenie  
Pentru cetățenii din UE, din SEE sau cei elvețieni care dețin și cetățenia britanică nu se va 
schimba nimic. Dacă sunteți cetățean britanic, veți menține aceleași drepturi ca până acum 
și nu va fi necesar să solicitați statutul de stabilit. Cu toate acestea, este posibil să vă 

https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.gov.uk/apply-citizenship-born-uk
https://www.london.gov.uk/what-we-do/communities/migrants-and-refugees/young-londoners-insecure-citizenship/british-citizenship
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://homeofficemedia.blog.gov.uk/2017/12/08/factsheet-on-eu-citizens-rights-agreement/
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/case-studies/example-case-studies-eu-citizens-rights-in-the-uk#emmeline-case
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
http://www.gov.uk/call-charges
https://eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk/
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

mențineți și drepturile asupra cărora s-a convenit în Acordul de retragere deși Regatul Unit 
nu a oferit încă detalii cu privire la felul în care cei cu dublă cetățenie își vor putea demonstra 
drepturile. Consultați secțiunea următoare pentru mai multe informații. 
 

Pot solicita cetățenia britanică? 
Dacă aveți un permis de rezidență permanentă (PR) sau un permis de ședere permanentă 
(ILR), ați putea avea dreptul de a solicita și cetățenia britanică. Puteți face acest lucru și 
după ce obțineți statutul de stabilit, deși va trebui să așteptați 12 luni înainte de a depune 
cererea pentru cetățenie. Cu toate acestea, nu toate țările permit dubla cetățenie, sau permit 
acest lucru numai în condiții specifice, deci v-ați putea pierde cetățenia actuală. 
 
Dacă îndepliniți criteriile pentru cetățenia britanică și doriți să o solicitați, ar fi oportun să 
contactați ambasada dumneavoastră pentru a afla dacă vă puteți menține cetățenia și în ce 
condiții. Aflați cum puteți solicita cetățenia britanică și găsiți datele de contact ale 
ambasadelor țărilor UE27 din Londra în secțiunea „Servicii de asistență” de mai jos. 
 

Membrii ai familiei sau persoane aflate în întreținere care nu dețin cetățenia 
unei țări UE, unei țări din SEE sau pe cea elvețiană 
Dovezile cu privire la relația dumneavoastră cu membrul familiei dumneavoastră care este 
cetățean al UE, al unei țări din SEE sau cetățean elvețian (de exemplu, un certificat de 
naștere, de căsătorie, de parteneriat civil) pot fi scanate și transmise odată cu formularul 
online de depunere a cererii. De asemenea, va trebui să furnizați dovezi privind identitatea 
și rezidența membrului familiei dacă acesta nu a obținut încă statutul de stabilit. În plus, 
dacă nu aveți un permis de ședere biometric, va trebui să vă prezentați la un centru de 
depunere a cererilor din Regatul Unit pentru a vă fi preluate amprentele și pentru a depune 
o fotografie tip. 

 
Cetățenilor UE, celor din SEE sau celor elvețieni care devin rezidenți în Regatul Unit până 
la 31 decembrie 2020 pot să li se alăture membrii actuali ai familiei, chiar dacă aceștia nu 
sunt cetățeni ai UE, ai țărilor din SEE sau elvețieni. Acest lucru este valabil și pentru cei care 
obțin cetățenia britanică, sau care au obținut-o, în plus față de cetățenia țării de origine. 
Aceștia vor menține drepturile care permit membrilor familiei lor din afara UE, a SEE sau a 
Elveției să li se alăture în mod automat după 31 decembrie 2020. Membrii apropiați ai familiei 
sunt, în acest caz, părinți sau bunici aflați în întreținere, precum și copii sub 21 de ani sau 
copii aflați în întreținere cu vârsta de peste 21 de ani. Acest lucru urmează hotărârii din așa-
numita cauză Lounes. Cetățenii britanici nu pot avea acest drept în mod automat.  
 
Acest lucru nu se aplică cetățenilor britanici care au obținut cetățenia unei țări din UE, din 
SEE sau pe cea a Elveției, inclusiv pe cea irlandeză, pentru a le permite să mențină dreptul 
la libera circulație în UE, dar și-au păstrat reședința în Regatul Unit. Având în vedere că 
aceștia nu au emigrat în Regatul Unit și se consideră că nu și-au exercitat drepturile stipulate 
în tratat, ei vor fi considerați ca fiind cetățeni britanici în acest scop. 
 
Dacă nu sunteți siguri de statutul persoanelor aflate în întreținerea dumneavoastră sau al 
membrilor familiei dumneavoastră, ați putea solicita consiliere independentă. Puteți consulta 
această listă a organizațiilor din Londra care oferă consiliere independentă. 
 
 

https://www.gov.uk/british-citizenship
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-11/cp170121en.pdf
https://www.london.gov.uk/node/47913


 

 

Cetățenii UE care locuiesc în mod temporar în afara Regatului Unit  
În prezent, puteți locui în afara Regatului Unit pentru o perioadă maximă de doi ani înainte 
de a pierde permisul de ședere permanentă (ILR) sau cel de rezidență permanentă (PR). În 
conformitate cu proiectul de acord de retragere convenit între Regatul Unit și UE, perioada 
aceasta va fi extinsă până la cinci ani pentru statutul de stabilit.  
 
Dacă în prezent locuiți în străinătate și aveți intenția de a vă întoarce, ați putea lua în calcul 
posibilitatea de a vă întoarce înainte de data-limită, și anume 31 decembrie 2020, pentru a 
solicita statutul de stabilit sau cel de pre-stabilit. 
 
Pot exista situații în care nu veți putea sau nu va fi necesar să vă întoarceți înainte de 
termenul respectiv, dar ați putea fi oricum eligibil pentru a solicita statutele respective. În 
prezent vă puteți depune cererea din străinătate prin intermediul aplicației de verificare a 
documentelor de identitate. Cu toate acestea, dacă nu veți putea folosi aplicația, ar putea fi 
dificil sau chiar imposibil să trimiteți documentele din țara dumneavoastră de origine în 
condiții sigure și, prin urmare, acest lucru vă va împiedica să vă depuneți cererea.  
 

Cetățenii UE care sosesc după data-limită (normele post-Brexit în materie de 
imigrație) 
Dacă sosiți după data-limită, mai exact 31 decembrie 2020, dreptul dumneavoastră de 
ședere în Regatul Unit va fi analizat în conformitate cu noile norme în materie de imigrație 
care vor fi instituite după Brexit. Prin urmare, cu excepția cazului în care Regatul Unit și UE 
convin asupra unor noi dispoziții și dacă nu sunteți un membru apropiat al familiei unui 
cetățean din UE, din SEE sau din Elveția cu statutul de stabilit sau de pre-stabilit în Regatul 
Unit, veți fi tratat ca orice alt cetățean care sosește aici, aplicându-se noul sistem de imigrație 
în vigoare la momentul respectiv. O excepție ar putea fi persoanele eligibile pentru statutul 
de pre-stabilit care nu s-au întors la timp, înainte de termenul pentru a depune cererea. 
 

Niciunul dintre aceste scenarii nu corespunde situației familiei mele. Unde pot 
găsi informații suplimentare? 
Există o serie de cazuri în care, de exemplu, copiii sau îngrijitorii pot obține drepturi de la 
cetățeni ai UE care au sau au avut rezidența în Regatul Unit, sau cazuri în care îngrijitorii 
din afara UE ai cetățenilor UE din Regatul Unit pot obține drepturi prin intermediul persoanei 
aflate în grija lor. Free Movement are informații suplimentare cu privire la ambele cazuri. 
 
Dacă aceste situații vă vizează sau sunteți îngrijorat cu privire la drepturile dumneavoastră 
sau cele ale familiei dumneavoastră, este oportun să solicitați consiliere independentă. 
Am întocmit o listă a organizațiilor acreditate, precum și a altor resurse disponibile în 
Londra care v-ar putea fi de folos. 
 

Procedura de depunere a cererii (aplicație pentru telefonul mobil, online, 
formular tipărit, bibliotecă) 
Cererile pot fi completate online iar Home Office a lansat o aplicație pentru telefoanele 
mobile smartphone pentru a sprijini procedura de depunere a cererii. Aplicația este 
compatibilă cu smartphone-urile cu sistemul Android. Vă veți putea scana pașaportul, iar 
aplicația poate citi microchipul cu datele biometrice. Aplicația pentru iPhone nu va putea 
scana pașaportul sau cartea de identitate biometrică, însă există servicii de lectură a 
microchipurilor într-o serie de centre (deși s-ar putea aplica anumite taxe). 

https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-applying-from-outside-the-uk?utm_source=f231d128-0445-47a5-9721-1973f9dc5a7f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.freemovement.org.uk/more-details-status-eu-nationals-after-brexit/
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/guidance/using-the-eu-exit-id-document-check-app?utm_source=5231bec0-2c82-428b-9bb8-ea6f7ea937c7&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate#how-to-use-the-app
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-id-document-scanner-locations/locations-offering-chip-checker-services


 

 

 
De asemenea, în anumite cazuri și cu acordul prealabil al Home Office, puteți depune 
cererea prin intermediul unui formular tipărit furnizat de Home Office. 
 
Pentru persoanele care nu pot accesa serviciile online, sau care au dificultăți în acest sens, 
va fi pus la dispoziție un serviciu de Asistență digitală. Asistența digitală poate include 
asistență la telefon, asistență față în față în anumite biblioteci sau la domiciliu pentru 
persoanele care nu pot utiliza niciunul dintre aceste servicii. 

 

De ce documente și informații suplimentare voi avea nevoie? 
Veți avea nevoie de un pașaport sau de o carte de identitate națională biometrică valabilă. 
Un document biometric are un microchip (ca chipurile cardurilor bancare) care conține 
informații cu privire la dumneavoastră. 
 
Veți avea nevoie de dovada reședinței în Regatul Unit, cu excepția cazului în care dețineți 
deja un document de rezidență permanentă (Permanent Residence), de ședere permanentă 
(Indefinite Leave to Remain) sau de intrare pe teritoriul Regatului Unit pentru o durată 
nedeterminată (Indefinite Leave to Enter the UK). Dacă ați plătit impozite pe venit sau ați 
primit prestații sociale, puteți folosi numărul național de asigurare (National Insurance 
number) pentru a facilita confirmarea faptului că aveți reședința în Regatul Unit.  
 
Dacă bazele de date naționale, cum ar fi HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs – 
Administrația fiscală și vamală) sau DWP (Department for Work and Pensions – Ministerul 
Muncii și Pensiilor) nu conțin suficiente informații cu privire la dumneavoastră, vi se va 
solicita să furnizați dovezi suplimentare pentru a demonstra șederea neîntreruptă. Printre 
acestea se numără, de exemplu:  
 

• formularele P60 sau P45 

• fișele de salariu 

• extrase de cont bancar 

• facturi pentru utilități, facturi pentru Council Tax sau de telefonie (fixă sau 
mobilă, dacă acestea includ numele și adresa dumneavoastră) 

• declarații anuale de activitate ale întreprinderilor 

• contracte de muncă sau scrisori care să confirme angajarea 

• scrisori, facturi sau certificate de la organizații educaționale acreditate 

• ștampile pe pașaport care să confirme intrarea la frontiera Regatului Unit 

• bilete de avion sau de tren care să ateste călătoria către Regatul Unit 

• scrisori de la centre de îngrijire, medici de familie sau spitale, ori programări 
pentru vizite medicale 

 
În prezent, volumul de date al documentelor pe care le puteți scana și încărca este limitat. 
Home Office va permite solicitanților să transmită documentele prin alte metode, în cazul în 
care documentele depășesc această limită, însă metodele acestea diferă. Nu va trebui să 
prezentați dovezi pentru întreaga durată a șederii dumneavoastră în Regatul Unit, ci numai 
pentru perioada care demonstrează că sunteți eligibili pentru statutul de stabilit sau de pre-
stabilit, iar în general această perioadă se referă la ultimii cinci ani. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-evidence-of-uk-residence


 

 

Dacă proveniți dintr-o țară din afara UE, din afara SEE sau alta decât Elveția, va trebui să 
furnizați dovezi referitoare la relația dumneavoastră cu un membru al familiei din UE, din 
SEE sau din Elveția care locuiește în Regatul Unit. 

 
În cazul în care solicitanții nu pot furniza informații suplimentare sau dovezi cu privire la 
reședința lor, Home Office a declarat că îi va contacta ulterior pentru a determina reședința 
acestora.  
 
Aceasta este o listă utilă a documentelor și informațiilor pe care le puteți folosi pentru a vă 
pregăti pentru procedura de depunere a cererilor. 
 

Verificările cu privire la infracțiuni 
Vi se va cere să declarați orice condamnări care apar în cazierul judiciar al dumneavoastră 
atât în Regatul Unit, cât și în afara acestuia, precum și cele ale oricărui copil cu vârsta între 
18 și 21 de ani pentru care depuneți cererea. Aceste informații vor fi controlate în bazele de 
date privind criminalitatea din Regatul Unit. Nu trebuie să declarați următoarele: condamnări 
care nu trebuie declarate (infracțiuni radiate din cazierul judiciar), avertizări (sancțiuni), 
alternative la punerea sub acuzare, de exemplu amenzile pentru exces de viteză.  
 
Ați putea fi oricum eligibil pentru a depune cererea pentru statutul de stabilit sau de pre-
stabilit dacă aveți condamnări, iar situațiile individuale vor fi analizate de la caz la caz. Cu 
toate acestea, în acest caz ar fi indicat să solicitați consultanță juridică independentă înainte 
de a depune cererea, în special dacă aveți mai mult de o condamnare sau o perioadă de 
detenție de cel puțin 12 luni. Am pregătit această listă cu consilieri juridici independenți. 
 

Care este costul depunerii cererii? 
Depunerea cererii este gratuită. 
 
Inițial, guvernul anunțase că se va percepe o taxă (£65 pentru adulți și £32,50 pentru copiii 
sub 16 ani). Cu toate acestea, într-o declarație în Camera Comunelor din 21 ianuarie 2019, 
prim-ministrul a declarat că această cerință privind taxa a fost retrasă, iar solicitarea 
statutului este acum gratuită. Dacă ați obținut deja statutul de stabilit/pre-stabilit înainte de 
acest anunț, veți primi o rambursare. 
 
Mai pot exista alte costuri asociate acestei proceduri, de exemplu utilizarea serviciilor de 
verificare a documentelor și a cărților de identitate din centrele dedicate acestor servicii (de 
obicei, £14 pentru fiecare cerere). În anumite cazuri, ar putea fi necesar să vă adresați 
UKVCAS, precum și să solicitați consiliere juridică sau în materie de imigrație, dacă situația 
dumneavoastră specifică impune acest lucru.  

 

  

https://www.the3million.org.uk/checklist
https://www.london.gov.uk/node/47913
https://www.gov.uk/guidance/eu-settlement-scheme-application-fee-refunds


 

 

Informații suplimentare 

Depunerea cererilor din străinătate 
În prezent, cererile se pot depune din afara Regatului Unit, folosind aplicația de scanare a 
cărților de identitate și formularul de depunere a cererii online. Dacă nu vă puteți scana 
pașaportul sau cartea de identitate, este posibil să vi se solicite să trimiteți aceste 
documente către Home Office. Cu toate acestea, este necesar să controlați în prealabil dacă 
legislația națională vă permite să trimiteți documente de identitate prin poștă și ar fi oportun 
să contactați EU Settlement Scheme Resolution Centre, dacă aveți dubii cu privire la acest 
lucru. 
 

Voi primi dovada statutului de stabilit sau a celui de pre-stabilit? 
Dacă veți obține statutul de stabilit nu veți primi un document care să ateste acest lucru. Cu 
toate acestea, dacă vi se va cere să furnizați dovezi cu privire la statutul dumneavoastră, de 
exemplu unui angajator, unui proprietar de casă sau unui cadru medical, le puteți oferi un 
cod de acces și un link pentru ca aceștia să confirme în mod electronic statutul 
dumneavoastră. Aceștia nu vor putea accesa alte informații referitoare la dumneavoastră 
prin acest link. 
 

Recursuri și supravegherea procedurii  
Scrisoarea de decizie va explica cum puteți solicita o reexaminare a deciziei dacă nu sunteți 
mulțumiți de aceasta și de statutul care v-a fost atribuit. Aceasta se numește o reexaminare 
administrativă și trebuie solicitată în termen de 28 de zile de la data deciziei. Se percepe o 
taxă de £80, însă aceasta va fi rambursată dacă solicitarea dumneavoastră este aprobată 
sau dacă este respinsă pentru că nu e întemeiată. Taxa nu va fi rambursată dacă cererea 
este aprobată pentru că ați transmis informații suplimentare. Puteți solicita o reexaminare 
prin intermediul acestui formular.  
 
În cadrul proiectului de acord de retragere, s-a convenit asupra instituirii unei autorități 
independente pentru a supraveghea procedura. În cursul perioadei de tranziție, Comisia 
Europeană continuă să dețină puterea de supraveghere. Vom actualiza pagina atunci când 
vom avea informații noi. 
 

Condițiile pentru a menține statutul de stabilit odată ce acesta a fost acordat 
 
Pentru a menține statutul de stabilit nu puteți părăsi Regatul Unit pentru o perioadă 
neîntreruptă de mai mult de cinci ani sau să fiți condamnați de infracțiuni grave. În afară de 
acestea, pe baza informațiilor disponibile, nu există alte obstacole în calea menținerii 
statutului de stabilit și a permanenței pe teritoriul Regatul Unit ca până în prezent. 
 
 
 

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk/y/inside-the-uk/eu-settlement-scheme-settled-and-pre-settled-status
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review
https://visas-immigration.service.gov.uk/product/admin-review


 

 

Drepturile viitoare  
Acestea depind, în mare măsură, de natura finală a acordului dintre Regatul Unit și UE, 
precum și a acordului cu privire la supraveghere, însă drepturile dumneavoastră vor fi 
integrate în legislația Regatului Unit. Acordul de retragere va reprezenta baza eventualelor 
contestații, iar contextul acesta evoluează. 
 

Servicii de asistență pentru londonezii europeni 
Această platformă oferă consiliere pentru cetățenii din UE27 și cetățenii din Norvegia, 
Islanda, Liechtenstein și Elveția, precum și familiilor acestora care locuiesc în Londra.  
 
Obiectivul este de a vă ajuta să vă pregătiți pentru solicitarea statutului de stabilit. Dacă 
aveți nevoie de informații suplimentare față de cele disponibile aici, puteți consulta lista 
noastră cu servicii de asistență pentru acces la surse de informații și asistență suplimentare 
fiabile, acreditate și de încredere. 

De asemenea, vă punem la dispoziție un glosar care explică anumiți termeni de pe această 
platformă. Informațiile acestea nu reprezintă consultanță juridică și nu ar trebui să vă bazați 
pe acestea în mod exclusiv. 

Puteți, de asemenea, să vă abonați la site-ul cu informații al Home Office pentru a primi 
actualizări. 
 
  

https://eucitizensrights.campaign.gov.uk/


 

 

Glosar 

Mai jos puteți găsi un glosar cu cuvinte și termeni pentru a vă ajuta să înțelegeți mai bine 
limbajul folosit pentru a descrie retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, precum 
și ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră. 

Termenii incluși aici s-ar putea modifica în funcție de acordul la care vor ajunge UE și 
Regatul Unit. 
 

Termen Explicație 

Acordul de retragere 

Acesta este acordul negociat între Regatul 
Unit și UE. Obiectivul acestuia este de a 
stabili condițiile retragerii Regatului Unit din 
UE. Unul dintre aspectele-cheie abordate 
în acord vizează drepturile cetățenilor și 
ceea ce se va întâmpla cu cetățenii UE 
care locuiesc în Regatul Unit și cu cetățenii 
britanici care locuiesc în UE după 
retragerea Regatului Unit din UE.  

Articolul 50 

Acesta este un articol din Tratatul de la 
Lisabona al UE care oferă oricărui stat 
membru al UE dreptul de a părăsi UE în 
mod unilateral. Odată ce statul membru 
notifică intenția sa Consiliului European, 
UE și statul respectiv ar trebui să 
negocieze condițiile retragerii în termen de 
doi ani. 

Carte de identitate biometrică 

Poate fi un pașaport sau o carte de 
identitate cu un microchip electronic 
integrat care conține informații biometrice 
ce pot fi folosite pentru a autentifica 
identitatea deținătorului pașaportului sau 
cărții de identitate. 

Cauza Lounes 

Reprezintă o cauză și o hotărâre istorică a 
Curții de Justiție a Uniunii Europene (ECJ) 
datorită căreia un cetățean al UE, în urma 
dobândirii cetățeniei britanice, nu își pierde 



 

 

dreptul de a aduce soțul/soția sau un 
membru apropiat al familiei care nu este 
cetățean al UE în Regatul Unit, în vederea 
stabilirii rezidenței aici. 

Cetățean al unei țări terțe 

Un cetățean al unei țări terțe în Regatul 
Unit este o persoană care nu este cetățean 
britanic sau irlandez sau cetățean al unei 
țări din SEE/UE. 

Cetățenie britanică (naționalitate 
britanică) 

Cetățenia britanică sau naturalizarea 
conferă dreptul la un pașaport britanic, 
precum și drepturile depline ale unui 
cetățean britanic. 

Data-limită pentru depunerea cererilor 
în cadrul sistemului pentru statutul de 
stabilit – 30 iunie 2021 

Aceasta este data-limită pentru depunerea 
cererilor în cadrul sistemului pentru statutul 
de stabilit. După această dată, solicitarea 
statutului va fi posibilă numai în cazul 
anumitor situații excepționale. 

Drepturi derivate 

O persoană care nu îndeplinește condițiile 
pentru dreptul la rezidență în temeiul 
Directivei UE privind libera circulație și nu 
este cetățean al UE/SEE poate îndeplini 
condițiile pentru un alt tip de drept de 
rezidență din cadrul legislației Uniunii 
Europene (UE), de exemplu pentru 
îngrijitorii din afara SEE ai unor copii sau 
adulți aflați în întreținere din UE/SEE sau 
britanici (aceasta include cauzele 
Zambrano, Chen, Ibrahim și Texeira). 

Dublă cetățenie și menținerea 
drepturilor UE 

O persoană care deține dublă cetățenie a 
fost naturalizată drept cetățean britanic 
însă deține și cetățenia unui alt stat 
membru al UE și a locuit în Regatul Unit 
exercitând drepturile sale în calitate de 
cetățean al UE înainte de a deveni 
cetățean britanic. 

Libera circulație 

Libera circulație și rezidență a persoanelor 
este un drept al cetățenilor din UE și SEE 
și al membrilor familiilor acestora care le 
oferă libertatea de a se deplasa și a locui 
în orice țară din UE. Acesta este un 
principiu fundamental stipulat la articolul 45 



 

 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Cetățenii UE au dreptul de a: 

• căuta un loc de muncă într-o țară 
din UE 

• lucra acolo fără un permis de 
muncă 

• își stabili reședința acolo în acest 
scop 

• rămâne acolo chiar și după ce 
perioada de angajare s-a încheiat 

• se bucura de același acces la 
ocuparea forței de muncă, condiții 
de muncă și toate celelalte avantaje 
sociale și economice ca cetățenii 
țării respective 

Membri ai familiei 

Următoarele persoane pot fi considerate 
ca fiind membri direcți ai familiei unui 
cetățean din UE/SEE: soțul/soția sau 
partenerul civil, descendenții direcți ai unui 
cetățean din UE/SEE sau soțul/soția sau 
partenerul civil sub vârsta de 21 de ani ai 
acestora, ascendenții direcți aflați în 
întreținere ai cetățeanului din SEE sau 
soțul/soția sau partenerul civil ai acestora. 

Membru al familiei aflat în întreținere 

Este o persoană care face parte din familia 
unui sponsor din UE/SEE dar nu este 
soțul/soția acestuia, partenerul civil, 
partenerul pe termen lung, copilul sau un 
părinte aflat în întreținerea acestuia. 
Această persoană deține un document 
relevant în calitate de membru al familiei 
aflat în întreținere, de exemplu un permis 
de familie, un certificat de înregistrare, un 
permis de ședere, un document sau un 
permis ce atestă rezidența permanentă, 
eliberat de Regatul Unit în conformitate cu 
Regulamentele privind SEE (documentul 
fiind solicitat înainte de 31 decembrie 
2020). 

Perioada de grație 

Aceasta este perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2021 și 30 iunie 2021 în cursul 
căreia cererile pentru statutul de stabilit și 
cel de pre-stabilit vor continua să fie 



 

 

acceptate, deși Regatul Unit nu va mai 
face parte în mod oficial din UE. 

Perioada de tranziție (cunoscută și sub 
denumirea de „perioadă de punere în 
aplicare”) 

După retragerea oficială a Regatului Unit 
din Uniunea Europeană, este prevăzută o 
perioadă limitată înainte de intrarea în 
vigoare a viitoarelor acorduri permanente 
vizând relația dintre Regatul Unit și UE. 
Perioada aceasta se va încheia la data de 
31 decembrie 2020. Persoanele care vor 
solicita statutul de stabilit înainte de 
această dată vor beneficia atât de protecția 
legislației UE, cât și de acordul de 
retragere dintre Regatul Unit și UE. 

Permis de rezidență biometric  

Un permis de rezidență al unui cetățean 
din afara SEE care conține informații 
precum numele, data de naștere, statutul 
de imigrație, condițiile șederii și informații 
biometrice (amprentele și o fotografie). 

Permis de ședere permanentă –
Indefinite Leave to Remain (ILR) 

Permisul de ședere permanentă este un 
statut de imigrație din Regatul Unit 
disponibil tuturor cetățenilor, indiferent de 
cetățenie, care permite acestora să 
locuiască și să lucreze în Regatul Unit 
pentru o perioadă nedeterminată. De 
obicei, acest permis se poate obține după 
cinci ani de rezidență neîntreruptă. 

Rezidență neîntreruptă 

Conform Home Office, pentru a deține 
rezidența neîntreruptă este necesar să fi 
locuit sau să locuiți în Regatul Unit (pentru 
cel puțin șase luni în fiecare an). 

Rezidență permanentă –Permanent 
Residence (PR) 

Cetățenii din UE și din SEE pot solicita 
acest document neobligatoriu pentru a 
dovedi rezidența permanentă după cinci 
ani de rezidență neîntreruptă în Regatul 
Unit în temeiul legislației UE, pentru a 
garanta dreptul la rezidență al membrilor 
familiilor acestora din afara UE sau drept 
cerință pentru a solicita cetățenia britanică 
înainte de introducerea sistemului 
statutului de stabilit în martie 2019. 
Aceasta nu va fi valabilă după retragerea 
Regatului Unit din UE dar poate fi 



 

 

preschimbată în mod gratuit cu statutul de 
stabilit. 

SEE (Spațiul Economic European) 
Islanda, Liechtenstein și Norvegia fac parte 
din SEE și sunt țări care nu aparțin Uniunii 
Europene. 

Sfârșitul perioadei de tranziție – 31 
decembrie 2020 

Această dată reprezintă sfârșitul perioadei 
de tranziție, atunci când retragerea 
Regatului Unit din UE va fi finalizată. 

Sistemul de stabilire 

Home Office este în curs de a elabora 
acest nou sistem care permite rezidenților 
din UE și familiilor acestora să obțină 
statutul de imigrație în Regatul Unit 
necesar pentru a rămâne aici în mod 
permanent după Brexit. Noul sistem va fi 
pe deplin operațional după data de 30 
martie 2019. Va fi necesar ca cetățenii UE 
și familiile acestora să solicite statutul până 
la 30 iunie 2021, în conformitate cu acordul 
de retragere. 

Statut de rezidență 

În acest context, se referă la drepturile de 
imigrație și rezidență ale unui cetățean din 
UE/SEE sau ale unui cetățean din afara 
SEE, precum și ale membrilor familiilor 
acestora din afara SEE. 

Tratatele UE 

UE este fondată pe baza a unei serii de 
tratate juridice între statele sale membre. 
De exemplu, dreptul la libera circulație a 
cetățenilor UE a fost stabilit printr-un tratat 
al UE și este reglementat prin directive ale 
UE. 

Țările UE 

Austria, Belgia, Bulgaria, Republica 
Cehă, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, 
Polonia, Portugalia, România, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările 
de Jos și Ungaria. 

UE 

Uniunea Europeană (UE) reprezintă un 
parteneriat economic și politic între 28 de 
țări. UE reprezintă forma cea mai recentă a 
integrării europene, în cadrul căreia piața 



 

 

unică permite libera circulație a bunurilor, 
capitalurilor, serviciilor și persoanelor la 
nivel transfrontalier între statele membre. 

Viză pentru membrii familiei (permis 
SEE pentru membrii familiei) 

Permisul SEE pentru membrii familiei este 
o viză care permite intrarea pe teritoriul 
Regatului Unit pentru membrii familiei din 
afara SEE sau pentru membrii familiei 
extinse ai cetățenilor din SEE. 

 

 

      
 
 
 


