
CETĂȚENI AI UNIUNII EUROPENE 
 SOLICITAȚI ÎNREGISTRAREA  
ÎN NOUL SISTEM DE REZIDENȚĂ  
EU SETTLEMENT SCHEME/ EUSS

Dacă sunteți cetățean al Uniunii Europene1, rezident în Marea Britanie 
până la 31 Decembrie 2020,  dumneavoastră și membrii familiei 
dumneavoastră (inclusiv cetățenii care nu fac parte din Uniunea 
Europeană) va trebui să depuneți o cerere de înregistrare în noul sistem 
de rezident (EU Settlement Scheme) pentru a continua să locuiți, să 
munciți și să studiați în Marea Britanie după 30 iunie 2021.

Chiar dacă locuiți în Marea Britanie de mulți ani sau dacă dețineți un 
document de rezidență permanent (permanent residence document). 
eliberat anterior, tot trebuie să solicitați noul statut de rezident EUSS.

Nu trebuie să solicitați EUSS dacă dețineți un permis de ședere pe 
termen nedeterminat de a intra sau de a rămâne (Indefinite Leave to 
Remain/ ILR), sau dacă sunteți cetățean irlandez, dar puteți solicita 
statutul EUSS, dacă doriți. 

Aplicația online verifică identitatea și rezidența dumneavoastră în Marea 
Britanie și vă solicită să declarați condamnările penale. Data limită pentru 
depunerea cererii este 30 iunie 2021.

Pentru informații privind depunerea cererii în numele copiilor, vizitați 
pagina GOV.UK afișată mai jos.

Solicitați noul statut de rezident permanent EU Settlement 

Scheme/EUSS și aflați mai multe la gov.uk/
eusettlementscheme

1  În acest document “cetățenii europeni” se referă la cetățenii Spațiului 
Economic European și cei elvețieni, toți putând solicita înregistrarea în noul 
sistemul de rezidență EU Settlement Scheme/ EUSS.
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https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status


SPRIJIN DISPONIBIL 
PENTRU ÎN NOUL  
SISTEM DE REZIDENȚĂ  
EU SETTLEMENT SCHEME/ EUSS

Există sprijin disponibil în cazul în care aveți nevoie de ajutor în 
completarea cererii dumneavoastră, incluzând:

Centrul de suport și contact EUSS 
(EU Settlement Resolution Centre):
Pentru întrebări cu privire la cererea dumneavoastră apelați 
0300 123 7379. Aflați despre costurile apelurilor pe gov.uk/call-
charges Puteți să adresați întrebări folosind și formularul online 
eu-settled-status-enquiries.service.gov.uk

Informații traduse
Îndrumări și materiale informative cu privire la noul sistem de rezidență EUSS 
au fost traduse li sunt disponibile în 25 limbi și în limba galeză. Vizitați gov.uk/
settled-status-translations și gov.uk/settled-status-translated-materials

Asistență digitală (Assisted Digital)
Acest serviciu gratuit este disponibil prin telefon și în persoană în cazul în care nu 
aveți acces, abilitățile sau încrederea de a complete formularul online. Contactați 
We-Are-Digital prin apel la 03333 445 675. Pentru a verifica disponibilitatea 
acestui serviciu și pentru mai multe informații, vizitați gov.uk/eu-assisted-digital

Serviciul de scanare a documentelor de identitate 
(ID document scanning service)   
Acest serviciu este disponibil pentru a completa pasul de verificare a identității, 
în cazul în care nu aveți acces la aplicația telefonică EU Exit: ID Document 
Check. (EU Exit: ID Document Check). Este posibil să existe o taxă administrativă 
pentru utilizarea acestui serviciu. Pentru a verifica disponibilitatea acestui 
serviciu și pentru mai multe informații, vizitați:  
gov.uk/eu-id-scanner-locations

Fundații comunitare
Dacă aveți nevoie de mai mult sprijin în completarea cererii dumneavoastră, 
contactați o fundație comunitară din apropriere. Vizitați  gov.uk/help-eu-
settlement-scheme
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