Schema de stabilire pentru cetăţenii UE: Ce se întâmplă în continuare?

Rezultatul statutului dat de Home Office
• Păstraţi scrisoarea cu rezultatul statutului într-un loc sigur.
• Vă recomandăm să imprimaţi şi arhivaţi această scrisoare într-un director de e-mail, astfel încât să poată fi
recuperată cu uşurinţă la o dată ulterioară.
• Vă rugăm să reţineţi că scrisoarea de rezultat al statutului nu este o dovadă a statutului dvs. Dovada statutului dvs.
va fi accesată conectându-vă la portalul dvs. online.

Conectarea la portal
Vă puteţi dovedi statutul prin intermediul serviciului online
de statuturi al Home Office „Vizualizaţi şi dovediţi statutul
dvs. de Stabilit şi Stabilit provizoriu”:
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status.
Mai jos sunt informaţiile pe care va trebui să le aveţi pentru
a vă conecta la portal:
Numărul documentului de identitate (paşaport/carte de
identitate)

Dovedirea
statutului dvs. prin
Dacă trebuie să vă dovediţi
statutul la angajatori,
Portal

proprietari sau alte organizaţii/agenţii, puteţi utiliza
serviciul online de statut al Home Office „Vizualizaţi şi
dovediţi statutul dvs. de Stabilit şi Stabilit provizoriu”.
https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
• Pe acest site poate fi generat un cod de partajare pe
care îl puteţi utiliza apoi pentru a vă dovedi statutul.

Data naşterii
Numărul de telefon mobil/e-mailul
•

Vă va fi trimis un cod pentru a vă accesa portalul

Va trebui să informaţi Home Office dacă vă schimbaţi emailul de contact, numărul de telefon sau documentul de
identitate. Pentru a face acest lucru, conectaţi-vă la portalul
de statut. Alternativ, sunaţi la Centrul de Rezoluţii pentru
Cetăţenii din UE, tel. 0300 123 7379.

Condiţii pentru
acordarea
CÂND şi CUM se trece
la statutul de Stabilit:
statutului
de
• Va trebui să faceţi, pe viitor, o cerere pentru a solicita statutul
de Stabilit după Stabilit
ce aţi atins cinci
ani de şedere continuă în
provizoriu
Marea Britanie. Trebuie să faceţi acest lucru înainte de data de
expirare a statutului dvs. de Stabilit provizoriu.
• Dacă părăsiţi Marea Britanie mai mult de doi ani consecutivi,
statutul de Stabilit provizoriu va fi anulat şi va trebui să faceţi o
nouă cerere.

Contactaţi
Adresa >> 35 Park Place,
Cardiff, CF10 3RL
-ne
E-mail >> info@newfieldslaw.com
Tel. >> 44 (0) 2921690049
Site web >> www.newfieldslaw.com
Consultanţa noastră este reglementată de
Autoritatea de Reglementare a Avocaţilor, numărul
de referinţă 633022.
*Există o dată de expirare pentru statutul de Stabilit
provizoriu:
Data de expirare
*Va trebui să vă schimbaţi statutul în Stabilit înainte de
această dată

Absenţe: Pentru a putea solicita în viitor
statutul de Stabilit, nu puteţi petrece mai mult
de 6 luni departe de Marea Britanie într-o
perioadă de 12 luni (se pot aplica excepţii).

*Este important să menţineţi absenţele la un nivel minim, deoarece acest lucru vă va afecta eligibilitatea pentru primirea
statutului de Stabilit. Noile condamnări penale vă pot afecta, de asemenea, statutul viitor.

