
Cum pot  să văd
și să dovedesc
statutul meu de
rezidentă? 

MIGRANT CENTRE NI

www.migrantcentreni.org

ROMANIAN



Pe computer, tabletă sau smartphone accesați:
 

https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status
 



Utilizați acest serviciu pentru:
 

- ca sa vedeți statutul dvs. de rezidentă stabilit(settled) sau
prestabilit(pre-settled)

 - obțineți un cod unic  de partajare care să vă demonstrați
statutul altor persoane, de exemplu angajatorii

- actualizați datele personale, de exemplu numărul pașaportului
sau adresa  de e-mail 

- să verificați ce drepturi aveți în Marea Britanie, de exemplu
dreptul la muncă sau cum să solicitați ajutor social



De ce ai nevoie?
 

- Numărul documentului de identificare: detalii ale
documentului de identitate pe care l-ați utilizat când ați
solicitat rezidenta(pașaportul, cartea de identitate
națională, cardul sau permisul biometric de ședere)
- DOB: data nașterii
- Cod unic: acces la numărul de telefon mobil sau
la adresa de e-mail pe care ați utilizat-o când ați solicitat
rezidenta - vi se va trimite un cod unic pentru logare



Accesați site-ul
gov.uk și faceți

clic pe „Start
now”



Alegeți ce document ați
utilizat pentru a face

cererea, făcând clic pe
cercul de lângă ea.

 
Apoi faceți clic pe butonul

verde „Continue“. 



Introduceți numărul
de document în

întregime,
inclusiv litere și

numere.
 

Apoi faceți clic pe
butonul verde

„Continue“



Introduceți data
nașterii.

 
Apoi faceți clic pe

butonul verde
„Continue“.



Pentru conectare la sistem și să vizualizați
statul dvs. aveți nevoie de un cod unic,
care poate fi trimis fie la numărul de

telefon mobil sau trimis pe emailul Dvs.
 

Alegeți modul în care doriți să primiți
codul.

 
Apoi faceți clic pe butonul verde

„Continue“.



Introduceți codul din 6
cifre.

Apoi faceți clic pe
butonul

verde „Continue“.



Name and surname

Ar trebui să
puteți  vedea

fotografia Dvs și
statul care vi s-a

fost acordat.

Dovedește-ți
statul Dvs
  altcuiva

Părăsiți sistemul.

Vedeți toate detaliile
dvs. și faceți clic pe

link-uri pentru a afla
mai multe despre

drepturile dvs.

Click aici
pentru a vă

actualiza
detaliile.



Părăsiți sistemul.

Alegeți detaliile pe care
doriți să le actualizați.

 
Faceți clic pe „Continue“

Actualizați-vă detaliile



Părăsiți sistemul.

Actualizați-vă detaliile



Dovedește-ți statutul de rezidenta.

Trebuie să alegeți motivul pentru
dovedirea statutului.

Dacă alegeți să demonstrați că aveți
dreptul de a lucra în Marea Britanie,

sistemul va genera un cod pentru dvs. Vi
se va solicita apoi să furnizați o adresă

de e-mail pentru o persoană care
solicită dovada. Acea persoană va primi

un e-mail de la UKVI și va trebui să
introducă codul care a fost generat

pentru a vă vedea statutul dvs. online.



Dovedește-ți statutul de rezidenta.



Terminați și părăsiți serviciul



CONTACTATI 
MIGRANT CENTRE NI 
 

 

 

ADRESA DE EMAIL:

euss@migrantcentreni.org 

NUMAR DE TELEFON:

07730747860

De asemenea, puteți contacta serviciul de consultanță Advice NI de pe linia de
asistență pentru telefonul gratuit 0800 138 6545, prin e-mail:
euss@adviceni.net Sau ne puteți contacta serviciul de SMS,

trimitand „EUSS” la numărul 66644 pentru a solicita un apel telefonic despre
noul statut de rezidenta UE.


