
() Trebuie să depuneți dovada de rezidență pentru 36 din cele 48 de luni înainte de nașterea 

copilului dvs., adică ....... până în ............. 

 

Dovezi acceptabile de rezidență DOAR de la UN părinte sunt următoarele: 

 

1. Persoanele angajate: fișele fiscale (Numai P60 / P45 / P35L – Employment Detail 

Summary începând cu anul 2019) pentru fiecare an care arată cel puțin 35 de săptămâni 

de angajare asigurabile. Dacă sunt mai puțin de 35 de săptămâni, vă rugăm să trimiteți 

documente suplimentare pentru lunile rămase ale anului. 

 

sau / și 

 

2. Persoanele PFA – self-employed: fișele de evaluare (Notice of Assessment) / 

autoevaluare (Notice of Self-Assessment) pentru fiecare an și documentație 

justificativă, de exemplu, extrase de cont bancar / facturi interne pentru fiecare lună ** 

 

sau / și 

 

3. Scrisoare de la Asistență Socială / Intreo care confirmă tipul de plată pentru prestație 

pe care l-ați primit și datele de la și de când vi s-a plătit prestația direct, aceasta trebuie 

să fie însoțită de o fotocopie a cardului dvs. PPS în față și spate (Public Services Card) 

 

 

4. Extras de cont bancar pentru fiecare lună care prezintă tranzacții periodice în și din 

acel cont efectuate la ATM/POS nu doar tranzacții online și plăți direct din cont 

 

 

5. Contractul de  închiriere (trebuie să includă toate paginile inclusiv cea cu semnătura 

părintelui a cărei reședință avem în vedere) cu chitanțe / facturi de utilitate / carte de 

închiriere pentru a confirma plățile pentru fiecare lună 

 

sau / și 

6. Contractul de Ipotecă (Mortgage Agreement) și Extrasul bancar anual al ipotecii 

(Mortgage Annual Statement) pentru perioada în care dețineți în proprietate locuință 

 

 

7. Scrisori de la școală / colegiu care confirmă datele de participare, cursurile cu normă 

întreagă și dovada rezultatelor examenelor 

 

NOTĂ: 

 

(a) Rezidența poate fi confirmată cu una sau cu orice combinație a dovezilor de mai sus 

 

(b) Formularele de impozitare – Fișa Fiscală P21 nu este acceptată în scopuri de rezidență 

 

(c)  Facturile interne pot fi utilizate pentru a completa lacunele de până la 3 luni în rezidență 

 

** Vă rugăm să trimiteți extrasele bancare sau facturile de utilitate pentru a susține avizul 

evaluărilor deja transmise 

 

 

 

() Părinții ar trebui să demonstreze că au fost cetățeni ai UE cu cel puțin 4 ani înainte de nașterea 

copilului. Dacă unul sau ambii părinți s-au născut în Moldova, vă rugăm să transmiteți 

pașaportul român anterior, cartea de identitate română sau certificatul de cetățenie /naționalitate 

română eliberat înainte de luna ............... a părintelui a cărui reședință avem în vedere. 


