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Dreptul de acces al cetățenilor din UE la ajutoare
sociale și consiliere pentru asistență socială
Acest buletin informativ oferă pe scurt informații
referitoare la dreptul dvs. de a accesa ajutoare sociale
și consiliere pentru asistență socială ca cetățean al
UE care se află în Scoția. În acest buletin informativ,
„cetățeni ai UE” se referă la cetățenii statelor membre
ale UE, precum și la cetățenii statelor SEE (Norvegia,
Islanda și Liechtenstein) și ai Elveției.
Aceast buletin informativ acoperă, de asemenea,
drepturile membrilor familiei care nu sunt ei înșiși
cetățeni ai Uniunii Europene și al căror drept de a
locui în Marea Britanie derivă din relația lor cu un
cetățean al Ununii Europene.1
Ca urmare a iesirii Regatului Unit din Uniunea
Europeană (Brexit), drepturile cetățenilor UE în
Scoția au suferit unele schimbări importante.
Cetățenii Uniunii Europene si membrii familiilor
acestora care locuiau în Marea Britanie la data de 31
decembrie 2020 si care doresc să rămână în Scoția,
trebuie să solicite, înainte de data de 30 iunie 2021,
în conformitate cu EU Settlement Scheme [Sistemul
de înregistrare a cetățenilor din Uniunea Europeană],
fie Statutul de stabilit “Settled status” (permis de
ședere pe perioadă nedeterminată), fie Statutul de
stabilire provizorie “Pre-Settled Status “(permis de
rezidență pe 5 ani). Cetățenii irlandezi și persoanele
care au permisiunea de a rămâne pe o perioadă
nedeterminată nu trebuie să aplice. Cetățenii Uniunii
Europene (UE) și membrii familiilor acestora care nu
au depus cererea la EUSS [Sistemul de înregistrare
a cetățenilor din Uniunea Europeană], înainte de
termenul limită din 30 iunie 2021, nu au dreptul să
rămână în Marea Britanie după 1 iulie 2021 și ar trebui
să solicite consiliere juridică de urgentă dacă doresc
să rămână în Scoția.

Cetățenii UE care au ajuns în Marea Britanie pentru
prima dată la data de 1 ianuarie 2021 sau după aceasta
dată, nu pot solicita statutul de rezident permanent
sau statutul de stabilire provizorie. Ei ajung ca
Vizitatori pe Termen Scurt. Dacă doresc să rămână
mai mult de o scurtă vizită de până la 6 luni, trebuie să
solicite o Viză pe Termen Lung (de exemplu, pentru
a studia, pentru a lucra sau pentru a se alătura unui
membru al familiei).
Membrii de familie non-UE ai cetățenilor UE pot intra
în Marea Britanie după 1 ianuarie 2021 doar dacă au
deja un permis de familie EUSS (EUSS Family Permit),
emis de autorităţile din Regatul Unit, sau un card de
rezidenţă biometric eliberat de Regatul Unit.

Am dreptul de a accesa
beneficii în Scoția?
Următorii cetățeni ai UE pot avea dreptul la acces
la beneficii:

Cetățeni ai UE care au statutul de stabilit
(Settled Status)
Dacă aveți statutul de stabilit (Settled Status), puteți
accesa beneficiile la care sunteţi indreptăţiti îndeplinind
criteriile cerute, în același mod ca un cetățean britanic.

Cetățeni ai UE care au statutul de stabilit
(Pre-Settled Status)
Dacă aveți statutul de stabilire provizorie (Pre-Settled
Status), acest lucru nu vă oferă în sine acces la beneficii.2

1. „Membrii familiei” pot include: soțul sau partenerul civil, copiii, nepoții și strănepoții cu vârsta sub 21 de ani, copiii aflați în întreținere cu vârsta de peste 21 de ani, părinții,
bunicii și străbunicii aflați în întreținere, precum și unii parteneri necăsătoriți și alte rude aflate în întreținere . (în cazul în care biroul de interne a emis un certificat de
înregistrare ca „membru al familiei extinse”).
2. Acest lucru a fost contestat legal, iar legislația relevantă a fost considerată ilegală de catre Curtea de Apel. Cu toate acestea, secretarul de stat pentru muncă și pensii (SSWP)
a contestat această decizie la Curtea Supremă și este puțin probabil ca acest caz să fie audiat până la sfârșitul acestui an. Dacă aveți statutul de stabilire provizorie “pre-settled
status” și vi s-a refuzat accesul la prestații, vă rugăm să solicitați sfaturi de specialitate, de exemplu, de la un birou de consiliere pentru cetățeni “Citizens Advice Bureau”.
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Cu toate acestea, puteți accesa creditul universal
(și alocația pentru copil, dacă aveți unul sau mai mulți
copii aflați în întreținere), dacă prestati o cantitate
suficientă de muncă plătită.
Alternativ, v-ati putea păstra statutul de lucrator “retained
worker status” de la terminarea muncii plătite, în timp ce:
Căutați un nou loc de muncă;
Sunteţi în incapacitate temporară de muncă,
din cauza problemelor de sănătate; sau
în baza echivalentului concediului de maternitate.
Acest lucru se datorează faptului că „testul privind dreptul
de ședere se aplică în continuare persoanelor cu statut
de stabilire provizorie “Pre-Settled Status”. 3
În temeiul acestuia, puteti avea și dreptul de a locui
ca membru al familiei unei persoane care lucrează sau
care și-a păstrat statutul de lucrător.

Cetățenii UE care locuiau în mod legal în Marea
Britanie la 31 decembrie 2020 și care au depus
cereri la EUSS [Sistemul de înregistrare a
cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea
obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit]
înainte de termenul limită de 30 iunie 2021
Dacă ați depus cererea la EUSS [Sistemul de înregistrare
a cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea obținerii
noului statut de ședere în Regatul Unit] înainte de
termenul limită din 30 iunie 2021 și așteptați o decizie,
„testul dreptului de ședere” este, de asemenea, aplicabil
până când vi se acordă statutul de stabilit “ Settled Status”
sau statutul de stabilire provizorie “Pre-Settled Status”
(sau până când nu mai puteți sa faceţi apel cu privire
la un refuz a cererii dvs.).
Asta înseamnă că și dvs. puteți accesa creditul universal
(și alocația pentru copii) dacă lucrați, v-ați păstrat statutul
de lucrător sau sunteți membru al familiei acestuia.

Următorii cetățeni ai Uniunii Europene nu au
dreptul de a accesa beneficii:

Cetățenii Uniunii Europene care locuiau în mod
legal în Marea Britanie la 31 decembrie 2020

și care nu au depus cererea la EUSS [Sistemul
de înregistrare a cetățenilor din Uniunea
Europeană în vederea obținerii noului statut de
ședere în Regatul Unit] înainte de 30 iunie 2021
Începând cu 1 iulie 2021, nu mai aveți permisiunea de a
rămâne în Marea Britanie și, prin urmare, sunteți supus
condiției de „a nu se recurge la fonduri publice” (NRPF).
Aceasta înseamnă că nu sunteți eligibil pentru majoritatea
beneficiilor în Scoția.

Cetățeni ai UE care au sosit pentru prima data
la 1 ianuarie 2021 sau după acea dată
Cetățenii UE și membrii familiilor acestora care sosesc fie ca
Vizitatori pe Termen Scurt, fie ca titulari de Viză pe Termen
Lung, după data de 1 ianuarie 2021, sunt supuși condiției de
„a nu se recurge la fonduri publice” (NRPF) și, prin urmare,
nu pot accesa majoritatea beneficiilor sociale din Scoția.
Cu toate acestea, este posibil să puteți solicita ajutor,
inclusiv sprijin financiar sau locuințe, de la autoritatea
locală (a se vedea mai jos).

Am dreptul de a beneficia
de susţinere din partea
directiei de asistență
socială în Scoția?
Toți cetățenii UE (indiferent dacă dețineți
statutul de stabilit [Settled Status], statutul
de stabilire provizorie [Pre-Settled Status]
sau nu aveţi statut)
Puteţi avea dreptul de a accesa alte forme de ajutor,
inclusiv sprijin financiar sau locuință, din partea
autorității locale, dacă:
Aveți sub 18 ani și trăiți singur/ă e
Aveți sub 18 ani și sunteți expuși riscului de vătămare
corporală sau abuz, sărăcie sau nu aveți locuință

3. Există și alte circumstanțe în care ați putea trece testul cu privire la dreptul de ședere și alte beneficii la care ați putea avea de asemenea acces. Dacă acestea nu se aplică, ar trebui,
prin urmare, să primiți sfaturi privind beneficiile, de exemplu de la un birou de consiliere pentru cetățeni.
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Ați depășit perioada de îngrijire sau urmează să ieșiți
din perioada de îngrijire

scrisă cu privire la posibilitatea de primi sau nu ajutor
și susținere.

Îngrijiți pe cineva din familia dvs

Dacă aveți nevoie de ajutor și asistență urgentă –
de exemplu, dacă nu sunteți în siguranță unde vă aflați
sau dacă nu aveți mijloacele necesare traiului și adăpost,
autoritatea locală poate avea obligația de a vă oferi sprijin
și cazare temporară, cât timp investighează cazul dvs.

Aveți copii și sunteți expus/ă riscului de vătămare
corporală, sărăcie sau lipsă de adăpost
Sunteți o persoană adultă expusă riscului de
vătămare corporală sau abuz
Aveți nevoie de sprijin suplimentar din cauza unei
dizabilități, a sănătății mintale, a vârstei sau a unei
alte vulnerabilități (cum ar fi o sarcină)
Orice persoană care locuiește în Scoția are dreptul
de a cere ajutor autorității locale, indiferent de
statutul dvs. de migrație și indiferent de cât timp
ați locuit aici.
Autoritatea locală are datoria să ia în considerare
solicitarea dvs. și, dacă este nevoie, să facă o evaluare

Cu toate acestea, după ce evaluarea a fost finalizată,
deținerea dreptului de ședere poate condiționa primirea
ajutorului și sprijinului de care aveți nevoie din partea
autorităților locale.
Dacă autoritatea locală decide că nu sunteți eligibil
pentru sprijin financiar sau pentru locuință, trebuie să
primiți o decizie în scris în acest sens. Dacă nu primiți
această decizie scrisă sau dacă nu sunteți de acord cu
decizia lor, ar trebui să solicitați ajutor și sfaturi pentru
a contesta această decizie.

Unde pot obține mai mult ajutor sau sfaturi?
Dacă nu sunteți sigur cu privire la dreptul dvs. actual sau viitor de a solicita ajutoare sociale sau de
a beneficia de asistență socială sau de asistență pentru persoanele fără adăpost în Scoția, ar trebui să
solicitați sfaturi și asistență pentru cazul dvs. individual.
Pentru mai multe informații despre dreptul dvs. de acces la ajutoare sociale, locuință și consiliere pentru asistență
socială în Scoția sau dacă aveți nevoie de mai mult ajutor pentru înțelegerea drepturilor dvs., puteți să:
Apelați EU Citizens Support Service [Serviciul de asistență pentru cetățenii UE] la linia de asistență Citizens
Advice Scotland la numărul de telefon 0800 916 9847 (de luni până vineri, între orele 9:00 și 17:00) –
sau puteți căuta biroul local de consultanță la adresa:
https://www.cas.org.uk/bureaux
Citiți buletinele informative privind accesul la ajutoare sociale în Scoția și detalii despre linia de consultanță
privind drepturile de asistență socială, la Child Poverty Action Group Scotland [Grupul de acțiune pentru
combaterea sărăciei în rândul copiilor din Scoția]:
http://www.cpag.org.uk/scotland/factsheets
Citiți îndrumările către autoritățile locale referitoare la drepturile persoanelor care nu au acces la fonduri
publice (NRPF) si accesul la asistenţă socială, COSLA Migration Scotland:
http://www.migrationscotland.org.uk/migrants-rights-entitlements/introduction/1-1-how-use-guidance

Ultima actualizare la 1 iulie 2021

Pentru mai multe informații despre JustCitizens și despre
activitățile pe care le derulăm pentru apărarea drepturilor
cetățenilor UE în Scoția, dar și pentru a accesa resurse
descărcabile, inclusiv traduceri ale acestui buletin informativ
în alte limbi europene, vizitați: justcitizens.scot/EU

Finanțat de către Guvernul Scoției

