Accesul la beneficii
Beneficiile la care aveți dreptul vor depinde de statutul dumneavoastră de imigrație. Cetățenii
europeni și membrii familiilor acestora se vor încadra, în general, în 5 categorii:
Persoane cu „statut de stabilit” (settled status),
Persoane cu „statut de prestabilit” (pre-settled status),
Lucrătorii frontalieri,
Persoanele cu vize eliberate în temeiul sistemului de imigrație post-Brexit din Regatul
Unit, și
5. Persoanele care nu au statut de imigrație.
1.
2.
3.
4.

Statutul de stabilit
Statutul de stabilit este acordat cetățenilor europeni și membrilor familiilor acestora, care au
început să locuiască în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020 și au locuit în Regatul Unit
timp de 5 ani.
Dacă aveți statut de stabilit, aveți dreptul la beneficii la fel ca orice cetățean britanic. Trebuie
să îndepliniți cerințele de eligibilitate pentru beneficiul pe care îl solicitați. Nu există cerințe
suplimentare cu privire la statutul dv. de imigrație.
Statutul de prestabilit
Statutul prestabilit este acordat cetățenilor europeni și membrilor familiilor acestora, care au
început să locuiască în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, dar încă nu au locuit 5
ani.
Beneficiile la care aveți dreptul
Dacă aveți statut de prestabilit, aveți dreptul la unele beneficii, cum ar fi Indemnizația de
îngrijitor, Indemnizația personală de independență și Indemnizația de trai pentru persoanele
cu handicap. Principalele condiții de reședință pentru aceste beneficii sunt:
1. Sunteți rezident obișnuit în Marea Britanie (adică, Marea Britanie este principala țară
în care locuiți),
2. Sunteți prezent în Marea Britanie și ați stat aici cel puțin 2 ani pe parcursul ultimilor 3
ani.
3. Nu sunteți supus controlului imigrației.
O persoană cu statut prestabilit nu este „supusă controlului imigrației”. Ca atare, dacă
îndepliniți celelalte condiții de reședință, puteți accesa beneficiile de mai sus.
Dacă locuiți în Scoția, puteți solicita, de asemenea, Indemnizația pentru copii cu handicap.
Acest lucru necesită reședință obișnuită în Regatul Unit, prezență aici și ședere timp de cel
puțin 26 de săptămâni pe parcursul anului trecut.
Pentru a îndeplini cerința de „reședință obișnuită”, trebuie să demonstrați că aveți intenția de
a vă stabili și de a locui în Marea Britanie și că ați locuit aici pentru o „perioadă semnificativă
de timp”. Nu există o perioadă fixă de timp în care trebuie să fi locuit aici. Reședința
obișnuită este decisă de la caz la caz, pe baza unor informații cum ar fi data la care ați intrat
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în Marea Britanie, unde locuiesc familia și prietenii, unde lucrați, unde dețineți sau închiriați
proprietăți și unde sunteți înregistrat la medic. Marea Britanie trebuie să fie reședința dvs.
principală, adică locul dvs. obișnuit de reședință. Și cetățenii britanici trebuie să
îndeplinească aceste condiții: nu este o cerință bazată pe imigrație.
În calitate de persoană cu statut prestabilit, aveți, de asemenea, dreptul la toate serviciile
enumerate în secțiunile de mai jos „Vize post-Brexit” și „Persoane fără statut de imigrație”.
Beneficii cu cerințe suplimentare
Dacă aveți statut de pre-stabilit, nu aveți în mod automat dreptul la beneficii legate de venit la
nivelul Regatului Unit, cum ar fi Creditul universal, Alocația pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă, Alocația de sprijin pentru ocuparea forței de muncă, Creditul de
pensie, Alocația pentru copii și Reducerea impozitului local.
De asemenea, nu puteți solicita mai multe beneficii din Scoția (cum ar fi Subvenția Best
Start, Best Start Foods, Alocația pentru copil din Scoția și Plata pentru asistență funerară),
care, în general, vă impun să primiți unul dintre beneficiile de mai sus la nivelul Marii
Britanii (deși există unele excepții dacă aveți sub 18 ani, a se vedea mai jos). De asemenea,
nu puteți primi o locuință dacă rămâneți fără adăpost în mod neintenționat.
Pentru a fi eligibil(ă) pentru aceste beneficii, trebuie să demonstrați că:
1. Sunteți cetățean european care lucrează în Marea Britanie,
2. Sunteți membru al familiei unui cetățean european care lucrează în Regatul Unit sau
3. Ați dobândit dreptul de ședere permanentă în temeiul legislației UE, petrecând 5 ani
în Regatul Unit în calitate de lucrător, student sau persoană autosuficientă.
Puteți fi tratat în continuare ca „lucrător în Marea Britanie”, chiar dacă ați încetat să lucrați,
dacă ați fost:
•
•
•
•

Incapabil(ă) de a lucra temporar din cauza unei boli sau a unui accident,
Înregistrat(ă) ca fiind în căutarea unui loc de muncă, dacă ați lucrat anterior și acum
căutați alt loc de muncă;
În cursul unei formări profesionale; sau
În concediu de maternitate.

Este posibil să fi dobândit drept de ședere permanentă, chiar dacă nu aveți un permis de
ședere permanentă. Acest lucru se datorează faptului că reședința permanentă este dobândită
în mod automat: nu este necesar ca un document să fie eliberat.
Dacă vă bazați pe timpul petrecut în Regatul Unit ca student sau ca persoană autosuficientă,
trebuie să fi deținut o asigurare completă de sănătate. Pentru mai multe informații despre
asigurarea completă de sănătate accesați: https://www.freemovement.org.uk/comprehensivesickness-insurance-what-is-it-and-who-needs-it/

Lucrătorii frontalieri
Lucrătorii frontalieri sunt cetățeni europeni care lucrează în Regatul Unit, dar locuiesc într-o
altă țară SEE. Dacă ați început să lucrați în Marea Britanie înainte de 31 decembrie 2020,
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puteți solicita un permis pentru lucrătorii frontalieri. În calitate de lucrător frontalier, sunteți
scutit de controlul imigrației și puteți avea acces la beneficii. La fel ca în cazul persoanelor
care au statut de stabilit, trebuie să îndepliniți cerințele de eligibilitate pentru beneficiul pe
care îl solicitați.
Vize post-Brexit
Cetățenii europeni care au intrat în Regatul Unit pe 1 ianuarie 2021 sau după aceea vor avea,
cel mai probabil, o viză post-Brexit, cum ar fi o viză de lucrător calificat, o viză de soț/soție
sau o viză de student (cu excepția cazului în care v-ați alăturat unui cetățean european,
membru al familiei, aflat deja în Regatul Unit). Toate acestea sunt acordate cu condiția de "a
nu recurge la fonduri publice”. Această condiție este, de obicei, afișată pe permisul de ședere
biometric.
Acest lucru înseamnă că nu puteți accesa majoritatea beneficiilor. Cu toate acestea, nu toate
serviciile furnizate de guvern sunt „fonduri publice”. De exemplu, puteți primi în continuare:
•
•
•

Acces deplin la Serviciul Național de Sănătate (NHS).
Plata de asistență pentru doliu, cu condiția să aveți reședința obișnuită în Marea
Britanie. Aceasta este, în esență, aceeași condiție de reședință obișnuită menționată
mai sus.
Toate serviciile publice enumerate în secțiunea „Persoane fără statut de imigrație” de
mai jos.

Persoane fără statut de imigrație
Dacă nu ați solicitat încă statutul de prestabilit sau stabilit, nu aveți nicio altă viză pentru
Regatul Unit și nu ați devenit cetățean britanic, nu aveți niciun statut de imigrație în Regatul
Unit. Termenul limită pentru depunerea cererii a fost 30 iunie 2021. Trebuie să depuneți o
cerere târzie cât mai curând posibil.
Dacă ați depus o cerere târzie și așteptați să fie luată în considerare, veți avea acces la
beneficii pe aceeași bază ca o persoană cu statut de prestabilit cât timp așteptați.
Dacă vi s-a acordat statutul de pre-stabilit, dar acesta a expirat și nu ați depus o altă cerere
înainte de data expirării, nu aveți statut de imigrație în Regatul Unit.
Persoanele care nu au statut de imigrație în Regatul Unit nu pot avea acces, în general, la
niciun beneficiu. Cu toate acestea, există unele servicii și beneficii care nu au nicio cerință de
imigrare, cum ar fi:
•
•
•

Anumite tratamente NHS – de exemplu, tratamentul la un departament de accidente și
de urgență, servicii de planificare familială și tratament pentru anumite boli.
Învățământ primar și gimnazial pentru copiii dumneavoastră.
Beneficii de angajare care se bazează pe contribuțiile la asigurarea națională sau pe
ocuparea forței de muncă în Regatul Unit. În prezent, nu este obligatoriu să aveți
dreptul de a lucra în Regatul Unit. Acestea includ:
o Alocația pentru ocuparea forței de muncă bazată pe contribuții („noul stil”).
Este necesar doar să vă aflați fizic în Marea Britanie.
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•
•
•

o Indemnizația pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, bazată pe
contribuții („noul stil”). Ca și mai sus, este necesară doar prezența fizică în
Marea Britanie.
o Alocația de maternitate.
o Indemnizația legală de maternitate și paternitate.
o Plata legală pentru caz de boală.
Reduceri la taxa Consiliului, de exemplu, dacă locuiți singur sau sunteți student.
Burse pentru tinerii îngrijitori, care nu mai au cerințe de imigrație.
Burse Best Start și Best Start Foods, cu condiția să aveți sub 18 ani.

Puteți accesa în continuare aceste servicii/beneficii chiar dacă nu aveți niciun statut de
imigrație (sau dacă viza dvs. are o condiție de a nu accesa fonduri publice).
De unde pot obține mai mult ajutor sau sfaturi?
•
•
•
•

Citizens Advice - https://www.citizensadvice.org.uk/benefits/claiming-benefits-ifyoure-from-the-EU/
Child Poverty Action Group - https://cpag.org.uk/welfare-rights/legal-testcases/current-test-cases/eu-pre-settled-status
Ghidul Home Office privind accesul la fondurile publice poate fi găsit aici –
https://www.gov.uk/government/publications/public-funds
Mai multe informații despre reședința obișnuită pot fi găsite aici –
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/sn00416/

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: această fișă descriptivă oferă doar un rezumat al drepturilor la
care ați putea avea acces. Nu oferă o descriere completă a drepturilor dvs. legale și nu ar
trebui să fie considerată drept consultanță juridică. Dacă doriți informații mai detaliate cu
privire la drepturile dvs. legale și la modul în care acestea v-ar putea afecta situația personală,
trebuie să consultați un avocat calificat sau alt consilier.
Notă: conținutul paginilor web externe cu linkuri în acest document este în limba engleză.
Sprijinit de Fondul comunitar pentru capacitate și reziliență al SCVO și finanțare din partea guvernului
scoțian. (29/4/2022)
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