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Drepturile de securitate socială în Scoția 

Legea Scotland Act din 2016 a permis guvernului scoțian să elaboreze următoarele sisteme 

de beneficii. Acestea sunt furnizate în plus față de cele ale guvernului britanic, de exemplu, 

pensia de stat. Urmați acest link pentru mai multe informații despre beneficiile controlate de 

Regatul Unit -  https://www.gov.scot/publications/responsibility-for-benefits-overview/  

Accesul la beneficii: cetățenii UE cu statut de stabilit 

Un cetățean UE cu statut de stabilit poate avea acces la beneficiile de securitate socială în 

același mod ca și un cetățean al Regatului Unit, atâta timp cât îndeplinește criteriile de 

eligibilitate pentru dreptul la securitate socială. 

Accesul la beneficii: cetățenii UE cu statut de prestabilit 

Un cetățean al UE cu statut de prestabilit trebuie să aibă drept de ședere pentru a fi eligibil 

pentru beneficiile de securitate socială. Urmăriți acest link pentru mai multe informații despre 

dreptul de ședere -  https://www.gov.uk/right-to-reside  

Urmați acest link pentru mai multe informații cu privire la dreptul cetățenilor UE de acces la 

beneficii. 

O prezentare generală a beneficiilor oferite în Scoția 

• Plata pentru copilul cu handicap 

• Asistență pentru încălzire pentru copii pe timpul iernii 

• Asigurare Socială Scoția 5 plăți familiale – Bursa Best Start pentru sarcină și nou-

născut, Best Start Foods, Plata pentru copil în Scoția, Bursa Best Start, Bursa Best 

Start pentru începutul învățământului, Bursa Best Start pentru vârsta școlară 

• Bursa pentru tinerii îngrijitori 

• Suplimentul la indemnizația de îngrijitor 

• Plată pentru începutul muncii 

• Plata pentru suport funerar   

• Indemnizația de dizabilitate pentru adulți 

Plata pentru copilul cu handicap 

Ce este? 

O plată efectuată pentru a acoperi o parte din costurile suplimentare pe care le poate avea un 

copil cu handicap.  

Plata este scutită de taxe și este alcătuită din 2 componente: îngrijire și mobilitate. Copiii mai 

mari de 3 luni sunt eligibili pentru componenta de îngrijire. Copiii mai mari de 3 ani sunt 

eligibili pentru componenta de mobilitate. 

Componenta de îngrijire are 3 rate de plată diferite: cea mai mică (24.45 GBP pe săptămână), 

medie (61.85 GBP pe săptămână) și cea mai mare (92.40 GBP pe săptămână). Aceste rate 

depind de nivelul de îngrijire de care are nevoie copilul. 

https://www.gov.scot/publications/responsibility-for-benefits-overview/
https://www.gov.uk/right-to-reside
https://citizensrightsproject.org/wp-content/uploads/2022/07/Accesul-la-beneficii.pdf
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Componenta de mobilitate are 2 rate de plată diferite: mai mică (24.45 GBP pe săptămână) și 

mai mare (64.50 GBP pe săptămână). Aceste rate depind de nivelul de mobilitate al copilului. 

Aceste cifre sunt pentru ratele din aprilie 2022 și cresc anual. 

Urmați acest link pentru mai multe informații despre ratele de plată -  

https://www.mygov.scot/child-disability-payment  

Urmați acest link pentru informații specifice privind copiii cu boli terminale -  

https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Child-Disability-

Payment-terminal-illness-stakeholder-factsheet-V1.1.pdf  

Cine o poate obține? 

• Cei sub vârsta de 16 ani cu dizabilități mentale sau fizice.  

• Această plată va fi efectuată de Social Security Scotland până când copilul împlinește 

vârsta de 18 ani.  

• Copilul cu dizabilități nu are nevoie de un diagnostic. Solicitantul poate informa 

Social Security Scotland cu privire la simptomele copilului.  

• Urmați acest link pentru mai multe informații despre cine poate depune cererea -  

https://www.mygov.scot/child-disability-payment/applicants 

Când e plătită? 

Plata pentru handicapul copilului se plătește la fiecare 4 săptămâni în contul bancar furnizat 

ca parte a cererii. 

În cazul în care copilul este bolnav în fază terminală, plata pentru copilul cu handicap se 

plătește săptămânal în avans. 

Această plată va fi efectuată cel mai devreme: 

• La data la care prima parte a cererii dvs. a fost depusă online 

• La data la care ați telefonat prima dată Social Security Scotland pentru a vă începe 

cererea, dacă ați depus cererea prin telefon și formular pe hârtie 

Când copilul împlinește 16 ani, Social Security Scotland vă va contacta pentru a stabili dacă 

acesta își poate gestiona propria plată pentru handicap sau dacă poate primi plăți direct 

Cum o puteți solicita? 

Există un proces de cerere în 2 etape care poate fi completat online sau prin telefon și pe 

hârtie (cererea este începută la telefon, iar următoarea etapă este trimisă cu un plic plătit și 

trebuie completată). 

În cazul în care copilul este bolnav în fază terminală, există o singură etapă pentru a accelera 

procesul.  

Cele 2 etape trebuie finalizate în termen de 6 săptămâni una de cealaltă. 

Urmați acest link pentru mai multe informații despre cum să solicitați plata -  

https://www.mygov.scot/child-disability-payment/how-to-apply  

https://www.mygov.scot/child-disability-payment
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Child-Disability-Payment-terminal-illness-stakeholder-factsheet-V1.1.pdf
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Child-Disability-Payment-terminal-illness-stakeholder-factsheet-V1.1.pdf
https://www.mygov.scot/child-disability-payment/how-to-apply
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Nemulțumit(ă) de decizie?  

• Dacă sunteți nemulțumit(ă) de decizia privind cererea dvs., puteți solicita Securității 

Sociale să își analizeze din nou decizia, solicitându-le o „redeterminare”.  

• Puteți contesta această redeterminare la Tribunalul de Primă Instanță pentru Scoția în 

termen de 31 de zile de la redeterminare. Urmați acest link pentru mai multe 

informații despre cum să solicitați redeterminarea/contestația - 

https://www.mygov.scot/child-disability-payment/disagree-decision  

Asistența pentru încălzire pentru copii pe timpul iernii 

Ce este?  

O plată de 214.10 GBP efectuată în fiecare noiembrie către familiile copiilor și tinerilor cu 

dizabilități pentru a îi ajuta cu încălzirea locuinței. Această cifră este pentru ratele din 

noiembrie 2022 și va fi revizuită anual.  

Cine o poate obține? 

Copiii cu handicap și tinerii din Scoția care sunt eligibili pentru componenta de îngrijire cu 

cea mai mare rată a Alocației de subzistență pentru copiii cu handicap 

• componenta de îngrijire cu cea mai mare rată a Plății pentru copiii cu handicap 

• componenta de viață zilnică îmbunătățită a Plății pentru Independența Personală 

pentru cei cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani 

Urmați acest link pentru mai multe informații despre persoanele care pot depune cerere -  

https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heating-

assistance 

Cum o puteți solicita? 

• Social Security Scotland vor efectua această plată în mod automat, pe baza 

informațiilor de la Departamentul pentru Muncă și Pensii.  

• Plățile vor fi efectuate în același cont bancar ca și Indemnizația pentru copiii cu 

handicap sau Plata personală de independență. Când tânărul împlinește 16 ani, plata îi 

va fi trimisă direct acestuia sau unei persoane care îl reprezintă.  

• Urmați acest link pentru mai multe informații despre cum să aplicați din afara Scoției 

-  https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-

heating-assistance 

Nemulțumit(ă) de decizie?  

Puteți cere Social Security Scotland să își revizuiască decizia într-un anumit interval de timp, 

fie prin poștă, fie prin telefon.  

Această decizie poate fi contestată la Camera de securitate socială a Tribunalului de Primă 

Instanță pentru Scoția. 

https://www.mygov.scot/child-disability-payment/disagree-decision
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heating-assistance
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heating-assistance
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heating-assistance
https://www.mygov.scot/child-winter-heating-assistance/who-can-get-child-winter-heating-assistance
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Urmați acest link pentru mai multe informații despre redeterminare și contestație și pentru 

informații de contact -  https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision  

5 plăți Social Security Scotland 

1. Bursa Best Start pentru sarcină și nou-născut 

O plată de 642.35 GBP pentru nașterea primului copil și o plată de 321.20 GBP pentru toți 

copiii ulteriori. O sumă suplimentară de 321.20 GBP va fi plătită pentru o naștere multiplă. 

Puteți solicita această plată de la a 24a săptămână de sarcină până când copilul împlinește 6 

luni. Aceste cifre sunt pentru ratele din aprilie 2022. 

Urmați acest link pentru mai multe informații -  https://www.mygov.scot/best-start-grant-

best-start-foods/how-it-works  

2. Best Start Foods 

O plată de 18 GBP la fiecare 4 săptămâni în timpul sarcinii și pentru copiii cu vârsta cuprinsă 

între 1 și 3 ani. Această plată crește la 36 GBP la fiecare 4 săptămâni pentru copiii cu vârsta 

sub 1 an. Aceasta este oferită printr-un card Mastercard pre-plătit pentru cumpărarea de 

anumite produsele alimentare sănătoase. Aceste cifre sunt pentru ratele din aprilie 2021. 

Urmați acest link pentru mai multe informații -  https://www.mygov.scot/best-start-grant-

best-start-foods/how-it-works  

3. Plata pentru copil în Scoția 

O plată de 80 GBP efectuată la fiecare 4 săptămâni pentru fiecare copil cu vârsta sub 6 ani. 

Aceasta este pentru familiile care primesc anumite beneficii pentru a ajuta cu costul de 

îngrijire a copiilor. Această cifră este pentru ratele din aprilie 2022.   

Urmați acest link pentru mai multe informații -  https://www.mygov.scot/scottish-child-

payment  

4. Bursa Best Start pentru începutul învățământului 

O plată de 267,65 GBP pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 3,5 ani. Puteți solicita 

această plată chiar dacă copilul nu merge la grădiniță. Aceste cifre sunt pentru ratele din 

aprilie 2022. 

Urmați acest link pentru mai multe informații -  https://www.mygov.scot/best-start-grant-

best-start-foods/how-it-works  

5. Bursa Best Start pentru vârsta școlară 

O plată de 267,65 GBP pentru a ajuta la acoperirea costului copiilor care încep școala. Aceste 

cifre sunt pentru ratele din aprilie 2022. Urmați acest link pentru mai multe informații -  

https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works  

Cum?           

https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
https://www.mygov.scot/scottish-child-payment
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-it-works
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Puteți depune cererea online, sau gratuit prin telefon sau prin poștă. Urmați acest link pentru 

mai multe informații despre cum să depuneți cererea -  https://www.mygov.scot/best-start-

grant-best-start-foods/how-to-apply 

Urmați acest link pentru a afla ce beneficii vă fac eligibil pentru a primi aceste plăți -  

https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/best-start-apply  

Nemulțumit(ă) de decizie?  

Puteți cere Social Security Scotland să își revizuiască decizia într-un anumit interval de timp, 

fie prin poștă, fie prin telefon.  

Această decizie poate fi contestată la Camera de securitate socială a Tribunalului de Primă 

Instanță pentru Scoția (mai puțin pentru Best Start Foods).  

Urmați acest link pentru mai multe informații despre redeterminare și contestație și pentru 

informații de contact -  https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision  

Bursa pentru tinerii îngrijitori 

Ce este? 

O plată de 326,65 GBP efectuată în fiecare an către tineri cu vârste cuprinse între 16 și 18 

ani, dacă aceștia îngrijesc pe cineva care primește o indemnizație de handicap. Plata se face 

în orice cont bancar ales de tânărul îngrijitor. Această cifră este pentru ratele din aprilie 2022. 

Cine o poate obține? 

Tânărul îngrijitor trebuie să fi avut grijă de respectiva persoană pentru, în medie, cel puțin 16 

ore pe săptămână în ultimele 3 luni. Tânărul îngrijitor trebuie să aibă grijă de cineva care 

obține un beneficiu corespunzător. Pentru mai multe informații despre cine este eligibil, 

urmați acest link -  https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-

storage/production/downloads/Young-Carer-Grant-factsheet-English.pdf  

Cum o puteți solicita? 

Puteți depune cererea online, sau gratuit prin telefon sau prin poștă. Urmați acest link pentru 

mai multe informații despre cum să depuneți cererea-  https://www.mygov.scot/young-carer-

grant/how-to-apply  

Nemulțumit(ă) de decizie?  

Puteți cere Social Security Scotland să își revizuiască decizia într-un anumit interval de timp, 

fie prin poștă, fie prin telefon.  

Această decizie poate fi contestată la Camera de securitate socială a Tribunalului de Primă 

Instanță pentru Scoția. 

Urmați acest link pentru mai multe informații despre redeterminare și contestație și pentru 

informații de contact -  https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision  

https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-to-apply
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/how-to-apply
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods/best-start-apply
https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Young-Carer-Grant-factsheet-English.pdf
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Young-Carer-Grant-factsheet-English.pdf
https://www.mygov.scot/young-carer-grant/how-to-apply
https://www.mygov.scot/young-carer-grant/how-to-apply
https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
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Supliment la indemnizația de îngrijitor 

Ce este? 

O plată de 245,70 GBP către cei care primesc Indemnizație integrală/parțială de îngrijitor la 

anumite date. Această plată este efectuată automat la fiecare șase luni. Aceste cifre sunt 

pentru ratele din aprilie 2022. Plata va fi revizuită anual. 

Cine o poate obține? 

Această plată va fi efectuată către îngrijitorii care locuiesc în Scoția și primesc Indemnizația 

pentru îngrijitori de două ori pe an.  

Cum o puteți solicita?           

Puteți depune cererea online, sau gratuit prin telefon sau prin poștă. Urmați acest link pentru 

mai multe informații despre cum să depuneți cererea -  https://www.mygov.scot/carers-

allowance-supplement/applying-outside-of-scotland 

Nemulțumit(ă) de decizie?  

Deciziile privind suplimentul de indemnizație pentru îngrijitor pot fi redeterminate sau 

contestate dacă persoana are legături suficient de puternice cu Scoția, dar locuiește în afara 

Regatului Unit, dar în Spațiul Economic European sau în Elveția.  

Puteți cere Social Security Scotland să își revizuiască decizia într-un anumit interval de timp, 

fie prin poștă, fie prin telefon.  

Această decizie poate fi contestată la Camera de securitate socială a Tribunalului de Primă 

Instanță pentru Scoția. 

Urmați acest link pentru mai multe informații despre redeterminare și contestație și pentru 

informații de contact -  https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision  

Plată pentru începutul muncii 

Ce este?  

O plată de 267,65 GBP pentru cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani care încep un nou 

loc de muncă după 6 sau mai multe luni de șomaj. Persoanele cu copii vor primi 428,25 GBP. 

Aceste cifre sunt pentru ratele din aprilie 2022. 

Cine o poate obține?  

• Această plată va fi efectuată către cei cu vârste cuprinse între 16-24 de ani sau către 

cei care au vârste cuprinse între 16-25 de ani și care părăsesc serviciul de îngrijire. Ei 

trebuie să fi obținut o ofertă de loc de muncă și să fi locuit în Scoția în ziua în care a 

fost primită această ofertă. Locul lor de muncă trebuie să fie de cel puțin 12 ore pe 

săptămână, sau în medie de cel puțin 48 de ore pe o perioadă de 4 săptămâni.  

https://www.mygov.scot/carers-allowance-supplement/applying-outside-of-scotland
https://www.mygov.scot/carers-allowance-supplement/applying-outside-of-scotland
https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
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• Această persoană trebuie să nu fi avut loc de muncă plătit și să fi solicitat un beneficiu 

eligibil timp de 6 luni sau mai mult. Urmați acest link pentru mai multe informații 

despre beneficiile eligibile -  https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-

storage/production/downloads/Job-Start-Payment-factsheet-English.pdf  

Cum o puteți solicita? 

Puteți depune cererea online, sau gratuit prin telefon sau prin poștă. Urmați acest link pentru 

mai multe informații despre cum să depuneți cererea -  https://www.mygov.scot/job-start-

payment/how-to-apply  

Nemulțumit(ă) de decizie?  

Puteți cere Social Security Scotland să își revizuiască decizia într-un anumit interval de timp, 

fie prin poștă, fie prin telefon.  

Urmați acest link pentru mai multe informații despre redeterminare și contestație și pentru 

informații de contact -  https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision  

Plata pentru suport funerar 

Ce este? 

• O plată unică pentru a ajuta la acoperirea costurilor de înmormântare pentru cei care 

primesc anumite beneficii dacă persoana care a decedat locuiește în Regatul Unit. 

Pentru mai multe informații despre rata de plată în zona dv., urmați acest link:  

https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/who-can-apply-and-when  

• Această plată este pentru înmormântările care au loc în Regatul Unit și, în anumite 

circumstanțe, în țările UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Pentru mai 

multe informații despre înmormântări în afara Regatului Unit, urmați acest link 

(secțiunea „Who Can Get The Funeral Support Payment”) -  

https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-and-funeral-

benefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-support-

payment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment  

Cine o poate obține? 

• O plată către persoana responsabilă pentru plata înmormântării, care locuiește în 

Scoția. 

• Trebuie să primiți unul dintre următoarele beneficii: Credit universal, Sprijin pentru 

venit, Alocația pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, Alocația 

pentru sprijin și ocuparea forței de muncă, Creditul de pensie, Alocația pentru 

locuință, Creditul fiscal pentru copii sau Credit și handicap sau elementul de handicap 

sever al Creditului fiscal de lucru.   

Cum o puteți solicita?  

• Decesul trebuie înregistrat, iar directorul de pompe funebre trebuie să fie de acord să 

discute cererea cu Social Security Scotland înainte de depunerea cererii.  

https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Job-Start-Payment-factsheet-English.pdf
https://www.socialsecurity.gov.scot/asset-storage/production/downloads/Job-Start-Payment-factsheet-English.pdf
https://www.mygov.scot/job-start-payment/how-to-apply
https://www.mygov.scot/job-start-payment/how-to-apply
https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/who-can-apply-and-when
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-and-funeral-benefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-support-payment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-and-funeral-benefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-support-payment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/bereavement-and-funeral-benefits/bereavement-and-funeral-benefits/scottish-funeral-support-payment/#Who_can_get_the_funeral_support_payment
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• Puteți depune cererea online, sau gratuit prin telefon sau prin poștă. Urmați acest link 

pentru mai multe informații despre cum să depuneți cererea -  

https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/how-to-apply  

Nemulțumit(ă) de decizie?  

• Puteți cere Social Security Scotland să își revizuiască decizia într-un anumit interval 

de timp, fie prin poștă, fie prin telefon.  

• Această decizie poate fi contestată la Camera de securitate socială a Tribunalului de 

Primă Instanță pentru Scoția. 

• Urmați acest link pentru mai multe informații despre redeterminare și contestație și 

pentru informații de contact -  https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-

benefit-decision  

Noua indemnizație de dizabilitate pentru adulți 

În plus, se va introduce o nouă Indemnizație pentru persoanele adulte cu dizabilități. Aceasta 

poate primi acum solicitări din partea persoanelor care locuiesc în trei zone-pilot și va fi 

introdusă treptat în întreaga Scoție. Pentru mai multe detalii, consultați: 

https://www.socialsecurity.gov.scot/news-events/news/adult-disability-payment-pilot-opens-

for-new-applications 

 
VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: această fișă informativă oferă doar un rezumat al drepturilor la care 

ați putea avea acces. Aceasta 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. 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. [29/04/2022] 

https://www.mygov.scot/funeral-support-payment/how-to-apply
https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision
https://www.mygov.scot/if-you-do-not-agree-with-a-benefit-decision

