
ELEMENTE DE BAZĂ

Programul de rezidență al UE (EUSS) este un statut de imigrație 
introdus pentru a proteja drepturile cetățenilor UE și ale familiei acestora 
după Brexit. Este pentru mine?  Da, dacă sunteți cetățean al UE care 
s-a mutat în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, sau dacă un 
membru apropiat sau dependent al familiei dumneavoastră a făcut acest 
lucru.

STATUTUL DVS. ÎN CADRUL EUSS

Depinde de cât timp ați locuit în Regatul Unit. Cinci ani vă vor acorda 
statutul de stabilit (rezidență permanentă), perioade mai scurte – 
statutul de pre-stabilit (rezidență temporară).  În majoritatea cazurilor, 
aveți aceleași drepturi (citiți cu atenție secțiunea Ajutoare Sociale). Dar 
rețineți: Statutul de pre-stabilit (rezidență temporară) expiră. Dacă 
doriți să vă stabiliți în Marea Britanie, va trebui să aplicați din nou pentru 
EUSS, o dată ce ați acumulat cinci ani de reședință.

DREPTUL LA MUNCĂ

Dacă ați aplicat pentru EUSS, aveți dreptul de muncă în Regatul Unit. 
Există două modalități de a dovedi acest lucru, pe baza progresului 
cererii dumneavoastră.
AVEȚI STATUT SUB EUSS
PASUL 1. Emiteți un cod de distribuire accesând www.gov.uk/view-
prove-immigration-status 
PASUL 2. Dați angajatorului dvs. codul de distribuire și data nașterii.
PASUL 3. Solicitați-le să utilizeze serviciul Guvernului de verificare a 
dreptului de muncă www.gov.uk/view-right- la locul de muncă
AȚI APLICAT LA EUSS, DAR AȘTEPTAȚI UN REZULTAT
PASUL 1. Găsiți-vă Certificatul de Aplicare. Dacă nu puteți, sunați la 
Centrul de Rezoluție al UE.
PASUL 2. Dați certificatul angajatorului dumneavoastră.
PASUL 3. Unele certificate sunt digitale și pot fi verificate cu un cod de 
distribuire. 
Dacă nu puteți, sunați-vă angajatorul pentru a utiliza Serviciul de 
verificare al angajatorului www.gov.uk/employee-immigration-
employment-status 
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REȚINEȚI: Nimeni nu ar trebui să vă refuze angajarea din cauza 
statutului dumneavoastră. Dacă se întâmplă acest lucru, solicitați 
consiliere.

DREPTUL DE A ÎNCHIRIA

Dacă ați aplicat pentru EUSS, aveți dreptul de a închiria proprietăți în 
Regatul Unit. Pe baza progresului cererii dumneavoastră, există două 
modalități de a dovedi acest lucru.
AVEȚI STATUT SUB EUSS
PASUL 1. Emiteți un Cod de distribuire accesând: www.gov.uk/view-
prove-immigration-status 
PASUL 2. Dați proprietarului dvs. codul de distribuire și data nașterii.
PASUL 3 Solicitați-le să utilizeze Serviciul Guvernului pentru dreptul de 
a închiria www.gov.uk/view- dreptul de închiriere
AȚI APLICAT PENTRU EUSS, DAR AȘTEPTAȚI UN REZULTAT
PASUL 1. Găsiți Certificatul de aplicare. Dacă nu puteți, sunați la 
Centrul de rezoluție al UE. 
PASUL 2. Dați Adeverința dvs. proprietarului. 
PASUL 3. Unele Adeverințe sunt digitale și pot fi verificate cu un cod de 
distribuire. Când aceasta nu este o opțiune, cereți proprietarului să 
folosească. Serviciul de verificare al proprietarului 
www.eforms.homeOffice.gov.uk/outreach/lcsapplication.ofml 
REȚINEȚI: Nimeni nu ar trebui să vă refuze șansa de a închiria 
proprietăți în Regatul Unit. Dacă se întâmplă acest lucru, solicitați 
sfaturi.

CEREREA DE AJUTOARE SOCIALE

Dacă doriți să solicitați ajutoare bazate pe venit, cum ar fi Universal 
Credit sau Credit Universal, aplicarea la EUSS este doar primul pas. 
De asemenea, va trebui să demonstrați că aveți dreptul de a locui în 
Regatul Unit. Statutul de stabilit (settled) vă dă acest drept automat, dar 
în cazul pre-stabilit (pre-settled), veți avea nevoie de altceva.

DACĂ AVEȚI STATUT PRE-STABILIT
Există trei modalități principale de a vă dovedi dreptul de ședere în mod 
suplimentar. Acest lucru se poate baza pe:
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SERVICIUL DVS. ACTUAL. Va trebui să demonstrați că serviciul 
dumneavoastră este autentic și eficace. O modalitate de a face acest 
lucru este de a arăta că ați câștigat suficient pentru a plăti National 
Insurance sau Asigurări Naționale în ultimele 3 luni.
SERVICIUL DVS. DIN TRECUT. Vă puteți califica dacă v-ați pensionat, 
dacă ați avut un accident sau o boală care v-a lăsat în imposibilitatea de 
a lucra, dacă ați născut un copil recent sau dacă v-ați pierdut recent 
locul de muncă și sperați să vă întoarceți la locul de muncă.
FAMILIA DVS. Un membru apropiat al familiei care lucrează în Regatul 
Unit și are statut EUSS, un copil care merge la școală în Regatul Unit vă 
poate de asemenea ajuta să vă calificați.
Drepturile la ajutoare sociale sunt complexe, iar acesta este doar un 
rezumat. Vă rugăm să solicitați consiliere profesională.

OBȚINEȚI AJUTOR

Trebuie să aplic pentru EUSS
Găsiți un consilier acreditat  OISC sau un avocat de imigrație. Aceștia vă 
pot ajuta să înțelegeți dacă sunteți eligibil, să adunați probele și să 
trimiteți cererea.

Am probleme cu aplicația mea
Contactați Centrul de Rezoluție al UE (EU Resolution Centre) la: 0300 
123 7379. Ei vă pot actualiza cu privire la starea aplicației, vă pot ajuta 
să vă autentificați dacă v-ați pierdut detaliile de conectare și să 
răspundă la orice întrebări.

Am nevoie de ajutor pentru a-mi afirma drepturile
Contactați un specialist AQS, consilier acreditat sau avocat. Puteți 
încerca: Biroul de Consiliere pentru cetățeni (Citizens Advice) , Centrul 
de drept (Law Centre) sau, dacă aveți probleme la locul de muncă, 
Centrul pentru drepturile de muncă (Work Rights Centre).

Vreau să raportez infracțiunile motivate de ură
Infracțiunea motivată de ură reprezintă o infracțiune gravă comisă din 
cauza unei caracteristici protejate, cum ar fi dizabilitatea, orientarea 
sexuală sau rasa (aceasta include naționalitatea). Sunați la Poliție la 
101 sau raportați-le online.


