
Schema de decontare a UE: aplicați acum pentru a proteja drepturile dvs. și 
ale copiilor dvs. 
 
Am vrut să vă reamintim că, dacă sunteți cetățean al UE, SEE sau elvețian, dvs. și membrii familiei 
dvs. (inclusiv membri ai familiei care nu sunt membri ai SEE) s-ar putea să fiți eligibili pentru a aplica 
la Schema de decontare a UE (EUSS). Termenul limită de depunere a cererilor pentru cei care locuiau 
în Marea Britanie până la sfârșitul perioadei de tranziție la ora 23:00 GMT pe 31 decembrie 2020 
este 30 iunie 2021. 
 
 
 
 
 
 
Care este procesul de aplicare?  
 
Cererile pentru EUSS sunt gratuite. Cererea vă solicită să furnizați dovada identității și naționalității 
dvs., a reședinței în Regatul Unit și să declarați criminalitatea. Mai multe informații despre ceea ce va 
trebui să aplicați pot fi găsite aici și aplicațiile pot fi făcute online pe GOV.UK folosind un computer, 
tabletă sau telefon mobil.  
 
Dacă aplicați cu succes la EUSS, cu toții veți putea continua să trăiți și să lucrați în Marea Britanie 
după 30 iunie 2021. Solicitanții de succes primesc fiefie statutul stabilit,statutul pre-stabilit . Aceasta 
înseamnă că puteți continua să fiți eligibil pentru a accesa aceleași beneficii și servicii pe care le 
faceți acum.  
 
Cele mai recenteHome Office statistici lunare ale arată că au existat până acum peste 5,1 milioane 
de cereri către EUSS, cu puțin peste 3 luni înainte de termen. Deci, dacă nu ați făcut deja acest lucru, 
asigurați-vă că aplicați acum. 
 
Cum aplicați în numele unui copil? 
 
Puteți depune o cerere în numele copilului dvs. sau acesta poate depune o cerere în sine. Un copil 
este eligibil pentru statutul stabilit sau statutul pre-stabilit dacă are mai puțin de 21 de ani și este fie: 

● cetățean UE, SEE sau elvețian carecetățean 
● nu esteUE, SEE sau elvețian, dar sunteți - sau soțul / soția sau partenerul civil este 

Există mai multe informații utile despre asta aici pe GOV.UK. 
 
De unde puteți obține asistență?  
 
Există o mulțime de ajutor și asistență disponibile pentru a vă ajuta să aplicați. 
 
Îndrumări privind sistemul de decontare al 
UE Cetățenii UE, SEE și elvețieni pot verifica înprivire laa candidaturii, inclusiv modul în care un 
părinte sau tutore ar aplica în numele copilului (lor) GOV.UK instrucțiunile cumodul de 
depunere. 
 
Centrul de soluționare a sistemului de soluționare a UE 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families


Pentru întrebări despre cererea dvs., puteți apela 0300 123 7379 sau +44 (0) 20 3080 0010 din afara 
Regatului Unit (de luni până vineri, de la 8:00 la 20:00 și de sâmbătă până duminică, de la 9.30 la 
16.30). Aflați despre tarifele apelurilor.  
 
Digital asistat 
Acest serviciu gratuit este disponibil prin telefon și personal dacă nu aveți dreptul de acces, abilități 
sau încredere pentru a completa formularul de cerere online. Contactați We Are Digital apelând 
03333 445 675 (de luni până vineri, de la 9:00 la 17:00). Pentru mai multe informații, 
accesațiGOV.UK. 
 
Serviciu de scanare a documentelor de identitate 
Acest serviciu este disponibil pentru a finaliza pasul de verificare a identității dacă nu aveți acces la 
aplicația Ieșire UE: Verificare document ID. Este posibil să existe o taxă administrativă pentru 
utilizarea acestui serviciu. Pentru o listă de locații, accesați GOV.UK. 
 
Organizații comunitare 
Home Office a oferit finanțare pentru 72 de organizații din Marea Britanie pentru a oferi ajutor și 
sprijin cetățenilor UE și membrilor familiilor acestora cu cererea lor de schemă de decontare a UE. 
Găsiți o organizație comunitară locală pe GOV.UK. site-ul  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

