
Informații pentru cetățenii britanici  

  

Prezentul document are caracter pur informativ. Informații detaliate cu privire la demersurile efective care trebuie 

avute în vedere de cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora pentru a putea beneficia de drepturile 

conferite de Acordul de retragere vor fi comunicate în timp util pe paginile web ale instituțiilor abilitate. 

  

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PERIOADA DE TRANZIȚIE 

  

Condiții de intrare/ședere  

Pe durata perioadei de tranziție, până la 31 decembrie 2020, nu există schimbări cu privire la condițiile de 

intrare în România pentru cetățenii britanici și membrii lor de familie. 

Cetățenii britanici și membrii lor de familie continuă să beneficieze de același tratament care li se aplică 

cetățenilor unui stat membru UE și membrilor acestora de familie pentru a putea călători, locui, lucra sau studia în 

România, drepturi care decurg din legislația UE privind libera circulație  a persoanelor. 

În prezent, cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora beneficiază de dreptul de ședere în România, sub 

rezerva îndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările europene privind libera circulație a persoanelor. 

Documentele de ședere deja eliberate de Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor 

Interne (IGI/MAI) cetățenilor britanici și membrilor de familie ai acestora în conformitate cu reglementările 

europene privind libera circulație a persoanelor vor fi recunoscute până la data de 31 decembrie 2021, iar 

valabilitatea celor care expiră va fi prelungită până la aceeași dată. 

De asemenea, în perioada de tranziție, cetățenii britanici pot utiliza culoarul de trecere a frontierei stabilit pentru 

cetățenii Uniunii Europene. 

Permis de conducere  

Permisul de conducere britanic este valabil în România în perioada de tranziție. Deținătorii de permise de 

conducere eliberate de autoritățile britanice pot solicita preschimbarea acestora cu documente similare românești, 

fiind aplicabilă actuala procedură aflată în vigoare pentru resortisanții din statele membre UE, prevăzută în 

Ordinul ministrului afacerilor interne nr.163/2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Recunoașterea diplomelor/calificărilor profesionale 

Pe durata perioadei de tranziție, recunoașterea diplomelor și a calificărilor profesionale obținute de cetățenii 

britanici se realizează în aceleași condiții aplicabile cetățenilor UE, conform reglementărilor europene în materie. 

Condiții de școlarizare 

Cetățenii britanici care se vor înscrie la programe de studii în perioada de tranziție (anul academic 2020-2021) vor 

beneficia de aceleași condiții de școlarizare aplicabile cetățenilor UE. 

Animale de companie  

Regimul animalelor de companie  (câine, pisică, dihor) rămâne neschimbat până la sfârșitul perioadei de tranziție. 

Astfel, acestea pot fi introduse în România însoțite de un pașaport de călătorie valabil în spațiul UE. 
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Pentru mai multe informații, persoanele interesate pot accesa: 

• pagina de internet a Comisiei Europene - https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-

commercial-eu_en 

Asigurarea de sănătate 

Pe durata perioadei de tranziție, asigurații britanici care călătoresc în România pot utiliza Cardul European de 

Asigurări Sociale de Sănătate - CEASS (EHIC – European Health Insurance Card) sau Certificatul provizoriu de 

înlocuire a CEASS-ului (PRC – Provisional Replacement Certificate). Dacă asigurații britanici se află pe teritoriul 

României la încheierea perioadei de tranziție, în baza EHIC pot beneficia de asistența medicală devenită 

necesară la unul din furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate și după această 

perioadă, până la încheierea călătoriei/ șederii pe teritoriul României. 

Accesul la prestații este disponibil și pentru asigurații britanici care au reședința stabilită în România și care dețin 

un document portabil S1. 

De asemenea, pe durata perioadei de tranziție, asigurații britanici pot călători în România cu scopul de a 

beneficia de tratament planificat, în baza documentului portabil S2 (persoanele care au început un tratament 

planificat înainte de finalul perioadei de tranziție au dreptul în continuare să finalizeze acest tratament și după 31 

decembrie 2020). 

Dreptul de proprietate  

Pe durata perioadei de tranziție, cetățenii britanici din România pot dobândi dreptul de proprietate asupra 

terenurilor și asupra altor bunuri imobiliare în aceleași condiții cu cele prevăzute de legislația națională pentru 

cetățenii români. 

Dreptul de vot 

Acordul de retragere încheiat între Uniunea Europeană și Regatul Unit exclude explicit menținerea drepturilor 

politice în statul de reședință pe perioada de tranziție, în temeiul legislației UE. Prin urmare, fiecare stat membru 

al UE are competența de a stabili dacă și în ce condiții cetățenii britanici pot participa la alegerile locale în calitate 

de resortisanți al unui stat terț. Conform prevederilor constituționale ale României, doar cetățenii din statele 

membre UE pot vota/candida la alegerile locale; odată cu Brexit, cetățenii britanici au devenit cetățeni din state 

terțe și nu mai beneficiază de acest drept. 

  

INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PERIOADA POST-TRANZIȚIE 

  

Informațiile prezentate mai jos vizează situația cetățenilor britanici și a membrilor de familie ai acestora acoperiți 

de Acordul de retragere. 

Aspectele care vizează cetățenii britanici care nu beneficiază de prevederile Acordului de retragere vor fi 

comunicate ulterior, în funcție de rezultatul negocierilor privind viitorul acord UE-Regatul Unit, aflate în curs de 

desfășurare. 

  

Condiții de intrare/ședere  
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Cetățenii britanici și membrii de familie ai acestora care aveau reședința în România și care doresc să rămână în 

țară după finalizarea perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) trebuie să se înregistreze pentru dobândirea 

noului statut de rezident în calitate de beneficiari ai Acordului de retragere, la Inspectoratul General pentru 

Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (IGI-MAI), până la data de 31 decembrie 2021. 

Cetățenii britanici și membrii lor de familie vor beneficia de dreptul de ședere sub rezerva îndeplinirii condițiilor 

prevăzute de Acordul de retragere, respectiv condiția de a fi rezident legal în România la data finalizării perioadei 

de tranziție. Condițiile principale de obținere a permisului de ședere sunt similare cu cele prevăzute în legislația 

actuală a UE. Deciziile privind obținerea noului statut de rezident în temeiul Acordului de retragere se vor baza pe 

criteriile obiective stabilite în acesta și pe aceleași condiții ca cele prevăzute în Directiva UE privind libera 

circulație. 

În urma înregistrării, IGI-MAI va elibera cetățenilor britanici și membrilor de familie ai acestora un permis de 

ședere care va atesta statutul lor de beneficiari ai Acordului de retragere. Documentul va avea un format unitar la 

nivel european și își va produce efectele începând cu 1 ianuarie 2021. Dobândirea noului statut de rezident va 

permite cetățenilor britanici și membrilor de familie ai acestora să beneficieze în continuare de drepturile conferite 

de Acordul de retragere. 

Noile permise de ședere vor înlocui documentele de ședere obținute de cetățenii britanici în calitate de cetățeni 

UE şi de membrii familiilor acestora. Până la eliberarea permisului de ședere în conformitate cu prevederile 

Acordului de retragere, documentele eliberate deja de IGI-MAI cetățenilor britanici și membrilor de familie ai 

acestora (certificat de înregistrare, carte de rezidență permanentă etc.) vor fi recunoscute, în continuare, până la 

data de 31 decembrie 2021, iar valabilitatea celor care expiră va fi prelungită până la aceeași dată. Informații 

suplimentare cu privire la viitorul sistem de înregistrare urmează să fie disponibile în timp util. 

Vize  

Ulterior perioadei de tranziție: 

a. Cetățeanul britanic beneficiar al Acordului de retragere şi membrii săi de familie înregistrați ca atare pot 

intra în România fără viză, doar în baza unui document valabil de călătorie și a permisului de ședere 

eliberat de IGI-MAI în conformitate cu dispozițiile Acordului de retragere, oricând, pe perioada valabilității 

permisului respectiv. Până la obținerea noilor permise de ședere conform Acordului de retragere, 

cetățenii britanici și membrii lor de familie acoperiți de Acordul de retragere pot intra în România, fără 

viză sau alte formalități, în baza documentelor valabile, eliberate de IGI-MAI în conformitate cu legislația 

UE. 

b. Cetățeanul britanic care nu beneficiază de drepturi în temeiul Acordului de retragere poate intra în 

România fără viză pentru o perioadă de 90 de zile în oricare 180 de zile. 

În ceea ce privește membrii de familie ai cetățenilor britanici: 

• Membrii de familie (familia de bază, soțul/soția, partenerul înregistrat actual și persoanele aflate într-o relație 

durabilă existentă) ai cetățenilor britanici beneficiari ai Acordului de retragere, se pot alătura acestora oricând 

după finalizarea perioadei de tranziție. Aceștia pot fi supuși obligației de a solicita viză pentru intrarea în România, 

raportat la naționalitatea pe care o dețin și ținând cont de Listele anexe la Regulamentul UE 1806/2018, în 

vederea reglementării statutului lor ca membri de familie. Persoanele aflate în această situație vor beneficia de 
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toate facilitățile pentru obținerea vizei. Aceste vize se eliberează gratuit, în cel mai scurt termen și pe baza unei 

proceduri accelerate. 

Informații cu privire la condițiile de obținere a vizei române și excepțiile de la obligația obținerii vizei pot fi 

accesate la următorul link: http://evisa.mae.ro/home. Ulterior obținerii permisului de ședere în 

conformitate cu prevederile Acordului de retragere, titularii acestor documente nu vor mai avea nevoie 

de viză de intrare, de ieșire sau de o altă formalitate echivalentă. 

• Cetățenii din state terțe, membri de familie ai cetățenilor britanici beneficiari ai Acordului de retragere, 
care intră pe teritoriul României după 31 decembrie 2020 și care nu aveau calitatea de membri de familie 
până la data de 31 decembrie 2020, sunt supuși regimului juridic național de obținere a vizei, în funcție de 
cetățenie, raportat la listele anexe la Regulamentul UE 1806/2018 UE, precum și la alte reglementări, sau 
pot fi exonerați de obligația de a deține viză. De asemenea, același regim juridic național se aplică și 
celorlalți membri ai familiei (familia extinsă), care aveau calitatea de membri de familie anterior finalizării 
perioadei de tranziție, dar care nu aveau reședința pe teritoriul României anterior finalizării acestei 
perioade și care doresc să se alăture în viitor cetățeanului britanic beneficiar al acestui Acord. Informații 
detaliate privind viza română pot fi obținute accesând următorul link:  http://evisa.mae.ro/home. 

• Informații detaliate cu privire la statutul membrilor de familie ai cetățenilor britanici pot fi regăsite la secțiunea 

Întrebări frecvente. 

Animale de companie 

Pentru animalele de companie ale cetățenilor britanici care se deplasează după finalizarea perioadei de tranziție, 

regimul  aplicabil este cel în conformitate cu prevederile europene în materie pentru țări terțe. 

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2021, introducerea animalelor de companie în România de către cetățenii britanici 

sau membrii lor de familie se poate realiza numai prin punctele de intrare ale călătorilor (PIC). Lista PIC și 

programul de lucru al acestora se regăsește pe site-ul oficial al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor și poate fi accesată la următorul link: http://www.ansvsa.ro/wp-

content/uploads/2020/02/Lista_PIC_pets_in_RO_din_tari_terte.pdf.   

Pentru mai multe informații, persoanele interesate pot accesa: 

• pagina de internet a Comisiei Europene – http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-

commercial-non-eu/index_en.htm 

• pagina de internet a ANSVSA - http://www.ansvsa.ro/sanatate-bunastare-si-nutritie-animala/transport-

animale/transport-necomercial-de-animale/ 

Permis de conducere 

Permisul de conducere britanic este valabil în România și post 31 decembrie 2020. 

Nu este prevăzută o perioadă de timp în care permisul de conducere emis de autoritățile din Regatul Unit trebuie 

preschimbat cu documente similare românești. 

După data de 31 decembrie 2020, deținătorii permiselor de conducere emise de autoritățile din Regatul Unit vor 

putea solicita preschimbarea acestora cu documente similare românești, în baza prezentării următoarelor 

documente la serviciul public comunitar competent: 

a. permisul de conducere național britanic în termenul de valabilitate; 
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b. documentul de identitate, precum și documentele care fac dovada domiciliului sau reședinței în 

România; 

c. cererea tip, completată lizibil, cu majuscule, precum și semnătura; 

d.  dovada achitării tarifului prevăzut de lege, aferent preschimbării permisului de conducere. 

Coordonarea sistemelor de securitate socială 

Acordul de retragere prevede reguli privind coordonarea sistemelor de securitate socială în raport cu beneficiarii 

secțiunii referitoare la drepturile cetățenilor din Acord, precum și în raport cu alte persoane care la sfârșitul 

perioadei de tranziție se află într-o situație care implică atât Regatul Unit, cât și un stat membru din perspectiva 

coordonării sistemelor de securitate socială. Aceste persoane își vor menține dreptul la asistență medicală, pensii 

și alte prestații de securitate socială; de asemenea, în cazul în care au dreptul la o prestație în numerar dintr-o 

țară, pot continua să o primească chiar dacă locuiesc în altă țară. 

Informații punctuale pot fi regăsite la secțiunea Întrebări frecvente, iar detalii suplimentare vor fi comunicate în 

perioada următoare pe site-urile instituțiilor abilitate. 

Condiții de școlarizare și recunoașterea calificărilor profesionale 

După finalizarea perioadei de tranziție, cetățenii britanici beneficiari ai Acordului de retragere se vor bucura de 

același tratament aplicabil cetățenilor europeni/UE, în ceea ce privește accesul la educație, condițiile de studiu, 

taxele de școlarizare. 

Deciziile anterioare emise de autoritățile române cetățenilor britanici privind recunoașterea calificărilor 

profesionale rămân valabile. 

Procedura de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru cererile inițiate anterior finalizării perioadei de 

tranziție și care nu au primit o decizie până la acea dată va fi finalizată în temeiul normelor Uniunii aplicabile 

înainte de încheierea acestei perioade. 

Pentru detalii, persoanele interesate pot consulta pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării – 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor - https://cnred.edu.ro/en/recognition-studies-

european-citizens-admission-undergraduate-studies-in-Romania 

  

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

  

1. Am nevoie de viză ca să intru în România în perioada de tranziție și post 31 decembrie 2020?  

Până la finalul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020), cetățenii britanici nu au nevoie de viză pentru a intra pe 

teritoriul României, fiind necesară doar prezentarea unui document de călătorie valabil la punctele de trecere a 

frontierei. 

După finalizarea perioadei de tranziție: 

a. cetățeanul britanic beneficiar al Acordului de retragere poate intra în România fără viză, doar în baza 

unui document valabil de călătorie și a permisului de ședere eliberat de IGI-MAI în conformitate cu 
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dispozițiile acestui acord oricând, pe perioada valabilității permisului respectiv.  Până la obținerea noilor 

permise de ședere conform Acordului de retragere, cetățenii britanici acoperiți de acest acord pot intra în 

România, fără viză sau alte formalități, în baza documentelor valabile, eliberate de IGI-MAI în 

conformitate cu legislația UE. 

b. cetățeanul britanic care nu beneficiază de drepturi în temeiul Acordului de retragere poate intra în 

România fără viză pentru o perioadă de 90 de zile în oricare 180 de zile. 

  

2. Sunt cetățean britanic și tatăl meu, care este, de asemenea, cetățean britanic, lucrează în 
România. Eu locuiesc cu el și studiez la o școală locală. Voi putea să rămân în România?  

Da. Acordul de retragere garantează că toți membrii familiei, indiferent de naționalitatea acestora, care locuiau în 

mod legal la încheierea perioadei de tranziție împreună cu un cetățean britanic în România, pot rămâne în 

continuare în aceleași condiții care existau înainte de încheierea perioadei de tranziție, atâta timp cât îndeplinesc 

cerințele impuse pentru obținerea noului statut de rezident în România. Aveți posibilitatea de a depune o cerere 

de înregistrare pentru a obține noul statut, ca membru de familie, împreună cu tatăl dumneavoastră, solicitările 

fiind soluționate împreună. 

  

3. Pot să îmi aduc familia în România după 31 decembrie 2020?  

Acordul de retragere nu impune prezența fizică în România a membrilor de familie la încheierea perioadei de 

tranziție. Membrii de familie ai cetățeanului britanic beneficiar al Acordului de retragere, respectiv: soțul/soția, 

descendenții în linie directă până la 21 de ani sau aflați în întreținere după 21 de ani și ascendenții în linie directă, 

ai beneficiarului ori ai soțului/soției și partenerului/partenerei, cât și persoane aflate într-o relație durabilă,  se pot 

bucura de drepturile conferite de Acordul de retragere, dacă aveau această calitate față de cetățeanul britanic 

anterior datei de 31 decembrie 2020 (condiția nu se aplică copiilor viitori, care sunt, de asemenea, acoperiți de 

prevederile Acordului de retragere). Persoanele care intră în aceste categorii se pot alătura oricând în viitor 

cetățeanului britanic beneficiar al Acordului de retragere, însă trebuie să solicite obținerea noului statut de 

rezident în temeiul acestui acord. 

Ceilalți membri de familie care nu se regăsesc în lista enumerativă prezentată sunt beneficiari ai Acordului de 

retragere doar dacă aveau reședința în România la finalul perioadei de tranziție. Aceștia trebuie să solicite 

obținerea noului statut pentru a se bucura în continuare de drepturile conferite de Acordul de retragere. Dacă 

persoanele care intră în această categorie nu aveau reședința în România la finalul perioadei de tranziție, 

acestea nu vor fi acoperite de dispozițiile Acordului de retragere. Acești membri de familie vor avea posibilitatea 

să se alăture în viitor cetățeanului britanic beneficiar al Acordului de retragere în condițiile prevăzute de legislația 

națională, inclusiv în ceea ce privește obținerea vizei, dacă este cazul. 

  

4. Sunt cetățean britanic care locuiește în România. Partenerul/a mea va putea să vină să locuiască 
cu mine în România chiar și după încheierea perioadei de tranziție?  
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Da. Partenerul/a unui cetățean britanic beneficiar al Acordului de retragere în România va putea să se alăture 

acestuia, cu condiția să se afle în continuare într-un parteneriat înregistrat sau într-un parteneriat de lungă durată 

cu acesta, în momentul în care se va stabili în România. 

  

5. Sunt cetățean britanic care locuiește în România. Nepotul meu de frate, cetățean chinez, se va 

muta cu mine în 3 ani. Va putea să locuiască cu mine chiar și după încheierea perioadei de 
tranziție?   

Acordul de retragere nu îi protejează pe membrii familiei care sunt rude de gradul II ale cetățenilor britanici și care 

nu locuiau împreună cu ruda lor la încheierea perioadei de tranziție. După finalizarea acestei perioade de 

tranziție, acestor rude li se vor aplica reglementările naționale pentru cetățenii statelor terțe (OUG 194/2002). 

  

6. Care este termenul de depunere a cererilor de obținere a noului statut de rezident pentru membrii 
familiei care sosesc după încheierea perioadei de tranziție?   

Aceștia vor putea solicita un nou statut de rezident în termen de trei luni de la sosirea lor, sau până la 31 

decembrie 2021, luându-se în calcul data cea mai târzie. 

  

7. Sunt cetățean britanic și locuiesc în România împreună cu copilul pe care l-am adoptat. Vom 
putea rămâne împreună?  

Da. Acordul de retragere îi protejează pe toți membrii familiei care își aveau reședința legală împreună cu un 

cetățean britanic în România înainte de încheierea perioadei de tranziție. Copiii adoptați sunt tratați la fel ca și 

copiii biologici. 

  

8. Pentru copiii născuți după încheierea perioadei de tranziție, Acordul de retragere impune ca 

părintele care locuiește în statul-gazdă să aibă custodia copilului. Protejează acesta numai 
cuplurile divorțate?   

Nu. Custodia este definită foarte pe larg în Acordul de retragere. Aceasta include drepturile de custodie dobândite 

prin aplicarea legii, prin hotărâre judecătorească sau chiar printr-un acord între părinți, încheiat în formă autentică. 

  

9. Este obligatoriu să obțin un permis de ședere în România în perioada de tranziție și după 31 
decembrie 2020?  

În perioada de tranziție, cetățenilor britanici li se aplică, în continuare, prevederile europene privind libera 

circulație a persoanelor, respectiv regulile incidente și înainte de data retragerii Regatului Unit din UE. Cetățenii 
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britanici care intră în România în perioada de tranziție și doresc să rămână pe teritoriul României după perioada 

de 90 de zile de la data intrării, au obligația de a se înregistra la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General 

pentru Imigrări, obligație existentă în prezent și pentru cetățenii UE. 

Nu este obligatorie obținerea noului permis de ședere în perioada de tranziție, însă este recomandabilă inițierea 

demersurilor necesare din timp. Informații suplimentare cu privire la data la care va fi operațional noul sistem de 

înregistrare vor fi disponibile în timp util. 

După încheierea perioadei de tranziție, cetățenii britanici care și-au exercitat dreptul de ședere în România înainte 

de 31 decembrie 2020 și doresc să continue șederea și după această dată au dreptul de a solicita noul document 

de ședere până la data de 31 decembrie 2021. Informații detaliate privind procedura de înregistrare pentru 

obținerea noului permis de ședere vor fi disponibile în perioada următoare. 

10. Dacă nu am reușit să obțin un permis de ședere în România/cererea mea a fost refuzată, cărei 
instituții mă pot adresa? Care este procedura pe care pot să o urmez pentru a face contestație?  

Resortisanții britanici vor avea dreptul de a contesta în instanță decizia privind refuzul eliberării permisului de 

ședere la Curtea de apel în a cărei rază de competență teritorială se află structura IGI-MAI care a soluționat 

cererea. 

  

11. Vor fi prevăzute garanții pentru cei care nu vor depune cererile în termenul stabilit?   

Autoritățile române vor adopta o abordare proporțională cu privire la persoanele care nu au depus cererile în 

termenul stabilit. Vor accepta cererile în cazul în care au existat motive întemeiate, pentru depășirea termenului. 

Solicitanții care au depus cererea după expirarea termenului și ale căror cereri nu sunt acceptate de către 

autoritățile române vor avea în continuare posibilitatea să solicite unei instanțe din România să examineze 

refuzul. 

  

12. Care este procedura pentru a obține un permis de ședere în perioada de tranziție și după 31 

decembrie 2020? De ce acte am nevoie ca să obțin un permis de ședere în România? Care este 
taxa pe care trebuie să o plătesc și unde?  

În perioada de tranziție vor fi eliberate certificate de înregistrare care atestă dreptul de ședere pe teritoriul 

României, conform condițiilor legislației actuale (OUG nr. 102/2005). Certificatele vor fi eliberate gratuit ca și până 

în prezent, pentru obținerea acestui document fiind necesară prezentarea documentelor prevăzute de același act 

normativ. 

Cetățenii britanici care doresc să continue șederea pe teritoriul României și după finalizarea perioadei de tranziție 

(31 decembrie 2020) trebuie să se înregistreze și să solicite obținerea unui nou document în conformitate cu 

prevederile Acordului de retragere, până la 31 decembrie 2021. 

Nu este obligatorie obținerea noului permis de ședere în perioada de tranziție, însă este recomandabilă inițierea 

demersurilor necesare din timp. Informații detaliate privind procedura de înregistrare pentru obținerea noului 
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permis de ședere vor fi disponibile în perioada următoare (data de la care sistemul va fi operațional, documente, 

condiții, taxă etc.). 

  

13. În cât timp se eliberează permisul de ședere? Care este autoritatea căreia trebuie să mă adresez 
pentru a obține permisul de ședere?  

Cererea de emitere a permisului de ședere va fi depusă personal de către solicitant la structurile teritoriale 

competente ale IGI. Noul document de ședere va fi eliberat în termen de 30 zile, cu posibilitatea prelungirii cu 

încă 15 zile. Autoritățile române vor informa cu privire la momentul în care sistemul de înregistrare conform 

prevederilor Acordului de retragere va fi operațional. 

Autoritățile române vor lua în calcul de la caz la caz situația persoanelor vulnerabile care nu vor putea depune 

cererea personal. La acest moment este avută în vedere identificarea soluțiilor celor mai optime pentru a 

răspunde acestor necesități de ordin obiectiv. 

  

14. Îmi expiră permisul de ședere pe 15 septembrie. Care este procedura pentru a îl reînnoi?  

Pentru reînnoirea certificatului de înregistrare, se depun documentele prevăzute de actuala legislație (OUG nr. 

102/2005). 

  

15. Permisul de ședere actual expiră în 2022. Acesta va mai fi valabil post 31 decembrie 2020?  

Documentul care atestă reședința pe teritoriul României va fi valabil până la data de 31 decembrie 2021, dată 

până la care, dacă doriți să vă continuați șederea pe teritoriul României, trebuie să aplicați pentru obținerea noului 

statut, conform Acordului de retragere. 

  

16. În calitate de cetățean britanic, am dobândit în 2015 dreptul de ședere permanentă în România în 

temeiul legislației UE privind libera circulație. Am părăsit România în martie 2017 pentru a urma 
studii în Grecia. Trebuie să mă întorc în România înainte de încheierea perioadei de tranziție, 
pentru a nu-mi pierde drepturile acolo?   

Nu. Cetățeanul britanic care a avut reședința permanentă în România înainte de plecare, va beneficia 

de  dispozițiile din Acordul de retragere dacă se întoarce în România în termen de cinci ani de la plecare (adică 

până în martie 2022). Acesta va trebui să solicite un nou statut de rezident permanent în România, în temeiul 

Acordului de retragere. O astfel de cerere ar trebui să se facă cel târziu până la 31 decembrie 2021 (în termen de 

12 luni de la încheierea perioadei de tranziție). 
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17. Sunt cetățean britanic cu reședința în România și sunt protejat de dispozițiile Acordului de 
retragere. Voi beneficia și de alte drepturi la liberă circulație în cadrul UE după încheierea 
perioadei de tranziție?   

Resortisanții britanici protejați de Acordul de retragere într-un stat membru nu vor putea invoca Acordul de 

retragere pentru a obține dreptul de a circula liber într-un alt stat membru, de a se stabili sau de a furniza servicii. 

Acest lucru nu afectează drepturile de care resortisanții britanici pot beneficia în temeiul altor instrumente ale 

legislației UE sau naționale. 

  

18. Am dreptul să lucrez în România dacă dețin un permis de ședere ? 

Până la sfârșitul perioadei de tranziție, cetățenii Regatului Unit continuă să beneficieze de acces pe piața muncii 

din România în conformitate cu cadrul legal al UE. 

După încheierea perioadei de tranziție, resortisanții Regatului Unit care și-au exercitat dreptul la muncă în 

România înainte de încheierea perioadei de tranziție și care vor continua să facă acest lucru, se vor bucura fără 

restricții de acces la piața muncii din România, în baza noului permis de ședere obținut în condițiile Acordului de 

retragere. 

  

Informații utile pot fi obținute, accesând următoarele pagini de internet: 

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-

fortei-de-munca 

• Casa Națională de Pensii Publice: https://www.cnpp.ro/brexit 

• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: https://www.anofm.ro/ 

• Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială: http://www.mmanpis.ro/lucratori-migranti/informatii-brexit/ 

• Registrul fiscal și al contribuțiilor sociale: 

https://www.mfinante.gov.ro/alegeTaxeAnaf.html;jsessionid=SRFdGgGBQF7SZGmic3dogF 

  

19. Caut un loc de muncă în România. În ce condiții pot rămâne în România până la angajare?  

Pe perioada de tranziție, cetățeanului britanic care demonstrează că este în căutarea unui loc de muncă (cetăţenii 

Uniunii Europene pot face dovada că sunt în căutarea unui loc de muncă prin orice mijloc de probă precum: sunt 

înscrişi la o agenţie teritorială pentru ocuparea forţei de muncă; au încheiat o înţelegere privind medierea muncii 

cu un furnizor de servicii specializate în acest domeniu; au susţinut sau urmează să susţină un interviu pentru 

ocuparea unui loc de muncă) i se permite dreptul de ședere pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 6 

luni (sau pentru o perioadă mai lungă, dacă au o șansă reală de a-și găsi un loc de muncă). 

  

20. Sunt cetățean britanic și studiez la o universitate din România. Îmi voi termina studiile în 2022. 
Voi putea să rămân în România și să îmi caut un loc de muncă aici?  
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Da. Cetățenii britanici pot rămâne în România după încheierea perioadei de tranziție, ca și în prezent, în 

calitate de student, lucrător sau lucrător care desfășoară o activitate independentă, atâta timp cât solicită noul 

statut de rezident în România. Cetățenii britanici vor putea în continuare să treacă dintr-o categorie în alta: 

studenții vor putea începe să lucreze (devenind astfel lucrători), lucrătorii se vor putea pensiona (devenind 

astfel persoane care dispun de resurse suficiente), iar persoanele care dispun de resurse suficiente vor putea 

începe să studieze și așa mai departe. 

  

21. Permisul de conducere britanic este valabil și în România în perioada de tranziție și după 31 
decembrie 2020?  

Da, este valabil, atât în perioada de tranziție, cât și după 31 decembrie 2020, până la expirarea valabilității. 

  

22. În cât timp de la intrarea în România trebuie să îmi preschimb permisul de conducere britanic în 

perioada de tranziție și după 31 decembrie 2020? Care este procedura pe care trebuie să o 
urmez?  

Ca şi până acum, nu este prevăzută o perioadă de timp în care permisul de conducere britanic trebuie 

preschimbat. În perioada de tranziție, procedura de preschimbare a permiselor de conducere emise de autoritățile 

din Regatul Unit cu documente similare românești se va realiza conform procedurii în vigoare aplicabile 

cetățenilor statelor membre UE. 

După finalizarea perioadei de tranziţie, deţinătorii permiselor de conducere emise de autorităţile din Regatul Unit 

vor putea preschimba aceste documente cu documente similare româneşti, cu condiţia ca acestea să fie în 

termenul de valabilitate, să nu fi fost anulate sau să facă obiectul unor restricții care nu corespund codurilor 

europene armonizate ori al unor suspendări ori retrageri într-un alt stat şi să fie predate autorităţilor române 

împreună cu solicitarea de eliberare a unui permis de conducere similar românesc. 

După data de 31 decembrie 2020, este necesar ca dosarul de preschimbare a permisului de conducere emis de 

autorităţile din Regatul Unit să conţină următoarele documente, prevăzute de Ordinul ministrului afacerilor interne 

nr.163/2011 cu modificările și completările ulterioare: 

• permisul de conducere naţional britanic în termenul de valabilitate; 

• documentul de identitate, precum şi documentele care fac dovada domiciliului sau reşedinţei în România 

prevăzute la art. 1 alin. (6) din ordin; 

• cererea tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 a ordinului, completată lizibil, cu majuscule, precum şi 

semnătura; 

•  dovada achitării tarifului prevăzut de lege (89 lei), aferent preschimbării permisului de conducere. 

  

23. Sunt cetățean britanic și lucrez în România. Ce se va întâmpla cu asigurarea mea socială după 
încheierea perioadei de tranziție?  
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În ceea ce privește regulile privind acordarea prestațiilor de securitate socială, obiectivul Acordului de 

retragere este de a se asigura că nu există modificări în raport cu situația de până acum pentru persoanele 

acoperite de prevederile Acordului. Pentru acestea, normele UE actuale vor continua să se aplice. Aceasta 

înseamnă, de exemplu, că:  

• România va continua să fie competentă în ceea ce privește prestațiile de securitate socială - plătiți contribuții în 

România și aveți dreptul la prestații în România fără nicio discriminare;  

• aveți acces la îngrijire medicală în România în aceleași condiții ca și cetățenii români; 

• dacă plecați în concediu în Uniunea Europeană, veți putea să utilizați cardul european de asigurări sociale de 

sănătate emis în România;  

• în cazul în care copiii dumneavoastră locuiesc în Regatul Unit și aveți dreptul la prestații familiale în România, veți 

continua să le primiți fără  nicio reducere, ca și când copiii ar locui cu dumneavoastră în România (consultați 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=en pentru mai multe detalii); 

•  în cazul în care veți avea copii după încheierea perioadei de tranziție și aveți dreptul la prestații familiale în 

temeiul legislației României, veți primi prestațiile chiar și în cazul în care copiii își au reședința, de exemplu, în 

Regatul Unit (pentru mai multe detalii, consultați http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=863&langId=en );  

• în cazul în care vă pierdeți locul de muncă după încheierea perioadei de tranziție, veți avea dreptul la 

indemnizație de șomaj în România și veți putea obține transferul acestei indemnizații pe perioada de timp permisă 

pentru a căuta un loc de muncă într-un stat membru al UE (consultați 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=862&langId=en  pentru mai multe detalii);  

•  în cazul în care vă pensionați după încheierea perioadei de tranziție, veți avea dreptul la pensie în România în 

condițiile prevăzute de legislația națională: 

o în cazul în care nu ați fost asigurat o perioadă suficient de lungă pentru a avea dreptul la o pensie în România, 

autoritățile române vor lua în considerare perioadele în care ați fost asigurat în Regatul Unit, în măsura în care 

este necesar; 

o  în cazul în care decideți să vă întoarceți în Regatul Unit: 

• veți continua să primiți pensia din România fără nicio reducere; 

• responsabilitatea plății pentru asigurarea medicală va fi determinată în funcție de celelalte pensii pe care le primiți 

și de reședința dumneavoastră. 

Pentru mai multe detalii, consultați: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=860&langId=en 

  

24. Sunt cetățean britanic, lucrez și locuiesc în Regatul Unit. Voi fi în concediu în România la 
încheierea perioadei de tranziție. Voi fi încă acoperit de cardul european de asigurări sociale de 
sănătate?  

Da, pe întreaga durată a vacanței, dar numai în România. Dacă vă aflaţi pe teritoriul României la încheierea 

perioadei de tranziţie, 31 decembrie 2020, beneficiaţi de asistenţa medicală devenită necesară la unul din 

furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate, în baza unui Cardul European de 

Asigurări Sociale de Sănătate - CEASS (EHIC – European Health Insurance Card) sau Certificatul provizoriu de 

înlocuire a CEASS-ului (PRC – Provisional Replacement Certificate) valabil şi după încheierea perioadei de 

tranziţie. Cu toate acestea, dacă se continuă vacanța într-un alt stat membru, nu se va mai permite utilizarea 

cardul european de asigurări sociale de sănătate. 
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25. Sunt cetățean britanic și studiez în România de trei ani. Pot să-mi folosesc cardul european de 
asigurări sociale de sănătate chiar dacă durata studiilor mele depășește perioada de tranziție? 

Asigurații britanici care studiază în România continuă să beneficieze de prestații de boală, în baza Cardul 

European de Asigurări Sociale de Sănătate – CEASS (EHIC – European Health Insurance Card) sau Certificatul 

provizoriu de înlocuire a CEASS-ului (PRC-Provisional Replacement Certificate) valabil, până la încheierea 

perioadei studiilor, inclusiv post 31 decembrie 2020, atât timp cât șederea în România nu este întreruptă (vizitele 

temporare în Regatul Unit, cum ar fi vacanțele, nu întrerup șederea în România în calitate de student). 

  

26. Am dreptul să primesc pensie în România post 31 decembrie 2020? Care sunt condițiile? De ce 
documente am nevoie ? 

După încheierea perioadei de tranziție, dreptul la pensie se acordă cetățenilor britanici beneficiari ai Titlului III din 

Acordul de retragere și în condițiile prevăzute de acesta, cu respectarea legislației naționale în materie de pensii, 

respectiv a regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială. 

Potrivit legislației naționale în vigoare în domeniul pensiilor, pensia pentru limită de vârstă se acordă persoanelor 

care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim 

de cotizare sau în specialitate, după caz. 

Informații utile pot fi obținute, accesând următoarele pagini de internet: 

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-

sociala/securitate-sociala-pentru-lucratorii-migranti 

• Casa Națională de Pensii Publice: https://www.cnpp.ro/brexit 

• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: https://www.anofm.ro/ 

• Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială: http://www.mmanpis.ro/lucratori-migranti/informatii-brexit/ 

  

27. Care sunt condițiile în care pot beneficia de pensie în România? Care este instituția 
responsabilă?  

Dreptul la pensie se acordă cetățenilor britanici beneficiari ai Titlului III din Acordul de retragere și în condițiile 

prevăzute de acesta. Potrivit legislației naționale în vigoare în domeniul pensiilor, pensia pentru limită de vârstă 

se acordă persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de 

pensionare şi stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz. 

Vârsta standard de pensionare în România este de 65 de ani pentru bărbaţi şi 63 de ani pentru femei. Stagiul 

minim de cotizare este de 15 ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbați. Stagiul complet de cotizare este de 35 

de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbați. 

Instituțiile competente cu stabilirea și plata drepturilor de pensie în România sunt Casele Teritoriale de Pensii din 

raza de domiciliu a solicitantului (https://www.cnpp.ro/casele-teritoriale-de-pensii). 
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Informații utile pot fi obținute, accesând următoarele pagini de internet:  

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-

sociala/securitate-sociala-pentru-lucratorii-migranti 

• Casa Națională de Pensii Publice: https://www.cnpp.ro/brexit 

• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: https://www.anofm.ro/ 

• Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială: http://www.mmanpis.ro/lucratori-migranti/informatii-brexit/ 

  

28. Am lucrat în Regatul Unit și în România. Pot beneficia de pensie în România?  

În situația în care ați lucrat atât în Regatul Unit, cât și în România, la data întrunirii condițiilor de pensionare, puteți 

beneficia de drepturi de pensie stabilite potrivit legislațiilor în vigoare în cele două state implicate, drepturile de 

pensie fiind calculate proporțional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat. 

Informații utile pot fi obținute, accesând următoarele pagini de internet: 

• Ministerul Muncii și Protecției Sociale: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/protectie-

sociala/securitate-sociala-pentru-lucratorii-migranti 

• Casa Națională de Pensii Publice: https://www.cnpp.ro/brexit 

• Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă: https://www.anofm.ro/ 

• Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială: http://www.mmanpis.ro/lucratori-migranti/informatii-brexit/ 

  

29. Sunt cetățean britanic și lucrez în România din 2005. Am de gând să mă pensionez în 2023. Aș 
vrea să aflu dacă voi putea rămâne în România după ce voi ieși la pensie.  

Da. Cetățenii britanici care au lucrat  timp de cel puțin cinci ani în România, au dreptul de ședere permanentă în 

România, drept care nu mai este supus niciunei condiții pentru obținerea noului permis de ședere în baza 

Acordului de retragere (cum ar fi condiția de a lucra în continuare). 

  

30. În ce condiții pot obține cetățenia română?  

Cetățenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetățenie sau cetățeanului străin, în temeiul 

dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea cetățeniei române nr. 21/1991 republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

• s-a născut și domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deși nu s-a născut pe acest teritoriu, 

domiciliază în condițiile legii pe teritoriul statului român de cel puțin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit și 

conviețuiește cu un cetățean român, de cel puțin 5 ani de la data căsătoriei (pe durata perioadei de tranziție, 

aceste termene pot fi reduse până la jumătate pentru cetățenii britanici). 

• dovedește, prin comportament, acțiuni şi atitudine, loialitate față de statul român, nu întreprinde sau sprijină 

acțiuni împotriva ordinii de drept sau a securității naționale și declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea 

acțiuni;  

• a împlinit vârsta de 18 ani;  
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• are asigurate în România mijloace legale pentru o existență decentă, în condițiile stabilite de legislația privind 

regimul străinilor;  

• este cunoscut cu o bună comportare și nu a fost condamnat în țară sau în străinătate pentru o infracțiune care îl 

face nedemn de a fi cetățean român;  

• cunoaște limba română şi posedă noțiuni elementare de cultură şi civilizație românească, în măsură suficientă 

pentru a se integra în viața socială;  

• cunoaște prevederile Constituției României și imnul național.  

  

Actele necesare pentru acordarea cetățeniei române sunt indicate pe site-ul Autorității Naționale pentru Cetățenie 

http://cetatenie.just.ro, secțiunea “Categorii de cereri”. 

31. Cu ani în urmă, am venit în România pentru a lucra, pe baza cetățeniei mele britanice. Recent, am 
obținut cetățenia română. Dat fiind că am cetățenie dublă, ce statut voi avea?  

Cetățenia română oferă dreptul necondiționat de ședere în România. De la data naturalizării, șederea în România 

nu mai este reglementată de Directiva privind libera circulație. Însă, întrucât dreptul de ședere  a fost obținut în 

temeiul legislației UE privind libera circulație în virtutea cetățeniei britanice, cetățeanul britanic va continua să fie 

acoperit de Acordul de retragere. Prin urmare, se va putea prevala de Acordul de retragere, de exemplu, cu 

privire la drepturile de reîntregire a familiei. 

  

32. Care sunt condițiile pentru a mă înscrie la o universitate din România după 31 decembrie 2020?  

Cetățenii britanici beneficiari ai  prevederilor Acordului de retragere vor fi tratați, în continuare, ca cetățeni UE. 

Conform legii educației din România, cetățenii UE (implicit cetățenii britanici care beneficiază de drepturi în 

temeiul Acordului de retragere) trebuie să obțină certificatul de recunoaștere/echivalență a documentelor de 

studiu de la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED). Aceștia pot urma procedura 

descrisă pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării - Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor - https://cnred.edu.ro/en/recognition-studies-european-citizens-admission-undergraduate-

studies-in-Romania. Recomandăm consultarea paginii de internet a instituției de învățământ universitare care vă 

interesează pentru a afla mai multe informații despre calendarul și condițiile de admitere 

(https://cnred.edu.ro/en/higher-education-institutions-in-Romania). 

Cetățenii britanici care vor sosi în România după finalizarea perioadei de tranziție vor intra sub incidența regulilor 

aplicabile cetățenilor terți în ceea ce privește condițiile de înscriere la universitate - vor putea urma procedura 

descrisă pe pagina de internet a Ministerului Educației și Cercetării- https://www.edu.ro/studenti%20non%20ue. 

  

33. Sunt cetățean britanic, dar locuiesc și lucrez ca arhitect în România. Îmi voi putea exercita în 
continuare profesia?  
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Da. Dacă cetățeanul britanic a obținut recunoașterea calificării profesionale în România, se va putea prevala în 

continuare de decizia de recunoaștere pentru a-și desfășura activitățile profesionale. 

  

34. Doresc să îmi deschid o firmă în România. Care sunt condițiile?  

Informații utile privind procedura de înființare a unei firme se regăsesc pe site-ul Oficiului Național al 
Registrului Comerțului (www.onrc.ro). 

  

35. Doresc să îmi mut firma din UK în România. Care este procedura pe care trebuie să o urmez? 

Procedura recomandată de Ministerul Economiei Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) este următoarea: 

• Contactarea InvestRomania (Direcția Investiții Străine din cadrul MEEMA), datele de contact fiind: 

investromania@investromania.gov.ro / office@investromania.gov.ro / www.investromania.gov.ro 

• Organizarea de vizite în România pentru identificarea de locații compatibile. 

• Acordarea de asistență tehnică din partea InvestRomania pentru investitorii potențiali pentru evaluarea locațiilor. 

• În urma unei decizii favorabile pentru relocarea unei investiții în Romania, se va înființa o companie în România. 

Pentru mai multe detalii privind facilitățile fiscale si ajutorul de stat, persoanele interesate pot accesa următoarele 

linkuri: 

• Facilități fiscale: http://investromania.gov.ro/web/doing-business/fiscal-incentives/ 

• Ajutor de stat: http://investromania.gov.ro/web/state-aid/ 

  

Notă: Material realizat pe baza informațiilor transmise de următoarele instituții: Ministerul Afacerilor Interne, 

Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 

Ministerul Sănătății, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul 

Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor Publice, MAE/CNV. 

 

16 
 

http://www.onrc.ro/
mailto:investromania@investromania.gov.ro
mailto:office@investromania.gov.ro
http://www.investromania.gov.ro/
http://investromania.gov.ro/web/doing-business/fiscal-incentives/
http://investromania.gov.ro/web/state-aid/

	Informații pentru cetățenii britanici
	INFORMAȚII GENERALE PRIVIND UPERIOADA DE TRANZIȚIE
	INFORMAȚII GENERALE PRIVIND UPERIOADA POST-TRANZIȚIE
	ÎNTREBĂRI FRECVENTE
	Informații utile privind procedura de înființare a unei firme se regăsesc pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (www.onrc.ro).



