
 

       Brexit - implementarea Acordului de retragere

La 31 ianuarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană. În 
conformitate cu prevederile Acordului de retragere, Regatul Unit deține în prezent 
statutul de stat terț și nu mai participă la procesul decizional al UE.
Cu toate acestea, UE și Regatul Unit au convenit asupra unei perioade de 
tranziție care va dura până la 31 decembrie 2020. Până atunci, nu se va schimba 
nimic pentru cetățenii, consumatorii, întreprinderile, investitorii, studenții și 
cercetătorii din UE și din Regatul Unit. Dreptul UE se aplică în continuare 
Regatului Unit până la sfârșitul perioadei de tranziție.
 
Informații pentru cetățenii români:

1. Informații generale
Dreptul la prestații sociale
Asigurări sociale de sănătate
Cetățenii europeni sosiți în Regatul Unit înainte de 31 decembrie 2020, care intră 
sub incidența Acordului de retragere, vor beneficia de dreptul la asigurări de 
sănătate în baza principiilor prevăzute de regulamentele europene privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială.

2. Linkuri utile
• Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană : https://
ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/
eu-uk-withdrawal-agreement_ro
• Perioada de tranziție: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-
kingdom-forging-new-partnership/brexit-brief/transition-period_ro
• Ministerul Afacerilor Externe – informații pentru cetățenii românihttp://
www.mae.ro/node/52928
• Ambasada României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
https://londra.mae.ro/node/2177
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale:
 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014 domenii/munca/mobilitatea-fortei-
de-munca
• Ministerul Educatiei si Cercetarii - informatii privind scolarizarea pe teritoriul 

Regatului Unit:  https://www.edu.ro/recunoașterea-diplomelorcalificărilor-
profesionale-pentru-cetățenii-români-care-au-studiat-în-marea



Informații pentru resortisanţii britanici:

1. Informații generale
Dreptul la prestații sociale
Asigurări sociale de sănătate
După încheierea perioadei de tranziție, dreptul la asigurări sociale de sănătate se 
acordă resortisanţilor britanici beneficiari ai Titlului III din Acordul de retragere și 
în condițiile prevăzute de acesta, cu respectarea legislației naționale în materie 
de asigurări de sănătate, respectiv a regulamentelor europene privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială.
Instituțiile competente pentru înregistrarea în sistemul de asigurări de sănătate 
din România sunt Casele de Asigurări de Sănătate teritoriale din raza de 
domiciliu a solicitantului.

2. Linkuri utile:
• Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană : https://
ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/
eu-uk-withdrawal-agreement_ro
• Perioada de tranziție:
 https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-
partnership/brexit-brief/transition-period_ro
• Ministerul Afacerilor Externe – informații pentru cetățenii britanici: http://
www.mae.ro/node/52929
• Ministerul Muncii și Protecției Sociale:
 http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/mobilitatea-fortei-
de-munca
• Ministerul Afacerilor Interne - informatii privind inregistrare resedintei in 
Romania: 
https://www.mai.gov.ro/cetatenii-britanici-in-context-brexit/
• Ministerul Educatiei si Cercetarii - informatii privind scolarizarea pe teritoriul 

Romaniei:
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