


Pandemia de Covid-19 și alte 
probleme politice, cum ar fi 
alegerile din Statele Unite, au 
umbrit Brexitul, ceea ce înseamnă 
că am vorbit mai puțin despre asta 
și ne-am gândit la asta mai puțin. 

Dar relația viitoare a Regatului Unit cu Uniunea Europeană este încă foarte 
importantă, mai ales dacă sunteți dintr-o țară membră a UE (cu excepția 
Irlandei) și locuiți în Regatul Unit. De asemenea, contează dacă sunteți din 
Islanda, Norvegia, Liechtenstein sau Elveția; acestea sunt țări europene care 
nu fac parte din UE, dar care încă respectă parțial regulile sale. 

În ce stadiu se află discuțiile dintre Regatul Unit și 
UE? 

Informații cheie 

Ce trebuie să știu despre Brexit? 

Regatul Unit a părăsit oficial Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020. Anul 
următor a fost numit perioadă de tranziție. Legile și acordurile comerciale au 
rămas aceleași, iar liderii ambelor părți au avut la dispoziție celelalte 11 luni 
din anul 2020 pentru a stabili ce se va întâmpla în viitor. 

Discuțiile sunt încă în desfășurare, majoritar pe teme legate de comerț și 
granița dintre Irlanda de Nord, parte a Regatului Unit, și Republica Irlanda, 
parte a Uniunii Europene.



Dacă sunteți dintr-o țară membră a UE sau 
din Islanda, Norvegia, Liechtenstein (țări din 
Spațiul Economic European) sau Elveția, va 
trebui să obțineți statutul de imigrant din 
partea guvernului britanic prin înscrierea în 
Sistemul de înregistrare a cetățenilor din 
Uniunea Europeană în vederea obținerii 
noului statut de ședere în Regatul Unit. 

Până acum, oamenii din aceste țări nu au 
avut nevoie de prea multe documente 
oficiale pentru a trăi, lucra sau studia în 
Regatul Unit, deoarece drepturile lor erau 
acoperite de legislația UE. 

Pentru oamenii din alte locuri din lume a întotdeauna necesar să treacă 
printr-un proces mai complex atunci când solicitau să locuiască în Regatul 
Unit, iar acum cetățenii UE trebuie să depună la rândul lor o cerere pentru a 
putea locui în Regatul Unit. 

Singura excepție o constituie persoanele din Republica Irlanda. Zona 
comună de călătorie a fost convenită în 1923 și înseamnă că irlandezii au 
toate aceleași drepturi în Regatul Unit ca și cetățenii britanici (acest lucru 
funcționează și invers, ceea ce înseamnă că britanicii se pot muta la rândul 
lor cu ușurință Irlanda).  

Pot rămâne în Regatul Unit? 



The Mix oferă informații mai detaliate despre cum să 
verificați statutul dumneavoastră de imigrant aici și despre 

cum să solicitați statutul de rezident permanent aici.

Cum să procedez?

Ce se va mai schimba?

Accesul la NHS: Dacă vă calificați pentru sau ați obținut deja statutul 
de rezident permanent, statutul de rezident temporar sau rezidența 
permanentă, veți putea utiliza serviciile NHS în mod normal. 

Chiar dacă aveți alte tipuri de documente, 
cum ar fi o carte albastră de rezidență 

permanentă, va trebui să solicitați statutul de 
rezident permanent sau statutul de rezident 

temporar prin Sistemul de înregistrare a 
cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea 
obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit 

până la 30 iunie 2020. 

Blue Card

Dacă membrii familiei dumneavoastră 
sau partenerul dumneavoastră sunt, de 
asemenea, din UE, dintr-o țară ce face 
parte din SEE sau din Elveția, aceștia vor 

trebui, de asemenea, să depună o 
cerere, chiar dacă locuiesc împreună cu 

dumneavoastră. 

De asemenea, va trebui să vă înscrieți 
dacă sunteți din UE, dintr-o țară ce face 
parte din SEE sau din Elveția și studiați în 

Regatul Unit.

Membrii familiei dumneavoastră din afara SEE 
trebuie, de asemenea, să depună o cerere 

dacă nu sunt cetățeni britanici. De exemplu, 
dacă un cetățean român în vârstă de 21 de ani 

este căsătorit cu un cetățean indian în vârstă 
de 22 de ani, cetățeanul indian trebuie să se 

înscrie la rândul său în Sistemul de înregistrare a 
cetățenilor din Uniunea Europeană în vederea 
obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit 

ca membru de familie din afara SEE. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status


Accesul la NHS: Dacă vă calificați pentru sau ați obținut deja statutul de 
rezident permanent, statutul de rezident temporar sau rezidența 
permanentă, veți putea utiliza serviciile NHS în mod normal. 

Beneficii: Dacă solicitați beneficii, cel mai probabil va trebui să solicitați 
statutul de rezident permanent pentru a continua să le revendicați după 30 
iunie 2021. Cei cu statut de rezident temporar ar trebui, de asemenea, să 
poată solicita beneficii, dar este posibil să fie nevoie de documente 
suplimentare pentru a dovedi cât timp au fost în Regatul Unit. 

Taxe pentru servicii de telefonie mobilă: dacă efectuați adesea apeluri 
în afara Regatului Unit sau utilizați un telefon britanic în timp ce călătoriți 
într-o altă țară, ar trebui să vă adresați furnizorului dumneavoastră de 
telefonie mobilă cu privire la taxele de roaming, deoarece abonamentul 
dumneavoastră se poate modifica. 

Glosar: Ce înseamnă acești termeni?

Zona comună de călătorie: 
Aceasta se referă la Regatul Unit și Republica Irlanda. 
Cetățenii ambelor țări sunt liberi să locuiască, să lucreze, 
să studieze, să voteze și să solicite beneficii în ambele țări. 

Spațiul Economic European: 

Acesta se referă la toate țările membre ale UE și Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia. Acordul SEE permite acestor 
ultime trei țări să tranzacționeze cu ușurință cu restul UE. 
Elveția nu face parte din SEE. 

Uniunea Europeană: 
Există 27 de state membre ale Uniunii Europene. Acestea împărtășesc obiective și legi 
politice și economice comune. 

Autorizație de ședere pe durată nedeterminată: 
Este un termen folosit de guvernul britanic pentru a descrie statutul de imigrant al 
persoanelor din alte țări care au permisiunea de a rămâne în Regatul Unit cât de mult 
timp doresc. 

Statut de rezident temporar: 
De obicei, o persoană care solicită statutul de rezident permanent va primi statutul de 
rezident temporar dacă a locuit în Regatul Unit timp de mai puțin de cinci ani.

Statut de rezident permanent: 
Este termenul folosit pentru cetățenii altor țări care au dreptul de a rămâne în Regatul 
Unit. Persoanele cu statut de rezident permanent sau statut de rezident temporar pot 
lucra, studia, utiliza serviciile NHS și solicita beneficii. 


