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Cetățenia europeană pe care românii au dobândit-o prin 
aderarea la UE aduce o serie de drepturi importante, precum 
dreptul de a călători, de a studia, de a munci sau de a vota 
la alegerile locale și europene. De aceste drepturi au profitat 
inclusiv cele peste 5 milioane de români care au ales să se 
stabilească în diferite state europene, mai ales după aderarea 
la Uniunea Europeană.

Scopul acestui ghid este de a oferi un tablou al drepturilor 
pe care cetățenii români, în special cei din diaspora, le 
au ca cetățeni europeni, inclusiv informații clare despre 
modalitățile și condițiile prin care pot avea acces la ele. 

Ghidul acoperă șapte secțiuni, începând de la călătorii, unde 
aducem informații cu privire la drepturile pasagerilor, condiții 
pentru a face un voiaj cu mașina sau avantajele tarifelor 
unitare de roaming, printre altele. Următoarele secțiuni se 
referă la ședere și care sunt drepturile pe care cetățenii 
români le au atunci când vor să devină rezidenți într-un alt 
stat membru, fie că merg la studii, la muncă sau vor să se 
pensioneze. Aici ghidul vine cu informații despre condițiile 
de rezidență permanentă, despre indemnizațiile familiale 
și cum pot fi accesate, despre drepturile muncitorilor, 
echivalarea competențelor profesionale sau a studiilor.

Apoi, am creat o secțiune separată pentru drepturile 
cetățenilor europeni atunci când se afla în afara 
teritoriului UE, și încheiem cu una în care oferim informații 
despre noile reguli de călătorie și de stabilire a reședinței 
în Regatul Unit, post Brexit. 

Sperăm ca acest ghid să fie util atât românilor de acasă 
cât și celor din diaspora, pentru a putea cunoaște mai bine 
drepturile de care se pot bucura în calitate de cetățeni 
europeni.
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*Acest ghid se bazează, în principal, pe informații provenite 
de la Comisia Europeană, dar și de la alte instituții naționale 
și europene. Întrucât ghidul nu este exhaustiv, acesta include 
linkuri și coduri QR, ce pot fi folosite pentru a vă direcționa 
către instituțiile relevante fiecărui capitol sau către informații 
complementare.
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Vreau să 
călătoresc
Primul beneficiu major al cetățenilor Uniunii este acela 
la liberă circulație pe teritoriul UE, drept ce presupune 
posibilitatea de mișcare neîngrădită, de ședere, muncă și 
pensionare în oricare dintre statele membre.

Documente necesare
Cetățenii români pot călători în statele membre ale Uniunii 
Europene, Spațiului Schengen și Spațiului Economic 
European cu cartea de identitate sau cu un pașaport 
valabil. De asemenea, viza de intrare nu este necesară, însă, 
autorităţile naţionale pot cere în orice moment dovedirea 
identității din motive de securitate.
Trebuie avut în vedere că, deși, în unele state ale Uniunii 
Europene permisul de conducere, cardul fiscal sau cardul 
bancar pot fi acceptate ca dovezi de reședință, acestea nu 
sunt acceptate ca documente de călătorie sau ca dovezi ale 
identității la punctele de frontieră.
În cazuri foarte rare, o țară a UE poate refuza dreptul de 
intrare, dar doar din motive care țin de „ordinea, securitatea 
sau sănătatea publică”.
În acest sens, este nevoie de o decizie scrisă, în care să se 
menționeze clar motivele invocate, căile de atac posibile și 
termenul-limită pentru recurs.

Călătoriile în UE cu membrii de familie 
provenind din afara Uniunii

În baza normelor UE, cetățenii europeni au dreptul de 
a călători sau de a se muta împreună cu rudele apropiate 
(soțul/soția, copiii, părinții sau bunicii aflați în întreținere, 
care provin din afara UE) în altă țară din Uniune decât țara a 
cărei cetățenie o dețin.

Aceste norme se aplică și partenerului înregistrat din afara 
UE, dacă țara în care se mută sau călătorește recunoaște 
parteneriatele înregistrate ca fiind echivalente căsătoriei.
Alți membri ai familiei extinse din afara UE – frați, veri, unchi, 
mătuși, precum și partenerul înregistrat – pot, în anumite 
condiții, să beneficieze de facilitarea intrării atunci când 
se mută sau călătoresc cu un cetățean al Uniunii Europene 
în altă țară din UE. Țările UE nu sunt obligate să le acorde 
automat acest drept, dar trebuie cel puțin să le ia în 
considerare cererea.
Membrii de familie provenind din afara UE trebuie să aibă 
tot timpul asupra lor un pașaport valabil și, în funcție de țara 
lor de origine, ar putea fi nevoiți să prezinte la frontieră și o 
viză de intrare.

Cerințe legate de pașaport și viză

Cetățenii țărilor terțe care doresc să călătorească pe teritoriul 
UE au nevoie de un pașaport eliberat în ultimii 10 ani care 
să rămână valabil cel puțin încă 3 luni de la data la care 
intenționează să părăsească țara din UE pe care o vizitează.
În cazul în care o viză este necesară, aceasta trebuie solicitată 
de la consulatul sau ambasada țării ce urmează a fi vizitată. 
Dacă viza este emisă de o țară din spațiul Schengen, aceasta 
va permite automat călătoria și în celelalte țări din spațiul 
Schengen. De altfel, dacă un permis de ședere valabil a fost 
emis de una dintre țările Schengen, acesta este echivalent cu 
o viză. Este posibil să fie nevoie de o viză națională pentru a 
vizita țările care nu sunt membre ale spațiului Schengen, însă.
Pe lângă viză, agenții poliției de frontieră din țările UE pot 
solicita și alte documente justificative, cum ar fi o invitație 
scrisă, dovada asigurării condițiilor de cazare, un bilet de 
întoarcere sau un bilet dus-întors. Pentru a afla care sunt 
cerințele specifice, serviciile consulare din țara respectivă 
pot fi de ajutor. 

1
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Pașapoarte expirate sau pierdute

În conformitate cu normele UE, toți cetățenii (inclusiv copiii 
nou-născuți) au nevoie de o carte de identitate sau de un 
pașaport valabil pentru a călători.
Dar, dacă pașaportul a fost pierdut sau a expirat, țările UE au 
elaborat sisteme care  pot veni în ajutor.
Rămâne, totuși, la latitudinea fiecărei țări să decidă dacă și/
sau când le permite cetățenilor UE să intre sau să iasă de pe 
teritoriul său fără un document de călătorie valabil. 
Normele actuale și informațiile 
disponibile pot fi consultate pe site-
urile1 autorităților din țara în care și 
dinspre care se face călătoria. 
Pentru datele de contact ale fiecărei 
instituții puteți scana codul QR alăturat 
sau folosi link-ul de mai jos. 

Deoarece nu există norme UE privind călătoriile fără un 
document de identitate valabil, condițiile și procedurile pot 
varia foarte mult de la o țară la alta (și se pot schimba fără o 
informare prealabilă). 
Pe teritoriul UE, consulatul sau ambasada țării natale va 
acorda asistența necesară,  iar în afara teritoriului UE, acolo 
unde statul natal nu are ambasadă sau consulat, există 
posibilitatea de a solicita protecție consulară din partea 
oricărei țări UE2.

Călătoriile cu avionul
Atunci când călătoria se va face 
cu avionul, drepturile cetățenilor 
europeni cu privire la anularea sau 
întârzierea zborului, precum și la 
pierderea bagajelor, sunt acoperite 
de normele comune privind protecția 
consumatorului ale Uniunii3.

Din spațiul Schengen fac parte: Nu fac parte din spațiul Schengen:

Austria, Belgia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 
Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 
Malta, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Elveția.

Bulgaria, Croația, Cipru, Irlanda, România.

1 europa.eu/youreurope/citizens/embassies/index_ro.htm
2 Mai multe detalii se găsesc în capitolul 6 al acestui ghid 
3 europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm
4 europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm#cancellation 
5 europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm#delay
6 europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm#luggage

Astfel, în cazul în care zborul a fost anulat4, exista dreptul 
de a alege între rambursare, redirecționare sau revenirea la 
locul de plecare. 
De asemenea, călătorii au dreptul la asistență din partea 
companiilor de zbor, aceștia având obligația să asigure, acolo 
unde este cazul, cazare, transfer înspre și dinspre aeroport, 
alimente etc. 
În cazurile în care zborul are întârziere, compania de zbor 
are obligația să ofere pasagerilor asistență, rambursare sau 
despăgubiri, în funcție de durata întârzierii și de distanța zborului5.
Referitor la bagaje, atunci când acestea au fost pierdute, 
deteriorate sau au sosit cu întârziere din cauza companiei 
aeriene, pasagerii au dreptul la despăgubiri de până la 1300 
EUR. Acest drept nu este valabil însă, în cazurile în care 
daunele s-au produs din cauza unui defect al bagajului6.
Pentru solicitarea oricărui tip de asistență, călătorii trebuie 
să se adreseze, în primul rând, companiei aeriene. 

Deplasarea cu mașina
Atunci când călătoria va fi făcută cu mașina, e bine de știut că 
un permis de conducere emis într-o ţară din UE este valabil 
pe tot teritoriul Uniunii. În unele ţări însă, pe lângă permisul 
de conducere valabil, trebuie prezentat și certificatul de 
înmatriculare al autovehiculului.
Asigurarea auto este esențială, iar poliţa de asigurare a 
mașinii oferă automat acoperirea minimă (de răspundere 
civilă) prevăzută de lege în călătoriile pe teritoriul UE. Aceasta 
se aplică, de asemenea, și în Elveţia, Islanda și Norvegia.
Cartea verde servește drept dovadă de asigurare recunoscută 
la nivel internaţional și facilitează procedurile de soluţionare 
a daunelor auto în urma unui accident, dar nu este obligatorie 
pentru călătoriile în UE. 
Dacă este nevoie, înainte de începerea călătoriei, asiguratorul 
poate pune la dispoziție un formular european deconstatare a 
accidentului – document standard care facilitează demersurile 
privind declaraţia pe loc în eventualitatea producerii unui 
accident în altă ţară.

http://europa.eu/youreurope/citizens/embassies/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm#cancellation
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm#delay 
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_ro.htm#luggage 
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Normele privind siguranța rutieră și 
regulile de circulație pot fi diferite 
de la o țară la alta, așa că este 
important de aflat care sunt regulile 
specifice fiecărei țări. Aplicația 
„Călătorii în străinătate” oferă 
informații suplimentare despre 
regulile de circulație din țările UE7.

Utilizarea centurii de siguranță este obligatorie în toate 
autovehiculele, inclusiv în autocare și microbuze, în toate 
țările din UE, iar copiii trebuie să poarte centură, în scaune 
specifice vârstei.
De asemenea, utilizarea telefonului mobil la volan, fără un 
dispozitiv hands-free, este interzisă în aproape toate țările UE.
În ultimii ani UE a luat măsuri de îmbunătățire a siguranței 
rutiere, inclusiv de sancționare a infracțiunilor rutiere comise 
în altă țară din UE. Asta înseamnă că, atunci când o infracțiune 
rutieră este comisă în altă țară, amenda poate fi trimisă prin 
poștă în țara de reședință!
Nici în ceea ce privește închirierea de mașini nu există norme 
europene specifice. Cu toate acestea, cetățenii europeni au 
anumite drepturi de bază atunci când închiriază o mașină în 
altă țară din UE, precum dreptul la informații clare sau la un 
contract echitabil. 
La închirierea unei mașini, trebuie făcută distincția între firme 
de închiriere și intermediari sau brokeri. Intermediarii nu pun 
ei înșiși mașina la dispoziție, ci fac rezervarea în numele 
clientului la firma de închirieri. Dacă apare un litigiu, firma de 
închirieri este cea care răspunde de execuția contractului, cu 
excepția cazului în care se prevede altfel.
Închirierea unei mașini on-line, prin telefon sau e-mail de la o 
firmă cu sediul în UE, nu acordă în mod automat dreptul de 
a anula rezervarea și de a solicita rambursarea sumei plătite, 
chiar dacă termenii și condițiile firmei de închirieri ar putea 
permite acest lucru.
Firmele de închirieri auto sunt libere să își stabilească prețurile 
și condițiile de la o țară la alta, în funcție de costurile pe care 
le suportă sau de alți factori. Totuși, când se închiriază o 
mașină, fie on-line, fie direct de la sediul firmei, normele UE 
interzic discriminarea pe motive legate de cetățenie sau de 
țara de reședință.
Fiecare vehicul de închiriat trebuie să fie acoperit de o 
asigurare de răspundere civilă, valabilă în toate țările UE. 
Asigurarea ar trebui să fie inclusă în prețul de închiriere. 
E important să se cunoască dinainte ce daune acoperă 
contractul de asigurare, iar aceste informații ar trebui să se 
regăsească în termenii și condițiile contractului de închiriere.
O asigurare facultativă, care acoperă alte riscuri, de exemplu, 
rănirea conducătorului auto, deteriorarea autovehiculului, 
furtul vehiculului/conținutului acestuia, acte de vandalism, 
etc. este însă recomandată.
Atunci când călătorii plănuiesc să conducă prin mai multe 
țări europene cu o mașină închiriată dintr-un stat UE, 

aceștia trebuie să anunțe firma de închirieri în avans. Dacă 
le este permis să meargă cu mașina în altă țară decât cea 
vizitată, firma trebuie să furnizeze documentația corectă a 
vehiculului, asigurarea și defalcarea aferentă.
Aceasta trebuie să se asigure, în același timp, că mașina 
respectă legislația vamală și rutieră din țara în care merge. 
De exemplu, în multe țări anvelopele de iarnă sunt obligatorii 
în anumite luni ale anului.

Transportul pentru persoanele cu 
dizabilități
Persoanele care suferă de un handicap sau de mobilitate 
redusă au dreptul la transport cu avionul, cu trenul, cu 
autobuzul, cu autocarul sau cu vaporul ca orice altă persoană. 
La cumpărarea biletului, vânzătorul trebuie să ofere informații 
despre călătorie într-un format care este accesibil, precum 
și informații privind facilitățile specifice aflate la dispoziția 
la bordul avionului, al trenului, al autobuzului, al autocarului 
sau al navei.
Pentru toate modurile de transport, persoanele cu 
handicap sau mobilitate redusă au dreptul la asistență 
gratuită în terminale și la bordul vehiculelor. Nu poate fi 
refuzat transportul din cauza handicapului sau a mobilității 
pasagerilor, cu excepția cazurilor justificate din motive de 
siguranță sau de proiectare a vehiculului sau a infrastructurii.

7 ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_ro.htm

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_ro.htm
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Ce pot pune în bagaje
Transportul în UE al produselor  de origine 
animală, alimentelor sau plantelor

În cazul călătoriilor în UE pot fi transportate produse din 
carne sau lapte, atâta timp cât sunt destinate consumului 
propriu. Acest lucru se aplică și pentru plante și produse 
vegetale – flori, fructe, legume – dacă acestea au crescut în 
UE și nu au dăunători sau boli.
Aceste reguli se aplică și transportului în bagaje a produselor 
din carne și lapte ori produse vegetale, sau atunci când sunt 
comandate online și trimise acasă prin poștă.
În acest context, când spunem UE ne referim la cele 27 de 
state membre + Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, 
San Marino, Elveția.

O cantitate limitată (mai puțin de 10 kg) de lapte praf și 
alimente pentru sugari, alimente necesare din motive 
medicale sau hrană specială pentru animale de companie 
poate fi transportată, atâta timp cât produsul nu are nevoie să 
fie ținut la frigider înainte de utilizare, se află într-un ambalaj 
pe care poate fi identificată marca comercială și este sigilat, cu 
excepția cazului în care se află în curs de utilizare.
În cazul călătoriilor în UE dinspre o țară terță, nu este permis 
transportul pentru niciun fel de produse din carne sau lapte. 
Se permite, totuși, transportul unei cantități limitate de fructe 
și legume, ouă, produse pe bază de ouă și miere. În plus, sunt 
autorizate cantități mici de pește sau produse din pește.

Controale la intrarea în UE

Transportul de numerar este permis fără a fi declarat 
autorităților vamale în limita a 10 000 de euro. 
Autoritățile vamale pot efectua controale individuale și pot 
verifica bagajele și/sau mașina, iar în cazul nedeclarării, banii 
pot fi ridicați.
La intrarea în UE există posibilitatea unor controale oficiale 
efectuate de autorități, așadar, în cazul în care acestea 
depistează produse din carne sau lapte care nu au fost 
declarate, ele vor fi confiscate și distruse. În plus, autoritățile 
vamale pot aplica amenzi sau chiar să deschidă un dosar penal.
Majoritatea țărilor au reguli stricte cu privire la transportul de 
animale sau plante aflate în pericol sau de produse derivate 
din acestea și, în unele cazuri, este necesară o autorizație. 
Pentru informații suplimentare despre diverse specii, se 
poate consulta baza de date a UE privind comerțul cu specii 
ale florei și faunei sălbatice8.
De asemenea, se poate verifica prin autoritatea CITES9 dacă 
este nevoie de autorizație pentru a transporta o anumită specie.
Atâta timp cât cumpărăturile sunt făcute pentru uz personal 

și nu în scopuri comerciale, cantitatea de mărfuri ce poate 
fi  cumpărată și transportată dintr-o țară a UE în alta nu este 
limitată. 
Dacă autoritățile vamale suspectează că produsele 
transportate nu sunt pentru uz personal sau sunt destinate 
comercializării, va trebui probabil prezentată dovada 
achiziționării. Altfel, este posibil să fie achitate accize sau să 
se confiște produsele.
Taxele (TVA și accize) sunt incluse în prețul total, deci nu se 
vor percepe taxe suplimentare în altă țară din UE.
Când vine vorba despre cantitățile de băuturi alcoolice și 
tutun, statele Uniunii își pot stabili individual limite maxime 
ce pot fi introduse în țară. Acestea se încadrează, de obicei, 
în parametrii de mai jos:

• 800 de țigarete
• 400 de țigări de foi (trabucuri cu o greutate 

maximă de 3 grame fiecare)
• 200 de trabucuri
• 1 kg de tutun
• 10 litri de băuturi spirtoase
• 20 de litri de vin cu adaos de alcool
• 90 de litri de vin (din care cel mult 60 de litri 

de vin spumos)
• 110 litri de bere

În general, pot fi transportate bunuri în valoare de până la 300 
EUR pe călător sau de până la 430 EUR în cazul persoanelor 
care folosesc transportul aerian și maritim. Unele țări din 
UE aplică o limită mai scăzută (150 EUR) pentru călătorii cu 
vârsta sub 15 ani.
Pot fi transportați maximum 10 litri de combustibil într-un 
container portabil, în afară de combustibilul din rezervor. 
Această regulă se aplică oricărui tip de vehicul cu motor.

Euro

Moneda euro poate fi utilizată în 19 țări din UE: Austria, Belgia, 
Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, 
Slovacia, Slovenia, Spania și Țările de Jos. 
Toate bancnotele şi monedele pot fi utilizate în toate statele 
membre care au adoptat euro, inclusiv în multe teritorii 
de peste mări, precum insulele Azore, insulele Canare, 
Ceuta şi Melilla, Guyana Franceză, Guadelupa, Madeira, 
Martinica, Mayotte, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint 
Pierre şi Miquelon.
Andorra, Monaco, San Marino şi Vaticanul utilizează euro 
ca monedă naţională, de comun acord cu UE. Euro este, de 
asemenea, folosit în Kosovo şi Muntenegru.

8 europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_ro.htm
9 cites.org/eng/parties/country-profiles/national-authorities

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/meat-dairy-animal/index_ro.htm#
http://cites.org/eng/parties/country-profiles/national-authorities
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Roaming

La ieșirea de pe teritoriul țării de origine nu se plătesc taxe 
suplimentare de telefonie mobilă. Apelurile (către telefoane 
mobile și fixe), mesajele (SMS) și serviciile de date sunt 
facturate la prețurile naționale, adică vor fi plătite ca și cum 
ar fi folosite de pe teritoriul național. 
Aceeași regulă se aplică și apelurilor sau mesajelor primite pe 
durata șederii în străinătate. 

Călătoriile cu animale 
de companie

Normele UE facilitează călătoriile în altă țară din UE (în acest 
caz, cele 27 de state membre ale UE + Norvegia și Irlanda de 
Nord) împreună cu câinele, pisica sau dihorul de companie. 
Aceste norme acoperă, de asemenea, călătoriile în UE dintr-o 
țară sau un teritoriu din afara Uniunii.
Cu câteva excepții, animalul de companie poate intra în altă 
țară din UE dacă:

• a fost microcipat10 sau are un tatuaj lizibil în mod clar 
dacă este aplicat înainte de 3 iulie 2011

• a fost vaccinat împotriva rabiei
• a fost tratat împotriva teniei Echinococcus multilocularis, 

dacă zona de destinație nu este afectată de tenie 
(Finlanda, Irlanda, Malta, Norvegia și Irlanda de Nord)

• deține fie un pașaport european pentru animale de 
companie, atunci când călătorește dintr-o țară din UE 

sau Irlanda de Nord în altă țară din UE sau Irlanda de 
Nord, fie un certificat UE privind sănătatea animalelor, 
atunci când călătorește dintr-o țară terță.

Pașaportul european pentru animale de companie este un 
document care urmează un model standard la nivelul UE și 
este esențial pentru călătoriile între țările Uniunii. Conține o 
descriere a animalului de companie, precum și alte detalii, 
inclusiv despre microcipul sau codul tatuat, evidența privind 
vaccinarea antirabică și datele de contact ale proprietarului 
și ale veterinarului care a emis pașaportul.
Certificatul UE privind sănătatea animalelor este un alt tip de 
document care conține informații specifice despre animalul 
dumneavoastră de companie (identitate, sănătate, vaccinare 
antirabică) și se bazează pe un model standard al UE.
Pașapoartele europene pentru animale de companie sunt 
eliberate numai pentru câini, pisici și dihori domestici. 
În cazul călătoriilor în altă țară din UE cu alte animale de 
companie (păsări, animale acvatice ornamentale, reptile, 
rozătoare sau iepuri), trebuie verificate normele naționale11 
aplicabile în țara ce urmează a fi vizitată pentru informații 
despre condițiile de intrare.

10 europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_ro.htm#
11 ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/eu-countries-specific-information_en

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_ro.htm#
http://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/eu-countries-specific-information_en
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Vreau să mă 
stabilesc în alt stat UE 

Ședere
Primele 3 luni

Dreptul la ședere pe teritoriul unui stat membru UE, pe o 
perioadă de timp de cel mult trei luni este garantat fiecărui 
cetățean al Uniunii, precum și membrilor de familie ai 
acestuia, fără a îndeplini nicio altă condiție sau formalitate 
în afara cerinței de a deține o carte de identitate valabilă 
sau un pașaport valabil. În unele state poate fi cerută însă 
raportarea prezenței. 

Cetățenii Uniunii beneficiază de dreptul de ședere pentru 
o perioadă de cel mult șase luni, fără a face obiectul altor 
condiții sau formalități, în cazul în care sunt în continuare 
în căutarea unui loc de muncă în statul membru gazdă și au 
șanse reale de a fi angajați.

Accesul la asistența socială pe parcursul 
primelor trei luni

Statele membre pot decide că nu vor conferi dreptul la 
asistență socială pe parcursul primelor trei luni de ședere, 
sau chiar pentru o perioadă mai lungă de timp în cazul 
persoanelor care caută de lucru, sau 
nu sunt lucrători care desfășoară 
o activitate salariată sau activități 
independente. Este indicată contactarea 
instituțiilor naționale ale statului gazda 
pentru informatii suplimentare12.

De asemenea, statele membre pot decide să nu acorde 
ajutoare de întreținere pentru studii (de exemplu burse 
sau împrumuturi pentru studenți) unor persoane, altele 
decât lucrătorii care desfășoară activități salarizate sau 
independente, persoanelor care își mențin un astfel de 
statut și membrilor familiilor acestora. Totuși, acest drept 
trebuie să fie acordat după dobândirea dreptului de ședere 
permanentă.

Orice cetățean european care are nevoie de asistență 
medicală neplanificată pe durata unei șederi temporare în 
altă țară din UE (indiferent că se afla acolo în vacanță, într-o 
călătorie de afaceri sau la studii), va primi orice tratament 
care nu poate fi amânat până la întoarcerea acasă, la fel ca 
cetățenii asigurați în țara respectivă. 
Pentru accesul facil la îngrijiri medicale pe durata călătoriei, 
este recomandată obținerea cardului european de sănătate13  
înainte de plecare, acesta fiind dovada asigurării medicale în 
alt stat UE.

Cardul nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează 
într-un stat membru UE în scopul de a beneficia de tratament 
medical pentru afecțiuni preexistente deplasării. 
Dacă tratamentul se plătește, solicitarea rambursării 
costurilor se poate face direct în țara în care s-au acordat 
îngrijirile medicale sau poate fi contactată propria casă de 
asigurări de sănătate la întoarcerea acasă. În general, valoarea 
rambursării va fi calculată plecând de la costul tratamentului 
în țara de origine (chiar dacă acesta ar putea fi mai mic decât 
costul achitat efectiv).
Este bine de știut că CEASS nu poate fi folosit pentru 
operațiuni de salvare și repatriere. Pentru a beneficia de 
transport gratuit către țara de origine, în eventualitatea unei 

12 https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=living-abroad
13 cnas.ro/state-membre-ue-see-elvetia-regatul-unit

2

https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=living-abroad
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îmbolnăviri grave sau a unui accident pe durata călătoriei în 
altă țară din UE, este nevoie de o poliță de asigurare separată.
De asemenea, cardul nu acoperă asistența medicală acordată 
în sistemul privat sau costurile tratamentului planificat 
furnizat în altă țară din UE.

Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția sunt considerate 
țări UE în contextul normelor europene privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială.

După trei luni

După 3 luni de la sosirea pe teritoriul unei țări a Uniunii, este 
posibil să fie nevoie de înregistrarea pe lângă autoritățile 
locale din statul gazdă, de obicei la primărie sau poliție.
Înregistrarea se va face în baza unui document de identitate 
și documente care să ateste statutul de student, angajat, 
lucrător independent sau pensionar, plus dovada unei 
asigurări de sănătate, acolo unde este cazul.
Certificatul este emis imediat și nu trebuie să coste mai mult 
decât cartea de identitate care li se eliberează cetățenilor 
țării gazdă.

Certificatul este valabil pe termen nelimitat, ceea ce 
înseamnă că nu trebuie reînnoit. Cu toate acestea, 
eventualele schimbări de adresă vor trebui comunicate 
autorităților locale.
După 3 luni de la sosirea în țara gazdă, membrii de familie 
care nu sunt cetățeni UE trebuie să se înregistreze și ei pe 
lângă autoritățile locale. 
Pentru a obține permisul de ședere, ei trebuie să prezinte un 
pașaport valabil și alte documente justificative a relației cu 
cetățeanul european cu care este înrudit, precum certificatul 
acestuia de înregistrare, sau orice alt act care să certifice că 
acesta locuiește în țara respectivă, dovada că au o legătură 
de rudenie (de ex. un certificat de căsătorie sau de naștere), 
pentru copii/nepoți, dovada că au mai puțin de 21 de ani 
sau că se află în întreținerea acestuia, pentru partenerii 
necăsătoriți, dovada menținerii unei relații pe termen lung.
Autoritățile trebuie să ia o decizie cu privire la eliberarea 
(sau nu) a permisului de ședere în termen de 6 luni. În orice 
caz, membrii de familie care nu sunt cetățeni UE nu pot 
fi expulzați dacă le expiră viza de ședere în timp ce li se 
procesează cererea.

Dacă cererea este respinsă, autoritățile trebuie să le 
comunice decizia în scris. Aceasta trebuie să precizeze 
motivele care stau la baza deciziei și implicațiile sale și să 
indice căile de atac prin care rudele/partenerul pot contesta 
decizia respectivă și termenul în care pot face acest lucru.
Dacă cererea este acceptată, vor primi permisul de ședere 
- de cele mai multe ori acesta se eliberează gratuit. În cazul 
în care se percep taxe, acestea nu trebuie să fie mai mari 

decât cele pe care le plătesc cetățenii țării respective pentru 
a obține documente similare, cum ar fi cartea de identitate.
Documentul eliberat trebuie să indice clar faptul că este un 
permis de ședere pentru un membru de familie provenind 
din afara UE.
Permisul este valabil timp de 5 ani (sau pe toată durata 
șederii, dacă este mai scurtă de atât). În general, orice 
schimbare de adresă trebuie comunicată autorităților.

În multe țări, membrii de familie trebuie să aibă permanent 
asupra lor permisul de ședere și pașaportul. În caz contrar, ei 
pot fi amendați sau reținuți temporar, dar nu pot fi expulzați 
din acest motiv.

14 https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=living-abroad

https://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=living-abroad
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Reședința permanentă

Dreptul de ședere permanentă în altă țară din UE este acordat 
în mod automat după 5 ani de rezidență neîntreruptă.
Permisul de ședere este diferit de certificatul de înregistrare, 
care este obligatoriu în multe țări. Permisul de ședere 
permanentă este facultativ însă poate fi util în contact cu 
autoritățile sau pentru îndeplinirea anumitor formalități 
administrative. 

Pentru obținerea permisului este nevoie de prezentarea 
unor documente justificative, printre care, un certificat de 
înregistrare valabil, care a fost emis la sosirea în țara gazdă, 
dovada de locuire în țara respectivă - facturi la utilități, 
contracte de închiriere, dovada că aplicantul este angajat/ 
student/ lucrător independent/ dispune de mijloace 
suficiente pentru a se întreține/ este în căutarea unui loc de 
muncă - fișe de salariu, extrase bancare, declarații fiscale.
Autoritățile14 trebuie să emită permisul de ședere permanentă 
cât mai curând posibil și nu pot cere o taxă mai mare decât 
cea pe care o achită cetățenii țării respective pentru a-și 
obține cărțile de identitate. 

Permisul se reînnoiește automat, fără alte cerințe sau condiții. 
Totuși, perioada de valabilitate poate fi diferită de la o țară 
la alta, iar acest drept se poate pierde doar printr-o absenţă 
care depăşeşte o perioadă de doi ani consecutivi.
De asemenea, membrii de familie provenind din UE au 
aceleași drepturi. Și ei pot obține un permis de ședere 
permanentă în țara în care au avut reședința legală pe o 
perioadă de 5 ani fără întrerupere. 

Eliberarea acestuia este, în general, gratuită. În cazul în care 
se plătește, permisul de ședere nu trebuie să coste mai mult 
decât cartea de identitate care li se eliberează cetățenilor 
țării respective. Permisul de ședere permanentă ar trebui 
să fie valabil timp de 10 ani și să poată fi reînnoit fără alte 
condiții sau cerințe.

Când solicită un permis de ședere permanentă, membrii de 
familie provenind din afara UE trebuie să dovedească faptul că 
locuiesc legal în țară de cel puțin 5 ani - de exemplu, ar putea 
prezenta un permis de ședere valabil, emis în urmă cu 5 ani.

Dreptul de ședere permanentă se poate pierde în câteva 
situații, printre care încetarea activităților salariale sau 
atunci când dreptul de şedere este condiționat de deţinerea 
resurselor suficiente pentru a nu deveni o povară pentru 
sistemul de asistenţă socială din statul gazdă.

Familie
Școlarizare

Copiii cetățenilor europeni au dreptul de a fi şcolarizaţi 
în orice ţară din UE, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării 
respective.
Ei au dreptul de a fi plasaţi într-o clasă care corespunde 
grupului lor de vârstă, la un nivel echivalent celui din ţara de 
origine, indiferent cât de bine cunosc limba ţării respective.
Copiii cetățenilor care se stabilesc în altă țară europeană 
pentru a munci acolo au dreptul să beneficieze de sprijin 
inițial gratuit care să le faciliteze integrarea și adaptarea 
la noul sistem școlar. Acest sprijin include o componentă 
dedicată învățării limbii țării gazdă.
Însă, sistemele şcolare din ţările UE pot fi foarte diferite și 
de aceea nu există un sistem european de recunoaştere 
automată a certificatelor şcolare.

Autoritatea părintească

Părinții răspund de creșterea și educarea copiilor și de 
administrarea eventualelor lor bunuri. De asemenea, au 
dreptul de a reprezenta interesele copiilor în justiție.
În toate țările din UE, autoritatea părintească îi revine automat 
mamei și, în cazul cuplurilor căsătorite, și tatălui. În majoritatea 
cazurilor, părinții exercită în comun autoritatea părintească.
În schimb, în cazul taților necăsătoriți, drepturile și îndatoririle 
diferă de la o țară la alta.

Încredințarea copilului și 
dreptul de vizită

Reglementările privind încredințarea copiilor și dreptul de a-i 
vizita sunt stabilite de fiecare țară în parte. Legislația națională 
stabilește cui i se încredințează copilul, dacă autoritatea 
părintească se exercită de către ambii părinți sau de către 
unul singur, cine ia decizii cu privire la educația copilului, cine 
administrează bunurile copilului și alte chestiuni similare.
Totuși, dreptul copiilor de a avea o relație personală și 
contact direct cu ambii părinți, chiar și când aceștia locuiesc 
în țări diferite, este recunoscut peste tot în UE.
În cazul procedurilor de divorț sau separare, este important 



14alinmituta.ro

să se stabilească dacă minorul va rămâne cu unul dintre 
părinți sau va locui alternativ la fiecare dintre ei. 
Atunci când părinții nu locuiesc în aceeași țară, deciziile 
privind autoritatea părintească îi vor aparține instanței 
judecătorești din țara în care locuiește copilul de obicei.
Hotărârile judecătorești cu privire la autoritatea părintească 
emise într-o țară din UE sunt recunoscute în toate celelalte 
state membre, fără să fie nevoie de vreo procedură specială. 
Excepție face însă Danemarca, unde normele UE privind 
autoritatea părintească nu se aplica.
E important de știut că normele privind pensia de întreținere 
și cuantumul acesteia diferă de la țară la țară dar o hotărâre 
privind pensia de întreținere, pronunțată și declarată 
executorie într-o țară din UE, va fi executorie în orice alt stat 
membru.

Indemnizații familiale

În UE, țara care răspunde de drepturile de securitate socială, 
inclusiv de indemnizațiile familiale (alocații pentru copii, 
alocații de creștere a copilului, etc.), se stabilește în funcție 
de statutul profesional și de locul de reședință - nu de 
cetățenie.
Legislația națională stabilește condițiile în care părinții 
primesc prestații familiale. De obicei, părinții au dreptul la 
prestații dintr-o anumită țară din UE dacă lucrează acolo, 
dacă primesc o pensie de stat de la sistemul de securitate 
socială din țara respectivă (de exemplu, pensie pentru limită 
de vârstă, pensie de invaliditate sau pensie de urmaș) sau 
dacă pur și simplu locuiesc în țara respectivă.
Atunci când întreaga familie se stabilește în altă țară din UE 
și este afiliată doar la sistemul acesteia de securitate socială, 
va fi aplicat regimul de prestații familiale din țara gazdă.
Însă, în cazul detașării pe termen scurt (mai puțin de 2 
ani) când asigurările sociale sunt în continuare arondate 
sistemului de securitate socială din țara de origine, prestațiile 
familiale vor fi plătite de țara de origine.
Dacă unii membri ai familiei nu locuiesc în țara în care sunt 
asigurați, dreptul la prestații familiale poate veni din mai 
multe țări.
În astfel de cazuri, autoritățile naționale din țările implicate 
vor analiza situația ambilor părinți și vor decide ce țară 
poartă responsabilitatea principală pentru plata prestațiilor. 
Decizia se va lua în conformitate cu „regulile de prioritate”, 
după cum urmează:
În general, țara care poartă responsabilitatea principală 
pentru plata prestațiilor este țara în care asiguratul își 
desfășoară activitatea profesională și unde cotizează la 
sistemul de asigurări sociale.
În cazul în care părinții beneficiază de astfel de drepturi în 
două țări, responsabilitatea de a plăti îi revine țării în care 

15 ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=ro
16 https://bistrita-nasaud.mmanpis.ro/formulare/FE/E411.pdf
17 https://romde.eu/documente/pdf/036/Formular_E401.pdf

locuiesc copiii și în care lucrează unul dintre părinți. Dacă 
niciunul dintre părinți nu lucrează în țara în care locuiesc 
copiii, prestațiile vor fi acoperite de țara în care nivelul 
acestora este cel mai ridicat.
Dacă dreptul la pensie vine din două țări, responsabilitatea 
de a plăti îi revine țării în care locuiesc copiii și care plătește 
una dintre pensiile respective. Dacă niciunul dintre părinți 
nu primește pensie în țara în care locuiesc copiii, vor primi 
prestații din țara în care au fost asigurați sau în care au locuit 
mai mult.
Dacă dreptul la prestații familiale se bazează pe rezidența 
în două țări, responsabilitatea de a plăti îi revine țării în care 
locuiesc copiii.
Dacă prestațiile primite de la țara care deține 
responsabilitatea principală au o valoare mai mică decât cele 
pe care le-ar fi acordat țara cu responsabilitate secundară, 
țara cu responsabilitate secundară va plăti un supliment egal 
cu diferența dintre valorile celor două prestații. Astfel, se va 
plăti maximul de prestații cuvenite.
Statele membre își stabilesc propriile norme cu privire la 
drepturile la prestații și servicii. Toate statele membre oferă 
o formă sau alta de prestații familiale, dar valoarea acestora 
și condițiile de acordare variază mult. Dacă unele țări 
furnizează plăți periodice, altele acordă mai degrabă scutiri 
de la plata impozitelor.

Pentru a evita eventualele neînțelegeri 
care ar putea avea un impact semnificativ 
asupra veniturilor, este recomandată 
informarea în prealabil cu privire la 
sistemul de securitate socială din țara 
gazdă15.

Cererile pentru acordarea prestațiilor familiale precum 
alocația de stat pentru copii sau indemnizația pentru 
creșterea copiilor, se realizează cu ajutorul formularelor 
europene E 41116 privind dreptul la prestațiile familiale în 
statul de reședința al familiei și E 40117 - privind componența 
familiei în vederea acordării prestațiilor familiale.

Căsătoria civilă încheiată într-un stat membru UE este 
recunoscută în toate celelalte țări ale Uniunii. Fac excepție 
căsătoriile între persoane de același sex.
Totuși atunci când căsătoria are loc într-o țară din UE diferită 
de cea de origine, este recomandată înregistrarea acesteia 
în țara de origine, în conformitate cu normele naționale 
aplicabile. De cele mai multe ori consulatul țării de origine 
poate încheia procedurile civile.
În unele țări din UE, uniunile civile și parteneriatele 
înregistrate sunt considerate echivalente sau comparabile 
cu căsătoria.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=ro
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Țările care permit căsătoriile între persoane de același sex 
recunosc, în general, și parteneriatele înregistrate încheiate 
în alte țări între persoane de același sex.
În statele în care legea prevede o formă de parteneriat 
înregistrat, dar nu permite căsătoriile între parteneri de 
același sex, cuplurile de același sex care s-au căsătorit în 
străinătate vor beneficia, în general, de aceleași drepturi ca 
și partenerii înregistrați.
Totuși, legislația din Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia, 
România, Slovacia nu permite încheierea de parteneriate 
înregistrate.
Motivele pentru care se poate introduce cererea de divorț 
sau de separare legală și procedurile aferente sunt stabilite 
în legislațiile naționale ale țărilor din UE, normele fiind foarte 
diferite de la o țară la alta. Însă, cu excepția Danemarcei, 
hotărârile de divorț sau de separare legală pronunțate într-o 
țară din UE sunt recunoscute în celelalte state membre, 
nefiind necesare proceduri suplimentare. 

Tipuri de documente acceptate de 
normele UE

Normele UE privind documentele oficiale stabilesc ce 
orientări trebuie să urmeze autoritățile publice atunci când 
tratează documente emise în altă țară din UE. Când un 
document (original sau copie legalizată) emis de autoritățile 
dintr-o țară a UE este folosit în relația cu autoritățile din altă 
țară a UE, acestea din urmă trebuie să accepte documentul 
ca fiind autentic, fără o apostilă care să-i dovedească 
autenticitatea.
Aceste norme vizează doar autenticitatea documentelor 
oficiale, nu și recunoașterea efectelor lor juridice în alte 
țări decât cea în care au fost eliberate, acest aspect fiind 
reglementat de legislația națională a țării UE în care este 
prezentat documentul.

Asigurări sociale și 
de sănătate

În Uniunea Europeană, drepturile de securitate socială, 
inclusiv cel la asigurare medicală, se stabilesc în funcție de 
rezidență și statutul profesional, nu de naționalitate. 
Astfel, persoanele active profesional, fie ca angajați sau 
lucrători independenți, vor fi arondate sistemului de asigurări 
de sănătate din țara gazdă, iar asiguratul și membrii de 
familie pe care îi are în întreținere vor beneficia de asigurare 
în cadrul sistemului de securitate socială al țării respective. 
Diversele prestații (îngrijiri medicale, drepturi pentru familie, 

șomaj, pensii, drepturi în caz de accidente de muncă și boli 
profesionale, pensionare anticipată, ajutor de deces) vor fi 
stabilite în baza legislației locale.

În cazul persoanelor care lucrează într-o țară din UE și 
locuiesc în alta, acestea au dreptul la asistență medicală în 
ambele țări, cu ajutorul formularului S118 ce poate fi obținut 
de la asiguratorul de sănătate. Acesta va permite accesarea 
de asistență medicală și în țara din care asiguratul locuiește. 
În funcție de asigurarea angajatului, membrii de familie ai 
acestuia pot avea și ei dreptul la tratament medical dacă 
locuiesc într-o țară din UE. 

Studenții, cercetătorii și stagiarii trebuie să dețină asigurări 
de sănătate complete în țara gazdă, cardul de sănătate 
european19 putând fi folosit doar pentru stagiile scurte.
Cetățenii europeni care primesc pensie din partea statului 
membru în care locuiesc, cât și membrii familiei, sunt asigurați 
în cadrul sistemului de sănătate din țara respectivă (chiar 
dacă primesc pensii și din alte țări). Dacă nu primesc pensie 
sau un alt venit din partea țării în care locuiesc vor beneficia 
de tratament în țara în care locuiesc dacă în mod normal ar 
avea dreptul la tratament în țara care plătește pensia. 

18 circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/0eb4400b-5046-48d7-a703-b1bdab18e620/details
19 cnas.ro/state-membre-ue-see-elvetia-regatul-unit

FORMULAR UTILIZARE ELIBERAT DE

S1 Dovada asigurării medicale 
plătite în alt stat decât cel 
în care se solicită asistență 
medicală

Asiguratorul 
de sănătate

S2 Cerere de obținere a 
aprobării pentru asistență 
medicală planificată în alt 
stat decât cel de reședință

Asiguratorul 
de sănătate

DA1 Solicitare asistență 
medicală în caz de 
accident la locul de muncă 
sau a bolilor profesionale

Asiguratorul 
de sănătate

E401 Atestat privind 
componența familiei 
în vederea acordării 
prestațiilor familiale

Oficiul de 
stare civilă

E411 Cererea de informații 
privind dreptul la prestații 
familiale în statul de 
reședință al membrilor 
familiei.

Direcția 
de muncă 
și prestații 
sociale

http://circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/0eb4400b-5046-48d7-a703-b1bdab18e620/details  
http://cnas.ro/state-membre-ue-see-elvetia-regatul-unit
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Asistența medicală planificată în alt stat 
UE decât cel de rezidență

Toți cetățenii UE au dreptul la tratament medical (consultație 
la medicul specialist, act chirurgical sau tratament pentru o 
anumită afecțiune) în altă țară din UE, în aceleași condiții și 
suportând aceleași costuri ca și cetățenii țării respective.
Însă, unele țări pot limita accesul la anumite tipuri de îngrijiri 
medicale în străinătate (de exemplu, tratament spitalicesc 
sau tratamente foarte specializate și costisitoare). De 
asemenea, va fi nevoie de o autorizație prealabilă din partea 
asiguratorului înainte de a organiza un tratament medical în 
străinătate.
Tratamentul transfrontalier planificat poate fi în continuare 
făcut și în Marea Britanie prin schema S2 Healthcare Visitor20.  

Autoturism
Permisul de conducere eliberat de un stat al Uniunii 
Europene poate fi folosit în toate statele membre21. Odată cu 
relocarea în altă țară din UE, în mod normal nu este necesară 
schimbarea permisului cu unul local. Totuși, acest lucru se 
poate face în mod voluntar, solicitând un permis echivalent 
în noua țară de reședință. 

Înainte de a preschimba permisul de conducere22, autoritățile 
din noua țară își vor contacta omologii din țara reședinței 
anterioare pentru a verifica dacă permisul de conducere nu a 
fost restricționat, suspendat sau retras.  
Sunt și câteva situații în care preschimbarea permisului este 
obligatorie:

• dacă permisul vechi este deteriorat, a fost pierdut sau furat
• după 2 ani petrecuți în țara de reședință stabilă, pentru 

un permis cu perioadă nedefinită de valabilitate (doar 
dacă acest lucru este cerut de autoritățile naționale din 
țara de reședință)

• în cazul în care este comisă o infracțiune rutieră în țara 
de reședință.

Nu există norme europene care să reglementeze înmatricularea 
autovehiculelor, dar mașina trebuie înmatriculată în țara în 
care este folosită în mod normal.
Nu există obligativitatea înmatriculării mașinii în țara gazdă 
dacă se poate dovedi șederea temporară, de exemplu, în 
calitate de student. Autoritățile de înmatriculare ar trebui 
să recunoască valabilitatea polițelor emise de orice firmă de 
asigurări, atâta timp cât aceasta are un sediu principal sau 
secundar în țara gazdă, ori este autorizată să furnizeze servicii 
în țara gazdă, chiar dacă nu are un sediu pe teritoriul acesteia.

În călătoriile cu mașina sau relocarea în străinătate, trebuie 
avut certificatul de înmatriculare. 

Protecția consumatorului
Conturi bancare

Cetățenii UE au dreptul de a-și deschide un cont bancar de 
plăți cu servicii de bază în țara de rezidență, chiar și în cazul 
în care aplicantul nu locuiește efectiv în țara respectivă. 
Contul de plăți de servicii de bază permite depunerea si 
retragerea de numerar, precum și primirea și efectuarea de 
plăți, iar odată cu deschiderea contului aplicantul va primi și 
un card cu care va putea retrage numerar sau sa facă plăți 
(inclusiv online).
Băncile au dreptul să perceapă un comision pentru 
administrarea contului, însă acesta trebuie să se încadreze 
în limite rezonabile.

De asemenea, normele UE oferă garanția că banii din cont 
sunt protejați în caz de faliment al băncii, în limita a 100.000 
euro. 

20 assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992011/s2-healthcare-visitor-v4.0ext.pdf
21 europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=vehicles&contacts=id-611496
22 europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-exchange-recognition/index_ro.htm

http://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/992011/s2-healthcare-visitor-v4.0ext.pdf
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=vehicles&contacts=id-611496
http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/driving-licence/driving-licence-exchange-recognition/index_ro.htm
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Comisioane

Pentru plățile în euro efectuate pe teritoriul UE, băncile 
sunt obligate să perceapă aceeași taxă pe care o aplică 
tranzacțiilor naționale echivalente. Băncile cu sediul în țările 
UE din afara zonei euro trebuie să aplice și ele această regulă. 
Comisioane de conversie monetară pot apărea însă atunci 
când plățile sunt efectuate din moneda euro într-o monedă 
națională a unui stat membru UE, și viceversa.
Comercianții și băncile nu pot percepe taxe suplimentare nici 
în cazul utilizării unui anumit tip de card, sau a celor emise de 
o banca diferită decât cea pe care o folosesc aceștia. Aceeași 
regulă se aplică tuturor achizițiilor cu cardul (în magazin sau 
on-line) efectuate în țara de origine sau în altă țară din UE.
La fel ca la transferurile bancare, este posibil ca furnizorul 
cardului să perceapă un comision de conversie monetară 
atunci când este folosit în altă țară.

Drepturile cumpărătorilor pe teritoriul UE sunt acoperite de 
directiva privind drepturile consumatorului, iar comerciantul 
trebuie să ofere informații clare, corecte și ușor de înțeles 
despre produsele sau serviciile respective, înainte de a fi 
vândute.
De asemenea, nu se poate percepe un preț mai mare la 
achiziționarea de produse ori servicii în UE doar pe baza 
naționalității sau a reședinței.
Pentru cumpărăturile online în UE însă, prețurile pot varia 
de la o țară la alta sau de la o versiune a site-ului la alta, 
de exemplu din cauza diferențelor dintre costurile de 
livrare. Dar niciodată din cauza diferențelor de rezidență sau 
naționalitate.
Aceleași reguli se aplică și în cazul în care sunt achiziționate 
servicii furnizate la sediul comerciantului, cetățenii UE având 
drept de acces la aceleași prețuri ca și cumpărătorii locali.
În baza legislației UE, dacă produsele cumpărate se dovedesc 
a fi defectuoase sau nu arată conform descrierii, comerciantul 
trebuie să le repare, să le înlocuiască, să le reducă prețul sau 
să returneze banii.
Pentru cumpărăturile on-line ori fără a merge la magazin 
(prin telefon, prin poștă, de la un comis voiajor), există 
de asemenea, posibilitatea de a anula și returna comanda 
în termen de 14 de zile, indiferent de motiv și fără nicio 
justificare.

Alegeri
Alegeri municipale

Cetățenii români care locuiesc în altă țară din UE au dreptul 
de a vota și de a candida la alegerile municipale în țara 
respectivă.

Pentru a putea vota la alegerile municipale din statul de 
rezidență este nevoie de exprimarea intenției în acest sens 
pentru înscrierea pe listele electorale din țara gazdă. În 

țările în care votul este obligatoriu însă, înscrierea pe listele 
electorale se face doar la cerere. În prezent, votul este 
obligatoriu în Belgia, Cipru, Grecia și Luxemburg.
În următoarele țări, înscrierea pe listele electorale pentru 
alegerile municipale se face automat: Austria (cu excepția 
Burgenland), Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, 
Letonia, Lituania, Malta, România, Slovacia, Slovenia, 
Suedia, Țările de Jos și Ungaria. Înscrierea se efectuează 
din momentul dobândirii rezidenței în țara respectivă, iar 
votul se va desfășura în condițiile aplicabile cetățenilor țării 
respective. 

De asemenea, cetățenii români au dreptul de a candida 
la alegerile municipale din țara gazdă. Pentru asta este, în 
general, nevoie de o declarație a candidatului că îndeplinește 
criteriile de eligibilitate în țara de origine.

Alegerile Europene

Calitatea de cetățeni ai UE conferă românilor dreptul de a 
vota și de a candida la alegerile europene. Cetățenii care 
locuiesc în țara de origine pot vota doar candidații din țara 
respectivă, însă cetățenii care locuiesc și sunt înregistrați în 
alt stat UE pot vota, la alegere, fie candidații din țara gazdă, 
fie pe cei din țara de origine. 
Pentru a candida la alegerile europene, trebuie îndeplinite 
condițiile de eligibilitate ale statului gazdă și, în plus, va fi 
nevoie de o declarație care să ateste candidatura într-un 
singur stat UE. În unele țări va fi nevoie de un document care 
sa ateste lipsa cazierului.
Votul sau candidatura la alegerile europene se poate face 
într-o singură țară, fie în cea de reședință, fie in cea de origine.  
 

Alegerile în țara de origine

Nu există norme UE privind dreptul de a participa la alegerile 
din țara de origine pentru cei care locuiesc în străinătate, 
fiecare țară din UE dispunând de norme naționale specifice 
privind participarea din străinătate la alegerile din țara de origine.
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Vreau să merg 
la studii23 3

Universitate
Toți cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a studia la orice 
universitate din UE, în aceleaşi condiţii ca cetăţenii ţării în 
care se află universitatea respectivă. Însă, condiţiile de acces 
diferă foarte mult de la o ţară la alta şi de la o universitate 
la alta.
Indiferent de celelalte condiţii de înscriere, accesul la formare 
sau educaţie într-o altă ţară din UE nu poate fi refuzat din 
motive care ţin de naţionalitate.
Trebuie reținut că, în UE, taxele de studiu pentru învăţământul 
superior diferă foarte mult de la o ţară la alta - în timp ce în 
unele ţări şcolarizarea este gratuită, în altele aceasta poate 
fi foarte scumpă. De asemenea, ajutorul financiar (burse sau 
împrumuturi) depinde de mai multe criterii.
Cu toate acestea, cetăţenii UE care urmează cursuri la o 
universitate dintr-un alt stat membru nu pot fi obligaţi să 
achite taxe de studiu mai ridicate și au dreptul să beneficieze 
de aceleaşi burse de studiu ca şi cetăţenii ţării respective.
Programe comune de studiu

Programul Erasmus+24 oferă studenților șansa de a merge 
în străinătate pentru a studia sau pentru a urma un stagiu în 
cadrul unei companii.
Ca student Erasmus+ nu vor fi plătite taxe de înscriere sau 
de studii universităţii gazdă, studiile efectuate în străinătate 
sunt luate în calcul la obţinerea diplomei și, în plus, UE asigură 
o bursă ce va acoperi cheltuielile de cazare şi de transport. 

Erasmus Mundus25 este un alt program comun de studiu, 
prin care studenții au posibilitatea de a urma un program 

postuniversitar comun oferit de mai multe universități din 
țări diferite (în unele cazuri, poate fi vorba și de instituții de 
învățământ superior din afara UE). Studiile sau participarea 
la un proiect de cercetare se va face în cel puțin două țări și 
va fi obținută o diplomă comună, dublă sau multiplă. Bursele 
Erasmus Mundus se adresează studenţilor din UE şi din 
lumea întreagă.
Aceste parteneriate le acordă studenţilor europeni burse de 
studiu în țări din afara UE, iar studenţilor din afara UE burse 
de studiu în universități europene. 

Cercetare
Cercetătorii români au acces la programe de formare şi la 
oportunităţi de angajare finanţate din burse naţionale, chiar 
dacă nu sunt cetăţeni sau rezidenţi ai ţării în care activează.
UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a 
cercetătorilor prin finanţarea activităţii de cercetare, 
finanţarea schimburilor internaţionale de personal din 
cercetare, finanţarea tinerilor cercetători (reţele care 
angajează şi formează tineri cercetători).

Voluntariat26 
Serviciul european de voluntariat (SEV) oferă tinerilor români 
posibilitatea de a se implica în proiecte de voluntariat atât 
pe teritoriul UE, dar și în alte state.
Portalul european pentru tineret oferă informații detaliate 
despre toate oportunitățile curente, dar și îndrumare pentru 
înscrierea în diferite programe de voluntariat27.  

23 https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_en
24 erasmus-plus.ec.europa.eu
25 erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-masters-scholarships
26 europa.eu/youth/vp/opportunity_list_ro 
27 https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering_ro

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe_en
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3
Echivalare diplome

Deocamdată, nu există un sistem european de recunoaștere 
automată a diplomelor universitare, guvernele țărilor UE 
fiind responsabile de sistemele naționale de educație.
Așadar, pentru continuarea studiilor postuniversitare sau 
angajare într-un alt stat decât cel în care a fost obținută 
diploma universitară, este posibil să fie nevoie de o 
recunoaștere națională a nivelului de studii în țara respectivă. 
Acest lucru se poate realiza prin intermediul centrului ENIC/
NARIC28.  
Acesta este un instrument de asistență în echivalarea 
diplomelor de studii și a celor de competențe profesionale 
prin care poate fi solicitată compararea nivelului de studii. În 
funcţie de ţara în care diploma este „evaluată” şi de scopul 
acestui demers, centrul ENIC/NARIC o va evalua el însuşi sau 
o va transfera către autoritatea competentă.

Munca în timpul studiilor
Una dintre condițiile principale pentru a putea studia în altă 
țară din UE este aceea de a dispune de venituri suficiente, 
indiferent de sursă.
Cetățenii europeni au aceleaşi drepturi de muncă pe durata 
studiilor ca şi cetăţenii ţării respective, așadar, permisul de 
muncă nu este obligatoriu, nici măcar pentru locul de muncă 
cu normă întreagă. Excepție fac, deocamdată, cetățenii 
croații care se stabilesc în Elveția.
Totuși, unele ţări permit studenților să lucreze un număr 
limitat de ore pe săptămână, altele aplică limite trimestriale 
sau anuale.
Atunci când studenții locuiesc în altă ţară din UE mai mult de 
6 luni pe an (183 de zile), se consideră că au domiciliul fiscal 
în ţara respectivă. Prin urmare, munca în timpul studenției va 
fi impozitată în ţara în care urmează cursurile.
De asemenea, ţara respectivă poate impozita şi venitul 
obținut în altă ţară, de exemplu în cazul în care studentul va 
lucra pe durata vacanţei de vară în alt stat decât cel în care 
studiază.

28 europa.eu/youreurope/citizens/education/university/recognition/index_ro.htm# 
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Vreau să
muncesc29  4

Permise de muncă
Cetățenii români nu au nevoie de permis de muncă pentru a 
lucra în altă țară din UE.  
Restricții de muncă se aplică doar cetățenilor Croației si 
numai pe teritoriul Elveției. În baza acordului dintre UE 
și Elveția privind libera circulație a persoanelor, cetățenii 
elvețieni au dreptul de a se stabili și de a lucra oriunde în UE.
Cetățenii provenind din afara Uniunii pot avea dreptul de 
a lucra în UE și de a fi tratați în același mod ca și cetățenii 
europeni în ceea ce privește condițiile de muncă. Acest 
drept depinde însă de țara de proveniență și de statutul lor 
de membri ai familiei unui cetățean al UE.
Instituțiile Uniunii Europene vin în ajutorul celor care-și 
caută un loc de muncă într-unul dintre statele membre prin 
instrumente precum Europass30 sau EURES31, care acordă 
asistență în crearea unui CV sau găsirea unui loc de muncă.

De asemenea, informații detaliate privind drepturile 
cetățenilor români în fiecare stat UE sunt furnizate de către 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale din România, acestea 
fiind actualizate permanent32.

Lucrători detașați
Atunci când un salariat este trimis să lucreze temporar în alt 
stat UE, acesta primește statutul de lucrător detașat și va 
beneficia de aceleași drepturi de muncă de care se bucură și 
cetățenii statului gazdă, dacă acestea sunt mai avantajoase 
decât cele din țara de origine. 

Pe durata detașării în UE nu va fi nevoie de un permis de 
muncă iar angajatul nu trebuie să ceară recunoașterea 
competențelor profesionale. 
Impozitul pe venit ar trebui perceput în continuare de statul 
de origine, în cazul detașării pe o perioada mai scurtă de 6 
luni. Totuși, nu există norme valabile la nivel european care 
să stabilească țara în care vor fi impozitate veniturile pe 
durata detașării, iar acest lucru poate fi stabilit fie de normele 
naționale, fie de acordurile fiscale între țările UE.
Pentru ca angajatul să rămână în continuare acoperit de 
sistemul de securitate socială din țara de origine, angajatorul 
va trebui să solicite formularul PD A1 de la instituția de 
securitate socială din țara de origine și să informeze 
autoritățile din țara gazdă. Dacă detașarea durează mai 

29 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/working-another-eu-country_en
30 europa.eu/europass/ro
31 ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage?lang=ro&app=4.7.1-build-0
32 https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/52-mobilitatea-fortei-de-munca/3132-2014-01-01-ghiduri-lucrator-ro-ue

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/working-another-eu-country_en
http://europa.eu/europass/ro
http://ec.europa.eu/eures/public/ro/homepage?lang=ro&app=4.7.1-build-0
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mult de 2 ani, există fie opțiunea de afiliere la sistemul de 
securitate socială din țara de detașare, fie angajatorul va 
solicita prelungirea perioadei de valabilitate a formularului 
de securitate socială pentru a permite angajatului să rămână 
asigurat în țara de origine. Prelungirea va fi acordată dacă se 
ajunge la un acord reciproc între autoritățile din ambele țări 
și este în interesul angajatului.

Calificări profesionale
În general, profesiile reglementate sunt acele profesii care 
pot fi practicate doar de persoanele ce dețin o anumită 
diplomă care dă acces la profesie, au trecut o serie de 
examene specifice (cum ar fi cele organizate de stat) și/sau 
s-au înregistrat într-o organizație profesională.
Dacă profesia este reglementată în țara din UE în care 
persoana urmează să lucreze, este posibil să fie nevoie de 
recunoașterea calificărilor profesionale în țara respectivă.
Există o bază de date a profesiilor reglementate33 și este 
indicat ca aceasta să fie consultată înainte de relocarea 
în alt stat membru UE pentru a putea fi solicitată din timp 
recunoașterea calificărilor profesionale. Soluționarea 
acestora poate dura câteva luni.  
Medicii, asistenții medicali generaliști, moașele, medicii 
stomatologi, farmaciștii, medicii veterinari și arhitecții 
beneficiază de recunoașterea automată a calificarilor 
profesionale.

Șomaj
Pentru cetățenii europeni care se află în situația pierderii 
locului de muncă dintr-un stat membru UE, stabilirea țării 
care va plăti indemnizația de șomaj se va face în funcție de 
situația profesională și de locul de reședință, nu de cetățenie. 
Aceștia vor beneficia de același tratament și prestații de 
șomaj ca și cetățenii țării gazdă dacă decid să rămână în 
statul în care au fost angajați.
Dreptul la indemnizație de șomaj nu este însă garantat atunci 
când se decide întoarcerea în țara de origine. 
Acolo unde se confirmă de către autoritățile locale de 
ocupare a forței de muncă dreptul de a beneficia de această 
indemnizație, solicitantul se va înregistra ca persoană aflată 
în căutarea unui loc de muncă în țara de origine și va cere 
formularul U134 în ţara în care a lucrat ultima dată.
În cazurile unde nu se confirma acest drept în țara de origine, 
poate fi solicitată o autorizație de transfer al indemnizației 
de șomaj din ţara în care solicitantul a rămas şomer către 
țara de origine sau orice altă ţară în care dorește să își caute 
un loc de muncă. În acest caz va fi utilizat formularul U235.
În general, prestaţiile se pot transfera pe o perioadă de 3 
luni, care poate fi extinsă până la maxim 6 luni.

Dacă persoana care rămâne fără loc de munca era detașată 
în străinătate, pe o perioada mai mica de 2 ani și dorește să 
rămână asigurat în țara din care a fost detașat, prestațiile de 
șomaj vor fi plătite în țara respectivă.

33 ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
34 circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/05779f35-3b45-44be-8d80-6502df0cfba8/details
35 circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/47338f86-1c38-41cb-8ec9-9330b1b73428/details

FORMULAR UTILIZARE ELIBERAT DE

U1 Dovadă a perioadelor 
lucrate ce sunt luate 
în calcul la solicitarea 
indemnizațiilor de șomaj

Direcția 
de muncă 
și prestații 
sociale

U2 Autorizare de primire a 
indemnizației de șomaj pe 
perioada căutării unui loc 
de muncă în alt stat

Direcția 
de muncă 
și prestații 
sociale

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
http://circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/05779f35-3b45-44be-8d80-6502df0cfba8/details 
http://circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/47338f86-1c38-41cb-8ec9-9330b1b73428/details
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Impozite36 
Nu există încă norme uniforme pe teritoriul UE care să 
specifice cum ar trebui făcută impozitarea cetățenilor care 
au venituri în afara țărilor de origine.
Totuși, țara de domiciliu fiscal are posibilitatea de a impozita 
veniturile totale, obținute în lumea întreagă, din muncă sau 
din alte surse. 
Fiecare țară are propria definiție a „domiciliului fiscal”, dar, de 
regulă, se va considera țara de domiciliu fiscal statul în care 
sunt petrecute mai mult de 6 luni pe an.
În unele cazuri, se poate considera că domiciliul fiscal există în 
două țări în același timp, motiv pentru care ambele ar putea 
cere plata impozitului pe venitul total obținut. Din fericire, 
multe țări au încheiat acorduri privind dubla impozitare, care 
stabilesc normele utilizate pentru a decide rezidența fiscală. 
România are astfel de acorduri încheiate cu toate țările UE. 

Egalitatea de tratament 
la locul de muncă 

Normele europene reglementează foarte clar egalitatea de 
tratament în ceea ce privește recrutarea, condițiile de muncă, 
promovarea, remunerarea, accesul la formare profesională, 
pensiile ocupaționale și concedierea. Discriminarea la locul de 
muncă pe motive de vârstă, sex, handicap, origine etnică sau 
rasială, religie sau convingeri ori orientare sexuală este interzisă 
în întreaga UE, atât în sectorul public, cât și în cel privat.
Cetățenii europeni trebuie să fie tratați exact în același mod 
ca și colegii locali în ceea ce privește drepturile de muncă, 
prestațiile sociale și accesul la serviciile publice de ocupare 
a forței de muncă. Totuși, țara-gazdă are dreptul de a nu 
acorda ajutor de venit sau alte prestații pe durata primelor 3 

luni de rezidență sau chiar pe o perioadă mai mare.

Discriminarea directă are loc atunci când angajatorul aplică 
un tratament incorect pe baza unuia din cele 6 motive 
menționate mai sus. Angajatorul ar putea, de exemplu, să 
refuze să angajeze sau să promoveze o persoană deoarece 
aceasta face parte dintr-o minoritate etnică.

Discriminarea indirectă are loc atunci când o practică, 
politică sau normă care se aplică tuturor are un efect negativ 
asupra unui anumit grup de persoane. De exemplu, aplicarea 
unor norme care le sunt nefavorabile lucrătorilor cu fracțiune 
de normă poate discrimina indirect femeile, deoarece 
majoritatea lucrătorilor cu fracțiune de normă sunt femei.

Hărțuirea este un comportament indezirabil, agresiv sau de 
alt tip care conduce la crearea un mediu de lucru ostil. 
Instigarea la discriminare se produce atunci când o persoană 
incită o alta să discrimineze o terță parte. Ar putea fi cazul unui 
angajator care îi cere unei agenții de muncă temporară să îi 
găsească doar lucrători cu vârsta sub 40 de ani.

Victimizarea are loc atunci când supervizorii sau colegii 
exercită represalii asupra unei persoane care a depus o 
plângere privind un caz de discriminare. Acest lucru se 
întâmplă, de exemplu, când o persoană a fost concediată sau 
nu a fost promovată deoarece a depus o plângere împotriva 
superiorului său.

Totuși, există situații în care diferența de tratament pe baza 
unuia dintre aceste motive interzise poate fi justificată în 
condiții stricte. De exemplu, se poate justifica discriminarea 
pe criterii de vârstă pentru a promova încadrarea în muncă 
a lucrătorilor tineri, dacă există o normă națională care îi 
obligă pe lucrătorii în vârstă să se pensioneze când ajung la 
o anumită vârstă.

36 ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en

http://ec.europa.eu/taxation_customs/national-tax-websites_en
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E timpul să 
ies la pensie37  5
Atunci când un cetățean european a lucrat în mai multe 
țări din UE, este posibil să fi dobândit drepturi de pensie în 
fiecare dintre ele dacă se încadrează în perioada minimă de 
afiliere la sistemul de securitate socială național.

Cererea de pensionare va trebui depusă la casa de pensii38 din 
țara în care locuiește sau din ultima țară în care a lucrat, dar 
dacă nu a lucrat niciodată în țara în care locuiește, aceasta va 
înainta cererea către țara în care a lucrat ultima dată.
Țara respectivă va răspunde de soluționarea cererii și va 
aduna dovezile care atestă contribuțiile care au fost plătite 
în toate țările.

În unele țări, casa de pensii le trimite persoanelor aflate 
aproape de vârsta de pensionare un formular de cerere de 
pensionare. 
E important de știut că vârsta legală de pensionare diferă de 
la o țară a UE la alta și pensia de stat nu poate fi primită decât 
din momentul împlinirii vârstei legale de pensionare din țara 
de rezidență sau cea în care aplicantul a lucrat ultima oară. 
De asemenea, dacă au fost dobândite drepturi de pensie și în 
alte țări, părțile corespunzătoare vor putea fi primite doar în 
momentul în care a fost împlinită vârsta legală de pensionare 
din țările respective.

În unele țări din UE, este obligatoriu să fi lucrat o anumită 
perioadă pentru a dobândi dreptul la pensia corespunzătoare.
În asemenea cazuri, casa de pensii trebuie să aplice principiul 
cumulului perioadelor, adică să ia în calcul toate perioadele 
în care s-a lucrat în alte țări din UE, ca și cum persoana care 
urmează să se pensioneze ar fi lucrat pe teritoriul țării în cauză.
Atunci când perioada de lucru pe teritoriul unui stat UE a fost 
mai mică de un an, pe teritoriul unei țări s-ar putea aplica 

37 https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_en.htm
38 europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=living-abroad

https://europa.eu/youreurope/citizens/work/retire-abroad/index_en.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/national-contact-points/index_ro.htm?topic=living-abroad
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39 circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/caa38868-ea56-42f4-9409-95867be9ce1a/details

În general, țările care plătesc pensii transferă sumele datorate 
într-un cont bancar din țara de reședință a solicitantului  dacă 
acesta locuiește într-una din țările UE. În cazul pensionarilor 
care locuiesc în afara UE, aceștia ar putea fi nevoiți să-și 
deschidă câte un cont bancar în fiecare dintre țările care 
plătesc pensii.

Când este solicitată o pensie de invaliditate sau o alocație 
pentru pierderea capacității de muncă, este posibil ca fiecare 
țară în care au fost înregistrate perioade de muncă să insiste 
asupra necesității de a examina separat dosarul - și să ajungă 
la un rezultat diferit. 

E bine de știut că pensia de urmaș nu există în toate țările din 
UE. Dacă soțul sau soția lucrează în străinătate e important 
de verificat dacă astfel de pensii există în țara respectivă.

o regulă specială, și anume, drepturile corespunzătoare 
perioadei respective nu se pierd, ci sunt luate în calcul pentru 
stabilirea pensiei în țările în care s-a lucrat mai mult timp.
În calcularea indemnizației, casele de pensii din fiecare țară 
din UE vor analiza contribuțiile plătite la fondul de pensii din 
țara respectivă, dar și durata și valoarea contribuțiilor plătite 
în alte țări.

Fiecare țară calculează ce pensie ar trebui să plătească 
ținând cont de toate perioadele lucrate în orice țară din UE, 
iar pentru aceasta, cumulează perioadele lucrate în toate 
țările din UE și stabilește pensia teoretică, adică pensia pe 
care ar trebui să o plătească dacă toate contribuțiile ar fi fost 
vărsate în fondul său de pensii, pe toată durata lucrată.
Valoarea rezultată se ajustează apoi pentru a reflecta 
durata efectivă a perioadelor de cotizare din țara respectivă 
(„ prestație pro rata”).

Dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru a primi 
o pensie de stat într-o anumită țară, indiferent de perioadele 
de cotizație la fondurile de pensii din alte țări, casa de pensie 
calculează și pensia națională, cunoscută drept „ prestație 
autonomă”.

Autoritatea națională compară apoi prestația pro rata și 
prestația autonomă și oferă prestația care are valoarea mai 
mare în țara respectivă.
În cele din urmă, va fi eliberat un formular P139, care va justifica 
decizia fiecărei țări cu privire la cererea de pensionare.

http://circabc.europa.eu/ui/group/a075dbdb-23b1-4b40-9ca2-e74cb4d73f32/library/caa38868-ea56-42f4-9409-95867be9ce1a/details
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Protecție consulară 
în afara granițelor 
Uniunii Europene 6
Cetățenii români aflați pe teritoriul unui stat din afara UE, au 
dreptul de a cere asistență consulară din partea oricărui stat 
membru40, dacă România nu are prezență diplomatică în țara 
respectivă, iar ei devin, astfel, nereprezentați. 

Un alt caz de nereprezentare este și atunci când România are 
prezență diplomatică într-o țară din afara UE, dar nu poate 
acorda asistență din varii motive (de exemplu este prea 
departe de locul în care se afla cetățeanul român care are 
nevoie de ajutor).

Asistența consulară acoperă cazuri precum pierderea 
documentelor de călătorie, arest sau detenție, accident, 
boală gravă sau deces, tulburări politice sau dezastre 
naturale.

Este bine de știut că acolo unde intervin taxe consulare de 
orice fel, autoritățile care acordă asistență nu pot pretinde 
taxe mai mari decât ar cere propriilor cetățeni.

40 ec.europa.eu/consularprotection/index_en

http://ec.europa.eu/consularprotection/index_en
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Drepturile românilor 
în Marea Britanie 
după Brexit 7
Libera circulație între Marea Britanie și Uniunea Europeană a 
luat sfârșit începând cu 1 ianuarie 2021, odată cu ieșirea Marii 
Britanii din blocul comunitar. 

Cetățenii români care vor să meargă în vacanțe sau vizite 
scurte, de până la 6 luni, nu vor avea nevoie de viză, dar 
trecerea frontierei se va face doar în baza unui pașaport care 
sa fie valabil pe toată durata șederii. Doar cei care merg la 
tratament preautorizat prin schema S2 Healthcare Visitor 
sau au o forma de rezidență în Marea Britanie, pre-settled 
sau settled, mai pot folosi cartea de identitate pentru 
intrarea în țară.

Este bine de știut că pentru persoanele care au mențiuni 
înscrise în cazierul judiciar sau celor care le-a fost refuzată 
intrarea pe teritoriul Marii Britanii în trecut, se recomandă 
obținerea unei vize inclusiv pentru șederile de scurtă durată41.
De asemenea, cetățenii europeni nu pot solicita viza de 
lucrător calificat după ce au intrat pe teritoriul Regatului 
Unit în scop turistic. Pentru obținerea acestei vize, aplicantul 
va trebui sa părăsească teritoriul Marii Britanii și să solicite 
viza conform regulamentului specific sistemului de imigrare 
în vigoare42. 

Cetățenii români care nu erau rezidenți în Marea Britanie 
înainte de 31 decembrie 2020 și nu au drepturile protejate de 

Acordul de Retragere, vor trebui să îndeplinească anumite 
criterii pentru a putea locui, munci sau studia în Marea 
Britanie și să aplice pentru EU Settlement Scheme.

În funcție de perioada de ședere continuă în Marea Britanie 
până la data aplicării, va fi acordat fie statutul de pre-settled, 
atunci când rezidența este mai mică de 2 ani, sau settled, 
atunci când perioada de rezidență este de peste 5 ani. 
Data limită pentru aplicare a fost 30 iunie 2021. Există, 
totuși, câteva excepții în care aplicațiile pot fi în continuare 
trimise43. De asemenea, după această dată se pot depune 
aplicații pentru trecerea de la statutul pre-settled la settled.
Odată ce au obținut dreptul de ședere, cetățenii români 
stabiliți în Marea Britanie pot beneficia de aceleași drepturi 
și beneficii sociale ca și cetățenii britanici.

Cetățenii români care nu au aplicat pentru niciuna dintre 
schemele de stabilire a reședinței înainte de data limită, 
vor trebui să aplice pentru o viză de lucru atunci când 
intenționează să muncească în Marea Britanie. 
Noul sistem de imigrare este unul care acordă prioritate 
competențelor profesionale, iar cetățenii români care se 
pregătesc să aplice pentru o viză de muncă vor trebui să 
demonstreze că îndeplinesc criteriile de eligibilitate și să 
acumuleze un număr de puncte necesar pentru tipul de viză 
pentru care aplică. 

41 www.gov.uk/browse/visas-immigration
42 www.gov.uk/skilled-worker-visa/switch-to-this-visa
43 www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/eligibility

http://www.gov.uk/browse/visas-immigration
http://www.gov.uk/skilled-worker-visa/switch-to-this-visa
http://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/eligibility
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7
Pe lângă procedurile de confirmare a identității, care pot 
fi făcute cu ajutorul unui smartphone sau la un centru de 
solicitare a vizei, se vor percepe taxe de aplicare și, pentru 
vizele necesare pentru perioade mai mari de 6 luni, este 
posibilă și o suprataxa de imigrare, pentru servicii medicale. 
Perioadele de procesare a cererilor variază în funcție de 
tipul de viză solicitat și serviciul disponibil, pentru vizele de 
călătorie scurtă, muncă sau studii timpul fiind de până la 3 
săptămâni. Vizele de întregire a familiei, de exemplu pot 
dura până la 12 săptămâni. 

În orice caz,  trebuie așteptată confirmarea acordării vizei 
înainte de a călători spre Marea Britanie.

Viza pentru muncitori 
calificați (Skilled Worker visa)

44

Pentru a putea aplica pentru viza de muncitori calificați, 
cetățenii români vor trebui sa dovedească, în primul rând, că 
au o ofertă de muncă de la un sponsor autorizat de Ministerul 
de interne al Marii Britanii, la nivelul solicitat de calificare45. 
Nivelul salarial este al doilea factor important în procesul 
de acumulare a punctelor necesare acordării vizei. Acesta 
trebuie să fie în mod normal £25,600 sau rata pieței pentru 
acel loc de muncă, oricare este mai mare. Și, nu în ultimul 
rând, cunoașterea limbii engleze la un nivel intermediar este, 
de asemenea un criteriu esențial.

Muncă calificată: viză 
pentru loc de muncă 
în sănătate și îngrijire 
medicală (Health and Care visa)

46

Lucrătorii din domeniul sănătății care au obținut o ofertă de 
muncă din partea NHS, a sectorul de asistență socială sau de 
la angajatori și organizații care furnizează servicii pentru NHS, 
vorbesc limba engleză și satisfac criteriile rutei de imigrare 
pentru muncitori calificați (Skilled Worker), pot solicita viza 
pentru domeniul de sănătate și îngrijire medical, pentru a 
lucra în Marea Britanie. Pentru ei există în vigoare un sistem 
de intrare rapidă, cu taxe reduse de aplicare și sprijin dedicat 
pe parcursul procesului de aplicare. Cei eligibili sunt scutiți 
de la achitarea suprataxei de imigrare pentru accesarea 
sistemului de sănătate.

44 www.gov.uk/skilled-worker-visa
45 assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1028452/2021-10-26_-_Worker_and_Temporary_Worker.csv/preview
46 www.gov.uk/tier-2-health-care-visa

http://www.gov.uk/skilled-worker-visa
http://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1028452/2021-10-26_-_Worker_and_Temporary_Worker.csv/preview
http://www.gov.uk/tier-2-health-care-visa
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Talent global (Global Talent)
47

Viza pentru Talentul global permite persoanelor înalt calificate 
să se mute în Marea Britanie fără o ofertă de loc de muncă. 
Această viză se adresează liderilor recunoscuți și liderilor de 
mâine în domeniul științei, științelor umaniste, ingineriei, 
artelor (inclusiv film, design vestimentar și arhitectură) 
și tehnologiei digitale, abilitățile unice ale persoanelor 
îmbogățind cunoștințele, economia și societatea Marii 
Britanii. Oamenii de știință și cercetătorii de vârf beneficiază 
de un proces de aprobare a vizei mai rapid, ca parte dintr-un 
sistem de imigrare pentru STEM, cu circuit rapid.

Rute alternative pentru 
obținerea vizei de muncă 
și ocupații de specialitate

Există o gamă variată de rute pentru obținerea vizei de 
muncă în Marea Britanie, precum vizele Start-up și pentru 
inovatori (Start-up and Innovator). Există, de asemenea, rute 
de obținere a vizelor și pentru ocupațiile de specialitate, 
incluzând preoți/ lideri spirituali, sportivi și persoane creative.

Viza pentru studenți 
(Student Route)

48

Ca și în cazul vizei pentru muncitorii calificați, și studenții 
trebuie sa demonstreze că împlinesc o serie de criterii de 
eligibilitate, precum oferta unui loc la un curs de către o 
instituție de învățământ acreditată de Ministerul de Interne 
britanic, un nivel acceptabil al limbii engleze, resurse 
financiare suficiente pentru achitarea studiilor și întreținere 
pe parcursul acestora.

Există o rută pentru studenții minori49 (Child Student route) 
separată, care se adresează studenților minori cu vârsta între 
4 - 17 ani, care doresc să studieze la o școală independentă.

Viză de absolvent 
(Graduate visa)

50

La finalizarea cu succes a studiilor la nivel de licență sau 
nivel mai ridicat în Marea Britanie, se poate solicita o viză de 
absolvent pentru a rămâne și a lucra/căuta de lucru, pentru 
o perioadă de maxim de 2 ani (3 ani pentru doctoranzi) după 
finalizarea studiilor.

De curând, autoritățile britanice au lansat o platformă online 
prin care cetățenii europeni își pot dovedi mai ușor statutul 
de rezident, odată obținut. 

Va fi nevoie de accesare platformei www.gov.uk/view-
prove-immigration-status și, după introducerea datelor de 
identificare, va fi generat un cod electronic ce va putea fi 
folosit în relația cu autoritățile, inclusiv la trecerea frontierei. 
Codul este valabil 30 de zile de la data generării.

47 www.gov.uk/global-talent
48 www.gov.uk/student-visa
49 www.gov.uk/child-study-visa
50 www.gov.uk/graduate-visa

http://www.gov.uk/global-talent
http://www.gov.uk/student-visa
http://www.gov.uk/child-study-visa
http://www.gov.uk/graduate-visa
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FORMULARE EUROPENE UTILE

FORMULAR UTILIZARE ELIBERAT DE

S1 Dovada asigurării medicale plătite în 
alt stat decât cel în care se solicită 
asistență medicală

Asiguratorul de sănătate

S2 Cerere de obținere a aprobării pentru 
asistență medicală planificată în alt 
stat decât cel de reședință

Asiguratorul de sănătate

DA1 Solicitare asistență medicală în caz 
de accident la locul de muncă sau a 
bolilor profesionale

Asiguratorul de sănătate

E401 Atestat privind componența familiei în 
vederea acordării prestațiilor familiale

Oficiul de stare civilă

E411 Cererea de informații privind dreptul la 
prestații familiale în statul de reședință 
al membrilor familiei.

Direcția de muncă și prestații sociale

U1 Dovadă a perioadelor lucrate ce 
sunt luate în calcul la solicitarea 
indemnizațiilor de șomaj

Direcția de muncă și prestații sociale

U2 Autorizare de primire a indemnizației 
de șomaj pe perioada căutării unui loc 
de muncă în alt stat

Direcția de muncă și prestații sociale

A1 Atestat privind legislația aplicabilă. 
Util pentru a dovedi plata 
contribuțiilor sociale în alt stat atunci 
când contribuabilul este angajat în mai 
multe state UE.

Direcția de muncă și prestații sociale

P1 Sumarul deciziilor de pensie atunci 
când acestea sunt luate de mai multe 
state membre

Casa de pensii
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