
Extras - Informații oferite de MAE britanic pentru cetățenii britanici care 

călătoresc în România, în scop de afaceri,  începând 1 ianuarie 2021. 

Recomandări oficiali britanici adresate cetățenilor britanici care doresc să 

călătorească în UE. 

 

I. Informații utile oferite de MAE britanic pentru cetățenii britanici care 

călătoresc în România, în scop de afaceri,  începând 1 ianuarie 2021 
La 28 decembrie 2020, ministerul afacerilor externe britanic a publicat un ghid 
(https://www.gov.uk/guidance/romania-providing-services-after-eu-exit ) ce include noile 
reguli pentru companiile din Marea Britanie, începând cu 1 ianuarie 2021, prima zi când 
Regatul Unit deține statut de țară terță și nu mai participă la procesul decizional al UE.  

Ghidul cuprinde 7 capitole, după cum urmează: (1) Reglementările românești privind comerțul 
și serviciile; (2) TVA la vânzările de servicii digitale; (3) Proprietatea companiilor înregistrate 
în România; (4) Cerințe de călătorie și intrare pentru afaceri; (5) Plăți de securitate socială 
pentru angajați; (6) Recunoașterea calificărilor profesionale; (7) Transfer de date și GDPR. 

Pe site-ul MAE UK au fost publicate ghiduri pentru alte state membre UE, utile cetățenilor 
britanici care au afaceri în state membre sau doresc să călătorească în UE în scop de afaceri.  

Redăm, în continuare, recomandările diplomației britanice pe fiecare capitol mai sus menționat: 

(1) Reglementările românești privind comerțul și serviciile 

Dacă sunteți o companie britanică care oferă servicii în România, va trebui să respectați 
reglementările românești despre: 

• obținerea autorizațiilor sau licențelor pentru furnizarea unui serviciu 

• respectarea reglementărilor specifice mediului de afaceri local 

• Cerințe privind naționalitatea SEE care vă pot împiedica să furnizați servicii în anumite 
sectoare 

Portalul e-guvernare (https://edirect.e-guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx ) pentru 
furnizorii de servicii vă poate ajuta să: 

• aflați ce trebuie să știți despre furnizarea de servicii în România 

• să înțelegeți reglementările locale 

• finalizați procedurile administrative relevante online 

Luați în considerare numirea unui avocat vorbitor de limba engleză în România pentru a vă 
ajuta să respectați reglementările specifice. Lista avocaților vorbitori de limba engleză:  

https://www.gov.uk/government/publications/romania-list-of-lawyers 

Pentru a afla dacă vi se aplică cerințele SEE, contactați autoritatea competentă corespunzătoare, 
de exemplu: 

• avocații trebuie să contacteze Asociația Națională a Barourilor din România (site-ul în 
limba română) https://www.unbr.ro/ 

• auditorii trebuie să contacteze Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității 
de Audit Statutar România - https://www.aspaas.gov.ro/ 

(2) TVA la vânzările de servicii digitale 



Companiile nu vor mai putea folosi schema specială Mini One Stop Shop (MOSS) din Marea 
Britanie pentru a declara vânzările de servicii digitale către consumatorii din UE după 31 
decembrie 2020. 

Dacă doriți să utilizați în continuare MOSS de la 1 ianuarie 2021, va trebui să vă înregistrați 
pentru MOSS într-un stat membru UE. 

Mai multe informații despre plata TVA la vânzările de servicii digitale: 
https://www.gov.uk/guidance/pay-vat-when-you-sell-digital-services-to-eu-consumers-from-
1-january-2021 

(3) Proprietatea companiilor înregistrate în România 

Dacă aveți o afacere în Marea Britanie, s-ar putea să vă confruntați cu restricții privind 
capacitatea dvs. de a deține, administra sau direcționa o companie înregistrată în România sau 
în orice altă țară din SEE. 

Citiți mai multe despre acest lucru în ghidul nostru referitor la SEE și Elveția: 
https://www.gov.uk/guidance/structuring-your-business-from-1-january-2021 

Proprietatea firmelor juridice din România 

Profesioniștii în drept din Marea Britanie care au investiții în firme de avocatură din România 
ar trebui să contacteze Asociația Națională a Barourilor din România pentru informații: 
https://www.unbr.ro/ 

(4) Cerințe de călătorie și intrare în afaceri 

În cadrul Acordului comercial și de cooperare Marea Britanie - UE, Marea Britanie și UE au 
convenit asupra unor dispoziții care să faciliteze circulația persoanelor în scop de afaceri, 
inclusiv a celor care furnizează servicii. 

Consultați cele mai recente informații despre călătoriile de afaceri în Europa de la 1 ianuarie 
2021: https://www.gov.uk/visit-europe-1-january-2021 

Ministerul român al Afacerilor Externe (https://www.mae.ro/en/node/2035 ) și Inspectoratul 
General pentru Imigrări (http://igi.mai.gov.ro/en/content/seeking-advice) oferă mai multe 
informații despre: 

• vize, inclusiv transferuri intra-corporative 

• permise de muncă și de ședere 

• documentatie explicativă 

• alte condiții 

(5) Plăți securitate socială pentru angajați 

Aflați dacă trebuie să plătiți asigurări naționale în Marea Britanie sau contribuții de asigurări 
sociale în România de la 1 ianuarie 2021: https://www.gov.uk/national-insurance-if-you-go-
abroad. 

(6) Recunoașterea calificărilor profesionale 

Marea Britanie și UE au convenit un acord cuprinzător de comerț liber. Ca parte a acestei 
înțelegeri, autoritățile responsabile pentru calificările profesionale din Marea 
Britanie și statele membre ale UE vor putea prezenta recomandări comune Consiliului de 
parteneriat Marea Britanie - UE pentru aranjamente specifice profesiei. 



Odată aprobate, aceste acorduri de recunoaștere reciprocă ar oferi rute profesioniștilor 
din Marea Britanie pentru a li se recunoaște calificările în jurisdicția unui stat membru al UE și 
invers. 

Până la acordurile de recunoaștere reciprocă, profesioniștii calificați în Marea Britanie ar trebui 
să continue sfaturile gov.uk cu privire la utilizarea calificărilor lor într-un stat membru al UE . 

Aflați dacă trebuie să luați măsuri citind instrucțiunile noastre generale referitoare la SEE și 
Elveția: https://www.gov.uk/guidance/providing-services-to-any-country-in-the-eu-iceland-
liechtenstein-norway-or-switzerland-after-eu-exit#recognition-of-professional-qualifications. 

Dacă trebuie să luați măsuri pentru a vă asigura recunoașterea calificării profesionale în 
România, aceste surse sunt utile: 

• NARIC românesc , centrul de informare pentru recunoașterea academică și 
profesională a calificărilor (https://www.cnred.edu.ro/en ) 

• Punctul de Contact unic electronic (https://edirect.e-
guvernare.ro/SitePages/landingpage.aspx ) 

• UK NARIC , centrul național de informare pentru calificări profesionale din Marea 
Britanie (https://www.naric.org.uk/ ) 

Auditori statutari ai Marii Britanii care lucrează în România 

Pentru auditorii statutari din Marea Britanie, Consiliul român pentru supravegherea publică a 
profesiei contabile (https://www.aspaas.gov.ro/) ar trebui să poată furniza informații 
suplimentare. 

Avocați britanici care lucrează în România 

Dacă sunteți un avocat calificat în Marea Britanie care lucrează în România, utilizând fie 
un titlu profesional românesc, fie britanic, trebuie să contactați Asociația Baroului local din 
regiunea în care lucrați sau https://www.naric.org.uk/ (site-ul în limba 
română/https://www.unbr.ro/) pentru sfaturi specifice. 

(7) Transfer de date și GDPR 

Ca parte a Acordului comercial și de cooperare dintre Regatul Unit și UE, fluxul liber de date 
cu caracter personal din SEE către Regatul Unit va continua după perioada de tranziție nu mai 
mult de șase luni, până la intrarea în vigoare a deciziilor de adecvare. 

Ca măsură de precauție în această perioadă de șase luni, este recomandat să colaborați 
cu organizațiile SEE care vă transferă date cu caracter personal pentru a pune în aplicare 
mecanisme de transfer alternative, pentru a proteja împotriva oricărei întreruperi a fluxului 
liber al datelor cu caracter personal din UE către Marea Britanie 

Citiți instrucțiuni privind utilizarea datelor în afacerea dvs. personală sau în altă organizație de 
la 1 ianuarie 2021: https://www.gov.uk/guidance/using-personal-data-in-your-business-or-
other-organisation-after-the-transition-period 

II. Recomandări ale oficialilor UK adresate cetățenilor britanici care doresc să 

călătorească în UE 

În aceeași linie cu recomandările MAE britanic, însă extinse la nivelul tuturor cetățenilor 
britanic care doresc să călătorească în UE după 1 ianuarie 2021, ministrul fără portofoliu 

din guvernul britanic, Michael Gove, a lansat în presa britanică o serie de avertismente, după 
cum urmează: 



• "Noua relație UK-UE - în afara pieței unice și a uniunii vamale - presupune schimbări 
practice și procedurale pentru care întreprinderile și cetățenii trebuie să se 
pregătească", 

• Se așteaptă o perioadă în care vor exista „momente de întreruperi” pentru 
întreprinderile și călătorii din Marea Britanie, atunci când perioada de tranziție 
Brexit se va încheia la 31 decembrie. "Sunt sigur că vor exista aceste momente, dar 
suntem acolo pentru a încerca să facem tot ceea ce putem pentru a netezi calea". 

• Companiile brtianice au „foarte scurt” timp pentru a face ultimelor pregătiri înainte 
de încheierea perioadei de tranziție. Este bine ca acestea să se asigure că înțeleg noile 
reguli privind importul și exportul de mărfuri, inclusiv diferitele reguli care se aplică 
comerțului cu Irlanda de Nord și să ia în considerare modul în care vor face declarații 
vamale privind comerțul UE. 

• Călătorii către destinațiile UE de la 1 ianuarie să încheie o asigurare de călătorie 
cuprinzătoare, să verifice tarifele de roaming ale furnizorului lor de telefonie mobilă 
și să se asigure că le-au rămas cel puțin șase luni valabile până la expirarea 
pașaportului. 

• Călătorii din Marea Britanie vor trebui să declare sumele în numerar de peste 10.000 
EUR sau mai mult la intrarea în Irlanda de Nord de la 1 ianuarie. 

Pornind de la premisa că, de la 1 ianuarie, mărfurile care intră în UE din Marea Britanie se vor 
confrunta cu cantități mari de noi documente și verificări, inclusiv declarații vamale, verificări 
ale regulilor de origine și certificate de siguranță ale produselor, Scoția și Țara Galilor au 

aplicat deja măsuri pentru evitarea de formare a cozilor de camioane în porturi. 

Scoția: Între timp, guvernul scoțian a semnat un contract de închiriere pentru utilizarea unui 
fost aerodrom militar în Dumfries și Galloway ca parc de urgență pentru camioane de până la 
240 de vehicule, în cazul în care vor exista întreruperi în portul Cairnryan de lângă Stranraer 
după 1 ianuarie 2021. 

Secretarul de stat pentru transporturi, Michael Matheson, a declarat că: „Scoția nu a votat 
pentru ieșirea din UE și regretăm că trebuie să ne pregătim pentru aceasta - în special în 
mijlocul unei pandemii globale. Cu toate acestea, punctele de trecere Cairnryan sunt 
importante pentru exportatorii scoțieni și pentru porturile în sine și sunt, de asemenea, de 
importanță strategică pentru Irlanda de Nord, așa că luăm măsuri pentru a le proteja. În acest 
stadiu nu ne așteptăm la o creștere semnificativă a traficului sau la întârzieri la Cairnryan, 
dar este esențial să fim pregătiți pentru orice eventualitate". 

Guvernul scoțian a cerut, de asemenea, întreprinderilor să se asigure că sunt la curent cu 
ultimele recomandări legate de Brexit înainte de perioada de tranziție care se încheie la 31 
decembrie la ora 23:00. 

În Țara Galilor au fost introduse măsuri de circulație pe un drum principal care duce la portul 
Holyhead. 

 


