INSPECŢIA MUNCII

Anunț MAE pentru cetățenii britanici posesori ai unui
permis de ședere/certificat de înregistrare valabil în România
Ministerul Afacerilor Interne informează că, în conformitate cu prevederile Acordului de
retragere, a lansat, începând cu data de 1 decembrie 2020 o nouă schemă de înregistrare
pentru cetățenii britanici beneficiari ai acestui acord, respectiv cetățenii britanici care erau
rezidenți în România înainte de 31 decembrie 2020 și care au continuat să locuiască pe
teritoriul țării și după această dată.
Astfel, cetățenii britanici care doresc să rămână pe teritoriul României în calitate de lucrători
sau lucrători care desfășoară o activitate independentă, pot să își reglementeze dreptul la
ședere prin depunerea unei cereri la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru
Imigrări.
La momentul depunerii cererii, Inspectoratului General pentru Imigrări eliberează solicitantului
o dovadă care atestă depunerea, valabilă până la adoptarea deciziei finale cu privire la cererea
sa.
Certificatul de înregistrare care atestă depunerea cererii, asemenea permisului de ședere, le
permite cetățenilor britanici beneficiari ai prevederilor Acordului de retragere să fie tratați, în
continuare, ca cetățeni ai UE.
Mai multe informații puteți obține accesând linkul: https://igi.mai.gov.ro

Announcement of the Ministry of Foreign Affairs for British citizens possessing a residence
permit/registration certificate valid in Romania
The Ministry of Internal Affairs informs that, in accordance with the provisions of the
Withdrawal Agreement it has launched as of 1 December 2020 a new registration scheme for
British citizens benefiting from this agreement, i.e. British citizens who were resident in
Romania before 31 December 2020 and who continued to reside in the country after that date.
Thus, British citizens willing to stay in Romania as employees or self-employed can regulate
their right of residence by submitting an application to the territorial structures of the General
Inspectorate for Immigration.
When submitting the application, the General Inspectorate for Immigration shall issue the
applicant a proof of submission valid until the final decision has been taken regarding his
application.
The registration certificate attesting the submission of the application, like the residence
permit, allows UK citizens benefiting from the provisions of the Withdrawal Agreement to
continue to be treated as EU citizens.
More information can be found at the link: https://igi.mai.gov.ro
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