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Cetățenii SEE (Spațiul Economic European) care nu au locuit în 

Regatul Unit înainte de 31 Decembrie 2020 și care nu au primit sta-

tut de ședere temporar sau permanent tot vor putea să vină în Regatul 

Unit. Depinzând de motivul pentru care călătoresc, există mai multe va-

riante:

• Sosirea în Regatul Unit ca și Turist (vacanță, vizită de familie de afaceri)

• Sosirea în Regatul Unit ca și Lucrător (imigrare pe bază de puncte)

• Sosirea în Regatul Unit ca și Student

• Sosirea în Regatul Unit ca și Membru de Familie a unui cetățean SEE

Persoanele care sosesc în Regatul Unit ca și turiști după data de 1 

Ianuarie 2021 nu trebuie să aplice pentru viză. Totodată, drepturile 

acestora sunt restricționate depinzând de tipul de vizită.

Tipuri de vizită :

• Vacanțe (vizită  pentru vacanță/ călătorie scurtă, maxim 6 luni)

• Vizită de familie (vizitarea familiei în Regatul Unit, maxim 6 luni)

• Vizită de afaceri (vizită scurtă de afaceri, maxim 6 luni)

Ce PUTEȚI face :

• călători prin Regatul Unit (vacanțe)

• să vă vizitați familia (vizită de familie)

• merge la ședințe, conferințe sau evenimente legate de afacere 

(vizită de afaceri)

Ce NU PUTEȚI face :

• lucra remunerat/neremunerat

• lface stagiu sau avea plasament de loc de muncă (internship)

• lvinde direct publicului, sau furniza bunuri și servicii

• locui în Regatul Unit prin intermediul vizelor frecvente/conse-

cutive

Ghid rapid
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Turiști

Cunoașteți-vă drepturile: noi veniții
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Pentru a putea lucra în Regatul Unit, după 1 Ianuarie 2021, va trebui să 

aplicați pentru o viză de lucru, în cadrul sistemului de imigrare pe bază 

de puncte.

Aceasta înseamnă că va trebui să îndepliniți anumite cerințe :

• O ofertă de lucru de la un angajator sponsor aprobat

• Oferta de lucru va trebui să se încadreze la nivelul de certifica-

re RQF 3 sau mai mult (echivalentul A level)

• Cunoașterea limbii engleze

• Salariu la un plafon salarial corespunzător (£25,600 sau tari-

ful normal pentru locul de muncă, oricare dintre ele este mai 

mare). S-ar putea să puteți aplica cu un salariu de £20,480 

dacă îndepliniți cerințe adiționale

Persoanele care sosesc în Regatul Unit ca și student, după 1 Ianuarie 

2021, vor trebui să aplice pentru viză. Puteți aplica pentru viză de stu-

dent în Regatul Unit dacă :

• Ați fost oferit un loc la universitate

• Puteți vorbi, citi, scrie și înțelege engleza

• Aveți destui bani să vă întrețineți și să vă plătiți cursul de la 

universitate

Persoanele care sosesc în Regatul Unit ca și membrii de familie pot 

aplica pentru statut de ședere temporar sau permanent din afara 

Regatului Unit, folosind procesul de aplicație din străinătate.

Membrii de familie ai cetățenilor SEE care ajung în Regatul Unit după 

31/12/20 pot să se alăture familiei dacă:

• Sunt membru apropiat al familiei sau partener; 

• Relația de familie a existat înainte de 31/12/20 

• Nu au locuit în Regatul Unit înainte de 31/12/20 (sau reședința 

nu a fost continuă) ;

• Cetățeanul SEE a locuit în Regatul Unit înainte de 31/12/20
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Informațiile se pot schimba până la sfârșitul Perioadei de Grație. 

Verificați gov.uk pentru mai multe informații recente. EERC lucrează din 

greu pentru a ține acest ghid la curent, cu toate acestea, momentan nu 

oferim consiliere gratuită pentru aplicațiile pentru viză. 

Aveți grijă la înșelătorii !

În Regatul Unit, numai avocații și consilierii reglementați OISC pot oferi 

consiliere competentă de imigrare. 

Atunci când vreți să folosiți serviciile consultanților, întotdeauna verifi-

cați acreditarea lor pentru a evita înșelătorii.

ATENȚIE!
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