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Brexit: Pregătiri pentru sfârșitul perioadei de tranziție 

 

În urma declarației oficiale a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK) de a 

refuza extinderea perioadei de tranziție agreată în cadrul Acordului de Retragere (Withdrawal 

Agreement - WA) a UK din Uniunea Europeană, perioada de tranziție se va încheia la data 

de 31 decembrie 2020. 

În cursul perioadei de tranziție, UK continuă să participe la piața unică a UE și la uniunea 

vamală, să beneficieze de politicile și programele Uniunii, respectând în continuare 

obligațiile care decurg din acordurile internaționale la care UE este parte. 

Totodată, această perioadă de tranziție oferă o perioadă de continuitate în timpul căreia UE și 

statele membre:  

1. asigură punerea în aplicare a tuturor măsurilor și mecanismelor necesare pentru 

implementarea Acordului de Retragere, începând cu 1 ianuarie 2021; 

2. continuă negocierile pentru un acord privind viitorul parteneriat cu UK; 

3. adoptă măsurile necesare pregătirii pentru încheierea perioadei de tranziție, când 

Regatul Unit nu va mai participa la piața unică a UE, la uniunea vamală, la politicile 

și programele Uniunii și nici nu va mai beneficia de acordurile internaționale ale 

Uniunii.  

Obiectivul UE este de a încheia, până la sfârșitul anului 2020, un acord de parteneriat 

ambițios, care să acopere toate domeniile convenite cu UK în declarația politică aprobată de 

toți liderii UE și de prim-ministrul Boris Johnson la data de 17 octombrie 2019. Până în 

prezent, negocierile au înregistrat progrese limitate, situația fiind îngreunată de răspândirea 

pandemiei COVID-19. 

Cu toate acestea, chiar dacă UE și UK vor încheia, până la sfârșitul anului 2020, un acord de 

parteneriat conform declarației politice, un astfel de acord ar crea o relație diferită față de 

situația actuală, în special în ce privește piața unică a UE, uniunea vamală, domeniul TVA și 

cel al accizelor. 

În mod inevitabil, faptul că UK nu va mai participa la politicile Uniunii începând cu sfârșitul 

perioadei de tranziție va crea obstacole care nu există în prezent în calea comerțului cu bunuri 
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și servicii, precum și a mobilității și a schimburilor transfrontaliere. Acest lucru se va aplica 

în ambele direcții, și anume, dinspre UK înspre Uniune, precum și dinspre Uniune înspre UK.  

Sfârșitul perioadei de tranziție va afecta în mod semnificativ atât administrațiile publice 

din statele membre UE, cât și operatorii economici și cetățenii, fiind necesară pregătirea 

adecvată și în timp util pentru a evita orice blocaje sau obstacole nedorite și pentru a 

asigura continuitatea fluxurilor comerciale cu UK. 

Pentru agenții economici din România implicați în operațiuni de export şi/sau import cu 

parteneri din UK, sfârșitul perioadei de tranziție va aduce modificări administrative în 

domenii precum: 

1. Comerțul cu bunuri, în special în ce privește:  

• formalități, verificări și controale vamale;  

• regimul vamal; 

• reguli de origine; 

• regimul de taxare și impozitare pentru importul și exportul de bunuri (taxe vamale, 

TVA, accize); 

• certificate și autorizații pentru produse, cerințe privind stabilirea, etichetare și 

marcare. 

2. Comerțul cu servicii, în special în ce privește:  

• servicii financiare; 

• servicii de transport; 

• recunoașterea calificărilor profesionale. 

3. Transferuri de date și protecția datelor cu caracter personal 

În vederea pregătirii pentru sfârșitul perioadei de tranziție, Comisia Europeană a publicat 

comunicarea „Pregătirea pentru schimbări - Comunicare privind gradul de pregătire la 

sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit” care detaliază 

schimbările la nivelul UE, impactul asupra cetățenilor și a operatorilor economici europeni și 

sfaturi utile pentru pregătirea individuală a întreprinderilor. 

De asemenea, Comisia este în proces de actualizare a celor peste 100 de avize de pregătire 

sectoriale publicate inițial in luna decembrie 2019 în cadrul procesului de negocieri cu 

Regatul Unit în baza Articolului 50. 
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Variantele actualizate (unele traduse în toate limbile oficiale ale UE) împreună cu 

comunicarea Comisiei pot fi consultate accesând link-ul: 

https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-

partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period 

 

Pe plan intern, mai multe detalii privind schimbările aduse de sfârșitul perioadei de tranziție, 

în domenii specifice, pot fi consultate accesând:  

• regimul taxelor vamale aplicabile de către UK începând cu 1 ianuarie 2020, în 

eventualitatea unui no-deal Brexit: http://www.imm.gov.ro/ro/2020/07/30/regimul-

vamal-al-regatului-unit-al-marii-britanii-si-irlandei-de-nord-incepand-cu-1-ianuarie-

2021/; 

• Direcția Generală a Vămilor (proceduri și formalități vamale): 

https://www.customs.ro/info-publice/anunturi/info-publice/brexit; 

• Ministerul Afacerilor Externe: http://www.mae.ro/brexit; 

• Ministerul Finanțelor Publice (informații privind regimul TVA și de impozitare): 

https://www.mfinante.gov.ro/pagina.html?categoriebunuri=documente-brexit,legaturi-

utile-brexit&pagina=ue&menu=brexit&tab=1; 

• Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor: 

https://www.cnred.edu.ro/ro/BREXIT-si-recunoasterea-diplomelor-calificarilor-

profesionale-pentru-cetatenii-britanici. 

 

 


