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COMUNICAT 
privind retragerea Rcgatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană la 31 ianuarie 2020 
 

În urma reuniunii pe tema coordonarii procesului Brexit, organizata în data de 21 ianuarie 2020 
de către Ministerul Afacerilor Externe, vă informăm că la data de 1 februarie 2020 Acordul 
privind retragerea Regatutui Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (UK) din Uniunea 
Europeană (UE) și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a intrat în vigoare.  

Acordul de retragere a intrat în vigoare în momentul ieșirii Regatului Unit din UE, la 31 ianuarie 
2020, ora 24.00 CET și asigură retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniune. El vizează 
drepturile cetățenilor, decontul financiar, o perioadă de tranziție, astfel statele membre trebuie să 
fie pregătite la nivel intern. 

Perioada de tranziție 

Intrarea în vigoare a acordului de retragere reprezintă începutul unei perioade de tranziție care va 
dura până la 31 decembrie 2020. Această perioadă de tranziție prevăzută în acordul de retragere 
urmărește să acorde mai mult timp cetățenilor și întreprinderilor pentru a se adapta. 

În perioada de tranziție Regatul Unit va continua să aplice dreptul Uniunii, dar nu va mai fi 
reprezentat în instituțiile UE. 

Conform prevederilor Acordului privind retragerea UK din UE, legislația UE privind libera 
circulație a cetățenilor va continua să se aplice în relația cu UK pe parcursul perioadei de tranziție 
(1 februarie - 31 decembrie 2020).  

În acest sens, pe tot parcursul acestei perioade, toate formularele europene vor fi emise în relația 
UK cu România. 

Referitor la documentul portabil S2 (sau formularul E1l2), vă comunicăm faptul că, în 
confomitate cu prevederile Acordulului privind retragerea UK din UE, persoanele asigurate în 
Romania sau în UK pot solicita tratament planificat la unul din furnizorii de serviciii medicale de 
pe teritoriul UK, respectiv de pe teritoriul României, până la încheierea perioadei de tranziție, 
31.12.2020, chiar dacă tratamentul planificat va avea loc după încheierea perioadei de tranziție. 

Cu privire la valabilitatea cardurile europene de asigurări sociale de sănătatetea (CEASS), în 
conformitate cu prevederile Acordului privind retragerea UK din UE, persoanele asigurate în 
România sau în UK până la încheierea perioadei de tranziție 31.12.2020, pe teritoriui UK, 
respectiv pe teritoriul României, beneficiază de prestații de boală devenite necesare la unul din 
furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări de sănătate, în baza CEASS-ului valabil, 
până la încheierea șederii lor.  
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Modul de informare 

Publicarea pe site-ul CAS Harghita a Acordului privind retragerea UK din UE precum și a 
informației referitoare la continuarea aplicării tuturor principiilor de coordonare a sistemelor de 
securitate socială pentru asigurații români aflați pe teritoriul UK și pentru asigurații britanici 
aflați pe teritoriul României, prin aplicarea directă a Acordului privind retragerea UK din UE. 

Îștiințarea furnizorilor de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale 
sanitare specifice și altele asemenea, cu care CAS Harghita se află în relație contractuală, cu 
privire la continuarea aplicării prevederilor actuale în relația cu asigurații britanici aflati pe 
teritoriul României, 

Precizăm că textul acordului mai sus menționat, este publicat în Jurnalul Oficial al Unlunii 
Europene C381/1 din 12.11.2019. 

 
 
 
 

Preşedinte – Director general 
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