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ANEXE 

la 

PROPUNEREA DE REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 

CONSILIULUI 

privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri și 

servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) 

nr. 1024/2012 

ANEXA I 

Lista de informații relevante pentru cetățenii și întreprinderile care își exercită 

drepturile în cadrul pieței unice menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) 

 

Domenii de informații privind cetățenii: 

Domeniul INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI 

NORME 

Călătoriile în 

interiorul Uniunii 

 

 documentele solicitate cetățenilor Uniunii, membrilor 

familiilor lor care nu sunt cetățeni ai Uniunii, minorilor care 

călătoresc singuri, cetățenilor din afara Uniunii atunci când 

călătoresc din străinătate în cadrul Uniunii (carte de 

identitate, pașaport, vize) 

 drepturile și obligațiile pasagerilor care călătoresc cu 

avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul în și din Uniune, 

precum și ale celor care cumpără pachete de servicii de 

călătorie sau servicii de călătorie asociate 

 asistență în caz de mobilitate redusă atunci când persoanele 

respective călătoresc în și din Uniune 

 transportarea animalelor, plantelor, alcoolului, tutunului, 

țigărilor și a altor produse atunci când se călătorește în 

interiorul Uniunii 

 apelurile vocale și serviciile de trimitere și de primire a 

mesajelor electronice și de date electronice în interiorul 

Uniunii  

Munca și 

pensionarea în 

Uniunea Europeană  

 căutarea unui loc de muncă în alt stat membru 

 obținerea unui loc de muncă în alt stat membru 

 recunoașterea calificărilor profesionale pentru obținerea unui 

loc de muncă în alt stat membru 

 impozitarea în alt stat membru 

 aspecte legate de ocuparea forței de muncă (inclusiv 

programul de lucru, concediile plătite, drepturile la vacanță, 
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drepturile și obligațiile referitoare la orele suplimentare de 

lucru, controalele sanitare, rezilierea contractelor, 

concedierile și disponibilizările) 

 egalitatea de tratament (normele de combatere a 

discriminării la locul de muncă, remunerarea egală pentru 

femei și bărbați, egalitatea de remunerare pentru angajații cu 

contracte de muncă cu durată nedeterminată/determinată) 

 obligațiile în materie de sănătate și siguranță în ceea ce 

privește diferitele tipuri de activități  

 drepturile și obligațiile de asigurare socială în Uniune, 

inclusiv cele legate de stabilirea unor pensii 

Vehiculele în 

Uniune 

 

 mutarea unui autovehicul temporar sau permanent într-un alt 

stat membru 

 obținerea și reînnoirea permisului de conducere 

 contractarea unei asigurări auto obligatorii  

 vânzarea și cumpărarea unui autovehicul într-un alt stat 

membru 

 închirierea unui autovehicul 

 normele naționale referitoare la trafic și cerințele pentru 

conducătorii auto 

Șederea într-un alt 

stat membru  

 mutarea temporară sau permanentă într-un alt stat membru  

 participarea la alegerile locale și la alegerile pentru 

Parlamentul European 

 cerințele de eliberare a permiselor de ședere pentru cetățenii 

Uniunii și pentru membrii familiilor lor, inclusiv pentru 

membrii familiei care nu sunt cetățeni ai Uniunii 

Studiile sau stagiile 

în alt stat membru 

 

 frecventarea școlii în alt stat membru 

 frecventarea universității în alt stat membru 

 voluntariatul în alt stat membru 

 stagiile în alt stat membru 

 desfășurarea unor activități de cercetare în alt stat membru în 

cadrul unui program de învățământ 

Asistența medicală  

 

 obținerea de îngrijiri medicale în alt stat membru 

 achiziționarea de produse farmaceutice prescrise în alt stat 

membru decât cel în care a fost eliberată rețeta, online sau în 

persoană  

Drepturile familiilor, 

obligații și norme la 

nivel transfrontalier 

  naștere, încredințarea copiilor minori, responsabilitățile 

parentale, obligațiile de întreținere față de copii într-o 

situație familială transfrontalieră 

 viața în cuplu cu naționalități diferite (căsătorii, separări, 
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 divorțuri, drepturi de proprietate, drepturilor coabitanților) 

 drepturile succesorale într-un alt stat membru 

Consumatorii în 

situațiile 

transfrontaliere 

 achiziționarea de bunuri și servicii de la un alt stat membru 

(inclusiv financiare), online sau în persoană  

 deținerea unui cont bancar în alt stat membru 

 racordarea la utilități (gaz, electricitate, apă, telecomunicații 

și internet) 

 plăți, inclusiv transferuri de credit, întârzieri în ceea ce 

privește plățile transfrontaliere  

 drepturile consumatorilor și garanțiile legate de cumpărarea 

de bunuri și servicii  

 

Domenii de informații privind întreprinderile: 

Domeniul INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI 

NORME 

Inițierea, 

desfășurarea sau 

închiderea unei 

afaceri 

 înregistrarea unei întreprinderi (procedurile de înregistrare și 

formele juridice pentru desfășurarea activității) 

 drepturile de proprietate intelectuală (depunerea unei cereri 

de brevet, înregistrarea unei mărci, a unei schițe sau a unui 

desen, obținerea unei licențe de reproducere) 

 echitate și transparență în practicile comerciale, inclusiv cele 

privind drepturile consumatorilor și garanțiile legate de 

vânzarea de bunuri și servicii  

 oferirea de facilități online pentru plățile transfrontaliere 

atunci când se comercializează bunuri și servicii online 

 drepturile și obligațiile care decurg din dreptul contractelor, 

inclusiv dobânzile de penalizare 

 procedurile de insolvență și de lichidare a întreprinderilor 

 asigurarea de credit 

 fuziunile dintre companii sau vânzarea unei întreprinderi 

Personalul  aspecte legate de ocuparea forței de muncă (inclusiv 

programul de lucru, concedii plătite, drepturile la vacanță, 

drepturile și obligațiile referitoare la orele suplimentare de 

lucru, controalele sanitare, rezilierea contractelor, 

concedierile și disponibilizările) 

 drepturile și obligațiile de asigurare socială în Uniune 

(înregistrarea în calitate de angajator, înregistrarea 

angajaților, notificarea încetării contractului unui salariat, 

plata contribuțiilor de asigurări sociale, drepturile și 
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obligațiile legate de pensii) 

 ocuparea forței de muncă de către lucrători din alte state 

membre (detașarea lucrătorilor, normele referitoare la libera 

prestare a serviciilor, cerințele privind reședința pentru 

lucrători) 

 egalitatea de tratament (normele de combatere a 

discriminării la locul de muncă, remunerarea egală pentru 

femei și bărbați, egalitatea de remunerare pentru angajații cu 

contracte de muncă cu durată nedeterminată/determinată) 

 normele privind reprezentarea personalului  

Impozite  TVA: informații cu privire la regulile generale, rate de 

impozitare și scutiri, înregistrarea și plata TVA, obținerea 

unei rambursări 

 accize: informații cu privire la regulile generale, rate de 

impozitare și scutiri  

 alte taxe: plăți, rate 

Bunuri  obținerea marcajului CE 

  identificarea standardelor aplicabile, specificațiile tehnice și 

obținerea certificării pentru produse  

 recunoașterea reciprocă a produselor care nu fac obiectul 

unor specificații la nivelul Uniunii 

 cerințe privind clasificarea, etichetarea și ambalarea 

substanțelor chimice periculoase 

 vânzarea la distanță sau în afara spațiului comercial, 

informațiile care urmează să fie furnizate clienților în avans, 

confirmarea scrisă a contractului, retragerea dintr-un 

contract, furnizarea de bunuri, alte obligații specifice 

 produsele cu defect drepturile consumatorilor, 

responsabilitățile și garanțiile post-vânzare, căi de atac 

pentru partea prejudiciată  

 certificarea EMAS, etichete (etichetele energetice, 

proiectarea ecologică, eticheta ecologică a UE) 

 reciclarea și gestionarea deșeurilor 

Servicii  achiziționarea de licențe, autorizații sau permise în vederea 

înființării unei întreprinderi 

 informarea autorităților cu privire la activitățile 

transfrontaliere 

 recunoașterea calificărilor profesionale 

Finanțarea unei 

întreprinderi 

 obținerea accesului la finanțare la nivelul Uniunii, inclusiv 

programele de finanțare ale Uniunii și granturile de afaceri 
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 obținerea accesului la finanțare la nivel național 

 inițiative destinate antreprenorilor (schimburi organizate 

pentru noii antreprenori, programe de mentorat etc.) 

Contracte publice  participarea la licitațiile publice norme și proceduri 

 prezentarea unei oferte online ca răspuns la o cerere de 

ofertă publică  

 raportarea neregulilor în ceea ce privește procesul de licitație 

Sănătatea și 

siguranța la locul de 

muncă 

 obligațiile în materie de sănătate și siguranță în ceea ce 

privește diferitele tipuri de activități, printre care prevenirea 

riscurilor, informarea și formarea profesională  

 

ANEXA II 

Procedurile menționate la articolul 5 alineatul (2). 

 

Evenimente legate 

de viață 

Proceduri  Rezultatul preconizat 

Naștere  Solicitarea unui certificat de naștere Certificat de naștere 

Studii 
Solicitarea unei burse de studiu din 

partea unei instituții publice 

Decizia cu privire la cererea de bursă 

Aspecte legate de 

muncă 

Înregistrarea pentru prestațiile de 

securitate socială 

Confirmarea de primire 

Solicitarea recunoașterii diplomei Decizia privind cererea de recunoaștere 

Mutarea 

Înregistrarea unei modificări a 

adresei 

Confirmarea înregistrării noii adrese 

Solicitarea/reînnoirea cărții de 

identitate sau a pașaportului 

Eliberarea sau reînnoirea unei cărți de 

identitate sau a unui pașaport 

Înregistrarea unui autovehicul Certificat de înregistrare 

Pensionarea 

Solicitarea pensiei și prestațiile de 

prepensionare din sistemele publice 

sau semipublice 

Decizia referitoare la solicitarea pentru 

plata unei pensii sau prestațiile de 

prepensionare 

Demararea unei 

afaceri 

Înregistrarea activității comerciale 

generale, cu excepția procedurilor 

privind constituirea de societăți sau 

firme în sensul articolului 54 al 

Confirmare cu privire la finalizarea 

tuturor etapelor necesare pentru 

funcționarea unei societăți  
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doilea paragraf din TFUE 

Înregistrarea unui angajator (a unei 

persoane fizice) în sistemele 

publice sau semipublice de pensii și 

de asigurare  

Numărul de înregistrare la asigurările 

sociale 

Înregistrarea angajaților în 

sistemele publice sau semipublice 

de pensii și de asigurare 

Numărul de înregistrare la asigurările 

sociale 

Desfășurarea 

activității 

Notificarea către sistemele de 

securitate socială a încheierii 

contractului cu un angajat. 

Confirmarea de primire a notificării 

Plata contribuțiilor sociale pentru 

angajați  

Primirea sau altă formă de confirmare a 

plății contribuțiilor sociale pentru 

angajați 

 

ANEXA III 

Lista serviciilor de asistență și de soluționare a problemelor menționate la articolul 2 

alineatul (2) litera (c) 

 

(1) Ghișeele unice 

(2) Puncte de informare despre produse 

(3) Puncte de informare despre produsele din construcții 

(4) Centrele naționale de asistență pentru calificări profesionale 

(5) Puncte de informare despre asistența medicală 

(6) EURES 

(7) Soluționarea online a litigiilor 


