
Poarta dumneavoastră  
de acces spre piața unică a UE

Libera circulație - a mărfurilor, serviciilor, capitalului și persoanelor - este un principiu de bază al Uniunii Europene.  
Cu toate acestea, unii cetățeni sau companii din Europa nu își cunosc drepturile aplicabile pentru piața unică a UE  
și nici modul în care le pot exercita într-o altă țară a Uniunii. Mai mult, numeroase servicii publice încă se realizează în 
format fizic sau implică proceduri care consumă resurse financiare și de timp considerabile.

În anul 2018, UE a adoptat un regulament de înființare a unui portal digital unic, pentru a facilita accesul online la 
informații, proceduri administrative și servicii de asistență. Acest portal prezintă informații despre drepturile de care 
beneficiază cetățenii și companiile stabilite într-o altă țară UE, dar și obligațiile ce trebuie respectate. Acum, Comisia 
Europeană și administrațiile naționale dezvoltă o rețea care facilitează accesul la sute de site-uri web și servicii publice 
de calitate. Toate vor fi accesibile într-un singur loc pe portalul Your Europe. 

Această rețea a serviciilor publice europene digitale va sprijini companiile și cetățenii să economisească anual sume 
de ordinul miliardelor de euro. Ea va completa alte acțiuni ale UE menite să sprijine cetățenii și companiile de pe 
piața unică, precum Planul de acțiune privind guvernarea electronică, strategia digitală și strategia IMM-urilor 
pentru o Europă durabilă și digitală.

O TRANSFORMARE DIGITALĂ A UE: SITUAȚIA ACTUALĂ ȘI PASUL URMĂTOR  
Pentru a sprijini o piață unică digitală autentică, Comisia Europeană și autoritățile naționale și locale colaborează în 
vederea actualizării informațiilor și a digitalizării procedurilor și serviciilor pe care le oferă. 

Procesul de implementare până la momentul actual:
• Portalul Your Europe oferă acces la mult mai multe informații practice privind drepturile și procedurile  
 administrative pentru cetățenii și companiile din UE.

• A fost operaționalizat un registru cu serviciile de asistență, care ajută utilizatorii să găsească cele mai relevante  
 servicii europene sau naționale care pot oferi sfaturi personalizate.

• A fost creat instrument de feedback dedicat utilizatorilor pentru a raporta problemele sau obstacolele  
 întâmpinate în timpul utilizării portalului și a altor resurse online furnizate de administrațiile UE și naționale.  
 Acest instrument ajută la îmbunătățirea calității informațiilor și serviciilor.

Până în anul 2023, Your Europe va oferi: 
• Acces la 21 de proceduri digitalizate, în toate țările UE: Cele mai importante proceduri administrative pentru 

utilizatorii transfrontalieri vor fi disponibile integral online, cu instrucțiuni clare pentru utilizatori, în toate statele 
membre UE.

• Servicii publice digitale fără frontiere: Indiferent de locul unde v-ați stabilit în UE, ar trebui să puteți accesa 
procedurile online relevante pentru dumneavoastră ale oricărei țări, la fel de ușor ca cetățenii țării respective.

• Principiul „doar o singură dată”: Utilizatorii vor trebui să furnizeze documentele sau datele o singură dată (de 
exemplu, cele referitoare la înmatricularea vehiculului); fără a fi necesar să le retrimită apoi către o altă autoritate, 
deoarece această autoritate membră UE va dispune deja de ele. Schimbul transfrontalier de informații presupune 
ca documentele și datele să poată fi partajate între autoritățile din diferitele țări ale UE.

OBIECTIVUL CAMPANIEI 
Transformarea portalului Your Europe în portalul digital unic al UE este realizabilă numai prin implicarea comună 
a Comisiei Europene și a statelor membre. Autoritățile naționale și locale vor juca un rol esențial în promovarea 
generală a portalului Your Europe ca sursă de informații de încredere, asigurându-se că toate serviciile necesare sunt 
disponibile în mediul digital până în 2023.   

Pentru mai multe informații accesați: 

youreurope.eu 
https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_ro 
grow-single-digital-gateway@ec.europa.eu

Dacă aveți întrebări cu privire la portalul digital unic din țara dumneavoastră:  
Maria Perhaita, maria.perhaita@adr.gov.ro 

#youreurope
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