
Întrebări practice, 
răspunsuri practice

 YOUR EUROPE ÎN LINII MARI

Există atât de multe oportunități pentru 
dumneavoastră pe piața unică a Uniunii Europene! 
Puteți să studiați, să lucrați, să vă pensionați sau să 
vă extindeți afacerea. Cu toate acestea, procedurile 
administrative dintr-o altă țară a UE pot părea la 
început uneori complexe și descurajante. 

Cum ar fi să existe un portal online de încredere, 
unde să puteți accesa toate informațiile necesare 
despre drepturile și obligațiile dumneavoastră în 
cadrul UE, evitând neplăcerile și birocrația?

Your Europe (youreurope.eu) este poarta 
dumneavoastră de acces la informații referitoare 
la drepturile dumneavoastră în toate țările 
membre ale Uniunii precum și la regulamentele 
administrative și procedurile din toate țările UE.

 ACCES ȘI ASISTENȚĂ,  
ORIUNDE ÎN UE 

Your Europe este cel mai bun loc unde să începeți 
căutarea informațiilor necesare demersurilor 
dumneavoastră personale și profesionale din UE. 
Veți găsi răspunsuri la întrebări esențiale, precum:

• Ar trebui să îmi înregistrez reședința în străinătate?
• Cum procedez pentru a obține recunoașterea 

competențele profesionale?
• Asigurarea mea națională de sănătate este valabilă 

și în străinătate?
• Unde ar trebui să plătesc impozitul pe venit?
• Mi se poate alătura familia în țara gazdă?

Your Europe ajută cetățenii UE să acceseze informații 
referitoare la drepturile și obligațiile lor, să identifice 
procedurile administrative aplicabile și să le 
îndeplinească.

PORTALUL YOUR EUROPE VĂ OFERĂ ACCES LA:

Informații exacte și actualizate 
despre normele și obligațiile 
UE și naționale.

Informații concrete privind 
procedurile administrative 
și măsurile pentru respectarea 
acestora.

Servicii de asistență eficiente, 
gestionate de către autoritățile 
UE sau naționale competente, 
care oferă consultanță 
personalizată.  

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

Informații disponibile în  
23 de limbi europene.  

Începând cu anul 2023, 21 
de proceduri administrative 
naționale vor fi complet 
digitalizate tîn întreaga Uniune 
Europeană (și vor fi accesibile 
prin intermediul portalului  
Your Europe).

https://europa.eu/youreurope/search/index_ro.htm


 YOUR EUROPE: PENTRU DUMNEAVOASTRĂ, FAMILIA 
DUMNEAVOASTRĂ ȘI MUNCA PE CARE O PRESTAȚI

Căutați răspunsuri la întrebări practice privind traiul, munca și călătoriile în spațiul european?  
Your Europe vă ajută să găsițirăspunsuri concrete, indiferent de obiectivele dumneavoastră:

CĂLĂTORIE

Călătoriți de la Paris la Praga?

Găsiți informații privind documentele de 
călătorie, asigurări, drepturi ale pasagerilor, 
călătorii pentru persoanele cu dizabilități, 
securitate, situații de urgență și multe altele.

MUNCĂ ȘI PENSIONARE

Pot lucra ca asistent(ă) medical(ă)  
în altă țară din UE?

Aflați informații despre munca în străinătate, 
calificările profesionale, șomajul și 
indemnizațiile, pensionarea, impozitareași 
multe altele.

FORMALITĂȚI PRIVIND REȘEDINȚA

Ce se întâmplă dacă mă mut în Lisabona?

Descoperiți care sunt drepturile de ședere pentru indivizi și 
familii, ce documente sunt necesare, cum procedați în cazul 
alegerilorși multe altele.

Întrebările practice merită răspunsuri practice. 
Pentru răspunsuri sigure privind traiul, munca sau dezvoltarea afacerilor  

în UE, accesați Your Europe!

https://europa.eu/youreurope/search/index_ro.htm

