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Prezentare 2021

Your Europe

Întrebările practice merită răspunsuri practice



Ce este Your Europe?

• Punct unic de acces digital construit pe youreurope.eu 

• Integrează serviciile publice europene și naționale într-un singur portal

• Oferă persoanelor fizice și societăților comerciale informații și asistență 

necesare în vederea funcționării mai facile în alte state membre UE

• Ajută la crearea unei piețe digitale unice, autentice
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Construirea portalului împreună cu 
youreurope.eu

• Ghișeu unic - informații despre traiul, mutarea, lucrul și funcționarea în 

alte state membre UE  

• Indicații - normele, procedurile și pașii administrativi UE și naționali

• 23 de limbi

• De încredere - caută informații numai din surse oficiale, verificate  
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Spre o administrație fără hârtii în UE

În prezent

• Informațiile, procedurile și serviciile de asistență pentru cetățeni și societăți 

comerciale sunt actuale și ușor de găsit

• Utilizatorii vor oferi feedback privind calitatea informațiilor și a serviciilor

Până la sfârșitul anului 2023 

• 21 de proceduri administrative vor fi au fost digitalizate

• Principiul „o singură dată” pentru transmiterea documentelor administrative

• Administrație locală și regională digitalizată
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Informații pentru cetățeni - în prezent

Cetățenii vor descoperi informații privind

• călătoriile

• munca și pensionarea

• vehiculele

• formalitățile privind 
rezidența

• educația și tinerii

• sănătatea

• familia

• consumatorii
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Informații pentru societăți comerciale - în prezent

Societățile comerciale vor afla informații despre

• conducerea unei afaceri

• impozitare

• vânzarea în UE

• resursele umane

• cerințele pentru produse

• finanțe și finanțare

• relațiile cu clienții 
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Servicii de asistență - în prezent
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Dacă utilizatorii nu pot găsi 

informațiile relevante pe portal și 

sunt în continuare nesiguri cu 

privire la ce norme se aplică, sau 

dacă întâmpină dificultăți cu o 

procedură, aceștia vor fi 

direcționați către serviciul de 

asistență UE sau național cel 

mai adecvat în vederea abordării 

problemei lor.



Instrumente de feedback - în prezent
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Utilizatorii sunt protectorii calității 

serviciilor și a portalului:

• oferă feedback privind obstacolele 

cu care se confruntă pe portal sau 

privind serviciile autorității naționale

• ajută la îmbunătățirea calității 

portalului prin raportarea 

informațiilor lipsă sau incomplete

• feedback utilizat ca informare pentru 

factorii de decizie politică UE.



Impactul 

Până în 2023 se preconizează că un portal digital, complet funcțional va 

• reduce povara administrativă și administrația va deveni complet informatizată

• reduce semnificativ costurile și va economisi timp pentru utilizatori

• stimula mobilitatea și economia europene

• încuraja societățile comerciale să crească și să se extindă

• ajuta cetățenii să își revendice drepturile și să utilizeze oportunitățile oferite de UE
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Transmiteți informația!

• Ajutați la promovarea Your Europe drept „o sursă de informații accesibilă pentru traiul, 

mutarea, munca, studiile, pensionarea sau afacerile în UE” în rândul opiniei publice țintă, 

dar și în rândul altor organizații/societăți comerciale care activează în domeniul expertizei

• Folosiți materialele trusei de instrumente și liniile directoare de promovare pentru a 

comunica prin intermediul canalelor și a convinge alte organizații/societăți comerciale să 

își partajeze la rândul lor trusa de instrumente

• Deveniți un partener de campanie activ, deveniți o parte integrantă a unui eveniment 

sau campanie media

• Folosiți mecanismul de feedback pentru a crește calitatea informațiilor și a serviciilor 

furnizate prin portal

• Obțineți vizibilitate pentru organizația dvs. la nivel național și comunitar
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Informații suplimentare
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YourEurope.eu

Urmăriți-ne pe rețelele de socializare 

https://twitter.com/YourEuropeEU

https://www.facebook.com/YourEurope

https://www.linkedin.com/showcase/your-europe-business-showcase/

https://europa.eu/youreurope/search/index_en.htm
https://twitter.com/YourEuropeEU
https://www.facebook.com/YourEurope
https://www.linkedin.com/showcase/your-europe-business-showcase/

