
Bd. Libertății, nr. 14 
Sector 5 | București 

www.adr.gov.ro 
fb.com/digitalizareaRomaniei 

+40 21 311 20 70 

contact@adr.gov.ro 

 

 

1 

DIRECȚIA SUPORT APLICAȚII 

Obligativitatea ca toate autoritățile competente si toate 

procedurile din sfera serviciilor și a profesiilor reglementate să 

poată fi îndeplinite, de la distanță, prin intermediul  

Punctului de Contact Unic electronic (PCUe) 

 

Reglementări internaționale  
 

• Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 
2006 privind serviciile în cadrul pieței interne- pentru sfera servicii 

• Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
recunoaşterea calificărilor profesional- pentru profesii reglementate  

 

Legislaţie naționala prin care se prevede obligativitatea inrolarii 
autoritatilor competente/UAT-urilor in PCUe 

 

• Ordonanța de Urgența nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de 
servicii și libertatea de a furniza servicii în România 
Obligativitatea inrolarii  autoritatilor competente in PCUe este prevazuta la art.28 lit.(d)  

• Legea nr.68/2010 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.49/2009 privind 
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii 
în România 

 

Înrolarea autorităților competente si cuantumul amenzilor aplicate:  la punctul 18 

lit.(d) se specifică: „în cazul nerespectării de către autoritățile competente a 

obligației prevăzute la art. 6 alin. (3), se aplică o amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei." 

 

• Hotărârea nr.922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de Contact 
Unic electronic 

• Ordonanța de urgență nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la 
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative. 

Ca urmare a nerespectarii prevederilor legale de catre autoritatile competente/UAT-

urilor in PCUe si a configurarii  procedurilor administrative asociate acestor institutii, 

Comisia Europeană a lansat procedura de infringment împotriva României, obligând 

institutiile publice să respecte legislația europeană, prin Scrisoarea de punere in 

intarziere- Incalcarea nr.2018/2393. 

In prezent, suntem in faza de monitorizare a organismului european, într-o etapa 

precontencioasă. 

Mai mult, obligativitatea inrolarii UAT-urilor in PCUe este in acord cu solicitarile AJPIS-

urilor care solicita de la aceste institutii, transmiterea dosarului, in fiecare luna, prin 
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intermediul PCUe. Cu titlu de exemplu: AJPIS Bihor are configurate in PCUe 14 proceduri 

administrative: 
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Regăsiți, mai jos, o analiza asupra prevederilor legale inscrise in Directiva Servicii si 

neindeplinirea conditionalitatilor impuse de Comisia Europeana prin „Scrisoarea de punere 

in intarziere”. 

Nr.

crt 

Directiva 2006/123/CE a PE și  CE 

privind serviciile în cadrul pieței 

interne 

Scrisoarea de punere in intarziere-

Incalcarea  nr.2018/2393  

Observații  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligatia statelor membre de a 

pune la dispozitia prestatorilor de 

servicii proceduri si formalitati 

Art.6 

Statele membre se asigură că este 

posibil ca prestatorii să 

îndeplinească, prin intermediul 

ghișeelor unice/PCUe, următoarele 

proceduri și formalități:  

(a) toate procedurile și 

formalitățile necesare pentru 

accesul la activitățile de servicii ale 

acestuia, în special toate declarațiile, 

notificările sau cererile necesare 

pentru obținerea autorizării de la 

autoritățile competente, inclusiv 

cererile de înscriere într-un registru, 

într-un rol sau într-o bază de date sau 

într-un ordin sau într-o asociație 

profesională; 

 (b) orice cereri de autorizare 

necesare pentru exercitarea 

activităților de servicii. 

Neindeplinirea prevederilor actelor 

normative europene 

Pagina 4 

In Manualul sau de punere in aplicare a 

Directivei privind Serviciile, Comisia si-a 

exprimat deja opinia potrivit 

careia”ghiseele unice (PCUe) sunt 

destinate sa fie interlocutori 

institutionali unici din perspectiva 

prestatorului de servicii , astfel incat 

acesta sa nu fie nevoit sa contacteze 

mai multe autoritati sau organisme 

competente pentru a culege toate 

informatiile relevante referitoare la 

activitatile de servicii”. 

 

 

Informatiile au 

fost impartite 

pe categorii, in 

functie de 

structura 

existenta in 

Scrisoarea de 

punere in 

intarziere-

Incalcarea 

nr.2018/2393 

2.  Disponibilitatea informatiilor prin 

intermediul PCUe  

Art.7 (alin.1) si (3) 

 (1) Statele membre se asigură că 

următoarele informații sunt ușor 

accesibile prestatorilor și 

beneficiarilor prin intermediul 

ghișeelor unice 

Neindeplinirea actelor normative 

europene 

Pag.4-6 

Comisia constata ca  1.lipsesc caile de 

atac in caz de litigiu intre autoritatile 

competente si furnizor sau beneficiar 

2. lipsesc informatii privind mijloacele si 

conditiile de acces la registrele publice 
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(a) cerințele aplicabile prestatorilor 

stabiliți pe teritoriul lor  

(b) coordonatele autorităților 

competente;  

(c) mijloacele și condițiile de acces 

la registrele și bazele de date publice 

cu privire la prestatori și servicii 

 (d) căile de atac care sunt în general 

disponibile în cazul unui litigiu între 

autoritățile competente și prestator 

sau beneficiar, sau între un prestator 

și un beneficiar, sau între prestatori 

 (e) coordonatele asociațiilor și 

organizațiilor, altele decât 

autoritățile competente, de la care 

prestatorii sau beneficiarii pot obține 

asistență practică.  

(2) Informațiile se furnizează într-un 

limbaj clar și inteligibil. 

 (3) Statele membre se asigură că 

informațiile și asistența menționate 

la alineatele (1) și (2) sunt furnizate 

într-o manieră clară și neambiguă, că 

sunt ușor accesibile de la distanță 

prin mijloace electronice și că sunt 

actualizate.  

3. PCUe nu conține informații referitoare 

legate de recunoasterea calificarilor 

profesionale pentru toate profesiile 

reglementate din Romania(pag.6) 

Comisia constata ca are loc o incalcare 

a art.7 din Directiva 2006/123/UE si 

art.57 din Directiva 2013/55/UE 

 

3. Disponibilitatea procedurilor online 

prin intermediul PCUe 

Art.6 (alin.1) si art.8 (alin.1) 

Art.6 (alin.1) 

(1) Statele membre se asigură că este 

posibil ca prestatorii să 

îndeplinească, prin intermediul 

ghișeelor unice, următoarele 

proceduri și formalități: 

(a) toate procedurile și 

formalitățile necesare pentru 

Neindeplinirea prevederilor actelor 

normative europene 

Pag.10 

Comisia considera ca Romania nu si-a 

indeplinit obligatiile care ii revin in 

temeiul art.6 alin.(1) al art.8 alin.(alin 

1) din Directiva privind serviciile si art. 

57 (a) din Directiva privind calificarile 

profesionale, in ceea ce priveste 

disponibilitatea procedurilor online 

prin intermediul PCUe 
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accesul la activitățile de servicii ale 

acestuia, în special toate declarațiile, 

notificările sau cererile necesare 

pentru obținerea autorizării de la 

autoritățile competente, inclusiv 

cererile de înscriere într-un registru, 

într-un rol sau într-o bază de date sau 

într-un ordin sau într-o asociație 

profesională. 

Art.8 (alin.1) 

Proceduri prin mijloace electronice 

(1) Statele membre se asigură că 

toate procedurile și formalitățile 

cu privire la accesul la o activitate 

de servicii pot fi îndeplinite cu 

ușurință, de la distanță și prin 

mijloace electronice, prin 

intermediul ghișeului unic competent 

și al autorităților competente. 

Pag.11 

„Comisia considera ca o procedura care 

trebuie indeplinita cu usurinta, de la 

distanta si prin mijloace electronice”ar 

trebui sa permita indeplinirea tuturor 

etapelor sale într-o maniera structurata 

printr-un singur canal de servicii. 

4. Posibilitatea de a indeplini o 

procedura in intregime de la distanta 

si prin mijloace electronic 

Articolul 8 (alin.1) 

Statele membre se asigură că toate 

procedurile și formalitățile cu 

privire la accesul la o activitate de 

servicii pot fi îndeplinite cu ușurință, 

de la distanță și prin mijloace 

electronice, prin intermediul 

ghișeului unic competent și al 

autorităților competente 

Neindeplinirea prevederilor actelor 

normative europene 

 

Pag.11 

 

Comisia invita autoritățile române sa își 

respecte obligatiile care le revin in 

temeiul art.6 alin(1) , al art.8 (alin) 1 din 

Directiva privind serviciile si art.57a din  

Directiva privind calificarile profesionale 
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Concluzia Comisiei Europene 

 – Scrisoarea de punere în întârziere –  

Încălcarea  nr.2018/2393, pag 13 

Comisia invită autoritățile române să ia următoarele măsuri necesare: 

➢ In vederea verificarii site-ului web al PCUe pentru a se asigura ca prezenta fizica nu 

este necesara pentru nici o procedura sau formalitate impusa de legislatia romana si 

care se refera la accesul la o activitate de servicii care intra in domeniul de aplicare 

al Directivei privind serviciile si al Directivei privind calificarile profesionale; 

➢ Asigurarea faptului ca toate procedurile si formalitatilee din domeniul de aplicare al 

ambelor directive pot fi indeplinite de la distanta, in special prin eliminarea tuturor 

obligatiilor de deplasare fizica pe teritoriul Romaniei; 

➢ Transmiterea planurilor, inclusiv a masurilor si a unui calendar, conform carora se 

va elimina cerinta privind prezenta fizica din toate procedurile vizate de Directiva 

privind serviciile si al Directiva privind calificarile profesionale 

 

 

 

 

 

 


