
Formular pentru trimiterea unei alerte 

1) Listă de control privind trimiterea unei alerte - pentru a verifica dacă sunt îndeplinite 
criteriile necesare pentru trimiterea unei alerte 
 

Etapa 1: Potențialul pericol grav este legat de prestarea unui serviciu/de comportamentul unui 
prestator de servicii?  

Pentru detalii, vă invităm să consultaţi documentul intitulat „Orientări privind utilizarea 
mecanismului de alertă”, disponibil pe site-ul IMI. 
 

 Da, potențialul pericol grav este legat de prestarea unui serviciu/de comportamentul unui 

prestator de servicii. 

 treceți la etapa 2 

 Nu, potențialul pericol grav nu este legat de prestarea unui serviciu/de comportamentul 

unui prestator de servicii. 

  nu trimiteţi alerta 

 

Etapa 2: Intră prestarea serviciului respectiv sub incidența Directivei privind serviciile? 
 
Dacă nu sunteţi sigur, vă invităm să consultaţi „Manualul de punere în aplicare a directivei 
privind serviciile”, disponibil pe site-ul special consacrat Directivei privind serviciile. 
 

 Da 

 treceți la etapa 3 

 Nu 

  nu trimiteţi alerta 

 
 

Etapa 3: Există un pericol de prejudiciere gravă a sănătății sau a siguranței persoanelor ori a 
mediului?  

Când faceţi această evaluare, ţineţi cont de gravitatea şi de amploarea potenţialelor prejudicii. 
Dacă potenţialul prejudiciu este deosebit de grav sau amploarea sa este foarte mare, este 
posibil să fie necesară transmiterea unei alerte, chiar și atunci când probabilitatea producerii 
prejudiciului este redusă.  

Pentru detalii, vă invităm să consultaţi documentul intitulat „Orientări privind utilizarea 
mecanismului de alertă”, disponibil pe site-ul IMI. 
 

 Da. Comportamentul, actele sau circumstanțele precise asociate prestării serviciului 

respectiv pot cauza prejudicii grave pentru sănătatea și siguranța persoanelor sau pentru 

mediu. 
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 treceți la etapa 4 

 Nu, nu există un pericol suficient de producere a unui prejudiciu grav.  

  nu trimiteţi alerta 

 

Etapa 4: Există o legătură cauzală între contextul prestării serviciilor și potențialele prejudicii 
grave?  

Pentru detalii, vă invităm să consultaţi documentul intitulat „Orientări privind utilizarea 
mecanismului de alertă”, disponibil  pe site-ul IMI. 

 
       Da, există o legătură cauzală. Prejudiciul potenţial ar putea fi cauzat în special de  

      comportamentul, actele sau circumstanţele asociate cazului de faţă.  

       treceți la etapa 5 

       Nu, nu se poate stabili o legătură cauzală între comportamentul, actele specifice sau  

      circumstanţele asociate cazului de faţă şi un potenţial prejudiciu grav.  

        nu trimiteţi alerta 

 
 

Etapa 5: Există riscul real/concret de producere a unui prejudiciu grav? La evaluarea acestui 
aspect, se ține seama, în special, de următoarele elemente: 

 
- Există încă riscul producerii unui prejudiciu grav sau este posibil ca acesta să se 

producă în viitorul apropiat? (dacă nu, nu trimiteţi alerta) 

- S-a întreprins vreo acțiune în vederea eliminării sau reducerii riscului? (dacă această 
acțiune a eliminat riscul/dacă riscul rezidual este nesemnificativ, nu trimiteţi  alerta) 

- Care este beneficiarul-tip al serviciului? (dacă serviciul este destinat unor persoane 
care au dificultăţi în a identifica riscul sau în a lua precauţii, riscul producerii unui 
prejudiciu este, în general, mai mare) 

Pentru detalii, vă invităm să consultaţi documentul intitulat „Orientări privind utilizarea 
mecanismului de alertă”, disponibil pe site-ul IMI. 

 
       Da. Există riscul real de producere a unui prejudiciu grav.  

       treceți la etapa 6 

       Nu, riscul nu persistă/este improbabil să se producă din nou în viitorul apropiat.  

        nu trimiteţi  alerta 
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Etapa 6: Există riscul ca prejudiciul să se producă în alte state membre? La evaluarea acestui 
aspect, se ține seama, în special, de următoarele elemente: 

 
- Prestatorul furnizează servicii și în alte state membre? 

- Prestatorul este stabilit într-o regiune frontalieră? 

- Este posibil ca acest tip de serviciu să fie prestat în afara frontierelor? 

    Vă invităm să consultaţi documentul intitulat „Orientări privind utilizarea mecanismului 
de alertă”, disponibil pe site-ul IMI. 
 

       Da, există un efect transfrontalier.  trimiteţi alerta / treceţi la părţile 2 şi 3 din 
acest formular 
       Nu, nu există un impact transfrontalier.  nu trimiteţi alerta  
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2) Informaţii generale despre prestatorul de servicii  
(secţiunile marcate cu * sunt obligatorii) 
 

a. Tipul de prestator de servicii (*)  

 A. Întreprindere / parteneriat  

 B. Persoană fizică 

 C. Necunoscut  

 

b. Detalii privind prestatorul de servicii  

Denumirea completă a întreprinderii / parteneriatului (* dacă aţi bifat A sau C):  

(text liber)  

Prenumele prestatorului de servicii / al reprezentantului său (* dacă aţi bifat B):  

(text liber) 

Numele prestatorului de servicii / al reprezentantului său (* dacă aţi bifat B):  

(text liber) 

Data naşterii prestatorului de servicii / a reprezentantului său:  

(text liber) 

Locul naşterii prestatorului de servicii / al reprezentantului său:  

(text liber) 

Denumire comercială alternativă (toate denumirile cunoscute):  

(text liber) 

Forma juridică a prestatorului de servicii (* dacă aţi bifat A):  

(consultaţi lista formelor juridice, disponibilă pe site-ul IMI) 

 

c. Ţara de stabilire (*) 

Vă rugăm să indicaţi ţara în care este stabilit prestatorul de servicii 

 Ţara de stabilire este:  

(introduceţi numele statului membru al SEE)  

 Ţara de stabilire este necunoscută 

 

d. Tipul de activitate de prestări servicii  (*) 

Vă rugăm să indicaţi tipul de activitate de prestări servicii furnizată  
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(consultaţi Lista activităţilor de prestări servicii, disponibilă pe site-ul IMI) 

Dacă este nevoie, adăugaţi informații suplimentare:  

(text liber) 

e. Număr de înregistrare 

Număr de identificare fiscală:  

(text liber) 

Registrul Comerțului:  

(text liber) 

Număr de înregistrare profesională:  

(text liber) 

Alt număr de înregistrare:  

(text liber) 

Informații suplimentare despre numărul de înregistrare de mai sus (ex. tipul exact):  

(text liber) 

f. Detaliile de contact ale prestatorului de servicii 

Adresă de e-mail:  

(text liber) 

Număr de telefon: 

(text liber) 

g. Adresa prestatorului de servicii 

Vă rugăm să indicaţi adresa prestatorului 

 Adresă de birou  

 Adresă de corespondență 

Țară: (text liber) 

Regiune: (text liber) 

Judeţ: (text liber) 

Localitate: (text liber) 

Cod poștal: (text liber) 

Strada și numărul: (text liber) 

Informaţii suplimentare (adresă alternativă, detalii de contact):  

(text liber) 
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3) Descrierea detaliată a cazului  
(secţiunile marcate cu * sunt obligatorii) 
 

a. Activităţile vizate de alertă: 

Vă rugăm să indicaţi activităţile vizate de această alertă:  

(consultaţi Lista activităţilor de prestări servicii, disponibilă pe site-ul IMI) 

Dacă este nevoie, furnizați informații suplimentare:  

(text liber) 

Dacă alerta se referă la folosirea unor produse/echipamente în cadrul activităţii de prestări 
servicii, selectaţi tipul produselor/echipamentelor asociate, în mod direct, cu riscul 
invocat:  

(consultaţi Lista tipurilor de maşini/echipamente, disponibilă pe site-ul IMI) 

->Dacă este nevoie, furnizați informații suplimentare (marcă, tip, număr de serie etc.):  

(text liber) 
 

b. Tipul de prejudiciu potenţial (care a fost sau poate fi) cauzat de prestatorul de 

servicii (*) 

 Compromiterea sănătăţii sau a siguranței persoanelor  

 Prejudiciu grav la adresa mediului  

Dacă este nevoie, furnizați informații suplimentare:  

(text liber) 

c. În ţara dumneavoastră a fost deja produs un prejudiciu? (*) 

 Da.  

 Nu, dar există un risc mare ca pericolul să se producă, din următoarele motive.  

Vă rugăm să introduceţi o descriere detaliată a cazului (comportamentul prestatorului de 

servicii, gravitatea şi amploarea prejudiciului potenţial, motivele pentru care există un 

risc real etc.):  

(text liber) 

d. Aveţi motive să credeţi că prestatorul furnizează servicii şi în alte state membre? 

(*) 

 Da. (introduceţi numele statului membru al SEE)  

 Nu 
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Dacă este nevoie, furnizați informații suplimentare:  

(text liber) 

e. Autorităţile competente din ţara dumneavoastră au luat măsuri împotriva 

prestatorului de servicii (pentru a înlătura riscul sau pentru a împiedica 

producerea prejudiciului)?   

 Da.  

 Nu, dar avem în vedere luarea unor măsuri.  

 Nu, nu considerăm necesar să intervenim în acest moment.  

Vă rugăm să explicați:  

(text liber) 

f. Documente justificative (vă rugăm să includeţi orice document sau fotografie care ne-
ar putea ajuta să înţelegem mai bine cazul de faţă):  

Vă rugăm să furnizați mai multe detalii: 

(text liber) 

g. Informaţii suplimentare pe care aţi dori să ni le aduceţi la cunoştinţă: 

Vă rugăm să furnizați mai multe detalii:  

(text liber)  

h. Ţările destinatare 

(introduceţi numele statelor membre SEE care ar trebui să primească această alertă) 

i. Autorităţile destinatare 

Alerta va fi trimisă către „Centrele de primire a alertelor” din ţările destinatare. Acestea o 
vor transmite ulterior autorităţilor relevante de pe teritoriul lor. Puteţi menţiona numele 
uneia sau mai multor autorităţi care, în opinia dumneavoastră, ar trebui să primească 
alerta. Puteţi include şi autorităţi din ţara dumneavoastră.  
 
Vă rugăm să precizaţi (text liber) 

 
 
 


