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Transpunerea legislației 

În 2016, statele membre au trebuit să transpună 66 de directive noi – o sarcină mai 

laborioasă decât în 2015 (47 de directive) și 2017 (39 de directive). Acest volum neobișnuit a 

provocat mari dificultăți în transpunerea la timp a directivelor, prin urmare, pentru 

majoritatea statelor membre, deficitul de transpunere a crescut în mod semnificativ. Tabloul 

de bord actual arată că situația revine la normal, chiar dacă dificultățile menționate se 

reflectă încă în rezultatele mai multor state membre. 

Deficit de transpunere: 1,5 % (la ultimul raport: 2 %) – o scădere semnificativă cu 0,5 

puncte procentuale. Este unul dintre cele 13 state membre ale căror scor depășește pragul de 

1,0 % (statul membru care înregistrează al doilea cel mai ridicat nivel de deficit de 

transpunere), dar în curs de reducere a deficitului cauzat de creșterea volumului din 2016. 

România are un deficit de transpunere de 43 % pentru cele 14 directive care au avut o dată de 

transpunere în cele 6 luni anterioare datei-limită pentru calcul (1.6.2017-30.11.2017). Acest 

lucru arată că statul membru are mari dificultăți în monitorizarea transpunerii la timp a 

directivelor. 

Media UE = 0,9 %; Obiectiv propus (în Actul privind piața unică) = 0,5 %  

Directive restante: 16 (la ultimul raport: 20) printre care 4 în sectorul serviciilor financiare și 

4 în domeniul mediului. Directiva privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de 

plăți și de decontare a titlurilor de valoare este acum transpusă, deci România nu mai are 

directive restante de mai mult de 2 ani. 

Întârzierea medie:  9,1 luni (la ultimul raport: 7,1 luni) – o creștere semnificativă, cu 2 luni. 

România nu mai are directive restante de mult timp (adică cel puțin 2 ani). Majoritatea 

directivelor restante (11 din 16) au o întârziere de transpunere de sub 12 luni. Cu toate 

acestea, cele 5 directive rămase au o întârziere de 1 până la 2 ani și cântăresc mult în 

întârzierea medie. 

Media UE = 8,7 luni  

Deficit de conformitate: 0,3 % (la ultimul raport: 0,4 %) – în scădere ușoară. România se 

află într-un grup de 9 state membre care se situează sub media UE și sub obiectivul propus 

(0,5 %). 

Media UE = 0,6 %; Obiectiv propus (în Actul privind piața unică) = 0,5 %  
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Încălcări 

Cazuri în curs: 21 (6 cazuri noi, inclusiv 3 în sectorul mediului și 3 cazuri închise; la ultimul 

raport: 18 cazuri în curs) – numărul de cazuri a crescut cu 3, dar rămâne sub media UE la 

cazurile legate de piața unică. 

(Media UE = 24 de cazuri)  

Sectoare problematice: mediu (10 cazuri = 48 % din totalul cazurilor în curs), din care 5 

cazuri legate de gestionarea deșeurilor și 4 legate de poluarea atmosferică. 

Durata medie de soluționare a cazurilor: 31,5 luni pentru cele 19 cazuri care nu au fost 

încă înaintate Curții (la ultimul raport: 33,9 luni) – o scădere cu 2,4 luni. România a trecut de 

pe locul 13 din lista statelor membre cu durata cea mai scurtă de soluționare pe locul 7. 

România are 6 cazuri care nu au fost încă înaintate Curții și sunt pe rol de 3 până la 7 ani; 

celelalte 13 cazuri sunt pe rol de mai puțin de 3 ani (în medie, de 16,9 luni). 

(Media UE = 39,8 luni) 

Respectarea hotărârilor pronunțate de Curte: niciun caz în acest stadiu al procedurii și 

închis în ultimii 5 ani (la ultimul raport: idem). 

(Media UE = 23,6 luni)  
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Instrumentul „EU Pilot” 

Timpul mediu de reacție al României depășește în prezent cu puțin sub 2 săptămâni pragul de 

70 de zile vizat de „EU Pilot”. 

 

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) 

Rezultate – Rezultatele României sunt acum foarte bune. 

 Se constată noi îmbunătățiri ale rezultatelor, în pofida volumului foarte mare de cereri 

primite. (13 % din totalul cererilor din IMI sunt trimise României) 

 3 dintre cei 5 indicatori arată o îmbunătățire continuă în ultimii 4 ani. 

 Viteza de răspuns la cereri s-a îmbunătățit din nou, dar rămâne sub media UE. 

 În 2017, România a primit 336 de cereri în domeniul detașării lucrătorilor (11 % din 

totalul cererilor în acest domeniu) și a trimis doar 13 cereri. 
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EURES 

Furnizor național: ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) 

Consilieri EURES (la nivel național): 44 

Rezultate: bune 

 

Europa ta 

Serviciu echivalent la nivel național? Nu există 

Portal național în RO, EN, FR: https://edirect.e-guvernare.ro  

Activitățile României în această perioadă  

 a participat activ la lucrările comitetului editorial 

 a răspuns la majoritatea cererilor de informații pentru site-ul „Europa ta” 

 a făcut trimiteri la site-ul „Europa ta” pe site-urile naționale; nu a raportat vreo 

activitate promoțională 

Măsuri recomandate  

Recomandăm ca România să continue: 

 să asigure reprezentarea în cadrul comitetului editorial 

 să participe la reuniunile comitetului de două ori pe an 

 să furnizeze, la cerere, informații privind modul în care statul pune în aplicare normele 

privind piața unică 

 să facă trimiteri la site-ul „Europa ta” pe site-urile naționale 

Recomandăm ca România să facă eforturi pentru: 

 a completa informațiile cu privire la modul în care aplică normele privind piața unică 

(de ex. în ceea ce privește mașinile de serviciu) 

 a populariza site-ul „Europa ta” în rândul autorităților naționale și al potențialilor 

utilizatori finali 

 

SOLVIT 

 Număr de cazuri – mediuCazuri trimise: 66 (în 2016, 60 de cazuri) 

Cazuri primite: 76 (în 2016, 73 de cazuri) 

 Rata de soluționare: 99 % (în 2016, 99 % ) 

 Durata medie de procesare (ca centru de origine) 

Răspuns în 7 zile: 81 % (în 2016, 62 %) – rezultat bunCazuri pregătite în 30 de zile: 

80 % (în 2016, 69 %) – rezultat bun  

http://www.anofm.ro/
http://www.edirect.e-guvernare.ro/
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 Durata medie de procesare (ca centru responsabil) Cazuri închise în 10 săptămâni: 

80 % (față de 77 % în 2016) – rezultat bun  

 PersonalContinuitate – personal experimentat  

Resurse umane suficiente pentru numărul de cazuri? Da  

 

Sistemul de informare privind reglementările tehnice 

 

 

Ghișeele unice 

 11 din cele 20 de proceduri analizate (3 nu există) sunt disponibile on-line prin 

intermediul ghișeelor unice. 

 Procedurile on-line legate de înregistrarea unei societăți sunt disponibile pentru 

utilizatorii transfrontalieri, deși utilizarea eID și a semnăturii electronice și plata 

taxelor nu este posibilă în cadrul altor proceduri. 

 O gamă largă de informații este disponibilă în altă limbă. 

 Reacțiile utilizatorilor sunt colectate și gestionate în legătură cu toate serviciile. 

 Ce poate fi îmbunătățit: 

o accesul on-line la toate etapele procedurilor; 

o accesibilitatea transfrontalieră la procedurile on-line; 

o procedurile ar trebui explicate mai detaliat. 

 

Achiziții publice 

În general, rezultatele obținute de România în 2017 au fost nesatisfăcătoare. Pentru mai 

multe informații, inclusiv despre metodologia aplicată, consultați secțiunea privind rezultatele 

în domeniul achizițiilor publice. 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_archives/2018/07/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/_archives/2018/07/performance_per_policy_area/public_procurement/index_en.htm
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Servicii poștale 

Pentru a facilita analiza, țările UE au fost împărțite în 3 grupe, pe baza PIB-ului în valoare 

absolută pe cap de locuitor și a datei aderării la UE, după metoda utilizată în studiul privind 

sectorul poștal din UE pe perioada 2010-2013 :  

 Țările vestice – Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, 

Luxemburg, Regatul Unit, Suedia și Țările de Jos  

 Țările sudice – Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia și Spania 

 Țările estice – Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, 

Slovacia, Slovenia și Ungaria 

Timpul de tranzit Z+1: Calitatea serviciilor a fost cu mult sub obiectivul național (85 %), pe 

toată durata perioadei de evaluare. Indicatorul pentru timpul de tranzit s-a situat la valoarea de 

33,1 % în 2016. 

Obiectivul pentru România este de 85 %. 

Pentru unele țări, cifrele de referință pentru perioada precedentă pot fi ușor diferite față de 

valorile din ultimul tablou de bord, ca urmare a actualizărilor furnizate ulterior de țările în 

cauză. 

 

Comerț cu bunuri și servicii 

Integrarea comercială a României în piața unică în cazul bunurilor este peste media UE, în 

timp ce în cazul serviciilor, integrarea comercială este ușor sub media UE. În 2016, ambii 

indicatori au înregistrat o ușoară creștere. 

 

 

http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130821_wik_md2013-final-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/20130821_wik_md2013-final-report_en.pdf
javascript:void(0)
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Investiții străine directe (ISD) 

În 2016, partea României din fluxurile de intrare a investițiilor străine directe în UE a rămas 

neschimbată, iar cea a fluxurilor de ieșire a scăzut ușor. Ponderea stocului de ISD a rămas 

neschimbată. 

 


