Servicii
04 Furnizare de servicii transfrontaliere (cerere de informaţii privind un prestator de servicii)
Întrebări pentru identificarea prestatorului şi evaluarea activităţii prestate sub formă de servicii transfrontaliere (B1.1)
1. 1

[${SPBusinessName}] este denumirea corectă a prestatorului de servicii? (5)
## - Da
## - Nu. Denumirea comercială corectă este menţionată mai jos:
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Sediul stabilit la [${Q61}] : [${SPSeat}] al prestatorului de servicii corespunde adresei înregistrate de autorităţile publice din ţara
dumneavoastră? (6.1)

1. 2

## - Da.
## - Nu. Sediul social corect este menţionat mai jos:
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Adresa prestatorului de servicii ([${SPAddress}]) corespunde cu cea care a fost înregistrată/ pe care o deţin autorităţile publice din
ţara dumneavoastră? (6.2)

1. 3

## - Da.
## - Nu. Adresa corectă este menţionată mai jos:
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Adresa de e-mail a prestatorului de servicii ([${SPEmailAddress}]) coincide cu cea care a fost înregistrată/ pe care o deţin
autorităţile publice din ţara dumneavoastră? (6.3)

1. 4

## - Da.
## - Nu. Adresa de e–mail corectă este menţionată mai jos:
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Numărul de telefon al prestatorului de servicii ([${SPPhoneNumber}]) coincide cu cel care a fost înregistrat/ pe care îl deţin
autorităţile publice din ţara dumneavoastră? (6.4)

1. 5

## - Da.
## - Nu. Numărul de telefon corect este menţionat mai jos:
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

1. 6

Acest prestator de servicii este stabilit în mod legal în ţara dumneavoastră? (19)
## - Da.
## - Nu. Prestatorul de servicii nu este stabilit pe teritoriul ţării noastre.
## - Nu. Prestatorul de servicii este pe cale de a se stabili în ţara noastră, însă nu au fost finalizate toate procedurile.
## - Nu. Prestatorul de servicii nu mai este stabilit în mod legal pe teritoriul ţării noastre. Detaliile sunt disponibile mai jos:
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Prestatorul de servicii exercită în mod efectiv această activitate ([${Service1}]) de la locul său de stabilire în ţara dumneavoastră?
(găsiţi mai jos informaţii suplimentare despre dispoziţiile specifice privind numele, adresa beneficiarului, data la care serviciile au
fost/vor fi prestate etc.) (23)

1. 7
## - Da

## - Nu. Prestatorul de servicii nu exercită/nu a exercitat aceste activităţi de la locul său de stabilire din ţara noastră.
##

- Am făcut tot ce ne stă în putere pentru a obţine aceste informaţii, dar nu putem afirma definitiv dacă prestatorul de servicii desfăşoară / a desfăşurat într-adevăr
activitatea respectivă. Detaliile sunt disponibile mai jos:

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

1. 8

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) lucrează pentru prestatorul de servicii? (26)
## - Da.
## - Nu. Această persoană nu lucrează pentru acest prestator de servicii.

## - Nu. În trecut, această persoană a lucrat pentru prestatorul de servicii. În prezent, nu mai lucrează pentru acesta.
##

- Am făcut tot ce ne stă în putinţă pentru a obţine aceste informaţii, dar nu putem afirma definitiv dacă această persoană lucrează (într-adevăr) pentru acest prestator
de servicii. Detaliile sunt disponibile mai jos:

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

1. 9

Prestatorul de servicii exercită în mod efectiv activităţi de la locul său de stabilire în ţara dumneavoastră? (22)
## - Da.
## - Nu. Prestatorul de servicii nu prestează activităţi în ţara noastră de la locul său de stabilire.
##

- Am făcut tot ce ne stă în putere pentru a obţine aceste informaţii, dar nu putem afirma definitiv dacă prestatorul de servicii îşi desfăşoară într-adevăr activităţile în
ţara noastră, de la locul său de stabilire. Detaliile sunt disponibile mai jos:

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care este stabilit (B1.2)
Întrebare generală privind exercitarea activităţii (B.1.2.1)
2. 1. 1

Furnizorul de servicii este autorizat să exercite activitatea de [${Service1}] în ţara dumneavoastră? (2)

## - Da. Prestatorul de servicii are dreptul de a exercita această activitate.
## - Da. În principiu, prestatorul de servicii are dreptul de a-şi exercita activitatea, dar are anumite restricţii. Detaliile sunt disponibile mai jos:
## - Nu. Prestatorul de servicii nu are dreptul de a exercita această activitate.
## - Nu. Prestatorul de servicii nu mai are dreptul de a exercita această activitate. Detaliile sunt disponibile mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

2. 1. 2

Din informaţiile pe care le deţineţi, prestatorul de servicii prestează activităţile în mod legal? (27)

## - Da. Nu avem informaţii potrivit cărora această persoană prestează activităţi în mod ilegal.
##

- Nu. Suntem conştienţi de problemele specifice şi, în prezent, studiem cazul. Dacă va fi necesar, vom lua măsurile corespunzătoare şi vă vom informa. Detaliile sunt
disponibile mai jos:

## - Nu, au fost probleme specifice. Am luat măsurile necesare. Furnizorul de servicii are încă dreptul de a-şi exercita activităţile. Detaliile sunt disponibile mai jos:
##

- Nu, au fost probleme specifice. Am luat măsurile necesare. Prestatorul de servicii face obiectul unor restricţii în ceea ce priveşte exercitarea activităţilor sale.
Detaliile sunt disponibile mai jos:

## - Nu. Au fost probleme specifice. Am luat măsurile necesare. Prestatorul de servicii nu mai are dreptul de a-şi exercita activităţile. Detaliile sunt disponibile mai jos:
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:

Întrebare privind activităţile multidisciplinare (B1.2.2)
Prestatorul de servicii respectă legislaţia/normele profesionale atunci când furnizează în comun aceste servicii ([${Service1}] şi
[${Service2}])? (28)

2. 2. 1

## - Da.
## - Nu. Prestatorul de servicii nu are dreptul de a exercita în comun aceste activităţi.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

> Dacă nu, vă rugăm să explicaţi de ce şi să daţi detalii referitoare la (eventualele) măsuri pe care le-aţi luat pentru a vă asigura că
prestatorul de servicii respectă cerinţele respective. (28/2)

2. 2. 2
[

]

Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare (B1.2.3)
2. 3. 1

Prestatorul respectă legislaţia/normele profesionale referitoare la încheierea unei asigurări/constituirea unei garanţii financiare
pentru furnizarea de servicii în ţara dumneavoastră? (29)

## - În ţara noastră nu există cerinţe privind asigurarea/garanţia financiară pentru această activitate.
## - Da. Prestatorul de servicii a adus dovezi privind asigurarea/garanţia financiară (inclusiv pentru prestarea de servicii pe teritoriul ţării dumneavoastră).
##

- Nu. Prestatorul de servicii are obligaţia să constituie o garanție financiară sau să încheie o asigurare. Am luat măsurile necesare pentru a ne asigura că prestatorul
de servicii respectă cerinţele relevante. Detaliile sunt disponibile mai jos:

## - Vom analiza acest aspect cât mai repede posibil şi, dacă va fi necesar, vom lua măsurile care se impun. În acest caz, vă vom comunica măsurile luate.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebare referitoare la cerinţele privind furnizarea de informaţii (B1.2.4)

2. 4. 1

Prestatorul de servicii respectă cerinţele în materie de informare prevăzute de legislaţia/normele profesionale din ţara
dumneavoastră în momentul în care comunică aceste informaţii ([${InformationQ30}]) către beneficiarii serviciilor? (30)

## - Da.
- Prestatorul de servicii este obligat să aducă informaţii suplimentare. Am luat măsurile necesare pentru a ne asigura că prestatorul respectă cerinţele relevante,
conform celor de mai jos.
- Nu, prestatorul de servicii este obligat să aducă informaţii suplimentare. Vom analiza acest aspect cât mai repede posibil şi, dacă va fi necesar, vom lua măsurile
##
care se impun. În acest caz, vă vom comunica măsurile luate.
##

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebări privind comunicarea comercială (B1.2.5)
2. 5. 1

Prestatorul de servicii respectă legislaţia/normele profesionale referitoare la comunicările profesionale atunci când utilizează acest
tip de comunicare ([${CommunicationQ31}])? (a se vedea linkul/documentul din anexă la cerere) (31)

## - În ţara noastră nu există cerinţe privind comunicările comerciale pentru această activitate.
## - Da. Prestatorul de servicii respectă legislaţia/normele profesionale referitoare la comunicările comerciale.
- Nu, prestatorul de servicii nu este autorizat să utilizeze această comunicare comercială. Am luat măsurile necesare pentru a ne asigura că prestatorul de servici
respectă cerinţele relevante, conform celor de mai jos.
- Nu, furnizorul de servicii nu are dreptul de a utiliza această comunicare comercială. Vom analiza acest aspect cât mai repede posibil şi, dacă va fi necesar, vom lua
##
măsurile care se impun. În acest caz, vă vom comunica măsurile luate.
##

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

2. 5. 2

Prestatorul de servicii respectă legislaţia ţării dumneavoastră/normele profesionale referitoare la comunicările comerciale atunci
când apelează la acest mijloc de comunicare ([${MediaQ32}])? (32)

## - În ţara noastră nu există cerinţe privind comunicările comerciale pentru această activitate.
## - Da. Prestatorul de servicii respectă legislaţia noastră/normele profesionale referitoare la comunicările comerciale prin acest mijloc de comunicare.
- Nu, prestatorul de servicii nu este autorizat să utilizeze acest mijloc de comunicare în masă. Am luat măsurile necesare pentru a ne asigura că prestatorul de
servicii respectă cerinţele relevante, conform celor de mai jos.
- Nu, prestatorul de servicii nu este autorizat să utilizeze acest mijloc de comunicare. Vom analiza acest aspect cât mai repede posibil şi, dacă va fi necesar, vom lua
##
măsurile necesare. În acest caz, vă vom comunica măsurile luate.
##

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebare privind echipamentul de lucru (B1.2.6)
2. 6. 1

Echipamentul/Utilajul [${Machine}] No.:[${MachineNoQ33}] pe care prestatorul de servicii îl utilizează atunci când prestează servicii
în ţara dumneavoastră respectă cerinţele privind controlul tehnic prevăzute în legislaţia dumneavoastră? (33)

## - Da.
## - Pentru acest tip de utilaj/echipament, în ţara noastră nu există cerinţe privind controalele tehnice.
## - Vom analiza acest aspect cât mai repede posibil şi, dacă va fi necesar, vom lua măsurile care se impun. În acest caz, vă vom comunica măsurile luate.
- Nu. Utilajul/echipamentul nu este conform cerinţelor noastre. Am luat acţiunile/măsurile necesare pentru a ne asigura că utilajul/echipamentul nu este pus în
funcţionare fără a fi supus controalelor necesare.
- Nu, utiliajul/echipamentul nu este conform cerinţelor noastre. Vom analiza acest aspect cât mai repede posibil şi, dacă va fi necesar, vom lua măsurile care se
##
impun. În acest caz, vă vom comunica măsurile luate.
##

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebări privind respectarea de către prestator a cerinţelor aplicabile în ţara în care îşi desfăşoară activitatea (B1.3)
Întrebări privind persoanele autorizate să reprezinte prestatorul (B.1.3.1)
3. 1. 1

[${SomebodyQ8}] (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia?
(8.1)

## - Da.
## - Nu. Această persoană nu este mandatată/autorizată să acţioneze în numele prestatorului de servicii.
##

- Nu. Această persoană nu este mandatată/autorizată să acţioneze pe cont propriu în numele prestatorului de servicii. Această persoană este mandatată/autorizată
numai pentru a acţiona împreună cu o altă persoană, conform celor de mai jos:

## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 2

> Dacă da, specificaţi în ce calitate: (8.1/1)

## - În calitate de director
## - În calitate de delegat

## - În calitate de reprezentant comercial autorizat
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:

3. 1. 3

[${SomebodyQ8}] (nume şi prenume) este mandatat(ă)/autorizat(ă) să reprezinte prestatorul sau să ia măsuri în numele acestuia
împreună cu [${SomebodyElseQ82}] (nume şi prenume)? (8.2)

## - Da
## - Nu. Această persoană nu este mandatată/autorizată să acţioneze în numele prestatorului de servicii.
## - Nu. Această persoană este mandatată/autorizată numai pentru a acţiona împreună cu o altă persoană. Numele este menţionat mai jos.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 4

> Dacă da, specificaţi în ce calitate: (8.2/1)

## - În calitate de director
## - În calitate de delegat
## - În calitate de reprezentant comercial autorizat
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:

3. 1. 5

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice natura activităţii profesionale în numele prestatorului de servicii?
(9.1)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 6

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să modifice informaţiile înscrise într-un registru al întreprinderilor în numele
prestatorului de servicii? (9.2)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 7

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă întreprinderea în numele prestatorului de servicii? (9.3)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 8

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să întreprindă această acţiune: încetarea activității/lichidarea întreprinderii în
numele prestatorului de servicii? (9.5)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 9

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să emită o procură în numele prestatorului de servicii? (9.6)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 10

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze o sucursală în numele prestatorului de servicii? (9.7)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 11

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să solicite demararea procedurii de insolvabilitate în numele prestatorului de
servicii? (9.9)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 12

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să vândă bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii? (9.10)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 13

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze situaţia financiară anuală în numele prestatorului de servicii?
(9.12)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 14

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să încheie contracte în valoare de [${ValueQ910}] [${Currency}] în numele
prestatorului de servicii? (9.14)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 15

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să efectueze plăţi în valoare de [${ValueQ911}] [${Currency}] în numele
prestatorului de servicii? (9.15)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 16

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să facă acest demers în numele prestatorului de servicii? [${ActQ912}] (9.16)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 17
## - Da
## - Nu

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să închirieze societatea în numele prestatorului de servicii? (9.4)

## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 18

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să înfiinţeze un sediu secundar în numele prestatorului de servicii? (9.8)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 19

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să achiziţioneze bunuri imobiliare în numele prestatorului de servicii? (9.11)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 1. 20

[${SomebodyQ9}] (nume şi prenume) este abilitat(ă) să semneze declaraţii financiare în numele prestatorului de servicii? (9.13)

## - Da
## - Nu
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece aceste informaţii nu sunt înregistrate în ţara noastră.
## - Nu putem confirma acest lucru, deoarece, din câte ştim, aceste informaţii nu sunt în posesia vreunei autorităţi publice din ţara noastră.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebări privind buna reputaţie a prestatorului (B1.3.2)
[${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] a făcut obiectul unor măsuri administrative sau disciplinare care aduc atingere competenţei sau
credibilităţii sale profesionale în ţara dumneavoastră? (doar în relaţie cu măsurile care nu mai pot face obiectul unei acțiuni în fața
instanțelor judecătorești) (10)

3. 2. 2

##

- Da Această persoană nu a făcut obiectul unor măsuri administrative sau disciplinare care aduc atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale, conform
celor de mai jos.

## - Nu.
## - Din informaţiile pe care le deţinem, această persoană nu face obiectul vreunor măsuri administrative sau disciplinare de acest tip.
## - În baza legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor (a se vedea mai jos trimiterea la legea respectivă), nu putem răspunde la această întrebare.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 2. 3

> Dacă da, specificaţi ce fel de măsuri au fost luate şi când (10/1):
[

]

În baza informaţiilor care figurează în registrul penal din ţara dumneavoastră, [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}] a făcut obiectul
unei sancţiuni penale (definitive) care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale (numai în cazul unor măsuri
care nu mai pot fi atacate în justiţie şi care sunt încă active la adresa sa)? (11)

3. 2. 4

- Da Această persoană a făcut obiectul unei sancţiuni penale care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale şi nu mai poate fi atacată în justiţie
(şi care este încă în vigoare la adresa sa).
- Nu. Această persoană nu a făcut obiectul vreunei sancţiuni penale care priveşte în mod direct competenţa sau credibilitatea sa profesională şi nu mai poate face
##
obiectul unei acțiuni în fața instanțelor judecătorești (şi care este încă în vigoare).
##

## - În ţara noastră, nu există sancţiuni penale pentru persoanele juridice (în cazul persoanelor juridice).
## - În baza legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor (a se vedea mai jos trimiterea la legea respectivă), nu putem răspunde la această întrebare.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 2. 5

> Dacă da, specificaţi: (inclusiv dispoziţia din legislaţia naţională în baza căreia această persoană a fost găsită vinovată) (11/1)
[

]

Întrebare privind solvabilitatea prestatorului (B1.3.3)

Prestatorul de servicii este înscris într-un registru al datornicilor, a fost declarat insolvabil/falimentar în ţara dumneavoastră sau
face obiectul vreunei proceduri de insolvabilitate/faliment (numai în cazul în care măsura este încă activă la adresa sa, de exemplu
în caz de insolvabilitate în curs sau efectivă)? (12)

3. 3. 1

## - Da.
## - Am făcut verificările necesare şi nu există indicii potrivit cărora prestatorul de servicii este insolvabil/falimentar.
## - Nu.
## - În baza legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor (a se vedea mai jos trimiterea la legea respectivă), nu putem răspunde la această întrebare.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 3. 2

> Dacă da, furnizaţi informaţii suplimentare. (12/1)

## - Prestatorul de servicii figurează în registrul datornicilor.
## - Prestatorul de servicii a fost declarat insolvabil/falimentar. Decizia este finală.
## - Prestatorul de servicii a fost declarat insolvabil/falimentar. A fost introdus un apel cu privire la această decizie.
## - Au fost instituite proceduri privind insolvabilitatea/falimentul.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:

3. 3. 3

>> Când? (12/1/1)
[

]

3. 3. 4

>> Când? (12/1/2)
[

]

3. 3. 5

>> Dacă este posibil, menţionaţi data la care este prevăzută decizia privind apelul introdus: (12/1/3)
[

]

3. 3. 6

>> Când? (12/1/4)
[

]

3. 3. 7

> În baza verificărilor pe care le-am efectuat (12/2)

## - Putem confirma faptul că prestatorul de servicii nu este înscris în registrul datornicilor.
## - Putem confirma faptul că această persoană nu a fost declarată insolvabilă/falimentară în ţara noastră.
## - Putem confirma faptul că nu a fost iniţiată nicio procedură privind insolvabilitatea/falimentul pentru acest prestator de servicii.
## - Nu putem confirma definitiv faptul că prestatorul de servicii nu este înscris în registrul datornicilor.
## - Nu putem confirma definitiv faptul că această persoană nu a fost declarată insolvabilă/falimentară în ţara noastră.
## - Nu putem confirma definitiv faptul că nu a fost iniţiată nicio procedură privind insolvabilitatea/falimentul pentru acest prestator de servicii, din următoarele motive:

Întrebare privind asigurarea/garanţiile financiare (B1.3.4)
3. 4. 1

Organismul de creditare/asigurare [${InstNameQ13}] este autorizat să-şi desfăşoare activitatea în ţara dumneavoastră?
(documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă la cerere). (13)

## - Da
## - Nu
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebare privind certificarea (B1.3.5)
3. 5. 1

Organismul de evaluare a conformităţii/Prestatorul [${BodyNameQ14}] este acreditat/desemnat/autorizat să presteze servicii de
evaluare sau de certificare a conformităţii în ţara dumneavoastră? (documentul trimis de prestatorul de servicii se găseşte în anexă
la cerere). (14)

## - Da.
- Nu. Organismul/prestatorul de servicii nu este acreditat/desemnat/autorizat să presteze servicii de evaluare sau certificare a conformităţii/să presteze acest serviciu
de evaluare sau certificare a conformităţii.
- Organismul/Prestatorul este stabilit în mod legal pe teritoriul ţării noastre, însă noi nu acredităm/numim/autorizăm organismele/prestatorii să efectueze servicii de
##
evaluare sau de certificare a conformităţii.
##

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebare privind echipamentul de lucru (B1.3.6)

[${BodyNameQ15}] este autorizat(ă) să efectueze controale tehnice pentru echipamentele de lucru în ţara dumneavoastră? Prestatorul de servicii a furnizat acest document pentru a dovedi că acest organism a efectuat controlul tehnic pentru
echipamentul/utilajul [${Machine}] nr. [${MachineNoQ15}]. (15)

3. 6. 1

## - Da.
## - Nu. Organismul nu este autorizat să efectueze astfel de controale tehnice.
## - Organismul este stabilit în mod legal pe teritoriul ţării noastre, însă noi nu acordăm autorizaţii pentru efectuarea controalelor tehnice de acest tip.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebări generale privind documentele doveditoare (B1.3.7)
3. 7. 1

Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de o autoritate competentă din ţara dumneavoastră? (16.1)

## - Da.
## - Nu. Documentul nu a fost eliberat de o autoritate competentă din ţara noastră.
## - Documentul nu este autentic / este contrafăcut.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Exemplarul din anexă corespunde unui document eliberat de autoritatea competentă [${AuthorityName}] din ţara dumneavoastră ?
(16.2)

3. 7. 2

## - Da.
## - Nu. Documentul nu a fost eliberat de această autoritate competentă.
## - Documentul nu este autentic / este contrafăcut.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 7. 3

Informaţiile prevăzute în documentul din anexă sunt exacte? (17)

## - Da.
## - Nu. Informaţiile sunt inexacte. Detaliile sunt disponibile mai jos:
## - Nu. Conţinutul documentului era corect în momentul emiterii acestuia, dar acum nu mai este. Detaliile sunt disponibile mai jos:
##

- Documentul nu a fost eliberat de o autoritate competentă din ţara noastră şi, din câte ştim, informaţiile nu sunt înregistrate în ţara noastră şi nu sunt în posesia
vreuneia dintre autorităţile noastre publice.

## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 7. 4

Documentul din anexă / documentul care corespunde exemplarului din anexă este încă valid la data de [${DateQ18}]? (18)

## - Da.
## - Nu. Valabilitatea documentului a expirat.
##

- Documentul nu a fost eliberat de o autoritate competentă din ţara noastră şi, din câte ştim, informaţiile nu sunt înregistrate în ţara noastră şi nu sunt în posesia
vreuneia dintre autorităţile noastre publice.

## - Documentul nu este autentic / este contrafăcut.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 7. 5

> Dacă valabilitatea documentului a expirat, specificaţi data: (18/2)
[

3. 2. 1. 1

]

În cazul Țărilor de Jos, toate cererile referitoare la sancțiuni penale trebuie adresate autorității competente de resort, denumită
DIENST JUSTIS. Se completează un formular standard, care se anexează la această cerere pentru a permite DIENST JUSTIS să
răspundă la întrebările de mai jos. <A href= http://www.justitie.nl/vog target=_blank>Faceți clic aici</A> pentru a descărca
formularul.<br><br> În baza informațiilor care figurează în registrul penal din țara dumneavoastră, [$WhoQ11] [name: $NameQ11] a
făcut obiectul unei sancțiuni penale (definitive) care aduce atingere competenței sau credibilității sale profesionale (numai în cazul
unor măsuri care nu mai pot fi atacate în justiție și care sunt încă în vigoare la adresa sa)? (11)<br><br><p
style="color:#A00000">Informațiile comunicate sunt sensibile. Prin urmare, se recomandă ca persoanele care se ocupă de
gestionarea cazului să solicite acest tip de informații numai dacă sunt absolut necesare şi direct legate de exercitarea activității
profesionale sau de prestarea unui anumit serviciu. </p>

- Da. Această persoană a făcut obiectul unei sancțiuni penale care aduce atingere competenței sau credibilității sale profesionale și care nu mai poată fi atacată în
justiție (și care este încă în vigoare la adresa sa).
- Această persoană nu a făcut obiectul vreunei sancțiuni penale care privește în mod direct competența sau credibilitatea sa profesională și care să mai poată fi
##
atacată în justiție (și care să fie încă în vigoare la adresa sa).
##

## - În țara noastră, nu există sancțiuni penale pentru persoanele juridice (în cazul persoanelor juridice).

## - În baza legislației în vigoare privind protecția datelor (a se vedea mai jos trimiterea la legea respectivă), nu putem răspunde la această întrebare.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 2. 1. 2

> Dacă da, specificați: (inclusiv dispoziția din legislația națională în baza căreia această persoană a fost găsită vinovată) (11/1)

[

]

Întrebări
Puteţi confirma faptul că prestatorul de servicii exercită aceste servicii ([${Service1}]) în ţara dumneavoastră şi ne puteţi trimite
toate informaţiile utile pentru a putea lua măsurile care se impun, după caz? (45)

4. 1

## - Da. Prestatorul de servicii prestează într-adevăr aceste servicii în ţara noastră. Detaliile sunt disponibile mai jos:
## - Nu. Am verificat acest aspect, dar nu am găsit nicio dovadă potrivit căreia prestatorul de servicii oferă aceste servicii în ţara noastră.
## - Am făcut tot ce ne stă în putere pentru a obţine aceste informaţii, dar nu putem afirma definitiv dacă prestatorul de servicii prestează aceste servicii în ţara noastră.
## - Am făcut tot ce ne stă în putere, dar nu am găsit prestatorul de servicii.
## - Am acţionat în limitele atribuţiilor conferite autorităţilor noastre competente, dar nu am putut obţine această informaţie.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Puteţi confirma faptul că prestatorul de servicii prestează în comun aceste servicii ([${Service1}] şi [${Service2}]) în ţara
dumneavoastră şi ne puteţi trimite toate informaţiile utile pentru a putea lua măsurile care se impun, după caz? (46)

4. 2

## - Da. Prestatorul de servicii prestează într-adevăr aceste servicii în comun, în ţara noastră.
## - Nu. Am verificat acest aspect, dar nu am găsit nicio dovadă potrivit căreia prestatorul de servicii furnizează aceste servicii în comun în ţara noastră.
##

- Am făcut tot ce ne stă în putere pentru a obţine aceste informaţii, dar nu putem afirma definitiv dacă prestatorul de servicii furnizează aceste servicii în comun în
ţara noastră.

## - Am făcut tot ce ne stă în putere, dar nu am găsit prestatorul de servicii.
## - Am acţionat în limitele atribuţiilor conferite autorităţilor noastre competente, dar nu am putut obţine această informaţie.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Puteţi confirma faptul că prestatorul de servicii utilizează acest utilaj/echipament ([${Machine}] nr. [${MachineNoQ47}] atunci când
prestează servicii în ţara dumneavoastră şi ne puteţi trimite toate informaţiile utile pentru a putea lua măsurile care se impun, după
caz? (47)

4. 3

## - Da. Prestatorul de servicii utilizează într-adevăr acest utilaj/echipament atunci când prestează servicii în ţara noastră.
- Nu. Am verificat acest aspect, dar nu am găsit nicio dovadă potrivit căreia prestatorul de servicii utilizează acest utilaj/echipament atunci când prestează servicii în
ţara noastră.
- Am făcut tot ce ne stă în putere pentru a obţine aceste informaţii, dar nu putem afirma definitiv dacă prestatorul de servicii utilizează acest utilaj/echipament în ţara
##
noastră.
##

## - Am făcut tot ce ne stă în putere, dar nu am găsit prestatorul de servicii.
## - Am făcut tot ce ne stă în putere, dar nu am găsit utilajul.
## - Am acţionat în limitele atribuţiilor conferite autorităţilor noastre competente, dar nu am putut obţine această informaţie.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

Întrebări cu privire la date sensibile*

3. 2. 2

##

[${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] a făcut obiectul unor măsuri administrative sau disciplinare care aduc atingere competenţei sau
credibilităţii sale profesionale în ţara dumneavoastră? (doar în relaţie cu măsurile care nu mai pot face obiectul unei acțiuni în fața
instanțelor judecătorești) (10)
- Da Această persoană nu a făcut obiectul unor măsuri administrative sau disciplinare care aduc atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale, conform
celor de mai jos.

## - Nu.
## - Din informaţiile pe care le deţinem, această persoană nu face obiectul vreunor măsuri administrative sau disciplinare de acest tip.
## - În baza legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor (a se vedea mai jos trimiterea la legea respectivă), nu putem răspunde la această întrebare.
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 2. 4

În baza informaţiilor care figurează în registrul penal din ţara dumneavoastră, [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}] a făcut obiectul
unei sancţiuni penale (definitive) care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale (numai în cazul unor măsuri
care nu mai pot fi atacate în justiţie şi care sunt încă active la adresa sa)? (11)

##

- Da Această persoană a făcut obiectul unei sancţiuni penale care aduce atingere competenţei sau credibilităţii sale profesionale şi nu mai poate fi atacată în justiţie
(şi care este încă în vigoare la adresa sa).

##

- Nu. Această persoană nu a făcut obiectul vreunei sancţiuni penale care priveşte în mod direct competenţa sau credibilitatea sa profesională şi nu mai poate face
obiectul unei acțiuni în fața instanțelor judecătorești (şi care este încă în vigoare).

## - În ţara noastră, nu există sancţiuni penale pentru persoanele juridice (în cazul persoanelor juridice).
## - În baza legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor (a se vedea mai jos trimiterea la legea respectivă), nu putem răspunde la această întrebare.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:
## - Autoritatea mea nu este abilitată să răspundă la această întrebare. Vă rugăm să adresați întrebarea autorității (sau coordonatorului IMI) de mai jos.

3. 3. 2

Dacă da, furnizaţi informaţii suplimentare. (12/1)

## - Prestatorul de servicii figurează în registrul datornicilor.
## - Prestatorul de servicii a fost declarat insolvabil/falimentar. Decizia este finală.
## - Prestatorul de servicii a fost declarat insolvabil/falimentar. A fost introdus un apel cu privire la această decizie.
## - Au fost instituite proceduri privind insolvabilitatea/falimentul.
## - Altul/alta, după cum se arată mai jos:

3. 3. 3

Când? (12/1/1)
[

3. 3. 4

]

Când? (12/1/2)
[

3. 3. 5

]

Dacă este posibil, menţionaţi data la care este prevăzută decizia privind apelul introdus: (12/1/3)
[

3. 3. 6

]

Când? (12/1/4)
[

]

* Unele întrebări pot viza date considerate sensibile de legislaţia anumitor state membre, dar nu neapărat şi de Directiva privind protecţia datelor

