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Portalul unic digital: un singur loc pentru
toate procedurile administrative

 Ieri  

Acest nou instrument va simplifica interacțiunea dintre cetățeni și
administrațiile publice. Aflați mai multe din articolul nostru.

Foto: Chiheb Chakchouk pe Unsplash
Doriți să obțineți un certificat de naștere sau să solicitați o licență de afaceri?
Procedurile administrative pot fi laborioase, în special cele transfrontaliere. Noul
portal digital unic, aprobat în sesiune plenară pe 13 septembrie, vizează facilitarea
procedurilor administrative celor mai solicitate prin punerea lor la dispoziție online
în toate statele membre.
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Disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene, acest portal unic digital va
face parte din portalul „Europa ta” și va oferi acces la proceduri precum: obținerea
certificatelor de naștere, a cardului european de asigurări de sănătate, a burselor
pentru studii, înregistrarea vehiculelor, obținerea unei licențe comerciale.

  
Marlene Mizzi (S&D, Malta), responsabilă cu raportul în Parlament, a declarat:
„Portalul va permite cetățenilor și întreprinderilor să își gestioneze mai ușor
procedurile administrative online pe un portal unic digital care le va oferi acces la
informații de înaltă calitate.”

 

Portalul unic digital trebuie să ofere cetățenilor și
întreprinderilor servicii digitale reactive, fără

frontiere, la nivel național și european.

 

Marlene Mizzi

  

Statele membre vor trebui să-și modernizeze sistemele astfel încât acestea să fie
disponibile integral online, în limba țării și în cel puțin o limbă suplimentară.
Serviciile online trebuie să fie de înaltă calitate și să fie accesibile utilizatorilor cu
dizabilități.

  
Acest portal vizează simplificarea vieții cetățenilor. O persoană va trebui să trimită
informațiile o singură dată administrației publice, acestea putând fi reutilizate în alte
proceduri.

  
Sistemul online va face ca cetățenii să economisească anual până la 855.000 de
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ore, iar întreprinderile - 11 miliarde, potrivit comisarului european pentru piața
internă, Elżbieta Bieńkowska.

  
Ce urmează

  
Odată ce noile norme sunt aprobate de statele membre și regulamentul intră în
vigoare, administrațiile locale, regionale și naționale vor avea la dispoziție cinci ani
să se adapteze. Însă multe proceduri sunt deja disponibile online sau vor fi
disponibile înainte de data limită.
Mai multe informaţii
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Fișa procedurală

Comunicat de presă

Trenul legislativ

Piața unică digitală

Portalul Europa ta
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