
În cadrul evenimentului vor exista prezentări/dezbateri si privind anumite aspecte relevante pentru 
reprezenantii in domeniul constructiilor,,Dorim un contact  direct cu reprezentanti ai mediului de afaceri 
din Ro din sfera activitatilor in domeniul constructiilor care presteaza activitati tranfrontalier sau care s-
au stabilit intr-un stat membru UE/SEE, pentru a le putea transmite invitatia la conferinta mentionata. 
 
 
Cu titlu informal, regasiti atasat draftul agendei (care mai poate suferi modificari), textul invitatiei 
oficiale, precum si o scurta prezentare pentru grupul tinta mentionat: 
 
 

 „Ministerul Afacerilor Europene, în calitatea sa de coordonator naţional al procesului de 
implementare a Sistemului de informare al Pietei Interne - IMI şi de coordonator de arie 
legislativă pentru componenta servicii a acestuia, are deosebita plăcere de a vă invita la 
Conferinţa de Promovare a Sistemului IMI S în România, care va avea loc în data de 11 
aprilie 2012, la Camera de Comerţ si Industrie a României, începând cu ora 10:30.  

Evenimentul organizat în colaborare cu Camera de Comerţ si Industrie a României se 
desfăşoară în cadrul proiectului „Crearea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii 
în România” şi are ca obiectiv promovarea Sistemului IMI, ca instrument menit să asigure 
funcţionarea reală şi eficientă a mecanismului de cooperare atât cu statele membre UE, cât şi 
între autorităţile române. 

Conferinţa organizată de Ministerul Afacerilor Europene reprezintă o oportunitate pentru 
reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor publice, ai partenerilor sociali, precum şi ai 
asociaţiilor ori organizaţiilor profesionale, avand atribuţii de reglementare şi control ale 
activităţilor de servicii ce intră în sfera de aplicare a  Directivei 2006/123/CE privind 
serviciile în cadrul Pieţei Interne si a legislaţiei naţionale armonizate, respectiv OUG 
nr.49/2010 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza 
servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.68/2010, din 
perspectiva cunoaşterii şi conştientizării obligaţiilor ce revin României, în calitate de stat 
membru UE, în contextul  implementării acestui act normativ european complex.  

 
La reuniune se vor prezenta si implicatiile Directivei Servicii in domeniul constructiilor 

precum si concluziile exerciţiului demarat de COM,  intitulat „test de performanţă” care a 
avut ca scop identificarea modului în care diferite acte normative europene sunt aplicate şi 
funcţionează în practică corelat cu prevederile Directivei 2006/123/CE privind serviciile în 
cadrul pieţei interne (Directiva Servicii),  
Unul dintre aceste scenarii se referă la activităţile de servicii în domeniul construcţiilor  şi 
are ca scop identificarea modului în care prevederile Directivei Servicii se aplică corelat cu 
prevederile Directivei 2006/114/CE privind publicitatea înşelătoare şi comparativă, 
Directivei 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor, Regulamentului 
842/2006/CE privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră, Regulamentului 1013/2006/CE 
privind transferurile de deşeuri şi  Directivei 2000/31/CE privind comerţul electronic. In 
cuprinsul acestui exerciţiu s-a încercat acoperirea unui număr cât mai mare de subsectoare de 
activităţi, dar şi profesii reglementate în acest domeniu si nu s-a operat o distincţie între 
prestare transfrontalieră şi stabilire, activităţile în construcţii desfăşurându-se frecvent în 
contextul prestării transfrontaliere. 
 

In acest context, consideram utila participarea reprezentanţilor mediului de afaceri in 
domeniul construcţiilor, având în vedere  si obiectivul evenimentului – acela de a oferi 
posibilitatea cetăţenilor ori mediului de afaceri interesati de instrumentele pe care Comisia 
Europeană le pune la dispoziţia acestora de a se informa asupra drepturilor, beneficiilor si 
oportunităţilor oferite de Piaţa Internă în acest context, şi în special asupra avantajelor 
utilizării IMI de către autorităţile competente din statele membre.” 



 
Mulţumim anticipat pentru sprijin si va stăm la dispoziţie pentru orice alte informaţii. 
 

Ramona-Maria Ciucă 

________________________________________ 

Consilier pentru afaceri europene 

Ministerul Afacerilor Europene 

Directia Drept European şi Armonizare Legislativă 

 
 

Prezentul mesaj este confidenţial şi aparţine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - 
Inspectoratul de Stat în Construcţii. El se adresează numai persoanei menţionate ca destinatar, 
precum şi altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă 
aducem la cunoştinţă că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza 
prezentei informaţii sunt strict interzise şi atrag răspunderea juridică. Dacă aţi primit acest mesaj dintr-
o eroare, vă rugăm să ne anunţaţi imediat, ca răspuns la mesajul de faţă, şi să-l ştergeţi apoi din 
sistemul dumneavoastră. Apreciem şi vă mulţumim pentru cooperare. 
 
This message is confidential and it is property of the Ministry of Regional Development and Tourism - 
State Inspectorate for Construction. It is exclusively destined to the person mentioned as addressee, 
as well as to any other person authorized to receive it. In case you are not the intended addressee, we 
hereby inform you that the disclosure, copying or distribution of the present information, or the initiation 
of any action based on it, are strictly forbidden and determine legal responsibility. If you have received 
it by mistake please let us know by reply and then delete it from your system. We appreciate your 
cooperation. Thank you! 


