
SISOP

Sistemul 
de Soluţionare 
a Problemelor 

cauzate de încălcarea legislaţiei 
UE de către autorităţile 
administraţiei publice locale

Aplicarea 
corectă 

a dreptului 
european 

la nivel local

Mai puţină 
birocraţie

Mai aproape 
de cetăţeni şi 

companii

Gratuit 

EficientOrice decizie sau acţiune manifestată printr‑un 
act emis la nivel local, precum Hotărâri ale consi‑
liului judeţean, ale consiliului local sau dispoziţiile 
primarilor trebuie să respecte legislaţia UE!!!

Inovaţie în administraţie!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional 

Dezvoltarea Capacitatii Administrative
şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin 

Fondul Social European.

Beneficiar:
Ministerul Afacerilor Interne

Titlul proiectului:
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a MAI 

în domeniul gestionării dosarelor europene,  
al transpunerii şi al aplicării 

acquis-ului comunitar

Cod SMIS: 
32862

Data publicării: Ianuarie 2014

Conţinutul acestui material nu reprezintă  
în mod obligatoriu poziţia oficială  

a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Spre exemplu:
Vă aflaţi într-o situaţie de discriminare pe bază de 
cetăţenie la acordarea unor certificate/autorizaţii la nivel 
local privind  dreptul de a presta activităţi de servicii?

Vă sunt aplicabile condiţii speciale, cu caracter 
discriminatoriu în relaţia cu autoritățile locale?

Vă sunt aplicate tarife diferenţiate în funcţie de 
cetăţenia dumneavoastră sau de domiciliu? 

De ştiut: 
n  Sistemul de lucru în reţea SISOP asigură  

interacţiunea dintre MAI, Instituţiile Prefectului, 
cetăţeni, companii şi asociaţii etc;

n  Sesizarea SISOP nu se supune regimului unei 
petiţii, aşa cum este aceasta definită în O.G. 
nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de 
soluţionare a petiţiilor;

n  Primiţi constant notificări privind stadiul sesizării 
formulate de dumneavoastră;

n  Interpretare juridică gratuită în beneficiul 
solicitantului;

n  Dacă formulaţi o sesizare care nu este de 
competenţa SISOP aceasta va fi redirecţionată 
către autoritatea competentă, în funcţie de 
problematica sesizării.

CE ÎNSEAMNĂ LEGISLAŢIE UE?
legislaţia primară şi secundară a UE, principiile de 
drept al UE şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene.



CE ESTE SISOP?
Este un sistem de soluţionare a problemelor prin 
intermediul căruia orice persoană fizică/juridică sau 
instituţie publică poate transmite o sesizare care priveşte 
o situaţie de încălcare a dreptului UE de către autorităţile 
administraţiei publice locale. 

Prin acest sistem, se doreşte îmbunătăţirea controlului 
de legalitate al Prefectului în ceea ce priveşte 
implementarea corectă a legislaţiei UE de către 
autorităţile administraţiei publice locale, gestionarea 
optimă a problemelor apărute şi asigurarea transparenţei 
şi schimbului de informaţii cu cetăţenii.

SISOP este susținut de o platformă electronică. Accesul 
la acesta se realizează prin intermediul site-ului oficial al 
Ministerului Afacerilor Interne, la următoarea adresă → 
http://sisop.mai.gov.ro/sisop

CINE POATE  FORMULA O SESIZARE SISOP?
n  Cetăţenii români sau cetăţenii altor state membre UE;

n  Entităţi private - companii, asociaţii, ONG-uri etc, 
care sunt autorizate să-şi desfăşoare activitatea pe 
teritoriul UE;

n  Entităţi publice.

CUM SE DEPUNE O SESIZARE? 
n  prin completarea formularului on-line accesibil pe 

site-ul web SISOP, la adresa http://sisop.mai.gov.ro   
sau

n  prin depunerea unei sesizări scrise la sediul 
instituţiei prefectului/sediul Ministerului Afacerilor 
Interne sau prin transmiterea unei sesizări prin 
poştă/fax/e-mail.

CARE SUNT CONDIŢIILE SISOP ?
Pentru ca o sesizare să poată fi analizată în cadrul 
SISOP, trebuie întrunite următoarele condiţii cumulative: 

n  aceasta să se refere la o problemă cauzată de 
încălcarea legislaţiei UE;

n  entitatea  care a încălcat legislaţia UE să fie o 

autoritate a administraţiei publice locale, printr-un 
act administrativ emis/adoptat  (spre exemplu, 
Hotărâri ale consiliului judeţean şi ale consiliului 
local, dispoziţii ale primarilor)

n  să nu existe deja  o acţiune în justiţie prin care 
solicitantul să fi cerut anularea, în tot sau în parte, 
a respectivului act administrativ.

Termenul iniţial propus pentru soluţionare 
este de 30 de zile.


