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ÎN CAZ DE PROBLEME

NUMĂRUL DE APEL DE URGENȚĂ 
UNIC EUROPEAN: 112
Pentru a contacta gratis serviciile de urgență în orice țară din UE de la orice 
telefon, fix sau mobil, formați  112.

OBIECTE PIERDUTE SAU FURATE
În cazul în care constatați că sunteți victima unui furt, sesizați cea mai 
apropiată unitate locală de poliție. Păstrați o copie a raportului poliției 
pentru a o anexa la cererea de acoperire a daunelor sau la cererea 
de indemnizare. Blocați imediat cardul de credit pierdut sau furat. 
Dacă v-a fost furat pașaportul, anunțați consulatul sau ambasada țării 
dumneavoastră, precum și poliția. Rețineți că, în cazul în care vă aflați în 
afara UE, puteți solicita ajutorul consulatului sau ambasadei oricărei alte țări 
UE dacă țara din care proveniți nu este reprezentată.

Puteți obține informații și broșuri în limba română despre Uniunea 
Europeană de la:

REPREzENTANȚA 
COMISIEI 
EUROPENE îN 
ROMâNIA
Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sector 2
020492 București
ROMÂNIA
Telefon: +40 212035400
Fax: +40 213168808
E-mail: comm-rep-ro@ec.europa.
eu

BIROUL DE 
INFORMARE AL 
PARLAMENTULUI 
EUROPEAN îN 
ROMâNIA
Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sector 2
020492 București
ROMÂNIA
Telefon: +40 213057986
Fax: +40 213157929
E-mail: epbucarest@europarl.
europa.eu

În toate țările Uniunii Europene există reprezentanțe ale Comisiei 
Europene și birouri ale Parlamentului European. Comisia Europeană are, de 
asemenea, delegații în alte țări din lume.

CuM să iNtRAți ÎN 
LEgătuRă Cu uE

iNtRAți ONLiNE
Informații în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene 
sunt disponibile pe pagina de internet Europa:
 europa.eu

ViZitAți-NE
Peste tot în Europa sunt sute de centre de informare 
locale despre UE. Puteți afla adresa centrului celui mai 
apropiat de dumneavoastră consultând pagina de 
internet: 
europedirect.europa.eu

suNAți-NE sAu sCRiEți-NE
Europe Direct este un serviciu care vă oferă răspunsuri la 
întrebările privind Uniunea Europeană. Puteți accesa acest 
serviciu apelând la numărul gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11 
(puteți apela, de asemenea, din afara granițelor UE, la: 
+32 22999696), sau prin poșta electronică, la:
europedirect.europa.eu

Citiți DEsPRE EuROPA
Puteți găsi publicații despre UE accesând printr-un simplu 
clic site-ul internet al EU Bookshop: 
bookshop.europa.eu 
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