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ANEXA III 

 

PERSOANELE AFLATE ÎN VIZITĂ DE AFACERI ÎN SCOPUL STABILIRII,  

PERSOANELE TRANSFERATE ÎN CADRUL ACELEIAȘI COMPANII, INVESTITORII 

ȘI PERSOANELE AFLATE ÎN VIZITĂ DE AFACERI PE TERMEN SCURT 

 

Lista Uniunii Europene 

 

1. Articolele 8.25 și 8.27 nu se aplică niciunei măsuri existente neconforme enumerate în 

prezenta listă, în măsura neconformității. 

 

2. O măsură enumerată în prezenta listă poate fi menținută, continuată, reînnoită prompt sau 

modificată, cu condiția ca modificarea să nu confere un nivel mai mic de conformitate a 

măsurii cu articolul 8.25 sau cu articolul 8.27, comparativ cu nivelul de conformitate imediat 

anterior modificării
1
. 

 

                                                 
1
 Prezentul punct nu se aplică rezervelor Regatului Unit. 
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3. Pentru mai multă certitudine, pentru Uniunea Europeană, obligația de a acorda tratamentul 

național nu implică cerința de a extinde la persoanele fizice sau juridice din Japonia 

tratamentul acordat într-un stat membru, în temeiul TFUE sau al oricăror măsuri adoptate în 

temeiul acestui tratat, inclusiv punerea lor în aplicare în statele membre, pentru: 

 

(i) persoanele fizice sau rezidenții unui stat membru sau 

 

(ii) persoanele juridice constituite sau organizate în temeiul legislației unui alt stat membru 

sau al Uniunii Europene și care își au sediul social, administrația centrală sau locul 

principal de desfășurare a activității într-un stat membru. 

 

Un astfel de tratament este acordat persoanelor juridice care sunt constituite sau organizate în 

temeiul legislației unui stat membru sau a Uniunii Europene și care își au sediul social, 

administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității într-un stat membru, 

inclusiv cele care sunt deținute sau controlate de persoane fizice sau juridice din Japonia. 
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4. Angajamentele privind persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii, persoanele 

transferate în cadrul aceleiași companii, investitorii și persoanele aflate în vizită de afaceri pe 

termen scurt nu se aplică în cazurile în care intenția sau efectul prezenței temporare a acestora 

poate să interacționeze cu rezultatul oricărui litigiu sau al oricărei negocieri în materie de 

muncă sau gestionare sau să afecteze în alt mod acest rezultat. 

 

5. În lista de mai jos sunt utilizate următoarele abrevieri: 

 

UE Uniunea Europeană, inclusiv toate statele membre ale acesteia 

AT Austria 

BE Belgia 

BG Bulgaria 

CY Cipru 

CZ Republica Cehă 

DE Germania 

DK Danemarca 

EE Estonia 

EL Grecia 

ES Spania 

FI Finlanda 

FR Franța 

HR Croația 
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HU Ungaria 

IE Irlanda 

IT Italia 

LT Lituania 

LU Luxemburg 

LV Letonia 

MT Malta 

NL Țările de Jos 

PL Polonia 

PT Portugalia 

RO România 

SE Suedia 

SI Slovenia 

SK Republica Slovacă 

UK Regatul Unit 
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6. Durata admisibilă a șederii se stabilește după cum urmează: 

 

(a) persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii: până la 90 de zile în orice 

perioadă de șase luni; 

 

(b) persoanele transferate în cadrul aceleiași companii: până la trei ani, cu posibilitatea de 

prelungire la latitudinea Uniunii Europene și a statelor sale membre; 

 

(c) investitorii: până la un an; și 

 

(d) persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen scurt: până la 90 de zile în cursul oricărei 

perioade de șase luni. 

 

7. Persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii 

 

  

Toate sectoarele: AT: Persoanele aflate în vizită de afaceri trebuie să fie angajate de o 

întreprindere, alta decât o organizație non-profit, în caz contrar: 

Neconsolidat. 

CY, UK: Durata permisă a șederii: până la 90 de zile în orice perioadă de 

12 luni. Persoanele aflate în vizită de afaceri trebuie să fie angajate de o 

întreprindere, alta decât o organizație non-profit, în caz contrar: 

Neconsolidat. 

CZ: Persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii trebuie să fie 

angajate de o întreprindere, alta decât o organizație non-profit, în caz 

contrar: Neconsolidat. 

SK: Persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii trebuie să fie 

angajate de o întreprindere, alta decât o organizație non-profit, în caz 

contrar: Neconsolidat. Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul 

privind necesitățile economice. 
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8. Persoanele transferate în cadrul aceleiași companii (manageri și specialiști) 

 

  

Toate sectoarele: AT, CZ, SK, UK: Persoanele transferate în cadrul aceleiași companii 

trebuie să fie angajate de o întreprindere, alta decât o organizație 

non-profit, în caz contrar: Neconsolidat. 

BG: Numărul persoanelor fizice străine angajate în cadrul unei 

întreprinderi bulgare nu poate fi mai mare de 10 % din numărul mediu 

anual de cetățeni ai Uniunii Europene angajați de întreprinderea bulgară 

respectivă. Atunci când sunt angajate mai puțin de 100 de persoane, 

numărul poate depăși 10 %, cu condiția primirii unei autorizații în acest 

sens. 

CY: Numărul persoanelor fizice străine angajate în cadrul unei 

întreprinderi cipriote nu poate fi mai mare de 10 % din numărul mediu 

anual de cetățeni ai Uniunii Europene angajați de întreprinderea cipriotă 

respectivă. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, numărul angajaților 

străini din această categorie poate face obiectul unei autorizări. 

FI: Personalul cu funcții superioare trebuie să fie angajat de o 

întreprindere, alta decât o organizație non-profit. 

HU: Persoanele fizice care au fost parteneri în cadrul unei întreprinderi 

nu se califică pentru a fi transferate în cadrul aceleiași companii. 

LT: Durata maximă a șederii este de trei ani. 
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9. Investitori 

 

  

Toate sectoarele: AT: Testul privind necesitățile economice. 

CY: O ședere maximă de 90 de zile în orice perioadă de șase luni. 

CZ, SK: În cazul investitorilor angajați de o întreprindere, este necesar 

permisul de muncă, inclusiv testul privind necesitățile economice. 

DK: O ședere maximă de 90 de zile în orice perioadă de șase luni. În 

cazul în care investitorii doresc să înființeze în Danemarca o întreprindere 

ca activitate independentă, este necesar un permis de muncă. 

FI: Investitorii trebuie să fie angajați de o întreprindere, alta decât o 

organizație non-profit, într-o funcție de conducere la nivel intermediar 

sau superior. 

HU: Durata maximă a șederii este de 90 de zile în cazul în care 

investitorul nu este angajat de o întreprindere din Ungaria. Testul privind 

necesitățile economice este necesar în cazul în care investitorul este 

angajat de o întreprindere din Ungaria. 

IT: Testul privind necesitățile economice este necesar atunci când 

investitorul nu este angajat de o întreprindere. 

LT, NL, PL: Categoria de investitori nu este recunoscută în ceea ce 

privește persoanele fizice care reprezintă investitorul. 

LV: Pentru etapa preliminară investiției, durata maximă a șederii este 

limitată la 90 de zile în orice perioadă de șase luni. Durata șederii este 

extinsă la un an în perioada post-investiție, sub rezerva criteriilor din 

legislația națională, cum ar fi domeniul și valoarea investiției făcute. 

SE: Permisul de muncă este necesar în cazul în care investitorul este 

considerat drept angajat. 

UK: Categoria de investitori nu este recunoscută: Neconsolidat. 
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10. Persoane aflate în vizită de afaceri pe termen scurt 

 

  

Toate activitățile 

menționate la punctul 

11: 

CY, DK, HR: În cazul în care o persoană aflată în vizită de afaceri pe 

termen scurt prestează un serviciu pe teritoriul Ciprului, Danemarcei sau, 

respectiv, al Croației, este necesar permisul de muncă, inclusiv testul 

privind necesitățile economice. 

LV: Permisul de muncă este necesar pentru operațiunile sau activitățile 

care urmează să fie realizate în baza unui contract. 

MT: Este necesar permisul de muncă. Nu se efectuează niciun test 

privind necesitățile economice. 

SI: Este necesară obținerea unui permis de reședință și de muncă unic 

pentru prestarea de servicii care depășesc 14 zile consecutive și pentru 

anumite activități (cercetare și proiectare; seminarii de formare; achiziții; 

tranzacții comerciale; traducere și interpretariat). Nu este necesară 

efectuarea unui test privind necesitățile economice. 

SK: În cazul prestării unui serviciu pe teritoriul Slovaciei, permisul de 

muncă, inclusiv testul privind necesitățile economice, este necesar în 

cazul unei perioade mai mari de șapte zile dintr-o lună sau de 30 de zile 

dintr-un an calendaristic. 

UK: Categoria de persoane aflate în vizită de afaceri pe termen scurt nu 

este recunoscută: Neconsolidat. 

  

  

Cercetare și proiectare: AT: Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul privind necesitățile 

economice, cu excepția activităților de cercetare ale cercetătorilor în 

domeniul științific și statistic. 
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Studiul pieței: AT: Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul privind necesitățile 

economice. Se renunță la testul privind necesitățile economice pentru 

activitățile de cercetare și analiză pentru o perioadă de până la șapte zile 

dintr-o lună sau o perioadă de 30 de zile dintr-un an calendaristic. Este 

necesară diploma universitară. 

CY: Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul privind necesitățile 

economice. 

  

  

Târguri și expoziții 

comerciale: 

AT, CY: Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul privind 

necesitățile economice, pentru activități desfășurate pe o perioadă mai 

lungă de șapte zile dintr-o lună sau de 30 de zile dintr-un an calendaristic. 

  

  

Servicii post-vânzare 

sau servicii 

post-leasing: 

AT: Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul privind necesitățile 

economice. Se renunță la testul privind necesitățile economice pentru 

persoanele fizice care instruiesc lucrătorii să presteze servicii și care dețin 

cunoștințe deosebite. 

CY, CZ : Permisul de muncă este necesar pentru o perioadă mai lungă de 

șapte zile dintr-o lună sau de 30 de zile dintr-un an calendaristic. 

FI: În funcție de activitate, permisul de ședere ar putea fi necesar. 

SE: Permisul de muncă este necesar, cu excepția: (i) persoanelor care 

participă la instruirea, testarea, pregătirea în domeniul livrărilor sau la 

finalizarea livrărilor sau la activități similare în cadrul unei tranzacții de 

afaceri sau a (ii) tehnicienilor sau instructorilor tehnici în legătură cu 

instalarea sau repararea de urgență a unei instalații pentru o perioadă de 

până la două luni, în contextul unei urgențe. Nu este realizat niciun test 

privind necesitățile economice. 
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Tranzacții comerciale: AT, CY: Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul privind 

necesitățile economice, pentru activități desfășurate pe o perioadă mai 

lungă de șapte zile dintr-o lună sau de 30 de zile dintr-un an calendaristic. 

FI: Persoana fizică trebuie să presteze servicii ca angajat al unei 

întreprinderi situate în Japonia. 

  

  

Personalul din 

domeniul turismului: 

CY, PL: Neconsolidat. 

FI: Persoana fizică trebuie să presteze servicii ca angajat al unei 

întreprinderi situate în Japonia. 

SE: Permisul de muncă este necesar, cu excepția conducătorilor auto și a 

personalului de pe autobuzele pentru turiști. Nu este realizat niciun test 

privind necesitățile economice. 

  

  

Traducere și 

interpretare: 

AT: Este necesar permisul de muncă, inclusiv testul privind necesitățile 

economice. 

CY, PL: Neconsolidat. 

  

 



 

 

…[Anexa III/ro 11 

11. Activitățile persoanelor aflate în vizită de afaceri pe termen scurt sunt: 

 

(a) reuniuni și consultări: persoanele fizice care participă la reuniuni sau conferințe sau care sunt 

implicate în consultări cu partenerii de afaceri; 

 

(b) cercetare și proiectare: cercetători în domeniul tehnic, științific și statistic care realizează 

activități independente de cercetare sau activități de cercetare pentru o întreprindere situată în 

Japonia; 

 

(c) studiul pieței: cercetători și analiști de piață care realizează studii sau analize pentru o 

întreprindere situată în Japonia; 

 

(d) seminarii de formare: personalul unei întreprinderi care intră pe teritoriul Uniunii Europene 

pentru a beneficia de formare în materie de tehnici și practici de muncă și care este utilizat de 

companii sau organizații din Uniunea Europeană, cu condiția ca formarea primită să fie 

limitată la observare, familiarizare și instruire în sala de clasă; 
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(e) târguri și expoziții comerciale: personal care participă la un târg comercial în scopul 

promovării societății de care aparține sau a produselor sau a serviciilor acesteia; 

 

(f) vânzări: reprezentanți ai unui furnizor de servicii sau bunuri care preiau comenzi sau 

negociază în privința vânzării serviciilor sau a bunurilor sau încheie acorduri pentru a vinde 

servicii sau bunuri pentru furnizorul respectiv, însă ei înșiși nu furnizează bunuri sau servicii. 

Persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen scurt nu se implică în efectuarea de vânzări 

directe către publicul larg; 

 

(g) achiziții: cumpărători care achiziționează bunuri sau servicii pentru o întreprindere sau 

personalul de conducere și personalul de supraveghere care se implică într-o tranzacție 

comercială efectuată în Japonia; 

 

(h) servicii post-vânzare sau servicii post-leasing: instalatori, personal de reparații și întreținere și 

supraveghetori, care dețin cunoștințe specializate esențiale pentru obligația contractuală a 

vânzătorului, care realizează servicii sau instruiesc lucrătorii să realizeze servicii, în temeiul 

unei garanții sau al unui alt contract de servicii inerent vânzării sau leasingului de 

echipamente sau instalații comerciale sau industriale, inclusiv software pentru calculatoare, 

achiziționat sau închiriat de la o întreprindere situată în afara Uniunii Europene, în care este 

solicitată șederea temporară, pe întreaga durată a garanției sau a contractului de servicii; 
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(i) tranzacții comerciale: personal de conducere și personal de supraveghere și personal pentru 

servicii financiare (inclusiv asiguratori, bancheri și brokeri de investiții) implicați într-o 

tranzacție comercială pentru o întreprindere situată în Japonia; 

 

(j) personal din domeniul turismului: agenți de călătorie sau de turism, ghizi turistici sau 

operatori de turism care asistă sau participă la convenții sau însoțesc un tur care a început în 

Japonia; și 

 

(k) traducere și interpretariat: traducători și interpreți care realizează servicii ca angajați ai unei 

întreprinderi situate în Japonia. 
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Lista Japoniei 

 

Persoanele aflate în vizită de afaceri în scopul stabilirii 

 

1. Durata admisibilă de ședere în Japonia pentru persoanele din Uniunea Europeană aflate în 

vizită de afaceri în scopul stabilirii este o perioadă de până la 90 de zile. 

 

2. Durata admisibilă de ședere în Japonia pentru persoanele din Uniunea Europeană aflate în 

vizită de afaceri în scopul stabilirii nu aduce atingere drepturilor acordate de Japonia pentru 

resortisanți sau cetățeni ai Uniunii Europene în temeiul scutirilor bilaterale de vize. 

 

Persoanele transferate în cadrul aceleiași companii 

 

3. În ceea ce privește specialiștii definiți la articolul 8.21 litera (d) subpunctul (i)(B), „cunoștințe 

de specialitate” înseamnă o tehnologie sau o cunoaștere la un nivel avansat în domeniul 

științelor naturale, inclusiv al științelor fizice și de inginerie, sau al științelor umaniste, 

inclusiv al jurisprudenței, economiei, al managementului afacerilor și al contabilității, sau idei 

și sensibilitate bazate pe cultura altei țări decât Japonia, recunoscute în conformitate cu 

statutul de ședere de „inginer/specialist în științe umaniste/servicii internaționale” prevăzut în 

Actul privind controlul imigrației și recunoașterea refugiaților (Ordinul Cabinetului nr. 319 

din 1951). 
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4. „Tehnologia sau cunoașterea la un nivel avansat în domeniul științelor naturale sau al 

științelor umaniste” menționate la punctul 3 înseamnă tehnologia sau cunoașterea științelor 

naturale sau umaniste dobândite de persoana în cauză, în principiu, prin absolvirea unei forme 

de învățământ post-secundar (de exemplu, prin obținerea unei diplome de licență, a unei 

diplome acordate la absolvirea unui colegiu de studii cu durată de 2 ani sau a unei diplome 

echivalente cu acestea) sau superior. 

 

5. Durata admisibilă de ședere în Japonia pentru persoanele transferate în cadrul aceleiași 

companii din Uniunea Europeană este o perioadă de până la cinci ani. 

 

Investitori 

 

6. Durata admisibilă de ședere în Japonia pentru investitorii din Uniunea Europeană este o 

perioadă de până la cinci ani. 

 

Persoane aflate în vizită de afaceri pe termen scurt 

 

7. Persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen scurt din Uniunea Europeană sunt autorizate să 

participe la contacte comerciale, inclusiv la negocierile pentru vânzarea de bunuri sau pentru 

prestarea de servicii, sau la alte activități similare care respectă condițiile prevăzute la 

articolul 8.27 pe parcursul șederii lor temporare în Japonia. 
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8. Durata admisibilă de ședere în Japonia pentru persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen 

scurt din Uniunea Europeană este o perioadă de până la 90 de zile. 

 

9. Durata admisibilă de ședere în Japonia pentru persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen 

scurt din Uniunea Europeană nu aduce atingere drepturilor acordate de Japonia pentru 

resortisanți sau cetățeni ai Uniunii Europene în temeiul scutirilor bilaterale de vize. 

 

Soțul/soția și copiii însoțitori 

 

10. Intrarea și șederea temporară în Japonia se acordă soțului/soției și copiilor care însoțesc o 

persoană fizică din Uniunea Europeană căreia i s-a acordat intrarea și șederea temporară în 

Japonia în temeiul punctelor 3 - 5 sau al punctului 6, în principiu, pentru aceeași perioadă ca 

și perioada de ședere temporară în Japonia acordată respectivei persoane fizice, cu condiția ca 

soțul/soția și copiii în cauză să fie întreținuți de persoana fizică respectivă și să participe la 

activitățile zilnice recunoscute în conformitate cu statutul de ședere de „persoană dependentă” 

prevăzut în Actul privind controlul imigrației și recunoașterea refugiaților. 
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11. Un soț/o soție căruia/căreia i s-a acordat intrarea și șederea temporară în Japonia în temeiul 

punctului 10 poate obține, la cerere, modificarea statutului său de reședință cu un statut care 

să îi permită să lucreze, sub rezerva aprobării de către guvernul Japoniei în conformitate cu 

Actul privind controlul imigrației și recunoașterea refugiaților. 

 

12. În sensul prezentei liste, „soț/soție” sau „copii” înseamnă soțul/soția sau copiii recunoscuți ca 

atare în conformitate cu actele cu putere de lege și cu actele administrative japoneze. 
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ANEXA IV 

 

PRESTATORII DE SERVICII PE BAZĂ DE CONTRACT  

ȘI PROFESIONIȘTII INDEPENDENȚI 

 

Lista Uniunii Europene 

 

1. Uniunea Europeană permite prestarea de servicii pe teritoriul său de către prestatori de servicii 

pe bază de contract sau profesioniști independenți din Japonia, prin prezența persoanelor 

fizice, în conformitate cu articolul 8.26, pentru sectoarele enumerate în prezenta listă, sub 

rezerva limitărilor relevante menționate la punctul 16. 

 

2. Lista rezervelor de la punctul 16 cuprinde următoarele elemente: 

 

(a) prima coloană, în care se indică sectorul sau subsectorul pentru care se liberalizează 

categoria de prestatori de servicii contractuale și de profesioniști independenți; și 

 

(b) a doua coloană, în care se descriu limitările aplicabile. 
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3. Pe lângă rezervelor enumerate în prezenta listă, Uniunea Europeană poate adopta sau menține 

o măsură asociată cu cerințele de calificare, procedurile de calificare, standardele tehnice, 

cerințele pentru acordarea licenței sau procedurile de acordare a licenței care nu constituie o 

limitare în sensul articolului 8.26. Măsurile respective, care includ cerințe pentru obținerea 

unei licențe, pentru obținerea recunoașterii calificărilor în sectoarele reglementate sau pentru 

promovarea anumitor examene, cum ar fi examenele de limbă, chiar dacă nu sunt enumerate 

în prezenta listă, se aplică în orice caz prestatorilor de servicii pe bază de contract și 

profesioniștilor independenți din Japonia. 

 

4. Uniunea Europeană nu își asumă niciun angajament în ceea ce privește prestatorii de servicii 

contractuale și profesioniștii independenți în activitățile economice care nu sunt incluse în 

listă. 

 

5. Angajamentele privind prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independenți 

nu se aplică în cazurile în care intenția sau efectul prezenței temporare a acestora poate să 

interacționeze cu rezultatul oricărui litigiu sau al oricărei negocieri în materie de muncă sau 

gestionare sau să afecteze în alt mod acest rezultat. 

 

6. În sectoarele în care se aplică teste privind necesitățile economice, criteriul principal al 

acestora va fi evaluarea situației pieței relevante din statul membru al Uniunii Europene sau 

din regiunea în care urmează să fie prestat serviciul, inclusiv în ceea ce privește numărul 

prestatorilor de servicii existenți și impactul asupra acestora. 
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7. Prezenta listă este aplicabilă doar pentru teritoriile în care se aplică Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene în conformitate cu articolul 1.3 punctul 1 litera (a) și este 

relevantă doar în contextul relațiilor comerciale dintre Uniunea Europeană și statele sale 

membre cu Japonia. Ea nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor care revin statelor membre 

în temeiul dreptului Uniunii Europene. 

 

8. Pentru mai multă certitudine, pentru Uniunea Europeană, obligația de a acorda tratamentul 

național nu implică cerința de a extinde la persoanele fizice sau juridice din Japonia 

tratamentul acordat într-un stat membru în temeiul TFUE sau al oricăror măsuri adoptate în 

temeiul acestui tratat, inclusiv punerea lor în aplicare în statele membre, pentru: 

 

(i) persoanele fizice sau rezidenții unui stat membru sau 

 

(ii) persoanele juridice constituite sau organizate în temeiul legislației unui alt stat membru 

sau al Uniunii Europene și care își au sediul social, administrația centrală sau locul 

principal de desfășurare a activității într-un stat membru. 
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Un astfel de tratament este acordat persoanelor juridice care sunt constituite sau organizate în 

temeiul legislației unui stat membru sau a Uniunii Europene și care își au sediul social, 

administrația centrală sau locul principal de desfășurare a activității într-un stat membru, 

inclusiv cele care sunt deținute sau controlate de persoane fizice sau juridice din Japonia. 

 

9. În lista de mai jos sunt utilizate următoarele abrevieri: 

 

UE Uniunea Europeană, inclusiv toate statele sale membre 

AT Austria 

BE Belgia 

BG Bulgaria 

CY Cipru 

CZ Republica Cehă 

DE Germania 

DK Danemarca 

EE Estonia 

EL Grecia 

ES Spania 

FI Finlanda 

FR Franța 
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HR Croația 

HU Ungaria 

IE Irlanda 

IT Italia 

LT Lituania 

LU Luxemburg 

LV Letonia 

MT Malta 

NL Țările de Jos 

PL Polonia 

PT Portugalia 

RO România 

SE Suedia 

SI Slovenia 

SK Republica Slovacă 

UK Regatul Unit 

 

PSC Prestatori de servicii pe bază de contract 

PI Profesioniști independenți 
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Prestatori de servicii pe bază de contract 

 

10. Sub rezerva condițiilor prevăzute la punctul 12 și a listei de rezerve de la punctul 16, Uniunea 

Europeană își asumă angajamente în conformitate cu articolul 8.26 cu privire la categoria de 

prestatori de servicii pe bază de contract în următoarele sectoare sau subsectoare: 

 

(a) servicii de consultanță juridică în dreptul internațional public și dreptul străin
1
; 

 

(b) servicii de contabilitate și de evidență contabilă; 

 

(c) servicii de consultanță fiscală; 

 

(d) servicii de arhitectură și servicii de urbanism și de arhitectură peisagistică; 

 

(e) servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată; 

 

                                                 
1
 Prezentei liste i se aplică o rezervă pentru serviciile juridice descrise în anexele I și II până la 

anexa 8-B de către un stat membru pentru „dreptul intern” vizând „dreptul Uniunii Europene 

și al statelor sale membre”. 
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(f) servicii medicale (inclusiv serviciile psihologilor) și stomatologice; 

 

(g) servicii veterinare; 

 

(h) servicii prestate de moașe; 

 

(i) servicii prestate de asistenți medicali, fizioterapeuți și personalul paramedical; 

 

(j) servicii informatice și servicii conexe; 

 

(k) servicii de cercetare și dezvoltare; 

 

(l) servicii de publicitate; 

 

(m) servicii de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 

 

(n) servicii de consultanță în materie de management; 
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(o) servicii legate de consultanța în materie de management; 

 

(p) servicii de testare și analiză tehnică; 

 

(q) servicii conexe de consultanță științifică și tehnică; 

 

(r) mineritul; 

 

(s) întreținerea și repararea navelor; 

 

(t) întreținerea și repararea echipamentelor de transport feroviar; 

 

(u) întreținerea și repararea autovehiculelor, a motocicletelor, a snowmobilelor și a 

echipamentelor de transport rutier; 

 

(v) întreținerea și repararea aeronavelor și a pieselor de aeronave; 

 

(w) întreținerea și repararea produselor din metal, a mașinilor (altele decât cele de birou), a 

echipamentelor (altele decât cele de transport și de birou) și a bunurilor de uz personal 

și casnic; 
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(x) servicii de traduceri și interpretare; 

 

(y) servicii de telecomunicații; 

 

(z) servicii poștale și de curierat; 

 

(aa) servicii de construcții și servicii de inginerie conexe; 

 

(bb) servicii de cercetare și prospectare a terenurilor; 

 

(cc) servicii de învățământ superior; 

 

(dd) servicii legate de agricultură, vânătoare și silvicultură; servicii de consiliere și de 

consultanță în aceste domenii; 

 

(ee) servicii de mediu; 

 

(ff) servicii de consiliere și de consultanță în domeniul serviciilor de asigurare și al 

serviciilor conexe; 

 

(gg) alte servicii de consiliere și de consultanță în domeniul serviciilor financiare; 
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(hh) servicii de consiliere și de consultanță în domeniul transportului; 

 

(ii) servicii ale agențiilor de turism și ale operatorilor de turism; 

 

(jj) servicii de ghid turistic; și 

 

(kk) servicii de consiliere și de consultanță în domeniul producției. 

 

11. Furnizorii de servicii pe bază de contract respectă următoarele condiții: 

 

(a) persoanele fizice sunt implicate temporar în prestarea unui serviciu în calitate de 

angajați ai unei persoane juridice care a obținut un contract de prestare de servicii cu o 

durată maximă de 12 luni; 
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(b) persoanele fizice care intră pe teritoriul Uniunii Europene au prestat astfel de servicii în 

calitate de angajați ai persoanei juridice care furnizează serviciile în cauză cel puțin pe 

parcursul anului imediat anterior datei la care a fost depusă cererea de intrare pe 

teritoriul Uniunii Europene și dețin, la data depunerii unei cereri de intrare pe teritoriul 

Uniunii Europene, cel puțin trei ani de experiență profesională
1
 în sectorul de activitate 

care face obiectul contractului; 

 

(c) persoanele fizice care intră pe teritoriul Uniunii Europene dețin: 

 

(i) o diplomă universitară sau o calificare care atestă cunoștințe de un nivel 

echivalent;
2
 și 

 

(ii) calificările profesionale necesare pentru exercitarea unei activități, în cazul în care 

acestea sunt cerute în temeiul actelor cu putere de lege, actelor administrative sau 

cerințelor juridice ale statului membru al Uniunii Europene în care se prestează 

serviciul; 

 

                                                 
1
 Experiența profesională trebuie să fi fost obținută după împlinirea vârstei majoratului. 

2
 în cazul în care diploma sau calificarea nu a fost obținută în statul membru al Uniunii 

Europene în care se prestează serviciul, respectivul stat membru al Uniunii Europene poate să 

examineze dacă aceasta este echivalentă cu o diplomă universitară solicitată pe teritoriul său. 
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(d) persoana fizică nu primește o altă remunerație pentru prestarea de servicii pe teritoriul 

Uniunii Europene decât cea plătită de persoana juridică ce angajează persoana fizică; 

 

(e) accesul acordat se referă doar la activitatea de servicii care face obiectul contractului și 

nu poate conferi dreptul de a profesa sub titlul profesional din statul membru al Uniunii 

Europene pe teritoriul căruia este prestat serviciul; și 

 

(f) numărul de persoane vizate de contractul de prestare de servicii nu este mai mare decât 

numărul necesar pentru executarea contractului, în conformitate cu actele cu putere de 

lege, actele administrative sau alte cerințe juridice ale statului membru al Uniunii 

Europene în care este prestat serviciul. 

 

12. Durata admisibilă de ședere pentru furnizorii de servicii pe bază de contract este o perioadă 

cumulată de cel mult 12 luni, cu extinderi posibile la latitudinea Uniunii Europene și a statelor 

sale membre, în orice perioadă de 24 de luni sau în perioada aferentă duratei contractului, în 

funcție de care dintre aceste perioade este mai scurtă. 
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Profesioniști independenți 

 

13. Sub rezerva condițiilor prevăzute la punctul 15 și a listei de rezerve de la punctul 17, Uniunea 

Europeană își asumă angajamente în conformitate cu articolul 8.26 cu privire la categoria 

profesioniștilor independenți din următoarele sectoare sau subsectoare: 

 

(a) servicii de consultanță juridică în dreptul internațional public și dreptul străin
1
; 

 

(b) servicii de arhitectură și servicii de urbanism și de arhitectură peisagistică; 

 

(c) servicii de inginerie și servicii de inginerie integrată; 

 

(d) servicii informatice și servicii conexe; 

 

(e) servicii de cercetare și dezvoltare; 

 

                                                 
1
 Prezentei liste i se aplică o rezervă pentru serviciile juridice descrise în anexele I și II până la 

anexa 8-B de către un stat membru pentru „dreptul intern” vizând „dreptul Uniunii Europene 

și al statelor sale membre”. 
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(f) servicii de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice; 

 

(g) servicii de consultanță în materie de management; 

 

(h) servicii legate de consultanța în materie de management; 

 

(i) mineritul; 

 

(j) servicii de traduceri și interpretare; 

 

(k) servicii de telecomunicații; 

 

(l) servicii poștale și de curierat; 

 

(m) servicii de învățământ superior; 

 

(n) servicii de consiliere și de consultanță în domeniul serviciilor legate de asigurări; 

 

(o) alte servicii de consiliere și de consultanță în domeniul serviciilor financiare; 
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(p) servicii de consiliere și de consultanță în domeniul transportului; și 

 

(q) servicii de consiliere și de consultanță în domeniul producției. 

 

14. Profesioniștii independenți respectă următoarele condiții: 

 

(a) persoanele fizice sunt implicate în prestarea unui serviciu cu titlu temporar în calitate de 

lucrători care desfășoară activități independente stabiliți pe teritoriul Japoniei și au 

obținut un contract de prestare de servicii cu o durată maximă de douăsprezece luni; 

 

(b) persoanele fizice care intră pe teritoriul Uniunii Europene au, la data depunerii unei 

cereri de intrare pe teritoriul Uniunii Europene, o experiență profesională de cel puțin 

șase ani în sectorul de activitate care face obiectul contractului; 
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(c) persoanele fizice care intră pe teritoriul Uniunii Europene dețin: 

 

(i) o diplomă universitară sau o calificare care atestă cunoștințe de un nivel 

echivalent;
1
 și 

 

(ii) calificările profesionale necesare pentru exercitarea unei activități, în cazul în care 

acestea sunt cerute în temeiul actelor cu putere de lege, actelor administrative sau 

altor cerințe juridice ale statului membru al Uniunii Europene în care se prestează 

serviciul; și 

 

(d) accesul acordat se referă doar la activitatea de servicii care face obiectul contractului și 

nu poate conferi dreptul de a profesa sub titlul profesional din statul membru al Uniunii 

Europene pe teritoriul căruia este prestat serviciul. 

 

15. Durata admisibilă de ședere pentru profesioniștii independenți este o perioadă cumulată de cel 

mult 12 luni, cu extinderi posibile la latitudinea Uniunii Europene și a statelor sale membre, 

în orice perioadă de 24 de luni sau în perioada aferentă duratei contractului, în funcție de care 

dintre aceste perioade este mai scurtă. 

 

                                                 
1
 în cazul în care diploma sau calificarea nu a fost obținută în statul membru al Uniunii 

Europene în care se prestează serviciul, respectivul stat membru al Uniunii Europene poate să 

examineze dacă aceasta este echivalentă cu o diplomă universitară solicitată pe teritoriul său. 
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16. Uniunea Europeană enumeră următoarele rezerve menționate la punctul 1: 

 

Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

UE – toate sectoarele Durata șederii 

AT, UK: Șederea maximă pentru PSC și PI constă într-o perioadă 

cumulată ce nu depășește șase luni în orice perioadă de 12 luni sau în 

perioada aferentă duratei contractului, în funcție de care dintre aceste 

perioade este mai scurtă. 

BE, CZ, MT, PT: Șederea maximă pentru PSC și PI constă într-o 

perioadă de maximum 12 luni consecutive sau în perioada aferentă 

duratei contractului, în funcție de care dintre aceste perioade este mai 

scurtă. 

CY, LT: Șederea maximă pentru PSC și PI constă într-o perioadă de șase 

luni care poate fi reînnoită o dată pentru o perioadă suplimentară de șase 

luni sau în perioada aferentă duratei contractului, în funcție de care dintre 

aceste perioade este mai scurtă. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de consultanță 

juridică în dreptul 

internațional public și 

dreptul străin 

(parte din CPC 861) 

PSC: 

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, 

UK: Niciuna. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

 

PI: 

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK: Niciuna. 

BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: Testele 

privind necesitățile economice. 

  

  

Servicii de contabilitate 

și de evidență contabilă 

(CPC 86212, altele 

decât „serviciile de 

audit”, 86213, 86219 și 

86220) 

PSC: 

AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

BG, CY, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Testul 

privind necesitățile economice. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de consultanță 

fiscală 

(CPC 863)
1
 

PSC: 

AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

PT: Neconsolidat. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 

  

                                                 
1
 Serviciile de consultanță fiscală nu includ serviciile de consultanță juridică și de reprezentare 

juridică în materie de fiscalitate, care se regăsesc în cadrul serviciilor de consultanță juridică 

în dreptul internațional public și dreptul străin. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de arhitectură 

și 

servicii de urbanism și 

de arhitectură 

peisagistică 

(CPC 8671 și 8674) 

PSC: 

AT: Numai servicii de planificare, în cazul cărora: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 

UK: Niciuna. 

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

FI: Niciuna, cu următoarele excepții: Persoana fizică trebuie să 

demonstreze că are cunoștințe de specialitate relevante pentru serviciul 

prestat. 

 

PI: 

AT: Numai servicii de planificare, în cazul cărora: Testul privind 

necesitățile economice. BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 

Testul privind necesitățile economice. 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

FI: Niciuna, cu următoarele excepții: Persoana fizică trebuie să 

demonstreze că are cunoștințe de specialitate relevante pentru serviciul 

prestat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de inginerie 

și 

Servicii de inginerie 

integrată 

(CPC 8672 și 8673) 

PSC: 

AT: Numai servicii de planificare, în cazul cărora: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 

UK: Niciuna. 

BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK: Testul privind necesitățile economice. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

FI: Niciuna, cu următoarele excepții: Persoana fizică trebuie să 

demonstreze că are cunoștințe de specialitate relevante pentru serviciul 

prestat. 

HU: Testul privind necesitățile economice. 

 

PI: 

AT: Numai servicii de planificare, în cazul cărora: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

FI: Niciuna, cu următoarele excepții: Persoana fizică trebuie să 

demonstreze că are cunoștințe de specialitate relevante pentru serviciul 

prestat. 

HU: Testul privind necesitățile economice. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii medicale 

(inclusiv serviciile 

psihologilor) și 

stomatologice 

(CPC 9312 și parte din 

85201) 

PSC: 

AT: Neconsolidat, exceptând serviciile psihologilor și serviciile 

stomatologice, în cazul cărora: Testul privind necesitățile economice. 

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK: Neconsolidat. 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: 

Testul privind necesitățile economice. 

FR: Testul privind necesitățile economice, cu excepția psihologilor, în 

cazul cărora: Neconsolidat. 

SE: Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 

  

  

Servicii veterinare 

(CPC 932) 

PSC: 

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK: Neconsolidat. 

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, 

PT, RO, SI: Testul privind necesitățile economice. 

SE: Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii prestate de 

moașe 

(parte din CPC 93191) 

PSC: 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, 

PL, PT, RO, SI: Testul privind necesitățile economice. 

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: Neconsolidat. 

SE: Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 

  

  

Servicii prestate de 

asistenți medicali, 

fizioterapeuți și 

personalul paramedical 

(parte din CPC 93191) 

PSC: 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, 

PL, PT, RO, SI: Testul privind necesitățile economice. 

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: Neconsolidat. 

SE: Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii informatice și 

servicii conexe 

(CPC 84) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 

SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

FI: Niciuna, cu următoarele excepții: Persoana fizică trebuie să 

demonstreze că deține cunoștințe de specialitate relevante pentru serviciul 

care este prestat. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: Niciuna. 

FI: Niciuna, cu următoarele excepții: Persoana fizică trebuie să 

demonstreze că deține cunoștințe de specialitate relevante pentru serviciul 

care este prestat. 

HR: Neconsolidat. 

  



 

 

…[Anexa 8, Anexa III]/ro 25 

Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de cercetare și 

dezvoltare 

(CPC 851, 852, cu 

excepția serviciilor 

prestate de psihologi
1
, 

și 853) 

PSC: 

UE cu excepția CZ, DK, SK: Niciuna. 

UE cu excepția NL, SE: Este necesar un acord de găzduire cu o 

organizație de cercetare autorizată
2
. 

CZ, DK, SK: Testul privind necesitățile economice. 

 

PI: 

UE cu excepția BE, CZ, DK, IT, SK: Niciuna. 

UE cu excepția NL, SE: Este necesar un acord de găzduire cu o 

organizație de cercetare autorizată
3
. 

BE, CZ, DK, IT, SK: Testul privind necesitățile economice. 

  

                                                 
1
 Parte din CPC 85201, care se regăsește la servicii medicale și stomatologice. 

2
 Pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția UK și DK, autorizarea 

organizației de cercetare și acordul de găzduire trebuie să respecte condițiile stabilite în 

temeiul Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură 

specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de 

cercetare științifică. 
3
 Pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția UK și DK, autorizarea 

organizației de cercetare și acordul de găzduire trebuie să respecte condițiile stabilite în 

temeiul Directivei 2005/71/CE a Consiliului din 12 octombrie 2005 privind o procedură 

specială de admisie a resortisanților țărilor terțe în scopul desfășurării unei activități de 

cercetare științifică. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de publicitate 

(CPC 871) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Testul 

privind necesitățile economice. 

BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de studiere a 

pieței și de sondare a 

opiniei publice 

(CPC 864) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: Testul 

privind necesitățile economice. 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK: Niciuna. 

HU, LT: Testul privind necesitățile economice, cu excepția serviciilor de 

sondare a opiniei publice (CPC 86402), în cazul cărora: Neconsolidat. 

PT: Niciuna, cu excepția serviciilor de sondare a opiniei publice (CPC 

86402), în cazul cărora: Neconsolidat. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: 

Testul privind necesitățile economice. 

DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK: Niciuna. 

HU, LT: Testul privind necesitățile economice, cu excepția serviciilor de 

sondare a opiniei publice (CPC 86402), în cazul cărora: Neconsolidat. 

PT: Niciuna, cu excepția serviciilor de sondare a opiniei publice (CPC 

86402), în cazul cărora: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de consultanță 

în materie de 

management 

(CPC 865) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 

SE, SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii legate de 

consultanța în materie 

de management 

(CPC 866) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 

SE, SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

HU: Testul privind necesitățile economice, cu excepția serviciilor de 

arbitraj și conciliere (CPC 86602), în cazul cărora: Neconsolidat. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV,MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

HU: Testul privind necesitățile economice, cu excepția serviciilor de 

arbitraj și conciliere (CPC 86602), în cazul cărora: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de testare și 

analiză tehnică 

(CPC 8676) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii conexe de 

consultanță științifică și 

tehnică 

(CPC 8675) 

PSC: 

AT, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: Niciuna. 

DE: Neconsolidat pentru topografii numiți public. În rest, testul privind 

necesitățile economice. 

FR: Niciuna, cu excepția operațiunilor de „măsurători cadastrale” legate 

de stabilirea drepturilor de proprietate și de dreptul funciar, în cazul 

cărora: Neconsolidat. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Minerit (CPC 883, doar 

servicii de consiliere și 

de consultanță) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 

SE, SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Testul 

privind necesitățile economice.  

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

  

  

Întreținerea și repararea 

navelor 

(parte din CPC 8868) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Testul 

privind necesitățile economice. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Întreținerea și repararea 

echipamentelor de 

transport feroviar 

(parte din CPC 8868) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 

  

  

Întreținerea și repararea 

autovehiculelor, a 

motocicletelor, a 

snowmobilelor și a 

echipamentelor de 

transport rutier 

(CPC 6112, 6122, parte 

din 8867 și parte din 

8868) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Testul 

privind necesitățile economice. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna.  
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Întreținerea și repararea 

aeronavelor și a 

pieselor de aeronave 

(parte din CPC 8868) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Întreținerea și repararea 

produselor din metal, a 

mașinilor (altele decât 

cele de birou), a 

echipamentelor (altele 

decât cele de transport 

și de birou) și a 

bunurilor de uz 

personal și casnic
1
 

(CPC 633, 7545, 8861, 

8862, 8864, 8865 și 

8866) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV,MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

FI: Neconsolidat, mai puțin în contextul unui contract de servicii 

post-vânzare sau servicii post-leasing, în cazul căruia: durata șederii este 

limitată la șase luni; pentru întreținerea și repararea bunurilor de uz 

personal și casnic (CPC 633): Testul privind necesitățile economice. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 

  

                                                 
1
 Serviciile de întreținere și reparare a mașinilor și echipamentelor de birou, inclusiv 

calculatoare (CPC 845), sunt incluse la servicii informatice. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de traducere și 

interpretare 

(CPC 87905, cu 

excepția activităților 

oficiale sau autorizate) 

PSC: 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: Testul 

privind necesitățile economice. 

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: Niciuna. 

HR: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de 

telecomunicații (CPC 

7544, doar servicii de 

consiliere și de 

consultanță) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 

SE, SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice.  

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii poștale și de 

curierat (CPC 751, doar 

servicii de consiliere și 

de consultanță) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 

SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de construcții 

și servicii de inginerie 

conexe 

(CPC 511, 512, 513, 

514, 515, 516, 517 și 

518. BG: CPC 512, 

5131, 5132, 5135, 514, 

5161, 5162, 51641, 

51643, 51644, 5165 și 

517) 

PSC: 

UE: Neconsolidat, cu excepția BE, CZ, DK, ES, FR, NL și SE. 

BE, DK, ES, NL, SE: Niciuna. 

CZ: Testul privind necesitățile economice. 

FR: Neconsolidat, cu excepția tehnicienilor, în cazul cărora: permisul de 

muncă se acordă pentru o perioadă care nu depășește șase luni. Este 

necesară conformitatea cu testul privind necesitățile economice. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat, cu excepția NL. 

NL: Niciuna. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de investigare 

a terenurilor 

(CPC 5111) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 

UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de învățământ 

superior 

(CPC 923) 

PSC: 

UE cu excepția LU, SE: Neconsolidat. 

LU: Neconsolidat, cu excepția profesorilor universitari, în cazul cărora: 

Niciuna. 

SE: Niciuna, cu excepția prestatorilor de servicii de învățământ finanțate 

din fonduri publice și private cu o anumită formă de sprijin de la stat, în 

cazul cărora: Neconsolidat. 

 

PI: 

UE cu excepția SE: Neconsolidat. 

SE: Niciuna, cu excepția prestatorilor de servicii de învățământ finanțate 

din fonduri publice și private cu o anumită formă de sprijin de la stat, în 

cazul cărora: Neconsolidat. 

  



 

 

…[Anexa 8, Anexa III]/ro 42 

Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

servicii legate de 

agricultură, vânătoare 

și silvicultură (CPC 

881, doar servicii de 

consiliere și de 

consultanță) 

PSC: 

UE cu excepția BE, DE, DK, ES, FI, HR și SE: Neconsolidat 

BE, DE, ES, HR, SE: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice. 

FI: Neconsolidat, cu excepția serviciilor de consiliere și de consultanță 

legate de silvicultură, în cazul cărora: Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 

  

  

Servicii de mediu 

(CPC 9401, 9402, 

9403, 9404, parte din 

94060, 9405, parte din 

9406 și 9409) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de asigurare și 

servicii conexe (doar 

servicii de consiliere și 

de consultanță) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV,MT, NL, PL, PT, SE, 

SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

HU: Neconsolidat. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Niciuna. 

HU: Neconsolidat. 

  



 

 

…[Anexa 8, Anexa III]/ro 44 

Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Alte servicii financiare 

(doar servicii de 

consiliere și de 

consultanță) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 

SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

HU: Neconsolidat. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Testul privind 

necesitățile economice. 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: Niciuna. 

HU: Neconsolidat. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Transport (CPC 71, 72, 

73 și 74, doar servicii 

de consiliere și de 

consultanță) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE: Neconsolidat. 

DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 

SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE: Neconsolidat. 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

PL: Testul privind necesitățile economice, cu excepția transportului 

aerian, în cazul căruia: Niciuna. 

  



 

 

…[Anexa 8, Anexa III]/ro 46 

Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii ale agențiilor 

de voiaj și ale 

operatorilor de turism 

(inclusiv ale 

directorilor de circuite 

turistice
1
) 

(CPC 7471) 

PSC: 

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

BE, IE: Neconsolidat, cu excepția directorilor de circuite turistice, în 

cazul cărora: Niciuna. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 

  

                                                 
1
 Prestatori de servicii a căror funcție este aceea de a însoți un grup de minimum 10 persoane 

fizice care efectuează un circuit, fără a acționa în calitate de ghizi în anumite locații. 
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Sector sau subsector Descrierea rezervelor 

  

Servicii de ghid turistic 

(CPC 7472) 

PSC: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, LV, 

MT, RO, SI, SK: Testul privind necesitățile economice. 

ES, HR, LT, PL, PT: Neconsolidat. 

NL, SE, UK: Niciuna. 

 

PI: 

UE: Neconsolidat. 

  

  

Producție (CPC 884 și 

885, doar servicii de 

consiliere și de 

consultanță) 

PSC: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: Testul privind necesitățile 

economice. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 

SE, SI, UK: Niciuna. 

DK: Testul privind necesitățile economice, cu excepția șederilor PSC de 

până la trei luni. 

 

PI: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Testul 

privind necesitățile economice. 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: 

Niciuna. 

  

 

 



 

 

…[Anexa 8, Anexa III]/ro 48 

Lista Japoniei 

 

Prestatori de servicii pe bază de contract și profesioniști independenți 

 

1. Prestatorii de servicii pe bază de contract și profesioniștii independenți din Uniunea 

Europeană sunt autorizați să se implice în activități de prestare de servicii pe parcursul șederii 

lor temporare în Japonia care corespund unor: 

 

(a) activități care necesită o tehnologie sau o cunoaștere la un nivel avansat în domeniul 

științelor naturale, inclusiv al științelor fizice și de inginerie, sau al științelor umaniste, 

inclusiv al jurisprudenței, economiei, al managementului afacerilor și al contabilității, 

sau activități care necesită idei și sensibilitate bazate pe cultura altei țări decât Japonia, 

recunoscute în conformitate cu statutul de ședere de „inginer/specialist în științe 

umaniste/servicii internaționale” prevăzut în Actul privind controlul imigrației și 

recunoașterea refugiaților (Ordinul Cabinetului nr. 319 din 1951); 
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(b) activități de cercetare, de orientare a cercetării sau de învățământ la o universitate din 

Japonia, la o instituție de formare echivalentă din Japonia, sau la un colegiu tehnologic 

din Japonia, recunoscute în temeiul statutului de ședere de „profesor” prevăzut în Actul 

privind controlul imigrației și recunoașterea refugiaților; 

 

(c) servicii juridice prestate de către următoarele persoane, care trebuie să fie calificate în 

conformitate cu precizările din actele cu putere de lege și din actele administrative 

japoneze: 

 

(i) un avocat calificat drept „Bengoshi”; 

 

(ii) un avocat specializat în brevete calificat drept „Benrishi”; 

 

(iii) un agent specializat în proceduri maritime calificat drept „Kaijidairishi”; 

 

(iv) un copist juridic calificat drept „Shiho-Shoshi”; 

 

(v) un copist administrativ calificat drept „Gyosei-Shoshi”; 
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(vi) un consultant autorizat în domeniul asigurărilor sociale și al muncii calificat drept 

„Shakai-Hoken-Romushi”; sau 

 

(vii) un topograf pentru terenuri și locuințe calificat drept „Tochi-Kaoku-Chosashi”; 

 

(d) servicii de consiliere juridică privind dreptul în jurisdicția căruia prestatorul de servicii 

este avocat calificat și este calificat drept „Gaikokuho-Jimu-Bengoshi” în temeiul 

actelor cu putere de lege și actelor administrative japoneze; 

 

(e) servicii de contabilitate, de audit și de evidență contabilă prestate de un contabil 

calificat drept „Koninkaikeishi” în temeiul actelor cu putere de lege și actelor 

administrative japoneze; sau 

 

(f) servicii fiscale prestate de un contabil fiscalist calificat drept „Zeirishi” în temeiul 

actelor cu putere de lege și actelor administrative japoneze. 
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2. „Activitățile care necesită tehnologia sau cunoașterea la un nivel avansat în domeniul 

științelor naturale sau al științelor umaniste” menționate la punctul 1 litera (a) înseamnă 

activitățile pe care persoana fizică nu le poate efectua fără aplicarea tehnologiei sau 

cunoașterii specializate a științelor naturale sau umaniste dobândite de persoana în cauză, în 

principiu, prin absolvirea unei forme de învățământ post-secundar (de exemplu, prin obținerea 

unei diplome de licență, a unei diplome acordate la absolvirea unui colegiu de studii cu durată 

de 2 ani sau a unei diplome echivalente cu acestea) sau superior. 

 

3. Limitările activităților profesionale menționate la punctul 1 sunt specificate în apendicele IV. 

 

4. Durata admisibilă de ședere în Japonia pentru furnizorii de servicii pe bază de contract și 

pentru profesioniștii independenți din Uniunea Europeană este o perioadă de până la cinci ani. 
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Soțul/soția și copiii însoțitori 

 

5. Intrarea și șederea temporară în Japonia se acordă soțului/soției și copiilor care însoțesc o 

persoană fizică din Uniunea Europeană căreia i s-a acordat intrarea și șederea temporară în 

Japonia în temeiul punctelor 1 - 4, în principiu, pentru aceeași perioadă ca și perioada de 

ședere temporară în Japonia acordată respectivei persoane fizice, cu condiția ca soțul/soția și 

copiii în cauză să fie întreținuți de persoana fizică respectivă și să participe la activitățile 

zilnice recunoscute în conformitate cu statutul de ședere de „persoană dependentă” prevăzut 

în Actul privind controlul imigrației și recunoașterea refugiaților. 

 

6. Un soț/o soție căruia/căreia i s-a acordat intrarea și șederea temporară în Japonia în temeiul 

punctului 5 poate obține, la cerere, modificarea statutului său de reședință cu un statut care să 

îi permită să lucreze, sub rezerva aprobării de către guvernul Japoniei în conformitate cu 

Actul privind controlul imigrației și recunoașterea refugiaților. 

 

7. În sensul prezentei liste, „soț/soție” sau „copii” înseamnă soțul/soția sau copiii recunoscuți ca 

atare în conformitate cu actele cu putere de lege și cu actele administrative japoneze. 
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APENDICELE IV 

 

LIMITĂRI PENTRU ACTIVITĂȚILE PROFESIONALE ALE FURNIZORILOR DE SERVICII 

PE BAZĂ DE CONTRACT  

ȘI ALE PROFESIONIȘTILOR INDEPENDENȚI DIN JAPONIA
1
 

 

Sector sau subsector Limitări 

Servicii juridice, astfel cum sunt menționate la punctul 1 litera (c) 

din lista Japoniei prevăzută în anexa IV 

(CPC 861**) 

Niciuna. 

Servicii de consiliere juridică, astfel cum sunt menționate la punctul 

1 litera (d) din lista Japoniei prevăzută în anexa IV 

(CPC 861**) 

Niciuna. 

                                                 
1
 Caracterele alfabetice indicate pentru fiecare sector sau subsector și numerele dintre paranteze 

sunt trimiteri la Lista de clasificare sectorială a serviciilor (documentul OMC 

MTN.GNS/W/120 din 10 iulie 1991) și la CPC. Aceste diviziuni de ordin alfabetic și numeric 

sunt indicate pentru a spori claritatea descrierii angajamentelor specifice, dar nu se 

interpretează ca făcând parte din angajamentele specifice. Utilizarea „**” în dreptul anumitor 

coduri CPC indică faptul că angajamentele specifice pentru codul în cauză nu se extind la 

întregul spectru de servicii prevăzute la codul respectiv. Această listă de sectoare sau 

subsectoare se bazează pe categoriile statutelor de ședere prevăzute în Actul privind controlul 

imigrației și recunoașterea refugiaților din Japonia (Ordinul Cabinetului nr. 319 din 1951). 
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Sector sau subsector Limitări 

Servicii de contabilitate, de audit și de evidență contabilă, astfel 

cum sunt menționate la punctul 1 litera (e) din lista Japoniei 

prevăzută în anexa IV 

(CPC 862**) 

Niciuna. 

Servicii fiscale, astfel cum sunt menționate la punctul 1 litera (f) din 

lista Japoniei prevăzută în anexa IV 

(CPC 863**) 

Niciuna. 

Servicii de arhitectură 

(CPC 8671) 

Niciuna. 

Servicii de inginerie 

(CPC 8672) 

Niciuna. 

Servicii de inginerie integrată 

(CPC 8673) 

Niciuna. 

Servicii de urbanism și de arhitectură peisagistică 

(CPC 8674) 

Niciuna. 

Servicii informatice și servicii conexe 

(CPC 84) 

Niciuna. 

Servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul 

științelor naturii și al ingineriei 

(CPC 8510) 

Niciuna. 
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Sector sau subsector Limitări 

Servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în domeniul 

științelor sociale și umaniste 

(CPC 8520) 

Niciuna. 

Servicii de cercetare și dezvoltare experimentală interdisciplinare 

(CPC 8530) 

Niciuna. 

Servicii de vânzare sau leasing de spațiu sau timp publicitar 

(CPC 8711) 

Niciuna. 

Servicii de panificare, creare și plasare a reclamelor publicitare 

(CPC 8712) 

Niciuna. 

Alte servicii de publicitate 

(CPC 8719) 

Niciuna. 

Servicii de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice 

(CPC 8640) 

Niciuna. 

Servicii de consultanță în materie de management 

(CPC 8650) 

Niciuna. 

Servicii legate de consultanța în materie de management 

(CPC 8660) 

Niciuna. 

Servicii de testare și analiză tehnică 

(CPC 8676) 

Niciuna. 
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Sector sau subsector Limitări 

Servicii de consultanță științifică și tehnică în domeniul ingineriei 

(CPC 8675) 

Niciuna. 

Întreținerea și repararea echipamentelor (cu excepția navelor 

maritime, a aeronavelor sau a altor echipamente de transport) 

(CPC 633, 8861-8866) 

Niciuna. 

Servicii de organizare de târguri și expoziții 

(CPC 87909**) 

Niciuna. 

Servicii de traducere și interpretare 

(CPC 87905) 

Niciuna. 

Servicii de proiectare de specialitate 

(CPC 87907) 

Niciuna. 

Servicii de difuzare a programelor radio și a programelor de 

televiziune 

(CPC 7524**) 

Pentru mai multă certitudine, 

nu sunt incluse activitățile 

recunoscute pentru statutul 

de ședere „artist”. 

Lucrări de construcții generale pentru clădiri 

(CPC 512) 

Niciuna. 
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Sector sau subsector Limitări 

Lucrări generale de construcții de inginerie civilă (CPC 513) Niciuna. 

Lucrări de instalare și asamblare 

(CPC 514, 516) 

Niciuna. 

Lucrări de finalizare și finisare a clădirilor 

(CPC 517) 

Niciuna. 

Alte servicii legate de construcții 

– Lucrări de preconstrucție pe șantiere 

(CPC 511) 

– Lucrări de construcții ale unor întreprinderi specializate 

(CPC 515) 

– Servicii de închiriere a echipamentelor pentru construcții sau 

pentru demolarea clădirilor sau construcții de geniu civil, cu 

operator 

(CPC 518) 

Niciuna. 

Servicii de învățământ pentru adulți 

(CPC 924**) 

Limitat la instruirea 

lingvistică în cadrul 

întreprinderilor private 

Alte servicii de învățământ 

(CPC 929**) 

Limitat la instruirea 

lingvistică în cadrul 

întreprinderilor private 
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Sector sau subsector Limitări 

Servicii de canalizare 

(CPC 9401) 

Niciuna. 

Servicii de eliminare a deșeurilor 

(CPC 9402) 

Niciuna. 

Servicii de purificare a gazelor de eșapament 

(CPC 9404) 

Niciuna. 

Servicii de reducere a nivelului de zgomot 

(CPC 9405) 

Niciuna. 

Servicii de protecție a naturii și a peisajelor 

(CPC 9406) 

Niciuna. 

Alte servicii de protecție a mediului 

(CPC 9409) 

Niciuna. 

Servicii de tipul celor prestate de agențiile de turism și de voiaj 

(CPC 7471) 

Niciuna. 

Servicii de ghid turistic 

(CPC 7472) 

Niciuna. 
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ANEXA 8-C 

 

ÎNȚELEGERE PRIVIND CIRCULAȚIA PERSOANELOR FIZICE  

ÎN SCOPURI PROFESIONALE 

 

Angajamente procedurale legate de intrare și de șederea temporară 

 

1. Părțile ar trebui să se asigure că prelucrarea cererilor de intrare și de ședere temporară în 

temeiul angajamentelor lor respective din acord urmează bunele practici administrative. În 

acest sens: 

 

(a) Părțile se asigură că taxele percepute de autoritățile competente pentru prelucrarea 

cererilor de intrare și de ședere temporară nu afectează în mod necorespunzător și nu 

întârziere comerțul cu bunuri sau cu servicii și nici stabilirea sau desfășurarea de 

activități în temeiul prezentului acord; 

 

(b) sub rezerva marjelor de apreciere ale autorităților competente, documentele cerute 

solicitantului pentru cererile de acordare a dreptului de intrare și de ședere temporară 

pentru persoanele aflate în vizită de afaceri pe termen scurt ar trebui să fie proporționale 

cu scopul pentru care sunt colectate; 
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(c) cererile complete de acordare a dreptului de intrare și de ședere temporară sunt 

prelucrate cât mai rapid posibil; 

 

(d) autoritățile competente ale unei părți depun eforturi pentru a furniza, fără întârzieri 

nejustificate, informații ca răspuns la orice solicitare rezonabilă din partea unui 

solicitant cu privire la stadiul de prelucrare a unei cereri; 

 

(e) în cazul în care autoritățile competente ale unei părți solicită informații suplimentare din 

partea solicitantului pentru a procesa cererea, acestea depun eforturi pentru a notifica, 

fără întârzieri nejustificate, solicitantului informațiile suplimentare cerute; 

 

(f) autoritățile competente ale unei părți informează solicitantul cu privire la rezultatul 

cererii imediat după ce a fost luată o decizie; în cazul în care cererea este aprobată, 

autoritățile competente ale unei părți informează solicitantul cu privire la perioada de 

ședere și la alți termeni și condiții relevante; în cazul în care cererea este refuzată, 

autoritățile competente ale unei părți pun la dispoziția solicitantului, la cererea acestuia 

sau din proprie inițiativă, informații cu privire la orice reexaminări sau căi de recurs 

disponibile; și 
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(g) părțile depun toate eforturile pentru a accepta și a prelucra cererile în format electronic. 

 

Angajamentele procedurale suplimentare care se aplică persoanelor transferate în cadrul aceleiași 

companii și membrilor familiei acestora 

 

2. Autoritățile competente din Uniunea Europeană adoptă o decizie cu privire la cererea de 

acordare a dreptului de intrare și de ședere temporară a persoanelor transferate în cadrul 

aceleiași companii sau la reînnoirea acestui drept și notifică solicitantului decizia în scris, în 

conformitate cu procedurile de notificare prevăzute de actele cu putere de lege și actele 

administrative relevante, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data la 

care a fost depusă cererea completă. 

 

3. În măsura în care este posibil, autoritățile competente din Japonia adoptă o decizie cu privire 

la cererea de viză de intrare a unei persoane transferate în cadrul aceleiași companii sau la 

cererea permisiunii de extindere a șederii unei persoane transferate în cadrul aceleiași 

companii și notifică solicitantului decizia în scris, într-un termen de maximum 90 de zile de la 

depunerea unei cereri complete sau, dacă este cazul, după prezentarea unei cereri complete cu 

privire la intrarea și șederea temporară anterioară cererii de acordare a vizei de intrare, astfel 

cum este definită la punctul 4. În cazul în care nu este posibilă luarea unei decizii în termen de 

90 de zile, autoritățile competente din Japonia depun eforturi pentru a lua o decizie într-un 

termen ulterior rezonabil. 
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4. În sensul prezentei anexe, „cererea cu privire la intrarea și șederea temporară anterioară 

cererii de acordare a vizei de intrare” înseamnă o cerere prin care se solicită un certificat de 

eligibilitate. Perioada cuprinsă între data la care este eliberat certificatul de eligibilitate și data 

depunerii de către solicitant a cererii de viză de intrare nu este inclusă în termenul de 90 de 

zile menționat mai sus. 

 

5. În cazul în care informațiile sau documentele aferente cererii sunt incomplete, autoritățile 

competente depun eforturi pentru a notifica solicitantului, în timp util, informațiile 

suplimentare necesare și stabilesc un termen rezonabil pentru transmiterea acestora. Termenul 

menționat la punctele 2 și 3 se suspendă până la primirea de către autoritățile competente a 

informațiilor suplimentare necesare. 
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6. Uniunea Europeană: 

 

(a) extinde la membrii familiei unui resortisant japonez care este persoană transferată în 

cadrul aceleiași companii în Uniunea Europeană, drepturile conferite membrilor familiei 

unei persoane transferate în cadrul aceleiași companii în temeiul articolului 19 din 

Directiva 2014/66/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 

privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui 

transfer în cadrul aceleiași companii (denumită în continuare în prezenta anexă 

„Directiva privind transferurile în cadrul aceleiași companii”); și 

 

(b) acordă unui resortisant japonez care este persoană transferată în cadrul aceleiași 

companii în Uniunea Europeană dreptul la mobilitate în interiorul Uniunii Europene, în 

conformitate cu Directiva privind transferurile în cadrul aceleiași companii. 

 

Cooperarea în materie de returnare și readmisie 

 

7. Părțile recunosc faptul că o mai bună circulație a persoanelor fizice ca urmare a punctelor 1 - 

6 necesită cooperarea deplină în domeniul returnării și readmisiei persoanelor fizice a căror 

ședere pe teritoriul unei părți încalcă normele de intrare și de ședere temporară ale părții 

respective. 
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