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Flux de lucru
Consumator (Reclamant)

1. Crearea reclamației

Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de o
vânzare efectuată on-line, puteți utiliza platforma
SOL.

Prezentare

Pentru a crea o reclamație, puteți începe prin a vă crea un cont sau prin a vă conecta (dacă aveți deja un
cont).

Puteți să creați reclamația și fără să vă creați un cont, dar mai târziu va trebui totuși să vă înregistrați. Mai
întâi, parcurgeți etapa de verificare – răspundeți la 3 întrebări pentru a se stabili dacă reclamația este
eligibilă. Apoi, introduceți datele de contact ale comerciantului, descrieți reclamația dvs. și completați
datele dvs. personale.

Dacă doriți, puteți salva toate datele introduse ca ciornă. Veți putea modifica ciorna mai târziu, urmând să
trimiteți reclamația la final.

Puteți crea o reclamație și în calitate de reprezentant al unui consumator.

Ce mai puteți face în această etapă:

Apelați la un punct național de contact
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Consumator (Reclamant)

2. Stabilirea unei entități de
soluționare a litigiilor

După ce acceptă reclamația, comerciantul vă va
propune o listă cu entități de soluționare a
litigiilor care v-ar putea trata cazul.

Prezentare

În cazul în care comerciantul acceptă să dea curs reclamației și vă sugerează o serie de entități de
soluționare a litigiilor, va trebui să vă creați un cont pe platformă pentru următoarele etape ale procedurii.
Dacă aveți deja un cont, conectați-vă.

Consultați lista de entități sugerată de comerciant. Puteți fie să acceptați o entitate de soluționare a
litigiilor de pe listă, fie să solicitați o altă listă de entități de soluționare a litigiilor. În acest din urmă
caz, comerciantul vă va trimite alte liste, până ajungeți la un acord. Platforma nu poate trimite reclamația
unei entități de soluționare a litigiilor decât dacă acceptați cel puțin o entitate de pe listele propuse de
comerciant.

Pentru întrebări despre platformă, luați legătura cu un punct național de contact.

Ce mai puteți face în această etapă:

Accesați interfața dvs.
Tipăriți datele reclamației
Luați legătura cu un punct național de contact
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Flux de lucru
Consumator (Reclamant)

3. Schimbul de informații

După ce acceptă să trateze reclamația, entitatea
de soluționare a litigiilor vă poate solicita
informații suplimentare.

Prezentare

Pe durata tratării cazului veți fi probabil contactat de entitatea de soluționare a litigiilor, fie pentru a
comunica prin intermediul mesajelor sau în cadrul unei reuniuni, fie pentru a vă solicita anumite
documente. Va trebui să răspundeți la aceste mesaje sau invitații la reuniuni prin intermediul platformei
SOL.

Pentru aceasta, conectați-vă și href="nav-con_reply_mess-3">deschideți reclamația în cauză. Veți găsi
mesajul la care trebuie să răspundeți. Reclamația va conține întregul schimb de mesaje dintre dvs. și
entitatea de soluționare a litigiilor. Tot în cadrul reclamației veți putea răspunde la invitațiile la reuniuni.

Aveți și posibilitatea de a solicita traducerea unor fragmente de texte sau a unor documente.

Ce puteți face în această etapă:

Accesați interfața dvs.
Apelați la un punct național de contact
Răspundeți la un mesaj de la entitatea de soluționare a litigiilor.
Răspundeți unei invitații la reuniune
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Consumator (Reclamant)

4. Consultarea rezultatului

La finalul procedurii, entitatea de soluționare a
litigiilor vă va trimite rezultatul.

Prezentare

Platforma vă va trimite o notificare cu privire la rezultatul la care a ajuns entitatea de soluționare a litigiilor.

Puteți consulta rezultatul deschizând reclamația. Conectați-vă, deschideți reclamația și accesați fila
dedicată rezultatului.

De asemenea, puteți accesa rezultatul și cu ajutorul pictogramei în formă de clopoțel din colțul din
dreapta-sus al ecranului. Deschideți lista de notificări și faceți clic pe rezultat.

Ce puteți face în această etapă:

Apelați la un punct național de contact
Răspundeți la un mesaj
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Consumator (Pârât)

1. Primirea reclamației

Un comerciant a depus o reclamație împotriva
dvs.

Prezentare

Ați primit un e-mail precizând că un comerciant a depus o reclamație împotriva dvs..

Mai întâi creați-vă un cont sau conectați-vă cu un cont existent.

Puteți să acceptați sau să refuzați reclamația.Dacă o acceptați, va trebui să vă puneți de acord cu
comerciantul în privința entității de soluționare a litigiilor căreia îi va fi trimisă reclamația.Dacă refuzați
reclamația, comerciantul va fi informat cu privire la decizia dumneavoastră.

Mai întâi conectați-vă și consultați reclamația. Pentru a o accepta, faceți clic pe „Sugerez o entitate de
soluționare a litigiilor". Pentru a o refuza, faceți clic pe „Nu sugerez o entitate de soluționare a litigiilor".

Alte acțiuni posibile:

Apelați la un punct național de contact
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Consumator (Pârât)

2. Stabilirea unei entități de
soluționare a litigiilor

După ce acceptați o reclamație, va trebui să vă
puneți de acord cu comerciantul în privința
entității de soluționare a litigiilor căreia îi va fi
trimisă reclamația.

Prezentare

Tot după acceptarea reclamației, puteți să prezentați versiunea dvs. a evenimentelor și/sau să sugerați una
sau mai multe entități de soluționare a litigiilor.

În prezentarea versiunii dvs., puteți explica ce s-a întâmplat. Se va afișa o listă de entități de soluționare a
litigiilor. Selectați una sau mai multe entități, după care faceți clic pe „Sugerez o entitate de soluționare a
litigiilor". Comerciantul are libertatea de a accepta sau refuza entitatea/entitățile pe care le sugerați. Dacă
decide să accepte entitatea propusă de dvs., reclamația va fi transmisă automat entității respective. Aceasta
o va evalua și vă va informa, atât pe dvs., cât și pe comerciant, dacă o poate trata.

Aveți și posibilitatea de a căuta o entitate de soluționare a litigiilor care nu se află pe lista afișată inițial.

Alte acțiuni posibile:

Apelați la un punct național de contact
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Consumator (Pârât)

3. Schimb de informații

După ce acceptă să trateze reclamația, entitatea
de soluționare a litigiilor vă poate solicita
informații suplimentare.

Prezentare

Entitatea de soluționare a litigiilor poate să vă trimită un mesaj, să vă invite la o reuniune sau să vă solicite
documente. Ar trebui să răspundeți la aceste mesaje sau invitații la reuniuni.

Pentru aceasta, conectați-vă, consultați reclamația în cauză și răspundeți la mesaj. Reclamația va conține
întregul schimb de mesaje dintre dvs. și entitatea de soluționare a litigiilor.

Alte acțiuni posibile:

Contact a national contact point
Trimiteți un mesaj entității de soluționare a litigiilor
Răspundeți unei invitații la reuniune
Tipăriți datele reclamației

7



Flux de lucru
Consumator (Pârât)

4. Consultarea rezultatului

La finalul procedurii, entitatea de soluționare a
litigiilor vă va trimite rezultatul.

Prezentare

Sistemul vă va trimite o notificare cu privire la rezultatul la care a ajuns entitatea de soluționare a litigiilor.
Puteți consulta rezultatul chiar în cadrul reclamației.

Puteți consulta rezultatul deschizând reclamația. Conectați-vă, deschideți reclamația și faceți clic pe
„Rezultat”.

Puteți consulta rezultatul și plecând de la lista de reclamații de pe interfață. Pentru aceasta, faceți clic pe
butonul „Afișează rezultatul”.

De asemenea, puteți accesa rezultatul și cu ajutorul pictogramei în formă de clopoțel din colțul din
dreapta-sus al ecranului. În lista cu notificări, faceți clic pe notificarea care vă interesează. Platforma SOL va
afișa rezultatul.

Alte acțiuni posibile:

Apelați la un punct național de contact
Răspundeți la un mesaj
Tipăriți datele reclamației
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Creați-vă un cont
Consumator

Prezentare

Dacă doriți să depuneți o reclamație împotriva unui comerciant sau să răspundeți unei reclamații depuse
de un comerciant împotriva dumneavoastră, trebuie să aveți un cont pe platforma SOL.

Puteți:

Să utilizați un cont EU Login existent
Să vă creați un cont, dacă nu v-ați înregistrat încă pe platformă.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont SOL, trebuie să dispuneți de o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont?
Conectați-vă.

Dacă doriți să depuneți o reclamație sau ați primit un e-mail în care sunteți informat că cineva a depus o
reclamație împotriva dumneavoastră, urmați etapele următoare (după ce ași făcut clic pe linkul din e-mail):

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.3.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.4.
Apoi, vi se va cere să vă creați o nouă parolă.5.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectare

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs. Acum puteți consulta reclamația.

3. Consultați o reclamație

Interfața va afișa lista cu reclamațiile pe care le-ați primit și/sau creat.1.
Pentru a consulta o reclamație, faceți clic pe „Afișează detaliile”.2.
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Accesați interfața dvs.
Consumator

Prezentare

Interfața contului dvs. afișează lista reclamațiilor pe care le-ați creat sau primit.

Conectați-vă la platformă pentru a o consulta.

Interfața vă permite:

să consultați reclamațiile1.
să căutați o anumită reclamație2.
să completați un nou formular de reclamație3.
să apelați la un punct național de contact.4.

Notă

Nu puteți accesa interfața dacă nu aveți un cont pe platforma SOL.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont, trebuie să dispuneți de o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-
vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectare

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.
După conectare, vă puteți accesa interfața personală.5.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.

3. Interfața dvs.

După ce vă conectați la sistem, veți fi direcționat către interfața dvs. Aceasta afișează reclamațiile pe care
le-ați creat sau primit. Reclamațiile dvs. sunt sortate pe categorii: Toate/ Necesită o acțiune/ În curs/
Ciorne/ Refuzate/ Închise.

Dacă navigați pe altă pagină, puteți reveni oricând la interfață făcând clic pe butonul „Interfața mea” din
partea de sus a ecranului.
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Apelați la un punct național de contact
Consumator

Prezentare

Dacă aveți întrebări, luați legătura cu un punct național de contact. Unul dintre consilieri vă va răspunde la
întrebări și vă va ghida în procesul de tratare a reclamației pe platformă. Consilierul:

Vă poate explica cum funcționează acest site și entitățile de soluționare a litigiilor
Vă poate ajuta să comunicați cu consumatorul și/sau cu entitatea de soluționare care se ocupă de
reclamația dvs.
Vă poate da informații generale despre drepturile pe care le aveți în calitate de consumator sau
comerciant
Vă poate consilia cu privire la alte modalități de soluționare a litigiilor dacă această procedură nu dă
rezultate.
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1. Stabiliți legătura prin e-mail

De pe orice pagină a platformei SOL, faceți clic pe „Contactați un consilier” sau „Luați legătura cu1.
un punct național de contact”.
Alegeți țara făcând clic pe „Selectați țara”. Puteți alege un punct național de contact din țara dvs.2.
sau un punct din altă țară. Vi se vor afișa datele de contact. Punctele naționale de contact
colaborează îndeaproape, astfel încât vă pot oferi informații și sprijin chiar dacă litigiul implică un
comerciant cu sediul în străinătate.
Notați-vă adresa de e-mail sau numărul de telefon pentru punctul național de contact ales.3.

Puteți contacta un punct național și trimițându-i un mesajîn cadrul platformei.

2. Stabiliți legătura prin mesaje în cadrul platformei

Această modalitate de a lua legătura cu punctul național de contact este disponibilă doar dacă reclamația
este cel puțin în curs de creare.

Faceți clic pe „Contactați un consilier”.1.
Alegeți țara făcând clic pe „Selectați țara”. Alternativ, puteți face clic pe „Adresați o întrebare” în2.
lista de lângă țara aleasă. Puteți alege un punct național de contact din țara dvs. sau un punct din
altă țară. Vi se vor afișa datele de contact. Punctele naționale de contact colaborează îndeaproape,
astfel încât vă pot oferi informații și sprijin chiar dacă litigiul implică un comerciant cu sediul în
străinătate.
Se va afișa un formular în care puteți introduce un mesaj.3.

Introduceți numărul de referință (acest lucru nu este necesar dacă reclamația a fost deja1.
transmisă).
Introduceți textul. Puteți să atașați documente la mesaj. Faceți clic pe „Choose Files” (Alegere2.
fișiere) sau pe „Browse” (Răsfoire) și alegeți fișierele pe care doriți să le adăugați.
Faceți clic pe „Trimite”.3.
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Crearea reclamației
Consumator

Prezentare

Pentru a crea o reclamație pe platforma SOL, puteți fie să vă conectați (cu un cont existent sau cu unul pe
care îl creați ca prim pas), fie să completați formularul ca utilizator neînregistrat.

În formularul online, completați câteva informații despre dumneavoastră, despre comerciant, despre
achiziție și despre obiectul reclamației. Dacă este cazul, încărcați documente relevante (ex. factura, bonul de
comandă).

La final, puteți fie să salvați reclamația ca ciornă, fie să o transmiteți direct.

Dacă o salvați ca ciornă, aceasta trebuie trimisă în termen de 6 luni. După 6 luni, ea va fi ștearsă automat
din motive legate de protecția datelor.
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Creați o reclamație

Nu sunteți obligat să vă creați un cont pe platforma SOL pentru a depune reclamația, însă ulterior, pentru a
parcurge procedura, va trebui totuși să dețineți un astfel de cont.

Doriți să creați o reclamație? Aveți 2 opțiuni:

Creați-vă un cont (sau conectați-vă, dacă aveți deja un cont).1.
Creați reclamația ca utilizator neînregistrat, după ce răspundeți la câteva întrebări de selecție2.
preliminară pe prima pagină.

Apoi, completați formularul de reclamație.

1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.
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2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista reclamațiilor dvs.

Faceți clic pe „Reclamație nouă”.

Vi se va cere să completați un formular simplu (informații despre comerciant, reclamația dvs. și datele dvs.
de contact).

Preferați să nu vă creați un cont acum? Atunci răspundeți mai întâi la cele 3 întrebări de stabilire a
eligibilității cazului, pe prima pagină. Veți putea astfel să creați o reclamație fără să vă înregistrați pe
platformă.

3. Întrebările de selecție preliminară

Pe acest site pot crea reclamații cumpărătorii din UE care au achiziționat online produse/servicii de la un
comerciant din UE.

Înainte de a crea o reclamație trebuie să răspundeți la 3 întrebări pentru a stabili dacă puteți utiliza această
platformă pentru cazul dvs.

Puteți accesa întrebările în 2 moduri:

Dacă nu doriți să vă înregistrați pe platformă1.
Pe prima pagină, faceți clic pe „Sunt consumator” și răspundeți la cele trei întrebări.

Dacă sunteți deja înregistrat e platformă În interfață, faceți clic pe „Reclamație nouă” și răspundeți la2.
cele 3 întrebări.

Dacă reclamația este eligibilă faceți clic pe „Formularul de reclamație”.
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4. Detalii privind comerciantul

Vă rugăm să introduceți cât mai multe informații posibile cu privire la comerciantul de la care ați
achiziționat produsul sau serviciul. Astfel vă asigurați că reclamația va fi tratată de serviciul potrivit.

Introduceți primele litere din numele comerciantului în caseta „Găsiți un comerciant în listă”. Dacă
respectivul comerciant este deja înregistrat pe platformă, vi se va afișa o listă cu nume posibile.

Selectați comerciantul. Platforma va completa automat datele de contact ale acestuia.

Dacă lista nu conține numele comerciantului care vă interesează Introduceți manual datele sale de contact,
apoi, faceți clic pe „Etapa următoare”.

5. Descrieți reclamația dvs.

Descrieți în detaliu produsul/serviciul și problema, astfel încât atât comerciantul, cât și entitatea de
soluționare a litigiilor să poată înțelege situația. Nu uitați să menționați soluția pe care ați prefera-o.

Faceți clic pe „Etapa următoare”.

6. Date personale

Introduceți datele dvs. de contact. Acest lucru îi va permite comerciantului să vă identifice, iar entității de
soluționare a litigiilor să vă contacteze pe durata procedurii.

La finalul etapei, puteți fie să salvați reclamația sub formă de ciornă, fie să o trimiteți imediat.
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7. Salvați reclamația ca ciornă

Numai dumneavoastră puteți vedea ciorna. O puteți modifica de câte ori doriți, dar trebuie să o trimiteți în
termen de 6 luni. Dacă trimiteți reclamația fără să vă creați un cont, veți primi un e-mail care vă va solicita
să confirmați adresa dvs. de e-mail. Comerciantul va fi informat că a primit o reclamație doar după ce o
confirmați.

Dacă doriți să salvați reclamația înainte de a o finaliza, faceți clic pe butonul „Salvează ca ciornă”.. Dacă
sunteți conectat, veți fi direcționat către interfața dvs., unde veți vedea un mesaj de confirmare a salvării
reclamației sub formă de ciornă.

Dacă nu sunteți conectat – Vi se va cere să introduceți adresa dvs. de e-mail. Apoi, faceți clic pe
„Continuă”. Veți fi direcționat către o pagină nouă care vă va confirma salvarea reclamației. Această pagină
vă permite să imprimați sau să modificați reclamația, să accesați pagina „Ajutor” (informații suplimentare),
să reveniți la prima pagină sau să luați legătura cu un punct național de contact. De asemenea, veți primi
un e-mail conținând un număr unic de referință, cu ajutorul căruia puteți accesa reclamația pe platformă.
Atenție, verificați și folderul Spam sau Junk al căsuței dvs. poștale electronice.

Timp de 6 luni, puteți reveni oricând la ciornă pentru a o modifica sau pentru a finaliza și trimite reclamația.

8. Transmiteți reclamația

Faceți clic pe „Trimite reclamația”. Vi se va afișa un mesaj de confirmare a transmiterii reclamației.

Dacă ați creat reclamația fără să vă creați un cont, veți primi un e-mail care vă va solicita să vă confirmați
adresa de e-mail. Deschideți e-mailul și faceți clic pe linkul de confirmare a valabilității adresei de e-mail și
a intenției de a transmite reclamația. Comerciantul va fi informat că a primit o reclamație doar după ce
faceți acest lucru.

Aveți și posibilitatea să refolosiți conținutul unei reclamații:

În interfața dvs., găsiți reclamația pe care doriți să o duplicați și faceți clic pe „Afișează reclamația”.1.
Vi se va afișa pagina „Prezentare”. Pe partea dreaptă a interfeței, faceți clic pe „Duplicat”.2.
Vi se va afișa formularul de reclamație, care va conține deja textul copiat și datele dvs. de contact.3.
Datele comerciantului nu sunt copiate.
Completați formularul și trimiteți-l.4.

Puteți duplica doar reclamațiile create de dumneavoastră – nu și pe cele depuse împotriva dumneavoastră.
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Creați o reclamație ca reprezentant al
consumatorului

Consumator

Prezentare

Pentru a crea o reclamație în numele altcuiva, trebuie să completați formularul on-line. Vi se va cere să
completați datele dvs. de contact, precum și informații despre consumator, comerciant, achiziție și
reclamație. Puteți încărca eventuale documente relevante (ex. factură, bon de comandă etc.).

La final, trimiteți reclamația. Dacă nu considerați reclamația ca fiind finalizată, salvați-o ca ciornă. Aceasta
poate fi modificată ulterior, dar trebuie transmisă în termen de 6 luni. După 6 luni, ea va fi eliminată
automat din motive legate de protecția datelor.

Atât dvs. cât și consumatorul veți putea urmări reclamația pe platformă.
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Creați o reclamație

Puteți să creați reclamația în numele altcuiva și fără să vă creați un cont, dar mai târziu va trebui totuși să vă
conectați.

Dacă nu aveți un cont EU Login, va trebui să vă creați unul.

Dacă alegeți să creați reclamația ca utilizator neînregistrat, va trebui ca ulterior să asociați reclamația unui
cont. Nu trebuie decât să faceți clic pe linkul din e-mailul pe care îl veți primi de la platformă și să vă
conectați cu noul dvs. cont EU Login. Astfel, reclamația va fi asociată contului dvs.

Pentru a crea o reclamație în numele altcuiva, trebuie să completați formularul de reclamație.

Aveți 2 opțiuni:

Creați reclamația după conectarea cu un cont existent.1.
Creați reclamația fără să vă înregistrați pe platformă, după ce răspundeți la cele 3 întrebări de pe2.
prima pagină.

1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont, trebuie să dețineți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.
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2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.
Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs., adică cele pe care le-ați creat în calitate de consumator sau5.
de reprezentant al unui consumator.

Faceți clic pe „Reclamație nouă”. Vi se va cere să completați un formular simplu (informații despre
comerciant și despre reclamație, datele dvs. de contact și datele de contact ale consumatorului).

Preferați să nu vă creați un cont acum? Atunci răspundeți la cele 3 întrebări de stabilire a eligibilității
cazului, pe prima pagină. Veți putea astfel să creați o reclamație fără să vă înregistrați pe platformă.

3. Întrebările de selecție preliminară

Pentru a putea transmite o reclamație pe acest site, trebuie ca dvs. și persoana pe care o reprezentați să
locuiți în UE. Persoana respectivă trebuie să fi cumpărat un produs/serviciu pe internet, de la un comerciant
din UE.

Înainte de a crea o reclamație trebuie să răspundeți la 3 întrebări scurte pentru a stabili dacă puteți utiliza
această platformă pentru cazul dvs.

Cum să creați o reclamație (fără să aveți un cont):

Pe prima pagină, faceți clic pe „Sunt consumator” și răspundeți la cele 3 întrebări.1.
Dacă reclamația este eligibilă, faceți clic pe „Formularul de reclamație”.2.
Completați formularul de reclamație (informații despre comerciant și despre reclamație, datele dvs.3.
de contact și datele de contact ale consumatorului).

4. Detalii privind comerciantul

Vă rugăm să introduceți cât mai multe informații posibile cu privire la comerciantul de la care a fost
achiziționat produsul sau serviciul. Astfel vă asigurați că reclamația va fi tratată de serviciul potrivit.

Introduceți primele litere din numele comerciantului în caseta „Găsiți un comerciant în listă”.

Vi se va afișa o listă cu nume posibile. Selectați comerciantul. Site-ul va completa automat adresa și datele
de contact ale acestuia. Comerciantul vizat nu apare pe listă? Introduceți manual datele sale de contact,
apoi, faceți clic pe „Etapa următoare”.
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5. Descrieți reclamația

Descrieți în detaliu produsul/serviciul și problema, astfel încât atât comerciantul, cât și entitatea de
soluționare a litigiilor să poată înțelege situația. Nu uitați să menționați soluția pe care ați prefera-o.

Faceți clic pe „Etapa următoare”.

6. Date personale

În calitate de reprezentant, trebuie să furnizați atât datele dvs. de contact, cât și pe cele ale consumatorului.
Acest lucru îi va permite comerciantului să vă identifice, iar entității de soluționare a litigiilor să vă
contacteze pe durata procedurii.

La finalul etapei, puteți fie să salvați reclamația sub formă de ciornă, fie să o trimiteți imediat.

7. Salvați reclamația ca ciornă

Numai dumneavoastră puteți vedea ciorna. O puteți modifica de câte ori doriți, dar trebuie să o trimiteți în
termen de 6 luni. Dacă trimiteți reclamația fără să vă creați un cont, veți primi un e-mail care vă va solicita
să confirmați adresa dvs. de e-mail. Comerciantul va fi informat că a primit o reclamație doar după ce o
confirmați.

Dacă doriți să salvați reclamația înainte de a o finaliza, faceți clic pe butonul „Salvează ca ciornă”.. Dacă
sunteți conectat, veți fi direcționat către interfața dvs., unde veți vedea un mesaj de confirmare a salvării
reclamației sub formă de ciornă.

Dacă nu sunteți conectat, vi se va cere să introduceți adresa dvs. de e-mail. Apoi faceți clic pe „Continuă”.
Veți fi direcționat către o pagină nouă care vă va confirma salvarea reclamației. Această pagină vă permite
să imprimați sau să modificați reclamația, să accesați pagina „Ajutor” (informații suplimentare), să reveniți la
prima pagină sau să luați legătura cu un punct național de contact. De asemenea, veți primi un e-mail
conținând un număr unic de referință, cu ajutorul căruia puteți accesa reclamația pe platformă.

Atenție, verificați și folderul Spam sau Junk al căsuței dvs. poștale electronice.

Timp de 6 luni, puteți reveni oricând la ciornă pentru a o modifica sau pentru a finaliza și trimite reclamația.
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8. Transmiteți reclamația

Faceți clic pe „Trimite reclamația”. Vi se va afișa un mesaj de confirmare a transmiterii reclamației.

Dacă ați creat reclamația fără să vă creați un cont, veți primi un e-mail care vă va solicita să vă confirmați
adresa de e-mail. Deschideți e-mailul și faceți clic pe linkul de confirmare a valabilității adresei de e-mail și
a intenției de a transmite reclamația. Comerciantul va fi informat că a primit o reclamație doar după ce
faceți acest lucru.

Aveți și posibilitatea să refolosiți conținutul unei reclamații:

În interfața dvs., găsiți reclamația pe care doriți să o duplicați și faceți clic pe „Afișează reclamația”.1.
Vi se va afișa pagina „Prezentare”. Pe partea dreaptă a interfeței, faceți clic pe „Duplicat”.2.
Vi se va afișa formularul de reclamație, care va conține deja textul copiat, datele dvs. de contact și3.
datele consumatorului pe care îl reprezentați. Datele comerciantului nu sunt copiate.
Completați formularul și trimiteți-l.4.

Puteți duplica doar reclamațiile create de dumneavoastră – nu și pe cele depuse împotriva dumneavoastră.
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Modificați o reclamație
Consumator

Prezentare

Dacă ați salvat o reclamație sub formă de ciornă, o puteți modifica ulterior atâta timp cât nu ați transmis-o.
Dacă ați transmis deja reclamația, nu o mai puteți modifica.

Modul de a efectua modificările depinde de statutul din care ați salvat ciorna reclamației – conectat sau nu.

25



1. Modificați o reclamație

Dacă ați salvat o reclamație sub formă de ciornă, puteți să o modificați ulterior. Odată transmise,
reclamațiile nu mai pot fi modificate.

A. Utilizator neconectat.

Dacă ați salvat ciorna fără să vă conectați pe platformă, aveți 2 opțiuni:

Faceți clic pe „Modificați reclamația” pe pagina de confirmare care se afișează când salvați reclamația1.
ca ciornă.
Faceți clic pe „Modificați reclamația” în e-mailul prin care vi s-a confirmat salvarea ciornei.2.

B. Utilizator conectat.

Dacă ați salvat ciorna după ce v-ați conectat:

Conectați-vă, accesați interfața dvs. și faceți clic pe „Afișează reclamația” Acum puteți modifica ciorna1.
reclamației.
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Acceptați sau refuzați o reclamație
Consumator

Prezentare

Dacă un comerciant a depus o reclamație împotriva dumneavoastră, veți primi o notificare prin e-mail.

Citiți informațiile din reclamație și decideți dacă doriți să utilizați această procedură pentru a soluționa
reclamația.

Dacă nu ați mai utilizat platforma SOL, va trebui să vă creați mai întâi un cont EU Login.

Apoi, trebuie să decideți dacă veți propune sau nu o entitate de soluționare a litigiilor. Dacă decizia dvs.
este negativă, înseamnă că hotărâți să nu utilizați această procedură pentru a soluționa reclamația.

Aveți și posibilitatea de a atribui cazul unui reprezentant care să se ocupe de caz în numele dvs. Pentru a
vedea cum, citiți pagina „Adăugați/ștergeți un reprezentant”.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont SOL (prin EU Login), trebuie să aveți o adresă de e-mail. Aveți deja un cont?
Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectare

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.
Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.5.

Acum puteți consulta reclamația.

3. Consultați reclamația

Interfața va afișa lista cu reclamațiile pe care le-ați primit și/sau creat.1.
Identificați reclamația primită .2.
Pentru a consulta o reclamație, faceți clic pe „Afișează reclamația”. Se va afișa pagina „Prezentare”.3.

Acum trebuie să decideți dacă veți propune sau nu o entitate de soluționare a litigiilor.
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4. Sugerați o entitate de soluționare a litigiilor

Dacă acceptați ca reclamația să fie tratată cu ajutorul procedurii de soluționare a litigiilor, trebuie să
propuneți o entitate de soluționare a litigiilor. Acest lucru nu presupune că sunteți de acord cu faptele
prezentate de reclamant. Veți avea posibilitatea să vă prezentați opinia într-o etapă ulterioară.

Faceți clic pe „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”.

Nu sunteți obligat să acceptați ca reclamația să fie tratată prin procedura de soluționare a litigiilor. Dacă nu
doriți să acceptați procedura, nu propuneți nicio entitate de soluționare a litigiilor .

5. Nu sugerez o entitate de soluționare a litigiilor

Dacă preferați să nu continuați procedura, reclamantul va fi informat, iar reclamația va fi închisă automat.

Faceți clic pe „Nu sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”.
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Retrageți o reclamație
Consumator

Prezentare

Vă puteți retrage oricând o reclamație.

Dacă reclamația nu a fost încă trimisă entității de soluționare a litigiilor, o puteți retrage singur de pe
platformă.

Dacă reclamația a fost trimisă entității de soluționare a litigiilor, va trebui să îi trimiteți acesteia din urmă o
cerere de retragere. Entitatea de soluționare a litigiilor o va retrage de pe platformă.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs. Acum puteți să vă retrageți reclamația.

3. Retrageți reclamația

Vă puteți retrage singur reclamația doar dacă aceasta nu a fost transmisă încă unei entități de soluționare a
litigiilor. Din momentul transmiterii, retragerea se face doar prin intermediul entității respective.

Selectați reclamația pe care doriți să o retrageți.1.
Faceți clic pe „Afișează reclamația”.2.
Selectați fila „Afișează detalii”.3.
Faceți clic pe „Retrag reclamația”.4.
Confirmați retragerea reclamației.5.

Reclamația dvs. a fost retrasă. Comerciantul va primi un e-mail de notificare a retragerii.
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Modificați datele personale
Consumator

Prezentare

După ce vă creați contul (EU Login), puteți accesa și modifica oricând datele dvs. personale. Modificările pe
care le efectuați sunt legate de o reclamație anume. Dacă ați introdus pe platformă mai multe reclamații, va
trebui să efectuați modificarea datelor personale în fiecare dintre ele.

Pentru a vă modifica datele personale, conectați-vă la platformă și deschideți reclamația. Faceți clic pe fila
„Afișează detalii”, apoi pe butonul „Modific”.

1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.
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2. Deschideți o reclamație

În interfața dvs., căutați reclamația care vă interesează aplicând filtrele disponibile. Faceți clic pe o „Afișează
detaliile” pentru a o deschide.

3. Modificați datele personale

Faceți clic pe fila „Afișează detalii”, apoi pe butonul „Modific” pentru a vă schimba datele de contact.

La final, faceți clic pe „Actualizează informațiile”.
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Adăugați/ștergeți un reprezentant
Consumator

Prezentare

Puteți adăuga sau șterge un reprezentant pentru reclamația dvs. în orice moment al procedurii.

Conectați-vă la platformă și deschideți reclamația..

Faceți clic pe fila „Afișează detalii”, apoi pe butonul „Modific” din stânga paginii. Se va deschide un formular
care conține toate detaliile pe care le-ați introdus când ați trimis reclamația. Acum puteți adăuga sau șterge
un reprezentant.

1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.
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2. Deschideți o reclamație

În interfața dvs., faceți clic pe „Afișează detaliile” în caseta reclamației pentru care doriți să adăugați/ștergeți
un reprezentant.

3. Adăugați un reprezentant

Faceți clic pe fila „Afișează detalii”, apoi pe butonul „Modific” din stânga paginii. Se va deschide un formular
care conține toate detaliile pe care le-ați introdus când ați trimis reclamația.

Faceți clic pe „Adaug un reprezentant”.

Introduceți datele de contact ale reprezentantului și faceți clic pe „Actualizează informațiile”.

4. Ștergeți un reprezentant

Faceți clic pe fila „Afișează detalii”, apoi pe butonul „Modific” din stânga paginii.

Se va deschide un formular care conține toate detaliile pe care le-ați introdus când ați trimis reclamația.

Pentru a șterge un reprezentant, faceți clic pe „Șterge reprezentantul”. Vi se va cere să confirmați acțiunea.
Faceți clic pe „Continuă”.
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Selectați o entitate de soluționare a litigiilor
Consumator

Prezentare

După ce acceptă ca reclamația să fie tratată printr-o procedură alternativă de soluționare a litigiilor,
comerciantul vă va trimite prin intermediul platformei numele uneia sau mai multor entități de soluționare
a litigiilor care ar putea prelua cazul.

Vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile disponibile despre aceste entități de soluționare a
litigiilor (tarife practicate, acoperire geografică, proceduri utilizate etc.). Dacă sunteți de acord ca una dintre
ele să încerce să vă soluționeze reclamația, selectați-o din listă și faceți clic pe „Trimite reclamația entității
de soluționare a litigiilor selectate”.

Dacă ați completat reclamația fără să vă conectați, va trebui să vă conectați/creați un cont acum. Pentru a
vă conecta pe platformă, aveți nevoie de un cont EU Login.

Notă

Puteți alege o singură entitate de soluționare a litigiilor din lista pe care v-a trimis-o comerciantul.

Pentru a continua procedura, trebuie să vă conectați la platformă. Dacă este cazul, creați-vă un cont. Dacă
aveți deja un cont, conectați-vă direct.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont, trebuie să dispuneți de o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-
vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs. Acum puteți găsi reclamația dvs.

3. Căutați o reclamație

După ce vă conectați la sistem, veți fi direcționat către interfața dvs., unde veți găsi toate reclamațiile - cele
create și cele primite. Reclamațiile sunt sortate pe categorii: Toate/ Necesită o acțiune/ În curs/ Ciorne/
Refuzate/ Închise. Unele categorii apar pe ecran doar dacă există deja o reclamație cu statutul respectiv în
contul dvs.

Faceți clic pe fila „Necesită o acțiune”.1.
În lista afișată, căutați reclamația care vă interesează.2.
Pe același rând, faceți clic pe butonul „Selectați o entitate de soluționare a litigiilor”.3.

Acum puteți să selectați o entitate de soluționare a litigiilor.
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4. Selectați o entitate de soluționare a litigiilor

Veți vedea o listă cu entitățile de soluționare a litigiilor propuse de comerciant. Înainte de a alege, citiți cu
atenție toate informațiile disponibile despre aceste entități (tarife practicate, acoperire geografică,
proceduri utilizate etc.). (Pentru a le citi, faceți clic pe butonul „Informații suplimentare”). Apoi:

Selectați una dintre entitățile de soluționare a litigiilor.1.
Faceți clic pe „Trimite reclamația entității de soluționare a litigiilor selectate”.2.
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Trimiteți o listă de entități de soluționare a litigiilor
Consumator

Prezentare

Ați decis să dați curs reclamației și ați făcut clic pe butonul „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”.

În continuare:

Puteți să prezentați propria dvs. versiune a evenimentelor descrise în reclamație.1.
Trebuie să sugerați una sau mai multe entități de soluționare a litigiilor. În funcție de informațiile din2.
reclamație, vi se va afișa o listă de posibile entități de soluționare a litigiilor. Dacă doriți, puteți
adăuga și alte entități.

Atunci când primește lista de entități de soluționare a litigiilor, comerciantul poate fie să selecteze una
dintre entități, fie să vă solicite o nouă listă. În orice caz, dvs. și comerciantul aveți la dispoziție 30 de zile de
la data depunerii reclamației pentru a conveni asupra unei entități de soluționare a litigiilor. În caz contrar,
reclamația va fi închisă automat.

1. Prezentați versiunea dvs.

După ce faceți clic pe „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor", vi se va afișa o nouă pagină.

Descrieți evenimentele din punctul dvs. de vedere.
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2. Trimiteți o listă de entități de soluționare a litigiilor

Platforma va afișa o listă cu entități de soluționare a litigiilor care s-ar putea ocupa de reclamație.

Pentru detalii despre fiecare entitate, faceți clic pe „Informații suplimentare”.1.
Selectați una sau mai multe entități de soluționare a litigiilor.2.
Faceți clic pe „Sugerați o entitate de soluționare a litigiilor”.3.

Pentru a adăuga alte entități pe listă, puteți utiliza instrumentul de căutare.

3. Căutați o entitate de soluționare a litigiilor

Faceți clic pe linkul „Căutați o entitate de soluționare a litigiilor”.1.
Introduceți numele entității de soluționare a litigiilor SAU țara SAU sectorul.2.
Faceți clic pe „Caută”.3.
Selectați entitatea de soluționare a litigiilor la care doriți să apelați.4.
Faceți clic pe „Selectați o entitate de soluționare a litigiilor”.5.
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Refuzați o listă de entități de soluționare a litigiilor
Consumator

Prezentare

Dacă acceptă ca reclamația să fie tratată printr-o procedură alternativă de soluționare a litigiilor,
comerciantul vă va trimite prin intermediul platformei o listă cu numele uneia sau mai multor entități de
soluționare a litigiilor care ar putea prelua cazul.

Vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile disponibile despre aceste entități de soluționare a
litigiilor (tarife practicate, țări/regiuni acoperite, proceduri utilizate etc.). Apoi decideți dacă doriți ca una
dintre aceste entități să se ocupe de reclamația dvs.

Lista nu vă mulțumește? Puteți să refuzați lista și să-i solicitați comerciantului să vă trimită o altă listă. Dacă
ați creat reclamația fără să aveți un cont, va trebui să vă creați un cont cu care să vă conectați pentru a
putea respinge lista.

Notă

Aveți la dispoziție 30 de zile pentru a conveni asupra unei entități de soluționare a litigiilor.

Această etapă poate fi parcursă doar dacă sunteți conectat. Dacă nu aveți încă un cont pe platforma SOL,
va trebui să vă creați unul.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, vi se va cere să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.

3. Consultați reclamația

După ce vă conectați, veți fi direcționat către interfața dvs., în care veți vedea toate reclamațiile pe care le-
ați primit și/sau creat. Reclamațiile sunt afișate pe categorii: Toate/ Necesită o acțiune/ În curs/ Ciorne/
Refuzate/ Închise. Faceți clic pe fila „Necesită o acțiune”. În lista afișată, căutați reclamația care vă
interesează. Pe același rând, faceți clic pe butonul „Selectați o entitate de soluționare a litigiilor”. Parcurgeți
lista de entități sugerate. Hotărâți dacă doriți să acceptați și să apelați la una dintre entitățile de pe listă sau
respingeți lista.

4. Refuzați lista de entități de soluționare a litigiilor

Veți vedea o listă cu entitățile de soluționare a litigiilor propuse de comerciant. Parcurgeți lista cu atenție.
Faceți clic pe linkul „Informații suplimentare” din dreptul fiecărei entități de soluționare a litigiilor pentru a
compara tarifele practicate, țările/regiunile acoperite, procedurile utilizate etc. Nu sunteți mulțumit de
niciuna dintre entitățile sugerate? Faceți clic pe „Solicitați altă listă de entități de soluționare a litigiilor”.
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Răspundeți la un mesaj
Consumator

Prezentare

Dacă ați primit un mesaj nou, puteți răspunde prin intermediul platformei SOL.

Pentru a vă consulta mesajele, trebuie să vă conectați.

Dacă nu aveți încă un cont, va trebui să vă creați unul. Odată conectat, găsiți mesajul și redactați răspunsul.

Notă

Pentru a răspunde la mesaje, trebuie să vă conectați. Dacă nu aveți încă un cont, va trebui să vă creați unul.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs..

3. Consultați reclamațiile dvs.

După ce vă conectați, veți fi direcționat către interfața dvs., în care veți vedea toate reclamațiile pe care le-
ați primit și/sau creat. Reclamațiile sunt afișate pe categorii: Toate/ Necesită o acțiune/ În curs/ Ciorne/
Refuzate/ Închise. Faceți clic pe fila „Necesită o acțiune”. Găsiți reclamația și faceți clic pe „Afișează mesajul”
(dacă nu ați citit încă mesajul). Acum puteți citi și răspunde la mesaje. Puteți, de asemenea, să faceți clic pe
butonul „Afișează reclamația” pentru a vedea detaliile.
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4. Răspundeți la un mesaj

Dacă mesajul nu a fost citit:

În caseta reclamației, faceți clic pe „Afișează mesajul”.1.
Se va deschide pagina dedicată mesajelor. Faceți clic pe butonul „Scriu un mesaj”.2.
Introduceți mesajul în caseta care se deschide. Dacă doriți, puteți atașa fișiere. Pentru aceasta, faceți3.
clic pe butonul „Atașați un fișier”.
La final, faceți clic pe „Trimite”.4.

Dacă ați citit deja mesajul, dar doriți să-l recitiți sau să scrieți un alt mesaj:

În caseta reclamației, faceți clic pe „Afișează reclamația”.1.
Deschideți fila „Mesaje”.2.
Pe pagina dedicată mesajelor, Faceți clic pe butonul „Scriu un mesaj”.3.
Introduceți mesajul în caseta care se deschide. Dacă doriți, puteți atașa fișiere. Pentru aceasta, faceți4.
clic pe butonul „Atașați un fișier”.
La final, faceți clic pe „Trimite”.5.
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Răspundeți la o invitație la reuniune
Consumator

Prezentare

Pentru a vă trata reclamația și a găsi o rezolvare, entitatea de soluționare a litigiilor poate organiza reuniuni
telefonice, on-line sau față în față.

Veți primi invitația la reuniune prin intermediul platformei. În același timp, veți primi un e-mail care vă va
anunța că ați primit o invitație la reuniune. Accesați invitația la reuniune făcând clic pe linkul din e-mail.

Pentru a răspunde la invitația la reuniune, va trebui să vă conectați. Dacă nu aveți încă un cont, va trebui să
vă creați unul.

Odată conectat, faceți clic pe butonul „Afișează datele reuniunii”.

Notă

Entitatea de soluționare a litigiilor poate sugera 3 tipuri de reuniuni: on-line (ex. prin Skype), prin telefon
sau față în față. Pentru a răspunde la invitația la reuniune, va trebui să vă conectați. Dacă nu aveți încă un
cont, va trebui să vă creați unul.

După conectare, faceți clic pe butonul „Afișează datele reuniunii” pentru a accesa invitația.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs. După conectare puteți să răspundeți invitației la reuniune.
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3. Răspundeți unei invitații la reuniune

Aveți mai multe opțiuni pentru a răspunde unei invitații la reuniune:

Din interfață:

Localizați reclamația în legătură cu care ați primit invitația la reuniune.1.
Faceți clic pe butonul „Afișează datele reuniunii” pentru a consulta toate invitațiile la reuniune vizând2.
reclamația respectivă.
Răspundeți făcând clic pe „Da” sau „Nu”.3.

Din lista de notificări:

Faceți clic pe pictograma în formă de clopot roșu din colțul din dreapta-sus al paginii.1.
Faceți clic pe notificarea aferentă invitației la reuniune. Se va afișa pagina dedicată invitației reuniunii2.
pentru reclamația în cauză.
Răspundeți făcând clic pe „Da” sau „Nu”.3.

Din e-mail:

Faceți clic pe linkul din e-mailul automat de notificare privind reclamația dvs. Se va deschide pagina1.
de conectare pe platforma SOL.
Conectați-vă cu contul dvs. EU Login. Se va afișa pagina dedicată invitației reuniunii pentru2.
reclamația în cauză.
Răspundeți făcând clic pe „Da” sau „Nu”.3.

48



Solicitați traducerea unui text/document
Consumator

Prezentare

Dacă doriți o traducere automată a unui text sau document, aveți posibilitatea să o solicitați pe platformă.
Toate traducerile vor fi înregistrate pe platformă. La următoarea consultare a reclamației, veți putea vedea
atât originalul, cât și traducerea.

Notă

Instrumentul de traducere este disponibil pentru toate câmpurile destinate textului liber și pentru
documentele atașate. Nu sunt acceptate toate formatele de fișiere. Puteți utiliza doar următoarele tipuri de
fișiere: pdf, jpg, jpeg, docx, xls, xlsx, ppt, pptx. Dimensiunea maximă permisă este de 10 MB.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs. Acum puteți deschide o reclamație.

3. Deschideți o reclamație

După conectare veți fi direcționat către interfața dvs., unde veți găsi toate reclamațiile dvs. – cele create și
cele primite. Reclamațiile sunt sortate pe categorii, în funcție de statutul în care se află: Toate/ Necesită o
acțiune/ În curs/ Ciorne/ Refuzate/ Închise. Unele categorii apar pe ecran doar dacă există deja o reclamație
cu statutul respectiv în contul dvs.

Faceți clic pe fila dedicată categoriei care vă interesează.1.
În lista afișată, căutați reclamația care vă interesează.2.
Faceți clic pe „Afișează reclamația”.3.

Puteți solicita traducerea unui fragment de text sau a unui document din dosarul reclamației.
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4. Obțineți traducerea unui text

Pentru a traduce conținutul reclamației:

Faceți clic pe „Citiți tot” pentru a vedea tot textul. În fereastra pop-up, alegeți limba originalului.1.
Selectați limba în care doriți traducerea.2.
Faceți clic pe „Tradu acest text”.3.

Pentru a traduce conținutul unui mesaj sau al unui rezultat:

Faceți clic pe „Tradu textul”.1.
Selectați limba originalului și limba în care doriți traducerea.2.
Faceți clic pe „>>”.3.

Platforma va afișa traducerea textului.

Puteți, de asemenea, să solicitați traducerea unui document.

5. Obțineți traducerea unui document

Puteți solicita traducerea unor documente din filele dedicate detaliilor reclamației, mesajelor, rezultatelor
sau documentelor.

Pentru a solicita traducerea unor documente din filele dedicate detaliilor reclamației, mesajelor sau
rezultatelor:

Pe fila dedicată detaliilor reclamației, mesajelor sau rezultatelor, faceți clic pe pictograma din dreptul1.
documentului. Alternativ, accesați fila „Documente” și faceți clic pe „Tradu” în dreptul documentului
care vă interesează.
Platforma va identifica automat limba originalului.2.
Selectați limba în care doriți traducerea.3.
Faceți clic pe „Trimite spre traducere” și confirmați cererea.4.

Veți primi un e-mail când traducerea este finalizată. Documentul tradus va fi afișat alături de documentul
original.
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Consultarea rezultatului
Consumator

Prezentare

Atunci când entitatea de soluționare a litigiilor găsește o soluție pentru reclamația în care sunteți implicat,
o va înregistra pe platformă sub forma așa-numitului „rezultat”.

Platforma vă va anunța că ați primit un rezultat.

Pentru a-l citi, trebuie să vă conectați la platformă și să deschideți reclamația.

Notă

Puteți primi mai multe rezultate pentru aceeași reclamație.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.
Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.5.

Acum puteți să găsiți reclamația sau să deschideți lista de notificări pentru a consulta rezultatul.

3. Căutați o reclamație

După conectare veți fi direcționat către interfața dvs., unde puteți vizualiza toate reclamațiile dvs. – cele
create și cele primite. Reclamațiile sunt sortate pe categorii, în funcție de statutul în care se află: Toate/
Necesită o acțiune/ În curs/ Ciorne/ Refuzate/ Închise. Unele categorii apar pe ecran doar dacă există deja o
reclamație cu statutul respectiv în contul dvs.

Faceți clic pe fila dedicată categoriei care vă interesează.1.
În lista afișată, căutați reclamația care vă interesează.2.
Faceți clic pe butonul „Afișează rezultatul” din dreptul reclamației respective.3.

Alternativ, puteți accesa rezultatul prin intermediul pictogramei de notificări din colțul din dreapta-sus al
interfeței.
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4. Deschideți lista de notificări

Puteți consulta rezultatul pe mai multe căi.

Din lista de notificări:

Faceți clic pe pictograma în formă de clopoțel din colțul din dreapta-sus al ecranului.1.
Găsiți și faceți clic pe notificarea care vă anunță că ați primit un nou rezultat pentru o reclamație.2.
Platforma va afișa pagina dedicată rezultatului.

Din interfață:

Pe interfață, deschideți reclamația care vă interesează și faceți clic pe butonul „Afișează rezultatul”.1.
Platforma va afișa pagina dedicată rezultatului.

Din e-mail:

Faceți clic pe linkul din e-mailul automat de notificare privind reclamația dvs. Se va deschide pagina1.
de conectare pe platforma SOL.
Conectați-vă cu contul dvs. EU Login. Platforma va afișa pagina dedicată rezultatului.2.
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Flux de lucru
Comerciant (Pârât)

1. Primirea reclamației

Unul din clienții dvs. a creat pe platformă o
reclamație împotriva dvs.

Prezentare

În calitate de comerciant, ați primit un e-mail precizând că un consumator a depus o reclamație împotriva
dvs. prin platforma SOL.

În e-mail vi se solicită să vă conectați pentru a consulta reclamația.

Puteți să acceptați sau să refuzați reclamația.

Dacă o acceptați, va trebui să vă puneți de acord cu consumatorul în privința entității de soluționare a
litigiilor căreia îi va fi trimisă reclamația.Dacă refuzați reclamația, consumatorul va fi informat cu privire la
decizia dumneavoastră.

Mai întâi conectați-vă și consultați reclamația. Pentru a o accepta, faceți clic pe „Sugerez o entitate de
soluționare a litigiilor". Pentru a o refuza, faceți clic pe „Nu sugerez o entitate de soluționare a litigiilor".

Aveți posibilitatea de a solicita traducerea unor fragmente de texte sau a unor documente.

De asemenea, puteți să adăugați un reprezentant la o reclamație.

Ce mai puteți face în această etapă:

Apelați la un punct național de contact
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Comerciant (Pârât)

2. Stabilirea unei entități de
soluționare a litigiilor

Odată ce ați acceptat cererea, trebuie ca dvs. și
consumatorul să conveniți asupra unei entități de
soluționare a litigiilor care va trata reclamația.

Prezentare

Când acceptați reclamația făcând clic pe „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor", vi se va afișa o nouă
pagină. Vi se va cere să introduceți versiunea dvs. a evenimentelor și să trimiteți o listă cu entități de
soluționare a litigiilor.

În prezentarea versiunii dvs., puteți explica ce s-a întâmplat.

În funcție de informațiile din reclamație și de versiunea introdusă de dumneavoastră, vi se va afișa o listă de
posibile entități de soluționare a litigiilor. Selectați una sau mai multe entități, după care faceți clic pe
„Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor". Consumatorul poate fie să accepte o entitate de soluționare
a litigiilor din lista pe care ați propus-o, fie să refuze lista.

Dacă selectează o entitate din listă, reclamația va fi trimisă entității respective. Entitatea de soluționare a
litigiilor va evalua reclamația și vă va informa, atât pe dvs., cât și pe consumator, dacă aceasta intră în sfera
sa de competență.

Puteți căuta și o entitate de soluționare a litigiilor care nu apare pe lista afișată.

Ce mai puteți face în această etapă:

Apelați la un punct național de contact
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Comerciant (Pârât)

3. Schimbul de informații

Dacă entitatea de soluționare a litigiilor acceptă
să vă trateze cazul, ea vă poate solicita informații
suplimentare care să-i permită să trateze
reclamația.

Prezentare

Pe durata tratării cazului, entitatea de soluționare a litigiilor poate să vă trimită mesaje, să vă invite la o
reuniune sau să vă solicite documente. Trebuie să răspundeți la aceste mesaje sau invitații la reuniune.

Pentru aceasta, conectați-vă, consultați reclamația în cauză și răspundeți la mesaj sau la invitația la
reuniune.Reclamația va conține întregul schimb de mesaje dintre dvs. și entitatea de soluționare a litigiilor.

Platforma vă oferă posibilitatea de a solicita traducerea unor texte sau documente.

Ce mai puteți face în această etapă:

Apelați la un punct național de contact
Trimiteți un mesaj entității de soluționare a litigiilor
Răspundeți unei invitații la reuniune
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Comerciant (Pârât)

4. Consultarea rezultatului

La finalul procedurii, entitatea de soluționare a
litigiilor vă va trimite rezultatul.

Prezentare

Veți fi notificat automat cu privire la rezultatul introdus de entitatea de soluționare a litigiilor.

Puteți consulta rezultatul deschizând reclamația. Conectați-vă, deschideți reclamația și accesați fila dedicată
rezultatului.

Puteți accesa rezultatul și cu ajutorul pictogramei în formă de clopoțel din colțul din dreapta-sus al
ecranului. Deschideți lista de notificări și faceți clic pe rezultat.

Ce mai puteți face în această etapă:

Apelați la un punct național de contact
Răspundeți la un mesaj
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Comerciant (Reclamant)

1. Creați o reclamație

Dacă doriți să depuneți o reclamație legată de o
vânzare efectuată on-line, trebuie să vă
înregistrați ca organizație pe platforma SOL și să
completați formularul de reclamație.

Prezentare

Pentru a crea o reclamație, trebuie mai întâi să vă înregistrați în sistem și să creați un cont de organizație.
Dacă sunteți deja înregistrat, nu trebuie decât să vă conectați.

În calitate de administrator local, veți putea, de asemenea, să gestionați utilizatorii din organizația dvs..

Odată ce ați accesat interfața dvs., faceți clic pe „Reclamație nouă”. Va trebui să răspundeți mai întâi la
câteva întrebări menite să determine dacă reclamația este eligibilă pentru a fi tratată cu ajutorul acestei
platforme. În formularul de reclamație, folosiți filele dedicate pentru a introduce datele de contact ale
consumatorului, descrieți reclamația dvs. și completați datele dvs. personale.

Dacă doriți, puteți salva reclamația sub formă de ciornă. Veți putea modifica ciorna mai târziu, urmând să
trimiteți reclamația la final.

Reclamația poate fi transmisă în numele dvs. și de către un reprezentant.

Alte acțiuni posibile:

Apelați la un punct național de contact
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Comerciant (Reclamant)

2. Stabilirea unei entități de
soluționare a litigiilor

După ce acceptă reclamația, consumatorul vă va
propune o listă cu entități de soluționare a
litigiilor care v-ar putea trata cazul.

Prezentare

După ce consumatorul vă propune o listă cu entități de soluționare a litigiilor care v-ar putea trata cazul,
puteți fie să acceptați o entitate de soluționare a litigiilor de pe listă, fie să solicitați de la consumator
o altă listă de entități de soluționare a litigiilor, până ajungeți la un acord. Când ajungeți la un acord,
reclamația va fi transferată automat către entitatea de soluționare a litigiilor aleasă.

Alte acțiuni posibile:

Accesați interfața dvs.
Apelați la un punct național de contact
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Comerciant (Reclamant)

3. Schimb de informații

După ce acceptă să trateze cazul, entitatea de
soluționare a litigiilor vă poate solicita informații
suplimentare.

Prezentare

Pe durata tratării cazului, entitatea de soluționare a litigiilor poate să vă trimită mesaje, să vă invite la o
reuniune sau să vă solicite documente suplimentare. Ar trebui să răspundeți la aceste mesaje sau invitații la
reuniune.

Pentru aceasta, conectați-vă,

Alte acțiuni posibile:

Accesați interfața dvs.
Apelați la un punct național de contact
Trimiteți un mesaj entității de soluționare a litigiilor
Răspundeți unei invitații la reuniune
Tipăriți datele reclamației
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Flux de lucru
Comerciant (Reclamant)

4. Consultarea rezultatului

La finalul procedurii, entitatea de soluționare a
litigiilor vă va trimite rezultatul prin platforma
SOL.

Prezentare

Platforma vă va trimite o notificare cu privire la rezultatul la care a ajuns entitatea de soluționare a litigiilor.

Puteți consulta rezultatul deschizând reclamația. Conectați-vă, deschideți reclamația și accesați fila dedicată
rezultatului.

Alternativ, puteți vedea rezultatul cu ajutorul pictogramei în formă de clopoțel din colțul din dreapta-sus al
ecranului. În lista cu notificări, faceți clic pe notificarea care vă interesează. Platforma SOL va afișa rezultatul.

Alte acțiuni posibile:

Apelați la un punct național de contact
Răspundeți la un mesaj
Tipăriți datele reclamației
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Creați o organizație
Comerciant

Prezentare

Trebuie să vă creați un cont de organizație pe site pentru a putea:

Să accesați platforma.1.
Să creați/primiți reclamații prin platforma SOL.2.
Să gestionați utilizatorii din organizația dvs.3.
Să vă actualizați datele personale (ex. să schimbați adresa de e-mail la care se trimit notificările).4.

Odată ce v-ați creat un cont de organizație, îi puteți asocia membri cărora le puteți atribui cazuri.

1. Primirea unei reclamații

Veți primi un e-mail atunci când un consumator depune o reclamație împotriva dvs. Faceți clic pe linkul
inclus în e-mail pentru a accesa pagina reclamației. Aveți următoarele opțiuni:

Consultați rezumatul reclamației1.
Conectați-vă (dacă aveți deja cont de organizație pe platformă).2.
Înregistrați-vă pe platformă și creați o nouă organizație (dacă nu aveți încă un cont de organizație pe3.
platformă).
Luați legătura cu un punct național de contact.4.
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2. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

3. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Dacă aveți deja un cont pe platforma SOL:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Acum puteți crea o nouă organizație făcând clic pe „Creez o organizație”.
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4. Creați o organizație

Pe pagina profilului dvs., faceți clic pe „Creez o organizație”.1.
Completați câmpurile formularului cu datele despre organizația dvs.2.
Faceți clic pe „Creez o organizație”. După ce creați organizația, veți avea drepturi de administrator3.
local. Prin urmare, veți putea să gestionați utilizatorii din organizația dvs..
Veți primi un e-mail de notificare pe adresa de e-mail pe care ați furnizat-o, prin care vi se confirmă4.
faptul că organizația dvs. a fost înregistrată pe platforma SOL.
Din acest moment, veți putea găsi organizația dvs. pe platformă și o veți putea accesa făcând clic pe5.
denumirea sa. Apoi, veți fi direcționat către interfața dvs., unde veți putea consulta toate reclamațiile
trimise/primite de organizația dvs.

Le puteți filtra după statut: „Ciornă”, „Reclamație transmisă”, „Entitate de soluționare a litigiilor sugerată”,
„Trimisă entității de soluționare a litigiilor”, „Acceptată de entitatea de soluționare a litigiilor”, „Rezultat
trimis”, „Reclamație închisă”.

De asemenea, puteți sorta reclamațiile după: etapa din procedură, data transmiterii, numele
consumatorului, tipul de reclamație, data ultimei modificări, data ultimului mesaj, data următoarei reuniuni
și acțiunea care trebuie întreprinsă.

Dacă navigați pe altă pagină, puteți reveni oricând la interfață făcând clic pe butonul „Interfața mea” din
partea de sus a ecranului. Puteți să vă modificați datele personale făcând clic pe „Actualizează informațiile”.
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Accesați interfața dvs.
Comerciant

Prezentare

Interfața dvs. arată o listă cu toate reclamațiile pe care le-ați creat și pe care le-ați primit.

Când vă conectați la sistem, veți fi direcționat automat către interfața dvs.

Aici puteți:

să consultați reclamațiile;1.
să căutați o anumită reclamație;2.
să completați un nou formular de reclamație;3.
să actualizați informațiile organizației;4.
să contactați un consilier.5.

Notă

Pentru a avea acces la interfața dvs. trebuie să aveți un cont.

66



1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

După conectare, puteți accesa interfața dvs.

2. Interfața dvs.

După ce vă conectați la platformă veți fi direcționat automat către interfață, unde puteți vizualiza toate
reclamațiile dvs. – atât pe cele pe care le-ați creat, cât și pe cele pe care le-ați primit.

Le puteți filtra după statut: „Ciornă”, „Reclamație transmisă”, „Entitate de soluționare a litigiilor sugerată”,
„Trimisă entității de soluționare a litigiilor”, „Acceptată de entitatea de soluționare a litigiilor”, „Rezultat
trimis”, „Reclamație închisă”.

Reclamațiile pot fi sortate și după etapa din procedură, data transmiterii, numele consumatorului, tipul de
reclamație, data ultimei modificări, data ultimului mesaj și acțiunea care trebuie întreprinsă.

Dacă navigați pe altă pagină, puteți reveni oricând la interfață făcând clic pe butonul „Interfața mea” din
partea de sus a ecranului.
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Modificați datele personale
Comerciant

Prezentare

Administratorul local poate actualiza informațiile organizației în orice moment. Administratorul local poate
modifica adresa de e-mail a organizației la care se trimit e-mailurile de notificare. De asemenea, poate
solicita eliminarea contului organizației sale de pe platforma SOL.

1. Conectați-vă

Pentru a vă conecta folosind un cont existent, aveți nevoie de numele de utilizator/adresa de e-mail și de
parolă.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.
Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.5.

Acum puteți să consultați reclamația și să vă modificați informațiile personale.
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2. Modificați datele personale

Faceți clic pe „Actualizează informațiile” în colțul din dreapta-sus al interfeței, sub datele1.
organizației.
Modificați informațiile.2.
Faceți clic pe „Salvează modificările”.3.

Informațiile despre organizație se actualizează și devin vizibile pentru ceilalți membri și pentru consumatori.

3. Eliminați un cont de organizație

Puteți solicita eliminarea contului organizației dvs. de pe platforma SOL. Doar administratorii locali ai unei
organizații pot solicita eliminarea contului acesteia de pe platformă. Atenție, contul de organizație poate fi
eliminat de pe platforma SOL doar dacă organizația nu este implicată într-o reclamație în curs. Dacă există
astfel de reclamații, organizația trebuie să aștepte până când acestea sunt retrase sau închise.

Pentru a elimina contul de organizație:

Faceți clic pe „Actualizează informațiile” în colțul din dreapta-sus al interfeței, sub datele organizației.1.
În fereastra pop-up, faceți clic pe „Cerere de ștergere a contului de organizație” și confirmați.2.
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Gestionați utilizatorii din organizația dvs.
Comerciant

Prezentare

Contul de organizație al unui comerciant poate avea două tipuri de utilizatori: colegi sau reprezentanți.

Colegii au acces la toate reclamațiile și pot fi desemnați administratori locali. Numai administratorii locali
pot adăuga și gestiona utilizatorii contului de organizație al unui comerciant.

Reprezentanții au acces doar la reclamațiile pentru care au fost desemnați ca reprezentanți.
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1. Invitați un utilizator

Faceți clic pe fila „Gestionarea utilizatorilor” din interfață atunci când doriți să invitați un alt1.
utilizator să devină membru al organizației dvs.
Faceți clic pe „Invită utilizator”.2.
Introduceți informațiile solicitate: adresa de e-mail, numele și prenumele, limba preferată și rolul3.
acordat utilizatorului (coleg sau reprezentant).
Faceți clic pe „Trimite invitația”.4.

Utilizatorul invitat va primi un e-mail cu un link pe care trebuie să-l acceseze pentru a confirma invitația și a
deveni astfel membru al organizației.

I se va cere să se conecteze cu contul său EU Login. După ce face clic pe „Conectare”, utilizatorul va fi
direcționat către interfața organizației.

2. Retransmiteți invitația unui utilizator

Dacă utilizatorul invitat nu-și confirmă înregistrarea, îi puteți transmite o nouă invitație.

Faceți clic pe utilizatorul cu statutul „În așteptare”. Într-o fereastră pop-up, vi se vor afișa opțiunile1.
„Retransmite invitația” și „Șterge utilizatorul”.
Faceți clic pe „Retransmite invitația”.2.

Utilizatorul invitat va primi un e-mail cu un link pe care trebuie să-l acceseze pentru a confirma invitația și a
deveni astfel membru al organizației.

I se va cere să se conecteze cu contul său EU Login. După ce face clic pe „Conectare”, utilizatorul va fi
direcționat către interfața organizației.

3. Ștergeți un utilizator

Numai administratorii locali pot șterge un utilizator.

Faceți clic pe „Gestionarea utilizatorilor”. Se va afișa lista utilizatorilor.1.
Faceți clic pe un utilizator cu statutul „Activ”. Vi se vor afișa opțiunile „Anulează”, „Șterge utilizatorul”2.
și „Salvează modificările”.
Faceți clic pe „Șterge utilizatorul”.3.

Utilizatorul pe care l-ați șters va primi un e-mail de informare.
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4. Acordați drepturi de administrator local unui utilizator

Doar un administrator local poate acorda drepturi de administrator local unui alt utilizator.

Faceți clic pe „Gestionarea utilizatorilor”. Se va afișa lista utilizatorilor.
Faceți clic pe un utilizator cu statutul „Activ”. Acum puteți modifica rolul și drepturile de
administrator local ale utilizatorului.

Drepturile de administrator local le pot fi acordate doar utilizatorilor cu rolul de „coleg”, nu și celor cu rolul
de „reprezentant”.

Bifați caseta „Administrator local” în dreptul utilizatorului.
< Faceți clic pe „Salvează modificările”.

Drepturile de administrator local îi sunt acordate utilizatorului.
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Apelați la un punct național de contact
Comerciant

Prezentare

Dacă aveți întrebări, puteți lua legătura cu punctul național de contact. Unul dintre consilieri vă va răspunde
la întrebări și vă va ghida în procesul de tratare a reclamației pe platformă.

Consilierul:

Vă poate explica cum funcționează acest site și entitățile de soluționare a litigiilor
Vă poate ajuta să comunicați cu consumatorul și/sau cu entitatea de soluționare
Vă poate da informații generale despre drepturile pe care le aveți în calitate de comerciant
Vă poate consilia cu privire la alte modalități de soluționare a litigiilor dacă această procedură nu dă
rezultate.
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1. Contactați prin e-mail

1. De pe orice pagină a platformei SOL, faceți clic pe „Contactați un consilier”.

2. Selectați țara din lista verticală. Vă puteți adresa punctului de contact din țara dvs. sau din orice altă
țară din UE. Vi se vor afișa datele de contact ale punctului național de contact pe care l-ați ales. Punctele
naționale de contact colaborează strâns. De aceea, vor putea să vă ofere informațiile și asistența de care
aveți nevoie, chiar dacă este vorba de un litigiu cu un consumator din altă țară.

3. Notați adresa de e-mail a punctului național de contact ales.

Vă puteți adresa unui punct național de contact și trimițându-i un mesaj în cadrul platformei.

2. Contactați prin mesaj

Faceți clic pe „Contactați un consilier”.1.
Alegeți țara făcând clic pe „Selectați țara”. Puteți apela la punctul de contact pentru soluționarea2.
on-line a litigiilor din țara dvs. sau la un punct de contact din altă țară a UE. Vi se vor afișa datele de
contact ale punctului național de contact pe care l-ați ales. Punctele naționale de contact
colaborează îndeaproape, astfel încât vă pot oferi informații și sprijin chiar dacă litigiul implică un
consumator din altă țară.
Se va afișa un formular în care puteți introduce un mesaj.3.

Introduceți numărul de referință (acest lucru nu este necesar dacă reclamația a fost deja1.
transmisă).
Introduceți textul.2.
Faceți clic pe „Trimite”.3.
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Accesați o nouă reclamație
Comerciant

Prezentare

Veți primi un e-mail atunci când un consumator depune o reclamație împotriva dvs. Faceți clic pe linkul
inclus în e-mail pentru a accesa pagina reclamației. Aveți următoarele opțiuni:

Consultați rezumatul reclamației
Conectați-vă (dacă aveți deja cont de organizație pe platformă)
Înregistrați-vă pe platformă și creați o nouă organizație.

1. Creați-vă un cont

Pentru a vă crea un cont trebuie să aveți o adresă de e-mail validă. Aveți deja un cont? Conectați-vă.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.
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2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola. Nu sunteți încă înregistrat pe
site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.

3. Accesați o nouă reclamație

Dacă v-ați creat deja contul de organizație, trebuie să asociați reclamația cu interfața dvs. Pentru aceasta,
faceți clic pe linkul din e-mailul automat de notificare.

Apoi, conectați-vă cu contul dvs. EU Login. Veți fi direcționat către interfața dvs., unde veți vedea noua
reclamație.
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Acceptați sau refuzați o reclamație
Comerciant

Prezentare

Veți fi anunțat prin e-mail în momentul în care sistemul primește o nouă reclamație referitoare la dvs.

Veți fi invitat să citiți reclamația și să decideți dacă doriți sau nu să-i dați curs.

Dacă sunteți nou în sistem, mai întâi trebuie să vă creați un cont și o organizație.

După ce v-ați înregistrat în sistem, trebuie să decideți dacă doriți sau nu să propuneți o entitate de
soluționare a litigiilor. Dacă decideți să nu propuneți o entitate de soluționare a litigiilor, înseamnă că nu
doriți ca reclamația să fie tratată în acest mod.

Aveți și posibilitatea de a atribui cazul unui reprezentat care poate accepta sau refuza reclamația și eventual
să se ocupe de reclamație în numele dvs. Pentru a vedea cum, consultați pagina „„Adăugați un
reprezentant la o reclamație”.
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1. Creați-vă un cont

Pentru a putea accepta sau refuza reclamația, trebuie să vă creați un cont. Pentru a vă crea un cont, trebuie
să dețineți o adresă de e-mail validă. Dacă aveți deja un cont, vă puteți conecta direct.

Dacă nu aveți încă un cont:

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Completați formularul EU Login și faceți clic pe „Creare cont”.2.
Veți primi un e-mail cu un link pe care trebuie să faceți clic pentru a vă valida contul.3.
Apoi, puteți să vă creați o nouă parolă.4.

Din acest moment, puteți să vă conectați.

2. Conectați-vă

Pentru a vă conecta folosind un cont din cadrul Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU lOgin),
aveți nevoie de un nume de utilizator/o adresă de e-mail și de o parolă valide. Nu sunteți încă înregistrat
pe site? Creați-vă un cont parcurgând etapa descrisă anterior.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.
Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.5.

Acum puteți consulta reclamația.
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3. Consultați reclamația

Puteți accesa detaliile reclamației în două moduri: conectându-vă la interfața dvs. sau făcând clic pe linkul
din e-mailul automat de notificare.

Pentru a consulta o reclamație folosind interfața:

Accesași interfața dvs., care conține toate reclamațiile pe care le-ați primit și/sau creat.1.
Identificați reclamația primită.2.
Faceți clic oriunde pe rândul respectiv sau pe butonul „Afișează reclamația” din caseta3.
corespunzătoare. Vi se va afișa o pagină cu principalele detalii ale reclamației.

Pentru a consulta o reclamație folosind e-mailul automat de notificare:

Faceți clic pe linkul din cel mai recent e-mail automat de notificare privind reclamația respectivă.1.
Se va deschide pagina de conectare EU Login. Introduceți acreditările și conectați-vă la platformă.2.
Vi se va afișa pagina „Prezentare”.3.

Dacă ați creat organizația după ce ați primit reclamația, trebuie să asociați reclamația cu interfața dvs.

Pentru aceasta, trebuie doar să faceți clic pe linkul din e-mailul automat de notificare și să vă conectați cu
contul dvs. EU Login. Reclamația va fi astfel asociată noii dvs. organizații și veți putea să o acceptați sau să
o refuzați.

Apoi trebuie să decideți dacă doriți să propuneți o entitate de soluționare a litigiilor sau nu.

4. Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor

Pentru a continua cu reclamația, trebuie să sugerați reclamantului o entitate de soluționare a litigiilor. Acest
lucru nu presupune că sunteți de acord cu informațiile transmise de reclamant. Veți avea posibilitatea să vă
prezentați opinia într-o etapă ulterioară.

Faceți clic pe „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”.

Nu sunteți obligat să acceptați ca reclamația să fie tratată prin procedura de soluționare a litigiilor – în
acest caz, alegeți să nu sugerați o entitate de soluționare a litigiilor.

5. Nu sugerez o entitate de soluționare a litigiilor

Prin faptul că nu vă dați acordul ca reclamația să fie tratată de o entitate de soluționare alternativă a
litigiilor, refuzați să mergeți mai departe cu această procedură. Decizia dvs. va fi adusă la cunoștința
reclamantului, iar reclamația va fi închisă automat.

Faceți clic pe „Nu sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”.
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Retrageți o reclamație
Comerciant

Prezentare

Vă puteți retrage oricând o reclamație.

Dacă reclamația nu a fost încă trimisă entității de soluționare a litigiilor, este suficient să faceți clic pentru a
o retrage.

Dacă reclamația a fost trimisă entității de soluționare a litigiilor, va trebui să îi trimiteți acesteia din urmă o
cerere de retragere. Reclamația va fi apoi retrasă din sistem.

1. Retrageți o reclamație

Vă puteți retrage singur reclamația doar dacă aceasta nu a fost transmisă unei entități de soluționare a
litigiilor. Din momentul transmiterii, retragerea se face numai prin intermediul entității respective, la cerere.

Dacă reclamația nu a fost încă trimisă entității de soluționare a litigiilor:

Accesați reclamația pe care doriți să o retrageți.1.
Faceți clic pe „Afișează reclamația”.2.
Selectați fila „Afișează detalii”.3.
Faceți clic pe „Retrag reclamația”și apoi pe „OK” pentru a confirma.4.
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Adăugați/ștergeți un reprezentant
Comerciant

Prezentare

Puteți adăuga un reprezentant la reclamația dvs. în orice etapă a procedurii.

Aceasta înseamnă că solicitați altcuiva să depună reclamația sau să monitorizeze cazul în numele dvs.
Această persoană va avea acces total la reclamația dvs. și poate face tot ce va considera necesar pentru a
depune și urmări reclamația.

În calitate de comerciant, puteți adăuga doar reprezentanți care fac parte din organizația dvs.

Notă

Puteți adăuga unul sau mai mulți reprezentanți la o reclamație
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1. Înainte de a accepta reclamația

Când primiți reclamația, aveți trei opțiuni. Puteți:

să acceptați reclamația (făcând clic pe „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”)1.
să refuzați reclamația (făcând clic pe „Nu sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”)2.
să atribuiți reclamația unui reprezentant (făcând clic pe „Selectați reprezentant/reprezentanți”)3.

Pentru a alege unul sau mai mulți reprezentanți, selectați opțiunea a treia. Se va lansa o fereastră pop-up
cu lista reprezentanților deja înregistrați în contul dvs. de organizație. Pentru mai multe informații cu privire
la pașii necesari pentru a adăuga un utilizator la contul dvs. de organizație, consultați pagina „Gestionarea
utilizatorilor”. Selectați reprezentantul și faceți clic pe „Salvează”.

2. După acceptarea reclamației

Când deschideți o reclamație, puteți accesa tabul „Reprezentanți”.

Faceți clic pe tab. Se va deschide o fereastră pop-up cu lista reprezentanților deja înregistrați pentru
organizația dvs. Pentru mai multe informații cu privire la pașii necesari pentru a adăuga un utilizator la
contul dvs. de organizație, consultați pagina "Gestionarea utilizatorilor" page.

Selectați reprezentantul.

Faceți clic pe „Salvează”.

Reprezentantul va primi un mesaj cu linkul care îi permite să vă acceseze interfața.

Reprezentantul va putea apoi să se ocupe de reclamație în numele dvs.
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Creați o reclamație
Comerciant

Prezentare

Pentru a crea o reclamație puteți:

Pentru a crea o reclamație, completați formularul de reclamație online (cu datele consumatorului, date
despre vânzare și motivul reclamației) și încărcați documentele justificative (factură, bon de comandă, etc.).

Înainte de a trimite reclamația către consumator o puteți salva, dacă doriți, ca ciornă. Astfel veți avea
posibilitatea să finalizați și să trimiteți reclamația în orice moment pe parcursul următoarelor 6 luni. După 6
luni, ea va fi eliminată automat din motive legate de protecția datelor.

Bineînțeles, dacă doriți, puteți trimite reclamația imediat ce ați terminat de completat formularul.

să utilizați un cont existent,1.
să vă creați un cont, dacă nu aveți unul2.
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1. Începeți să creați o reclamație

Trebuie să vă conectați la platformă pentru a putea crea reclamația.

Dacă nu aveți încă un cont, trebuie să vă creați unul și să vă creați organizația.

După conectare, veți fi direcționat automat către interfața dvs. De pe interfață puteți accesa cele 3 întrebări
de stabilire a eligibilității cazului.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.

3. Etapa de verificare

Înainte de a începe să creați reclamația, trebuie să răspundeți la câteva întrebări, pentru a stabili dacă
reclamația este eligibilă.

Etapele pe care trebuie să le urmați sunt:

În interfața dvs., faceți clic pe „Reclamație nouă”. Veți vedea 3 întrebări.1.
Răspundeți la întrebări. În continuare, vi se va indica dacă reclamația este sau nu eligibilă.2.
Faceți clic pe „Formularul de reclamație”.3.
Se va afișa formularul de reclamație.4.

4. Detalii privind consumatorul

Vă rugăm să introduceți cât mai multe informații posibile cu privire la consumatorul căruia i-ați vândut
produsul sau serviciul. Acest lucru este menit să garanteze că reclamația dvs. ajunge la destinatarul corect.

În prima parte a formularului de reclamație, introduceți toate datele de contact ale consumatorului.
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5. Descrieți reclamația dvs.

Precizați despre ce tip de produs/serviciu este vorba și descrieți problema cu care v-ați confruntat
furnizând cât mai multe detalii. Astfel, atât consumatorul, cât și entitatea de soluționare a litigiilor vor putea
înțelege clar situația. Nu uitați să precizați ce doriți să obțineți.

Faceți clic pe „Etapa următoare”.

6. Detalii privind comerciantul

În această parte a formularului de reclamație, veți vedea datele de contact ale organizației dvs.

7. Salvați ca ciornă

Dacă doriți, puteți salva reclamația sub formă de ciornă. Faceți clic pe butonul „Salvează ca ciornă”. Veți fi
direcționat automat către interfața dvs., unde veți vedea un mesaj de confirmare a faptului că reclamația a
fost salvată ca ciornă. O puteți modifica de câte ori doriți, dar trebuie să o trimiteți în termen de 6 luni.
După 6 luni, ciorna va fi ștearsă automat de pe platformă.

8. Transmiteți reclamația

Faceți clic pe butonul „Transmite reclamația”. Veți vedea un mesaj de confirmare a faptului că platforma a
primit reclamația dvs.

Aveți și posibilitatea să refolosiți conținutul unei reclamații:

În interfața dvs., găsiți reclamația pe care doriți să o duplicați și faceți clic pe „Afișează reclamația”.1.
Vi se va afișa pagina „Prezentare”. Pe partea dreaptă a interfeței, faceți clic pe „Duplicat”.2.
Vi se va afișa formularul de reclamație, care va conține deja textul copiat și datele dvs. de contact.3.
Datele consumatorului nu sunt copiate – astfel puteți alege să depuneți reclamația împotriva altei
persoane.
Completați formularul și trimiteți-l.4.

Puteți duplica doar reclamațiile create de dumneavoastră – nu și pe cele depuse împotriva dumneavoastră.
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Creați o reclamație ca reprezentant al
comerciantului

Comerciant

Prezentare

Pentru a crea o reclamație, puteți:

să utilizați un cont existent
să vă creați un cont, dacă nu aveți unul.

Pentru a crea o reclamație ca reprezentant al comerciantului, completați formularul de reclamație online
(cu datele consumatorului, date despre vânzare și motivul reclamației) și încărcați documentele justificative
(factură, bon de comandă, etc.).

Înainte de a trimite reclamația către consumator ,o puteți salva, dacă doriți, ca ciornă. Astfel veți avea
posibilitatea să finalizați și să trimiteți reclamația în orice moment pe parcursul următoarelor 6 luni. După 6
luni, ea va fi eliminată automat din motive legate de protecția datelor.

Bineînțeles, dacă doriți puteți trimite reclamația imediat ce ați terminat de completat formularul.
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1. Începeți să creați o reclamație

Trebuie să vă conectați la platformă pentru a putea crea reclamația.

Dacă nu aveți încă un cont, trebuie să vă creați unul și să deveniți reprezentant al unei organizații.

După conectare, veți fi direcționat automat către interfața dvs. De pe interfață puteți accesa cele 3 întrebări
de stabilire a eligibilității cazului.

2. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.

3. Etapa de verificare

Înainte de a începe să creați reclamația, trebuie să răspundeți la câteva întrebări, pentru a stabili dacă
reclamația este eligibilă.

Etapele pe care trebuie să le urmați sunt:

În interfața dvs., faceți clic pe „Reclamație nouă”. Veți vedea 3 întrebări.1.
Răspundeți la întrebări. În continuare, vi se va indica dacă reclamația este sau nu eligibilă.2.
Faceți clic pe „Formularul de reclamație”.3.
Se va afișa formularul de reclamație.4.

4. Detalii privind consumatorul

Vă rugăm să introduceți cât mai multe informații posibile cu privire la consumatorul căruia i-ați vândut
produsul sau serviciul. Acest lucru este menit să garanteze că reclamația dvs. ajunge la destinatarul corect.

În prima parte a formularului de reclamație, introduceți toate datele de contact ale consumatorului.
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5. Descrieți reclamația dvs.

Precizați despre ce tip de produs/serviciu este vorba și descrieți problema cu care v-ați confruntat
furnizând cât mai multe detalii. Astfel, atât consumatorul, cât și entitatea de soluționare a litigiilor vor putea
înțelege clar situația. Nu uitați să precizați ce doriți să obțineți.

Faceți clic pe „Etapa următoare”.

6. Detalii privind comerciantul

Aici veți vedea datele de contact ale organizației dvs. și propriile dvs. date de contact, în calitate de
reprezentant al acesteia.

7. Salvați ca ciornă

Dacă doriți, puteți salva reclamația sub formă de ciornă. Faceți clic pe butonul „Salvează ca ciornă”. Veți fi
direcționat automat către interfața dvs., unde veți vedea un mesaj de confirmare a faptului că reclamația a
fost salvată ca ciornă. O puteți modifica de câte ori doriți, dar trebuie să o trimiteți în termen de 6 luni.
După 6 luni, ciorna va fi ștearsă automat de pe platformă.

8. Transmiteți reclamația

Faceți clic pe butonul „Transmite reclamația”. Veți vedea un mesaj de confirmare a faptului că platforma a
primit reclamația dvs.

Aveți și posibilitatea să refolosiți conținutul unei reclamații:

În interfața dvs., găsiți reclamația pe care doriți să o duplicați și faceți clic pe „Afișează reclamația”.1.
Vi se va afișa pagina „Prezentare”. Pe partea dreaptă a interfeței, faceți clic pe „Duplicat”.2.
Vi se va afișa formularul de reclamație, care va conține deja textul copiat și datele dvs. de contact.3.
Datele consumatorului nu sunt copiate – astfel puteți alege să depuneți reclamația împotriva altei
persoane.
Completați formularul și trimiteți-l.4.

Puteți duplica doar reclamațiile create de dumneavoastră împotriva unui consumator – nu și pe cele
depuse împotriva dumneavoastră.
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Modificați o reclamație
Comerciant

Prezentare

Dacă ați salvat o reclamație sub formă de ciornă, o puteți modifica ulterior atâta timp cât nu ați transmis-o.
Dacă ați transmis deja reclamația, nu o mai puteți modifica.

Modul de a efectua modificările depinde de statutul din care ați salvat ciorna reclamației – conectat sau nu.
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1. Modificați o reclamație

Puteți modifica o reclamație doar dacă ați salvat-o ca ciornă (pentru mai multe informații, accesați
tutorialele pentru „Creați o reclamație” sau pentru „Creați o reclamație ca reprezentant al comerciantului”.

Dacă ați transmis deja reclamația, nu o mai puteți modifica.

A. Utilizator neconectat.

Dacă ați salvat ciorna fără să vă conectați pe platformă, aveți 2 opțiuni:

Faceți clic pe „Modificați reclamația” pe pagina de confirmare care se afișează când salvați reclamația1.
ca ciornă.
Faceți clic pe „Modificați reclamația” în e-mailul prin care vi s-a confirmat salvarea ciornei.2.

B. Utilizator conectat.

Dacă ați salvat ciorna după ce v-ați conectat, conectați-vă, accesați interfața dvs. și faceți clic pe „Afișează
reclamația” .

Acum puteți modifica ciorna reclamației
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Selectați o entitate de soluționare a litigiilor
Comerciant

Prezentare

Dacă acceptă ca reclamația să fie tratată printr-o procedură alternativă de soluționare a litigiilor,
consumatorul vă va trimite prin intermediul platformei o listă cu numele uneia sau mai multor entități de
soluționare a litigiilor care ar putea prelua cazul.

Vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile disponibile despre aceste entități de soluționare a
litigiilor (tarife practicate, acoperire geografică, proceduri utilizate etc.).

Apoi decideți dacă doriți ca una dintre aceste entități să se ocupe de reclamația dvs. Dacă sunteți de acord,
selectați entitatea din listă și faceți clic pe „Trimite reclamația entității de soluționare a litigiilor selectate”.

Notă

Puteți alege o singură entitate de soluționare a litigiilor din lista pe care v-a trimis-o consumatorul.

91



1. Conectați-vă

Pentru a vă conecta folosind un cont existent, aveți nevoie de numele de utilizator/adresa de e-mail și de
parolă.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.
Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.5.

Acum puteți găsi reclamația dvs..

2. Căutați o reclamație

După conectare veți fi direcționat către interfața dvs., unde puteți vizualiza toate reclamațiile dvs. – cele
create și cele primite.

După ce vă conectați, veți fi direcționat către interfața dvs., în care veți vedea toate reclamațiile pe care le-
ați primit și/sau creat. Le puteți filtra după tip: „Reclamații împotriva mea”, „Reclamații împotriva
consumatorilor”, „Toate”.

De asemenea, puteți sorta reclamațiile după statut: „Toate”, „Ciornă”, „Reclamație transmisă”, „Entitate de
soluționare a litigiilor sugerată”, „Trimisă entității de soluționare a litigiilor”, „Acceptată de entitatea de
soluționare a litigiilor”, „Rezultat trimis”, „Reclamație închisă”. Faceți clic pe filtrul „Entitate de soluționare a
litigiilor sugerată”.

Găsiți reclamația și faceți clic pe butonul „Selectați o entitate de soluționare a litigiilor”. Parcurgeți lista de
entități sugerate. Hotărâți dacă doriți să acceptați și să apelați la una dintre entitățile de pe listă sau
respingeți lista.

3. Selectați o entitate de soluționare a litigiilor

Veți vedea pe ecran lista cu entitățile de soluționare a litigiilor sugerate de consumator. Înainte de a alege
o entitate de soluționare a litigiilor, puteți consulta toate informațiile referitoare la acestea, de exemplu
informații despre onorariile, acoperirea geografică și proceduri. Pentru a le citi, faceți clic pe butonul
„Informații suplimentare”. Dacă sunteți de acord cu una dintre ele, bifați caseta din dreptul entității
respective și faceți clic pe „Trimite reclamația entității de soluționare a litigiilor selectate”.
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Trimiteți o listă de entități de soluționare a litigiilor
Comerciant

Prezentare

Dacă ați primit o reclamație de la un consumator, ați decis să dați curs reclamației și ați făcut clic pe
butonul „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”, va trebui să propuneți o listă de entități de
soluționare a litigiilor.

În continuare:

Comunicați, dacă doriți, versiunea dvs. asupra evenimentelor.1.
Sugerați una sau mai multe entități de soluționare a litigiilor. Sistemul va afișa o listă de posibile2.
entități de soluționare a litigiilor pentru reclamație. Lista are la bază informațiile introduse în
reclamație. Dacă doriți, puteți adăuga pe listă alte entități de soluționare a litigiilor.

Atunci când primește lista de entități de soluționare a litigiilor, consumatorul poate fie să selecteze una
dintre entități, fie să vă solicite o nouă listă. Dvs. și consumatorul trebuie să conveniți asupra unei entități
de soluționare a litigiilor în termen de 30 de zile de la depunerea reclamației. Dacă nu puteți ajunge la un
acord în acest interval de timp, sistemul va închide reclamația.
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1. Prezentați versiunea dvs. a evenimentelor

Ați decis că reclamația poate fi tratată de o entitate alternativă de soluționare a litigiilor și ați făcut clic pe
butonul „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”. Vi se va afișa o pagină în care puteți adăuga
informații legate de reclamație:

Introduceți versiunea dvs. a evenimentelor în secțiunea „Versiunea comerciantului”.1.
Puteți furniza informații cu privire la (deși nu aveți această obligație): tipul de produs sau serviciu,2.
valoarea tranzacției, data vânzării și o descriere a evenimentelor.
După ce introduceți versiunea dvs. a evenimentelor sau dacă decideți că nu este necesar să o faceți,3.
trimiteți o listă cu posibile entități de soluționare a litigiilor către consumator. Dvs. și consumatorul va
trebui să conveniți asupra entității care va trata reclamația.

2. Trimiteți o listă de entități de soluționare a litigiilor

Veți vedea o listă cu posibile entități de soluționare a litigiilor. Această listă are la bază informațiile furnizate
în reclamație. Ea poate fi influențată de informațiile pe care le furnizați când completați versiunea dvs. a
evenimentelor.

Pentru a selecta entități de pe listă și a le sugera consumatorului:

Analizați mai întâi toate datele entității pe care doriți să o selectați, făcând clic pe „Informații1.
suplimentare”.
Selectați din listă una sau mai multe entități de soluționare a litigiilor. Dacă sunteți obligat să apelați2.
la una dintre acestea., trebuie să precizați acest lucru.
Trimiteți lista făcând clic pe „Sugerez o entitate de soluționare a litigiilor”.3.

Dacă doriți să adăugați la listă altă entitate de soluționare a litigiilor, puteți căuta o entitate de soluționare
a litigiilor.

3. Căutați o entitate de soluționare a litigiilor

Dacă doriți să adăugați la listă o entitate de soluționare a litigiilor:

1. Faceți clic pe „Căutați o entitate de soluționare a litigiilor”.

2. Introduceți cel puțin unul dintre criteriile de căutare în fereastra pop-up care se afișează și faceți clic pe
butonul „Caută”.

3. Selectați entitatea de soluționare a litigiilor pe care doriți să o adăugați la listă

4. Faceți clic pe „Selectați o entitate de soluționare a litigiilor”.
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Respingeți o listă de entități de soluționare a
litigiilor

Comerciant

Prezentare

După ce consumatorul și-a dat acordul ca reclamația să fie tratată de o entitate alternativă de soluționare a
litigiilor, vă va trimite prin intermediul platformei o listă cu una sau mai multe posibile entități. Puteți
analiza lista citind toate informațiile referitoare la diferite entități de soluționare a litigiilor, de exemplu
informații despre onorariile acestora, acoperirea geografică și procedurile utilizate. Apoi va trebui să
decideți dacă sunteți de acord ca reclamația dvs. să fie tratată de una dintre aceste entități. Dacă sunteți de
acord, selectați entitatea din listă și faceți clic pe „Trimite reclamația entității de soluționare a litigiilor
selectate”.

Notă

Aveți la dispoziție 30 de zile pentru a conveni asupra unei entități de soluționare a litigiilor.
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1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Acum puteți să vă găsiți reclamația.

2. Căutați o reclamație

După ce vă conectați, veți fi direcționat către interfața dvs., în care veți vedea toate reclamațiile pe care le-
ați primit și/sau creat. Le puteți filtra după tip: „Reclamații împotriva mea”, „Reclamații împotriva
consumatorilor”, „Toate”.

De asemenea, puteți sorta reclamațiile după statut: „Toate”, „Ciornă”, „Reclamație transmisă”, „Entitate de
soluționare a litigiilor sugerată”, „Trimisă entității de soluționare a litigiilor”, „Acceptată de entitatea de
soluționare a litigiilor”, „Rezultat trimis”, „Reclamație închisă”. Faceți clic pe filtrul „Entitate de soluționare a
litigiilor sugerată”.

Găsiți reclamația și faceți clic pe butonul „Selectați o entitate de soluționare a litigiilor”. Parcurgeți lista de
entități sugerate. Hotărâți dacă doriți să acceptați și să apelați la una dintre entitățile de pe listă sau
respingeți lista.

3. Refuzați să selectați o entitate de soluționare a litigiilor

Veți vedea lista cu entitățile de soluționare a litigiilor propuse de consumator. Înainte de a alege o entitate
de soluționare a litigiilor, puteți consulta toate informațiile referitoare la acestea, de exemplu informații
despre onorariile, acoperirea geografică și proceduri. Pentru a le citi, faceți clic pe butonul „Informații
suplimentare”. Dacă nu doriți să apelați la niciuna dintre ele, puteți:

Decide să nu selectați nicio entitate din listă.1.
Faceți clic pe „Solicit altă listă de entități de soluționare a litigiilor”.2.
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Răspundeți la un mesaj
Comerciant

Prezentare

Dacă ați primit un mesaj, puteți răspunde prin intermediul platformei. Aveți mai multe posibilități de a
răspunde la un mesaj.

1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.
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2. Consultați reclamațiile dvs.

După ce vă conectați, veți fi direcționat către interfața dvs., în care veți vedea toate reclamațiile pe care le-
ați primit și/sau creat. Le puteți filtra după tip: „Reclamații împotriva mea”, „Reclamații împotriva
consumatorilor”, „Toate”.

De asemenea, puteți sorta reclamațiile după statut: „Toate”, „Ciornă”, „Reclamație transmisă”, „Entitate de
soluționare a litigiilor sugerată”, „Trimisă entității de soluționare a litigiilor”, „Acceptată de entitatea de
soluționare a litigiilor”, „Rezultat trimis”, „Reclamație închisă”.

Găsiți reclamația și faceți clic pe „Afișează mesajul”. Pentru a găsi reclamația mai ușor, puteți filtra făcând
clic pe pictograma în formă de plic, astfel încât cazul cu mesaj necitit să apară pe prima poziție. Puteți, de
asemenea, să găsiși un mesaj nou folosind pictograma de notificări în formă de clopoțel, în colțul din
dreapta-sus al interfeței.

Faceți clic pe o reclamație au notificare pentru dechide mesajul.

3. Răspundeți la un mesaj

Dacă mesajul nu a fost citit:

În caseta reclamației, faceți clic pe „Afișează mesajul”.1.
Se va deschide pagina dedicată mesajelor. Faceți clic pe butonul „Scriu un mesaj”.2.
Introduceți răspunsul în caseta care se deschide. Dacă doriți, puteți anexa fișiere făcând clic pe3.
„Atașați un fișier”.
La final, faceți clic pe „Trimite”.4.

Dacă ați citit deja mesajul, dar doriți să scrieți un alt mesaj:

În caseta reclamației, faceți clic pe „Afișează detaliile”.1.
Deschideți fila „Mesaje”.2.
Pe pagina dedicată mesajelor, faceți clic pe butonul „Scriu un mesaj”.3.
Introduceți mesajul în caseta care se deschide. Dacă doriți, puteți anexa fișiere făcând clic pe butonul4.
„Atașați un fișier”.
La final, faceți clic pe „Trimite”.5.
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Răspundeți la o invitație la reuniune
Comerciant

Prezentare

Pentru a vă trata reclamația, entitatea de soluționare a litigiilor vă poate solicita să participați la o reuniune
telefonică, on-line sau față în față.

Veți primi invitația la reuniune prin intermediul platformei. În același timp, veți primi un e-mail care vă va
anunța că ați primit o invitație la reuniune. Accesați invitația la reuniune făcând clic pe linkul din e-mail.

Pentru a răspunde, va trebui să vă conectați pe platformă.

Apoi, puteți accesa invitația la reuniune prin intermediul interfeței dvs. Invitațiile la reuniune sunt semnalate
prin intermediul unui număr afișat pe fila„Reuniuni” din cadrul reclamației.
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1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

După conectare, puteți răspunde invitației la reuniune.

2. Răspundeți unei invitații la reuniune

Entitatea de soluționare a litigiilor poate sugera 3 tipuri de reuniuni: on-line (ex. prin Skype), prin telefon
sau față în față.

Aveți mai multe opțiuni pentru a răspunde unei invitații la reuniune:

Din interfață:

Localizați reclamația în legătură cu care ați primit invitația la reuniune.1.
Faceți clic pe butonul „Afișează datele reuniunii” pentru a consulta toate invitațiile la reuniune vizând2.
reclamația respectivă.
Răspundeți făcând clic pe „Da” sau „Nu”.3.

Din lista de notificări:

Faceți clic pe pictograma în formă de clopot roșu din colțul din dreapta-sus al paginii.1.
Faceți clic pe notificarea aferentă invitației la reuniune. Se va afișa pagina dedicată invitației reuniunii2.
pentru reclamația în cauză.
Răspundeți făcând clic pe „Da” sau „Nu”.3.

Din e-mail:

Faceți clic pe linkul din e-mailul automat de notificare privind reclamația dvs. Se va deschide pagina1.
de conectare pe platforma SOL.
Conectați-vă cu contul dvs. EU Login. Se va afișa pagina dedicată invitației reuniunii pentru2.
reclamația în cauză.
Răspundeți făcând clic pe „Da” sau „Nu”.3.
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Solicitați traducerea unui text/document
Comerciant

Prezentare

Platforma SOL vă permite să traduceți texte sau documente cu ajutorul unui instrument de traducere
automată. Toate traducerile sunt salvate pe platformă, unde veți putea vedea atât originalul, cât și
traducerea. În cazul rezultatului comunicat de entitatea de soluționare a litigiilor, aveți posibilitatea de a
solicita pe site o traducere efectuată de un traducător profesionist. Puteți solicita acest lucru o singură dată
și pentru o singură limbă. Și această traducere va fi înregistrată pe platformă.

1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs.
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2. Deschideți o reclamație

După ce vă conectați, veți fi direcționat către interfața dvs., în care veți vedea toate reclamațiile pe care le-
ați primit și/sau creat. Le puteți filtra după tip: „Reclamații împotriva mea”, „Reclamații împotriva
consumatorilor”, „Toate”.

De asemenea, puteți sorta reclamațiile după statut: „Toate”, „Ciornă”, „Reclamație transmisă”, „Entitate de
soluționare a litigiilor sugerată”, „Trimisă entității de soluționare a litigiilor”, „Acceptată de entitatea de
soluționare a litigiilor”, „Rezultat trimis”, „Reclamație închisă”.

Găsiți reclamația și faceți clic pe ea pentru a o deschide.

3. Obțineți traducerea unui text

Pentru a traduce conținutul reclamației:

Faceți clic pe „Citiți tot” pentru a vedea tot textul. În fereastra pop-up, alegeți limba originalului.1.
Selectați limba în care doriți traducerea.2.
Faceți clic pe „Tradu acest text”.3.

Pentru a traduce conținutul unui mesaj sau al unui rezultat:

Faceți clic pe „Tradu textul”.1.
Selectați limba originalului și limba în care doriți traducerea.2.
Faceți clic pe „>>”.3.

Platforma va afișa traducerea textului.

Puteți, de asemenea, să solicitați traducerea unui document.
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4. Obțineți traducerea unui document

Puteți solicita traducerea unor documente din filele dedicate detaliilor reclamației, mesajelor, rezultatelor
sau documentelor.

Pentru a solicita traducerea unor documente din filele dedicate detaliilor reclamației, mesajelor sau
rezultatelor:

Pe fila dedicată detaliilor reclamației, mesajelor sau rezultatelor, faceți clic pe pictograma din dreptul1.
documentului. Alternativ, accesați fila „Documente” și faceți clic pe „Tradu” în dreptul documentului
care vă interesează.
Se va afișa o fereastră pop-up. Platforma va identifica automat limba originalului. Selectați limba în2.
care doriți traducerea.
Faceți clic pe „Trimite spre traducere” și confirmați cererea.3.

Veți primi un e-mail când traducerea este finalizată. Documentul tradus va fi afișat alături de documentul
original.

103



Consultarea rezultatului
Comerciant

Prezentare

După ce entitatea de soluționare a litigiilor ajunge la o decizie privind reclamația dvs., o va înregistra pe
platformă sub formă de „rezultat”.

Platforma vă va trimite un mesaj pentru a vă anunța că s-a ajuns la un rezultat în cazul reclamației dvs.

Pentru a citi rezultatul, trebuie să vă conectați la platformă și să deschideți reclamația.

Notă

Puteți primi mai multe rezultate pentru o reclamație
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1. Conectați-vă

Pentru conectare, introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.

Faceți clic pe „Înregistrare” în colțul din dreapta-sus al primei pagini.1.
Se va deschide pagina Serviciului de autentificare al Comisiei Europene (EU Login).2.
Introduceți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola.3.
După conectare, numele contului dvs. se va afișa în colțul din dreapta-sus al ecranului.4.

Interfața va afișa lista cu reclamațiile dvs. Pentru a consulta rezultatul, puteți fie să deschideți reclamația în
cauză, fie să deschideți lista de notificări.

2. Căutați o reclamație

Odată conectat, veți fi direcționat către interfața dvs., unde puteți vizualiza toate reclamațiile dvs. – atât pe
cele pe care le-ați creat, cât și pe cele pe care le-ați primit. Le puteți filtra după tip: „Reclamații împotriva
mea”, „Reclamații împotriva consumatorilor”, „Toate”.

De asemenea, puteți sorta reclamațiile după statut: „Toate”, „Ciornă”, „Reclamație transmisă”, „Entitate de
soluționare a litigiilor sugerată”, „Trimisă entității de soluționare a litigiilor”, „Acceptată de entitatea de
soluționare a litigiilor”, „Rezultat trimis”, „Reclamație închisă”.

Găsiți și faceți clic pe reclamație pentru a o deschide.

3. Consultați rezultatul

Puteți consulta rezultatul pe mai multe căi.

Din lista de notificări:

Faceți clic pe pictograma în formă de clopoțel din colțul din dreapta-sus al ecranului.1.
Găsiți și faceți clic pe notificarea care vă anunță că ați primit un nou rezultat pentru o reclamație.2.
Platforma va afișa pagina dedicată rezultatului.

Din interfață:

Pe interfață, deschideți reclamația care vă interesează și faceți clic pe butonul „Afișează rezultatul”.1.
Platforma va afișa pagina dedicată rezultatului.

Din e-mail:

Faceți clic pe linkul din e-mailul automat de notificare privind reclamația dvs. Se va deschide pagina1.
de conectare pe platforma SOL.
Conectați-vă cu contul dvs. EU Login. Platforma va afișa pagina dedicată rezultatului.2.
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