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1. INTRODUCERE 

1.1. Despre IMI 

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este o rețea de informații computerizată care 
permite autorităților naționale, regionale și locale din statele membre ale UE (precum și 
din Norvegia, Islanda și Liechtenstein)1 să comunice rapid și ușor cu omologii lor din 
alte țări. Acesta a fost dezvoltat de Comisia Europeană, în strânsă cooperare cu statele 
membre. 

IMI conține, printre altele:  

•  o funcție de căutare multilingvă care ajută autoritățile competente să-și 
identifice omologii din alte țări; 

•  întrebări și răspunsuri traduse în prealabil pentru toate cazurile în care este 
posibil ca utilizatorii să solicite informații din străinătate, precum și un 
instrument de traducere automată pentru mai multe combinații lingvistice2; 
precum și 

•  un mecanism de monitorizare care le permite utilizatorilor să urmărească 
etapele parcurse de cererile lor de informații și care le permite 
coordonatorilor IMI la nivel național sau regional să intervină în cazul în care 
apar probleme. 

În prezent, IMI este utilizat în scopuri de cooperare administrativă în cadrul directivei 
privind recunoașterea calificărilor profesionale3 și al directivei privind serviciile4. 

Este important de subliniat că, în forma actuală, IMI nu poate fi utilizat de consumatori 
sau întreprinderi, el fiind doar un instrument pentru autoritățile care au responsabilități în 
domeniile specifice de politică aferente acestuia.  

1.2. Obiectul raportului 

Acesta este primul raport anual referitor la IMI. Raportul stabilește evoluțiile cheie în 
2010 în ceea ce privește utilizarea și dezvoltarea în continuare a sistemului, precum și în 
ceea ce privește chestiunile juridice, cele legate de formare și cele referitoare la 
promovare. 

                                                 
1 În acest document, sintagma „statele membre” va fi utilizată cu referire la statele membre ale 

Spațiului Economic European, și anume statele membre ale UE, Norvegia, Islanda și 
Liechtenstein. 

2 În urma hotărârii Tribunalului în cazul T-19/07, Systran vs Comisia din 16 decembrie 2010 (care 
încă nu a fost raportat), Comisia a decis să suspende utilizarea instrumentului de traducere 
automată ECMT (European Commission Machine Translation), la care se recurgea în IMI. 
Serviciile Comisiei lucrează în prezent la găsirea unei soluții alternative adecvate.  

3 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).  

4 Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind 
serviciile în cadrul pieței interne (JO L 376, 27.12.2006, p. 36).  
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Recomandările de la sfârșitul raportului se referă la măsurile pe care serviciile Comisiei, 
statele membre și coordonatorii IMI din statele membre ar trebui să le adopte pentru a 
garanta că IMI funcționează corespunzător și că își dezvoltă în continuare potențialul. 

Raportul trebuie privit în contextul unui proces mai amplu de raportare întreprins de 
serviciile Comisiei în parteneriat cu statele membre, cu privire la progresele realizate în 
direcția îmbunătățirii funcționării în practică a pieței interne, așa cum se ceruse în 
concluziile Consiliului Competitivitate din 24 septembrie 2009. De asemenea, el face 
legătura cu activitățile Comisiei de stimulare a funcționării și eficienței infrastructurilor 
transfrontaliere de guvernare electronică5 și cu alte acțiuni care sprijină o mai bună 
funcționare a pieței interne, cum ar fi SOLVIT6.  

1.3. Aspecte principale 

Pentru IMI, 2010 a fost un an dedicat consolidării. În urma unei faze în care noi 
funcționalități care erau menite să țină seama de cerințele a două domenii de politică au 
fost testate și introduse la intervale scurte de timp, IMI este acum complet operațional în 
ambele domenii. Prin urmare, activitățile s-au concentrat în 2010 în principal asupra 
încurajării și monitorizării utilizării sistemului, a îmbunătățirii capacității de utilizare pe 
baza feedbackului utilizatorilor și asupra pregătirii unei strategii pentru dezvoltarea în 
continuare a IMI. 

Rețeaua IMI a continuat să crească rapid în 2010. 5737 de autorități competente erau 
înregistrate în IMI la sfârșitul lunii decembrie 2010, față de 4508, cifra de la începutul 
anului, ceea ce reprezintă o creștere de 27%. Numărul schimburilor de informații în 
ambele domenii de politică pentru care se utilizează IMI a continuat și el să crească, în 
special în domeniul calificărilor profesionale, domeniu în care, după ce numărul se 
mărise de patru ori în 2009, el a mai crescut cu încă 31% ( a se vedea capitolul 2).  

În 2010 au fost lansate versiunile IMI 2.0, 2.1 și 2.2, care includeau si o procedură 
completă venind în sprijinul mecanismului de alertă preconizat de directiva privind 
serviciile (capitolul 3). Comisia a publicat un raport privind protecția datelor în cadrul 
IMI (capitolul 4) și, în strânsă colaborare cu coordonatorii IMI la nivel național, a pus la 
dispoziția utilizatorilor IMI o nouă formă de training („training pe grupuri specifice”, 
capitolul 5).  

În iunie 2010, Comitetul ISA (ISA, Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile 
publice europene) a aprobat o finanțare în valoare de 1 000 000 EUR pentru dezvoltarea 
în continuare și administrarea curentă a IMI până în iunie 2011 (capitolul 3). 

1.4. Rețeaua IMI 

Cooperarea în cadrul rețelei de coordonatori este în continuare una activă și constructivă. 
Grupul de lucru pentru IMI al comitetului consultativ pentru piața internă s-a reunit de 

                                                 
5 A se vedea în special Planul european de acțiune privind guvernarea electronică, publicat la 

15 decembrie 2010: COM(2010) 743 final. 
6 http://ec.europa.eu/solvit. 
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trei ori în 2010 pentru a discuta chestiuni precum prioritățile pentru dezvoltarea pe viitor 
a software-ului, extinderea IMI la alte domenii de politică și activitățile de sensibilizare. 

Cooperarea de zi cu zi prin intermediul birourilor naționale de asistență și al biroului de 
asistență al Comisiei a funcționat, de asemenea, cu succes (a se vedea capitolul 5).  

Totuși, unele state membre au raportat faptul că se confruntă cu resurse limitate și cu o 
rotație importantă a angajaților cu rolul de coordonatori ai IMI, ceea ce creează probleme 
de continuitate.  

Figura 1: Rețeaua IMI 

2. UTILIZAREA IMI 

2.1. Rețeaua continuă să crească rapid 

Numărul autorităților competente din întreaga UE care sunt înregistrate în IMI a crescut 
puternic și în 2010. În martie 2010, municipalitatea Lloret de Vistalegre de pe insula 
Mallorca (Spania) a fost salutată ca fiind autoritatea nr. 5 000 care s-a înregistrat în IMI. 

Creșterea rețelei în 2010 se datorează în principal înregistrării în domeniul serviciilor în 
special a municipalităților, care au adesea competențe orizontale în cadrul domeniului 
tematic de aplicare a directivei privind serviciile. 

Foarte multe autorități sunt înregistrate în IMI atât pentru directiva privind calificările 
profesionale, cât și pentru directiva privind serviciile, ceea ce arată că IMI are un 
potențial important de a crea sinergii: autoritățile care au competențe în mai multe 
domenii de politică trebuie doar să învețe cum să utilizeze noul sistem informatic, ele 
trebuie să-și actualizeze datele de contact într-un singur loc și pot monitoriza dintr-un 
singur loc toate schimburile lor de informații cu autoritățile din alte țări. 
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Figura 2: Autoritățile înregistrate în IMI pentru fiecare domeniu legislativ 

Stat 
membr

u 

Pentru 
calificări 

profesionale 
Pentru servicii 

Pentru calificări 
profesionale și 

servicii 

Numărul total 
al autorităților 

din IMI 

AT 4 46 6 56 
BE 6 63 14 83 
BG 3 9 4 16 
CY 6 72 12 90 
CZ 4 280 7 291 
DE 184 1455 152 1791 
DK 9 7 14 30 
EE 3 16 5 24 
ES 17 757 68 842 
FI 3 11 2 16 
FR 8 185 94 287 
GR 65 119 5 189 
HU 4 56 8 68 
IE 9 10 9 28 
IS 7 1 1 9 
IT 1 2 27 30 
LI 1 0 6 7 
LT 2 67 5 74 
LU 2 1 3 6 
LV 7 36 4 47 
MT 8 23 6 37 
NL 5 536 3 544 
NO 5 9 3 17 
PL 76 346 34 456 
PT 8 134 7 149 
RO 11 28 4 43 
SE 3 35 3 41 
SI 3 7 5 15 
SK 5 15 1 21 
UK 19 408 3 430 

Total: 488 4734 515 5737 

 

2.2. Feedbackul din partea utilizatorilor este în general pozitiv 

35% din utilizatorii activi ai IMI care au completat un chestionar de satisfacție în 2010 au 
afirmat că IMI este un sistem foarte intuitiv și ușor de utilizat, iar 58% consideră că este 
ușor de utilizat, fiind însă utile activități de formare și orientare. Doar 7% nu au 
considerat că IMI este ușor de utilizat.  
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O nouă secțiune intitulată „Părerea utilizatorilor” a fost creată pe site-ul web al IMI7 în 
2010. În această secțiune sunt înregistrate dovezi ale gradului ridicat de satisfacție al 
utilizatorilor, transmise serviciilor Comisiei. 

Cererile de ameliorare care au fost transmise serviciilor Comisiei prin coordonatorii IMI 
la nivel național se refereau în special la (1) căutarea unei autorități competente în mai 
multe limbi (inclusiv posibilitatea de a efectua o căutare pe regiuni specifice), (2) 
adăugarea unei funcții care să permită scindarea, reunirea și copierea cererilor8 și (3) 
funcții de asistență și de gestionare a cererilor online. 

                                                 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/what_users_say_ro.html. 
8 Această funcție ar fi utilizată, de exemplu, dacă o autoritate poate răspunde doar la unele părți ale 

cererii și ar dori să transmită celelalte părți unei alte autorități din aceeași țară. 

  
„ Un medic român a prezentat un certificat de bun? reputa?ie
profesional? ?i moral? eliberat de Colegiul Medicilor din 
Bucure?ti. Calificarea sa profesional? fusese deja recunoscut? 
automat.  În baza informa?iilor pe care le de?inem, acest tip de 
certificat ar fi trebuit s? fie eliberat de o autoritate na?ional?, 
respectiv Colegiul Medicilor din România. Cet??eanul român a 
explicat îns? c? tocmai Colegiul Medicilor din România i-a 
recoma ndat s? se adreseze Colegiului Medicilor din Bucure?ti. 
Medicul trebuia s? -?i înceap? activitatea profesional? în Austria în
scurt timp ?i exista pericolul ca celelaltedocumente doveditoare s? 
expire. A?adar, am contactat Colegiul Medicilor din România prin 
intermediul IMI ?i,   în mai pu?in de o s?pt?mân?, am primit toate 
informa?iile necesare . Datorit? r?spunsului rapid primit din partea
autorit??ilor române, medicul ?i-a putut începe activitatea la data 
stabilit?.”   
   
Cole giul Medicilor din Austria 
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2.3. O mai bună monitorizare a cererilor în curs de soluționare a dus la rezultate 
bune 
Deși nu s-a stabilit un termen precis pentru a răspunde cererilor în IMI, statisticile arată 
că cererile de informații sunt tratate foarte rapid. Din toate cererile depuse în 2010, atât în 
domeniul calificărilor profesionale, cât și al serviciilor, 43% au primit răspuns în termen 
de o săptămână și încă 16% în termen de două săptămâni. 9% din cereri nu au primit însă 
răspuns nici după opt săptămâni.  

În cooperare cu coordonatorii IMI la nivel național, serviciile Comisiei au început în 
2010 să monitorizeze mai cu atenție cererile care erau de mult timp în curs de soluționare 
în IMI, în așteptarea unei acțiuni din partea autorității solicitante sau a autorității 
solicitate. Tabelele conținând toate cazurile în care nu s-a întâmplat nimic într-o perioadă 
mai mare de 30 de zile au fost trimise coordonatorilor IMI la nivel național de patru ori 
în cursul anului. Grație eforturilor depuse în multe dintre statele membre, numărul de 
cazuri deschise s-a redus considerabil. Cu toate acestea, este nevoie încă de acțiuni 
suplimentare pentru a se ajunge la zi cu răspunsurile și pentru a se împiedica noi 
întârzieri. 

Figura 3: Cazurile deschise de mai bine de 30 de zile, în funcție de acțiunea de întreprins 
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2.4. Calificări profesionale 

2.4.1. Unele dintre autoritățile competente pentru noile profesiuni nu s-au înregistrat 
încă 

În domeniul calificărilor profesionale, IMI a fost adoptat cu entuziasm de autoritățile 
competente. În urma acoperirii de către IMI a altor 20 de meserii în noiembrie 2009, cum 
ar fi cea de instalator și de electrician (toate profesiunile sunt enumerate în anexa IV la 
directiva privind calificările profesionale), în octombrie 2010 s-au mai adăugat 
4 profesiuni (ghid turistic, psiholog, inginer și asistent social), numărul total al 
profesiunilor acoperite de modulul calificărilor profesionale din IMI ajungând astfel la 
35. 
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Înregistrarea noilor profesiuni a fost promptă în majoritatea statelor membre. Cu toate 
acestea, o serie de state membre nu au încă autorități înregistrate pentru toate profesiunile 
acoperite. Trebuie subliniat faptul că fiecare stat membru trebuie să înregistreze cel puțin 
o autoritate competentă pentru fiecare profesiune, pentru a permite autorităților din alte 
țări să găsească un interlocutor, chiar dacă profesiunea în chestiune nu este una 
reglementată în statul membru respectiv. 

Figura 4: Profesiuni pentru care nu există autorități înregistrate în IMI 

Stat membru 

Numărul profesiunilor 
pentru care nu există 
autorități competente în 
IMI 

Cipru, Republica Cehă, Germania, Estonia, Islanda, 
Lituania, Letonia, România, Spania, Suedia, Regatul Unit  0 

Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Grecia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia Între 1 și 10 
Belgia, Italia Între 11 și 20 

Slovacia 24 

Bulgaria, Ungaria, Irlanda, Țările de Jos, Norvegia, 
Portugalia 

Aceste state membre au 
înregistrat un coordonator 

IMI pentru domenii 
legislative, căruia îi revine 

responsabilitatea generală a 
domeniului calificărilor 

profesionale pentru toate 
profesiunile 

 

2.4.2. Tot mai multe schimburi de informații în IMI, în special în ceea ce privește 
profesiunile medicale și cadrele didactice 

După ce s-a mărit de patru ori în 2009, numărul schimburilor de informații în ceea ce 
privește calificările profesionale a mai crescut cu 31% în 2010. Această tendință arată că 
existența IMI este din ce în ce mai cunoscută și că transmiterea de cereri prin IMI 
înlocuiește din ce în ce mai mult modalitățile tradiționale de schimb de informații. 
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Figura 5: Numărul de cereri în temeiul directivei privind recunoașterea calificărilor 
profesionale între 2008-2010 
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Majoritatea cererilor din modulul calificărilor profesionale se refereau la medici, urmând 
apoi cererile privind cadrele didactice din ciclul secundar, infirmierele și dentiștii. 

Figura 6: Numărul de cereri în 2010 pe profesiune 

Profesiune 
2010 - 

Trimestrul 
1 

2010 - 
Trimestru

l 2 
2010 - 

Trimestru
l 3 

2010 - 
Trimestru

l 4 
Total 

Medic 150 144 208 182 684 
Cadru didactic 101 118 158 153 530 
Infirmieră 46 75 59 48 228 
Dentist 40 43 39 27 149 
Farmacist 16 14 12 16 58 
Medic veterinar 10 17 8 17 52 
Fizioterapeut 20 14 6 3 43 
Arhitect 8 11 7 4 30 
Moașă 6 3 3 4 16 
Contabil 6 3 3 4 16 

Coafor/ Bărbier/ Peruchier 1 4 1 5 11 

Contractor /Reparator/ Instalator de 
echipamente/aparate electrice 0 1 3 5 9 

Cosmetician 2 1 0 1 4 
Altele 0 1 2 6 6 

Total: 406 449 509 472 1836 
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2.4.3. Timpul de reacție este în general foarte bun  

58% din cererile de informații au primit răspuns în două săptămâni. Acesta este un bun 
rezultat global, având în vedere mai ales că 11% au primit răspuns în aceeași zi și 26% în 
răstimp de trei zile.  

Figura 7: Timpul necesar pentru a răspunde cererilor adresate în temeiul directivei privind 
recunoașterea calificărilor profesionale în 20109 
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Totuși, există diferențe considerabile între statele membre. În timp ce în 10 state membre 
cel puțin 60% din cereri au fost tratate în decurs de o săptămână, această cifră este de cel 
mult 20% pentru șase țări, printre care Polonia și România, care reprezintă țările cu cel 
mai mare număr de cereri. 

                                                 
9 De la statutul „cerere trimisă” la statutul „cerere care a primit răspuns”. 

  
„Gra?ie sistemului IMI am reu?it s? rezolv o 
problem? care b?tea pasul de  8 luni, referitoare la
un profesionist dintr -un alt stat membru. Am 
utilizat sistemul ?i am trimis toate informa?iile ?i 
documentele în 10 zile. ”   
   
Ministerul Locuin?elor , Spa n ia  
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Figura 8: Timpul necesar pentru a răspunde cererilor adresate în temeiul directivei 
privind calificările profesionale în 2010, pentru fiecare stat membru10 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

BE
35

SE
28

CY
14

ES
101

UK
118

DK
12

DE
137

SI
8

EE
18

LU
5

AT
17

IT
87

SK
36

IE
12

CZ
30

LV
17

0%

20%

40%

60%

80%

100%

HU
103

UE
57 (media)

NL
31

BG
83

PT
21

NO
6

MT
3

LT
36

PL
237

GR
125

FR
34

RO
281

FI
6

IS
1

≤ 3 zile ≤1 săptămână ≤ 2 săptămâni > 2 săptămâni
  

2.5. Servicii 

2.5.1. Statele membre și-au îndeplinit obiectivele privind înregistrările 

Începând din 28 decembrie 2009, zi care a reprezentat sfârșitul perioadei de 
implementare pentru directiva privind serviciile, modulul IMI pentru servicii este 
operațional. Un număr important de autorități se înregistraseră deja în IMI pentru 
modulul serviciilor pe durata proiectului pilot, care a început în februarie 2009. 
Legislațiile naționale care transpun directiva fiind în general în vigoare, majoritatea 
statelor membre și-au atins sau chiar depășit obiectivele privind înregistrările (a se vedea 
figura 2 de mai sus).  

Înființarea unei rețele de autorități care se ocupă de sectorul serviciilor a reprezentat o 
mare provocare, dat fiind că în acest domeniu, competențele se află la nivelul autorităților 
regionale sau chiar locale, în speță la nivelul municipalităților. În majoritatea statelor 
membre, numărul autorităților responsabile de reglementarea sau supravegherea 
activităților legate de servicii poate fi foarte ridicat (în țările mari sau în țările cu o 
structură federală, ar putea fi vorba de mai multe sute sau chiar mai multe mii de 
autorități). Această situație a dus la abordări diferite în statele membre, care pot decide 
câte autorități se pot înregistra în IMI și care sunt acestea: unele țări (cum ar fi Țările de 
Jos) au decis să înregistreze toate municipalitățile în IMI, altele (cum ar fi Suedia) au ales 
să înregistreze autoritățile ad hoc, și anume o autoritate este înregistrată dacă și atunci 
când se primește o cerere în legătură cu sfera de responsabilitate a autorității respective, 
în timp ce alte țări (precum Austria) au ales să înregistreze anumite autorități drept 
puncte de legătură care transmit și primesc cereri în numele municipalităților. 

                                                 
10 Liechtenstein nu figurează, pentru că nu a primit nicio cerere în 2010. 
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Dată fiind experiența limitată în ceea ce privește cooperarea administrativă la nivel 
descentralizat, toate aceste abordări sunt valabile. Obligația de cooperare este o obligație 
de a obține rezultate: statele membre trebuie să se asigure că (1) toate cererile primite 
sunt tratate prompt în IMI și că (2) toate autoritățile cu competențe în temeiul directivei 
privind serviciile au aflat de existența IMI și știu pe cine să contacteze în cazul în care au 
nevoie să facă schimb de informații cu o autoritate din altă țară. 

2.5.2. Utilizarea sistemului crește puțin câte puțin 

Utilizarea IMI este obligatorie pentru cooperarea administrativă în temeiul directivei 
privind serviciile. Numărul foarte ridicat de autorități care ar putea avea de-a face cu 
cooperarea administrativă însemna că statele membre trebuiau să facă eforturi 
semnificative pentru a înregistra și forma autoritățile relevante. În plus, este clar că 
obligația de a coopera, spre deosebire de domeniul calificărilor profesionale, este o 
noutate față de celelalte proceduri centrale legate de furnizarea serviciilor (cum ar fi 
licențele comerciale, înscrierea în registrele comerciale, autorizațiile specifice sectorului, 
permisele de mediu etc.). De asemenea, este clar și că utilizarea IMI este obligatorie doar 
din ianuarie 2010, astfel încât până în prezent s-a putut acumula doar puțină experiență. 

Acești factori pot explica în mare decolarea relativ lentă a utilizării IMI pentru servicii. În 
comparație cu numărul important de autorități înregistrate în IMI pentru servicii, numărul 
schimburilor de informații în acest domeniu este încă relativ scăzut.  

Figura 9: Numărul schimburilor de informații în 2010 în temeiul directivei privind serviciile 
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Feedbackul primit de la unii coordonatori la nivel național și utilizatori înregistrați în 
sistem arată că mai multe alte elemente au contribuit probabil la decolarea lentă a IMI 
pentru servicii, și anume: lipsa unor activități suficiente de formare și sensibilizare, 
expunerea relativ scăzută la cazuri transfrontaliere a multor autorități înregistrate, 
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dificultăți în schimbarea metodelor de lucru tradiționale, timpul necesar pentru a înțelege 
și a integra noile obligații și dificultăți juridice legate de utilizarea IMI. 

Timpul de care au avut nevoie autoritățile competente pentru a răspunde la cereri a fost 
până acum chiar mai scurt decât în modulul pentru calificările profesionale. 66% din 
cereri au primit răspuns în două săptămâni. Însă și în acest domeniu, după opt săptămâni, 
9% din cereri așteptau încă un răspuns. 

Figura 10: Timpul necesar pentru a răspunde cererilor adresate în temeiul directivei privind 
serviciile în 201011 
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Acest raport nu include statisticile privind cererile per sector de servicii sau timpul de 
reacție per stat membru, deoarece cazurile sunt prea puține în acest stadiu pentru a putea 
trage concluzii pertinente. Aceste statistici vor fi publicate în următorul raport anual 
referitor la IMI. 

2.5.3. Mecanismul de alertă este pe deplin operațional 

Pe lângă schimbul standard de informații, articolul 29 alineatul (3) și articolul 32 
alineatul (1) din directiva privind serviciile prevăd obligația statelor membre de a 
informa celelalte state membre și Comisia cu privire la orice activități de servicii care ar 
putea cauza prejudicii grave sănătății sau siguranței persoanelor sau mediului. IMI este 
utilizat pentru introducerea în practică a acestui „mecanism de alertă”. 

Mecanismul de alertă este menit să fie utilizat doar în cazuri excepționale care prezintă 
riscuri semnificative la nivel transfrontalier. Prin urmare, el trebuie abordat cu atenție de 
către autoritățile înregistrate. Până în prezent a existat un caz în care a fost transmisă o 
alertă prin IMI. 

                                                 
11 De la stadiul „cerere trimisă” la stadiul „cerere care a primit răspuns”. 
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Un furnizor de servicii stabilit într-o țară vecină oferea activități legate 
de sporturi de aventură în Suedia. În urma unui grav accident care a 
avut loc în timpul prestării acestor servicii, autoritățile din Suedia au 
efectuat controale și au constatat că cerințele de securitate nu erau 
îndeplinite. Cu toate acesta, furnizorul respectiv a continuat să ofere 
aceste activități în Suedia și în alte țări europene. În consecință, 
autoritatea competentă din Suedia a alertat țările vizate prin intermediul 
IMI. 

 

3. DEZVOLTAREA INFORMATICĂ ȘI FINANȚAREA 

3.1. Trei noi programe de software majore 

În februarie 2010 a fost lansată versiunea 2.0 a IMI. Aceasta introducea o nouă procedură 
pentru a se putea respecta cerințele „mecanismului de alertă” în domeniul serviciilor (a se 
vedea capitolul 2.5.3). Procedura de alertă permite utilizatorilor să prevină autoritățile din 
mai multe țări în același timp cu privire la activitățile periculoase ale furnizorilor de 
servicii care își desfășoară activitatea peste hotare. Într-o a doua etapă, toate autoritățile 
care au primit o alertă pot face schimb de informații între ele pentru a garanta încetarea 
cât mai rapidă a activității periculoase. 
Versiunea 2.0 includea și îmbunătățiri generice ale IMI, cum ar fi ameliorarea ecranelor 
de căutare, care sunt acum mai puțin încărcate cu text, în timp ce căutarea este mai 
intuitivă. 
De la introducerea versiunii 2.0, sistemul IMI este în prezent găzduit de o infrastructură 
de servere dedicate, fiind astfel mult mai rapid12. 
Versiunea IMI 2.1, lansată în iunie 2010, corecta erorile și aducea unele îmbunătățiri 
bazate pe feedbackul de la utilizatori. Ca un aspect și mai important, versiunea 2.1 a 
introdus primul set de „puncte info”, și anume niște icoane plasate alături de câmpurile ce 
pot cauza dificultăți utilizatorilor; aceste icoane dezvăluie un text explicativ în momentul 
în care sunt accesate. Pentru cazurile în care sunt suficiente explicații mai scurte, s-a 
introdus o funcție „chenar explicativ”, care oferă scurte informații suplimentare în 
momentul în care utilizatorul deplasează mouse-ul deasupra câmpului în chestiune13. 

                                                 
12 Pentru informații mai detaliate, a se vedea notele de lansare a versiunii 2.0: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.0_en.pdf. 
13 A se vedea notele de lansare a versiunii 2.1.: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/docs/imi_release_notes2.1_en.pdf. 
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Figura 11: „Puncte info” și „chenare explicative” 

 

Versiunea 2.2 a IMI, lansată la 12 octombrie 2010, includea, printre altele, „puncte info” 
suplimentare și introducerea unui nou tip de coordonator IMI căruia îi revine 
responsabilitatea generală pentru un domeniu legislativ în 13 state membre14. 

3.2. Activități în curs  

În prezent au loc activități de dezvoltare a sistemului în trei domenii principale: (1) 
crearea unui repertoriu al registrelor; (2) adăugarea de caracteristici pentru a permite 
scindarea și reunirea cererilor (de exemplu, pentru cazurile în care o autoritate are unele 
întrebări legate de același furnizor de servicii, care se referă la calificările profesionale 
ale acestuia, pe de o parte, și la alte aspecte ale furnizării de servicii, cum ar fi asigurarea, 
pe de altă parte. În acest caz, autoritatea ar trebui să utilizeze atât modulul IMI pentru 
calificări profesionale, cât și cel pentru servicii, însă ar putea foarte ușor „lega” cele două 
cereri); și (3) îmbunătățirea funcției de căutare a autorităților. 

Repertoriul registrelor este menit să ajute statele membre să-și îndeplinească obligația, 
prevăzută la articolul 28 alineatul (7) din directiva privind serviciile, de a oferi 
autorităților competente din alte state membre accesul la propriile registre cu informații 
despre furnizorii de servicii. Repertoriul registrelor va permite statelor membre care 
dispun de registre să adauge rubrici și să le actualizeze. Metadatele privind fiecare 
registru, care vor fi traduse în toate limbile, vor descrie natura, conținutul registrului și 
condițiile de acces la acesta. O facilitate de căutare structurată va permite utilizatorilor să 

                                                 
14 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/imi_release_notes2.2_en.pdf. 
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identifice registrul pe care doresc să-l consulte. 

 

3.3. Finanțarea 

Finanțarea din partea programului IDABC, care a acoperit costurile inițiale de instituire a 
IMI, a încetat la 31 decembrie 2009. Pentru prima jumătate a anului 2010, în timp ce se 
instituia programul ISA (Soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile publice 
europene)15, care a urmat programului IDABC, DG MARKT a suportat toate costurile 
aferente IMI, inclusiv cele de elaborare, administrare, găzduire, precum și de promovare 
și formare. În iunie 2010, Comitetul ISA a aprobat o finanțare în valoare de 
1 000 000 EUR pentru dezvoltarea în continuare și administrarea curentă a IMI până în 
iunie 2011. O sumă de 500 000 EUR este destinată dezvoltării și administrării în 2010. 

Elaborarea unei baze de date a registrelor în cadrul IMI, pentru a sprijini respectarea 
articolului 28 alineatul (7) din directiva privind serviciile, a fost finanțată prin IDABC, 
însă din cauza procedurilor aferente dezvoltării sistemului, din 2009, această activitate a 
fost amânată până în 2010. 

Figura 12: Repartizarea bugetului IMI pentru 2010 

Sursă Sumă Obiectiv 

IDABC 350 000 Elaborarea registrelor 

MARKT 488 000

ISA 500 000

Dezvoltarea generală a 
sistemului, administrarea și 
sprijinul de rezervă (second line 
support) 

MARKT 237 000 Găzduirea 

MARKT 200 000 Promovare și formare 

Total 1 775 000  

                                                 
15 http://ec.europa.eu/isa/workprogramme/index_en.htm. 

  

„Un mare avantaj al IMI este acela c? dep??e?te barierele
lingvistice.  Iar dac? ave?i întreb?ri specifice, IMI v? faciliteaz? 
contactul direct cu un omolog  dintr-o alt? ?ar?. Exist? avantaje ?i 
pentru solicitan?i: cererile lor sunt tratate mai rapid ?i nu exist? 
costuri de traducere.”   

  Regierungspräsidium Darmstadt, Germania
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4. CHESTIUNI JURIDICE ȘI DE POLITICĂ 

4.1. Protecția datelor 

Într-un raport privind situația protecției datelor în IMI, adoptat în aprilie 201016, 
serviciile Comisiei au descris modul în care drepturile și libertățile fundamentale legate 
de protecția datelor sunt garantate în cadrul IMI. Implementarea Recomandării privind 
orientările referitoare la protecția datelor pentru IMI este considerată a fi satisfăcătoare.  
În scrisoarea din 27 iulie 201017, ca răspuns la respectivul raport, Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor (AEPD) a salutat progresele înregistrate pe baza abordării 
graduale convenite și a precizat că trebuie continuate eforturile cu privire, printre altele, 
la cererile rămase fără răspuns și la cererile de rectificare. De asemenea, AEPD a 
subliniat din nou că este nevoie de un nou instrument juridic, „de preferință un 
regulament al Consiliului și al Parlamentului European, necesar pentru a institui un 
cadru mai vast pentru utilizarea IMI și pentru a se asigura securitatea juridică și un 
nivel mai ridicat de protecție a datelor”. 
După cum s-a anunțat în Comunicarea Comisiei „Către un Act privind piața unică”, 
Comisia va publica o propunere privind un instrument juridic orizontal care va aborda 
aceste preocupări în prima jumătate a anului 2011 (a se vedea capitolul 6.2)18. 

4.2. Directiva privind calificările profesionale este în curs de evaluare 

La începutul anului 2010, serviciile Comisiei au demarat un vast exercițiu de evaluare a 
directivei privind calificările profesionale, inclusiv prin consultări cu autoritățile 
competente, organizațiile profesionale și cetățenii. La 21 octombrie 2010, serviciile 
Comisiei au publicat primul raport privind transpunerea directivei, precum și rapoarte 
privind experiența acumulată; pentru începutul anului 2011 este preconizată lansarea unei 
consultări publice. După cum s-a anunțat în Comunicarea Comisiei intitulată „Către un 
Act privind piața unică”, pentru 2011 sunt planificate un raport final de evaluare și o 
carte verde în acest sens, în vederea unei posibile modernizări a directivei privind 
calificările profesionale în 201219; în acest cadru se va evalua, de asemenea, și 
necesitatea de a moderniza chiar modulul IMI pentru calificările profesionale, de 
exemplu prin introducerea unui mecanism de alertă proactiv pentru cazurile în care 
mecanismul existent (în domeniul serviciilor) nu se aplică, în speță pentru profesiunile 
medicale. 

4.3. Consolidarea rețelei IMI pentru servicii 

O prioritate importantă pentru lunile viitoare va fi aceea de a consolida rețeaua IMI 
pentru servicii. Serviciile Comisiei vor continua să monitorizeze utilizarea rețelei și vor 
efectua un exercițiu specific de feedback și de sensibilizare în acest scop. Acest exercițiu 
a fost lansat printr-o conferință la nivel înalt care a avut loc în ianuarie 2011 și a reunit 
autorități competente și alte părți interesate de sistemul IMI din toate statele membre. 

                                                 
16 COM(2010) 170 final.  
17 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/data_protection/edps_imi_en_10_07_27.pdf. 
18 Comunicarea Comisiei „Către un Act privind o piață unică” din 11 noiembrie 2010, 

COM(2010) 608 final, propunerea nr. 45. 
19 A se vedea mai sus, propunerea nr. 33. 
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4.4. Extinderea la alte domenii de politică 

Serviciile Comisiei și statele membre au explorat în continuare domeniile legislative care 
ar putea beneficia de pe urma utilizării IMI și funcționalitățile care ar trebui dezvoltate 
pentru a se realiza diversele cerințe ale acestor noi domenii. Pe această bază, în 2011 vor 
fi prezentate un document de strategie privind dezvoltarea în continuare a IMI și o 
propunere pentru un instrument juridic general pentru IMI, așa cum s-a anunțat în 
comunicarea referitoare la Actul privind piața unică (a se vedea nota de subsol 18). 

În plus, se preconizează că la începutul anului 2011 un proiect pilot va testa în practică 
operabilitatea și utilitatea IMI pentru cooperarea administrativă, în temeiul directivei 
privind detașarea lucrătorilor (Directiva 96/71/CE). 

5. PROMOVARE, FORMARE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU UTILIZATORI 

5.1. Promovare 

Membrii echipei IMI din cadrul Direcției Generale Piața Internă și Servicii a Comisiei au 
luat parte în 2010 la o serie de evenimente pentru a face cunoscut sistemul IMI și a 
promova aplicarea sa. Mai precis, aceștia au prezentat IMI în cadrul mai multor 
conferințe și seminare pe tema implementării directivei privind serviciile și au organizat 
un atelier în cadrul manifestărilor Open Days for Municipalities and Regions (Zilele 
deschise pentru Municipalități și Regiuni), eveniment care a avut loc la Bruxelles, la 
6 octombrie 2010.  

Numeroși coordonatori IMI au promovat activ rețeaua IMI în țara lor, prezentând-o în 
cadrul conferințelor, organizând evenimente pe această temă și diseminând buletine de 
informare și materiale promoționale. Printre cele mai active state membre se numără 
Țările de Jos, Ungaria și Germania. 

Logoul existent al IMI a fost înlocuit cu o 
versiune actualizată prin care se dorește să se 
transmită o imagine mai prietenoasă și colorată a 
IMI. 

Figura 13: Logoul actualizat al 
IMI 

 

Tot în 2010 au fost realizate o serie de benzi desenate pentru a se ilustra avantajele IMI 
prin intermediul publicațiilor, al materialelor promoționale și în contextul evenimentelor 
legate de IMI.  

Cu ocazia înregistrării în IMI a autorității cu numărul 5 000, și anume municipalitatea 
Lloret de Vistalegre din Mallorca (Spania), s-a realizat un material video la fața locului. 
Acesta prezintă un caz tipic în care se poate recurge la IMI și ilustrează atât funcționarea 
sistemului, cât și eforturile de formare din statele membre. Acest material video este 
disponibil pe site-ul IMI, http://ec.europa.eu/imi-net. 
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Pe site-ul web al IMI se mai află și o nouă secție „Părerea utilizatorilor”, cu opinii ale 
utilizatorilor IMI în propria limbă a acestora, precum și un nou capitol referitor la 
gestionarea alertelor, care se află în secțiunea „Despre utilizarea sistemului IMI”. 

5.2. Activități de formare la Bruxelles și în statele membre 

Ca și în anii anteriori, serviciile Comisiei au sprijinit statele membre care au realizat 
activități de formare și de sensibilizare în diverse moduri, și anume: 

• organizând sesiuni de formare pentru coordonatorii IMI la Bruxelles, pe baza 
conceptului „formarea formatorilor”;  

• oferind asistență pentru organizarea de activități de formare și sensibilizare la 
nivel național;  

• propunând sistemul de formare al IMI ca un instrument de familiarizare a 
utilizatorilor finali cu IMI; 

• propunând materiale de formare în mai multe limbi, cum ar fi manuale și 
modulele eLearning („Captivates”). 

(1) Numeroase state membre au organizat, de asemenea, sesiuni de formare 
pentru utilizatorii IMI fără sprijinul serviciilor Comisiei, adesea pentru o 
anumită regiune sau pe o anumită temă (de exemplu, procedura de alertă 
în temeiul directivei privind serviciile).  

(2) Unele state membre, cum ar fi Spania și Germania, au organizat activități 
de formare privind IMI în mod sistematic și la scară largă, implicând mai 
multe sute de utilizatori. Unele țări mai mici, cum ar fi Cipru sau Malta, 
au realizat cu succes o abordare personalizată, coordonatorii IMI 
formând noi utilizatori IMI chiar la locul de muncă al acestora. 

Într-o anchetă realizată în iunie 2010 la care au participat toate autoritățile înregistrate 
pentru modulul IMI pentru directiva privind serviciile, 53% din respondenți au afirmat că 
au beneficiat de suficient training cu privire la utilizarea IMI. 22% au afirmat că nu au 
beneficiat de suficient training, iar 24% că nu au beneficiat de nicio acțiune de formare. 
Dat fiind faptul că ancheta a fost realizată la scurt timp după termenul de implementare al 
directivei, acest rezultat este unul foarte încurajator. 
Cu toate acestea, câteva state membre nu au organizat nicio acțiune de formare sau au 
organizat foarte puține acțiuni de acest tip pentru utilizatorii IMI, iar în unele state 
membre eforturile s-au diminuat după intrarea în vigoare a legislației naționale de 
transpunere a directivei, uneori din cauza reducerilor la nivelul personalului sau al 
finanțării. Este necesar un angajament continuu din partea coordonatorilor IMI la nivel 
național și a ierarhiei pentru a se garanta faptul că noii utilizatori beneficiază de acțiuni 
de training și că formarea inițială a acestora este urmată și de alte acțiuni. 
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5.3. Într-o fază ulterioară va trebui analizată posibilitatea instituirii unui 
program de formare multianual 

La 9 aprilie 2010, Comisia a publicat un raport referitor la formarea funcționarilor 
însărcinați cu punerea în aplicare a asistenței reciproce și la schimburile de funcționari în 
temeiul directivei privind serviciile20. Acest raport s-a bazat pe articolul 34 alineatul (3) 
din directiva privind serviciile, care prevede obligația Comisiei de a evalua „necesitatea 
stabilirii unui program multianual în vederea organizării schimburilor de funcționari și 
a formării menționate”. 
Datele adunate dintr-o serie de surse diferite, inclusiv din chestionarele adresate tuturor 
utilizatorilor și coordonatorilor IMI, precum și feedbackul din partea formatorilor IMI au 
arătat că nu existau motive suficiente pentru a adopta un program multianual pentru 
schimburile de funcționari și formarea acestora. Un astfel de program ar fi fost prematur 
într-un moment în care cooperarea în temeiul directivei privind serviciile abia devenise 
operațională. Cu toate acestea, Comisia a propus să-și adapteze și să-și intensifice 
eforturile în materie de formare și sensibilizare într-un mod flexibil, pe măsură ce 
primește cereri corespunzătoare din partea statelor membre. 
Comisia a anunțat, de asemenea, că va continua să monitorizeze îndeaproape progresele 
din statele membre și că va reevalua necesitatea de a adopta un program multianual pe 
baza experienței dobândite după primul an de utilizare obligatorie a modulului IMI 
pentru servicii. 

 

5.4. Acțiuni subsecvente evaluării necesităților de training – noi forme de 
training 

Ca o primă acțiune în direcția extinderii cadrului de formare al IMI din prezent, serviciile 
Comisiei au introdus o nouă formă de training pentru utilizatorii finali ai IMI. Sesiunile 
de „training pe grupuri specifice” referitoare la IMI reunesc utilizatorii dintr-un grup de 
state membre care își desfășoară activitatea în aceleași sectoare și care vor ajunge 

                                                 
20 COM(2010) 134 final. 

  
„ O agen?ie slovac? de turism dorea s? ofere servicii transfrontaliere în
Ungaria.   Trebuia s? afl?m dac? aceast? agen?ie î?i exercit? activit??ile în 
mod legal în statul memb ru de stabilire. Am adresat deci o cerere prin 
intermediul IMI ?i le-am cerut colegilor slovaci date despre aceast? 
companie. Am primit informa?iile necesare în aceea?i zi. Am f?cut dou? sau 
trei schimburi de informa?ii pentru a clarifica anumite chestiuni legate de 
interpretarea profilului financiar al companiei – toate acestea într-o 
singur? zi,  fiind în permanen?? conecta?i la sistem! 
În baza experien?ei noastre, putem confirma c? IMI asigur? o comunicare 
rapid? între autorit??i.”   
   
Oficiul pentru eliberarea licen?elor de comer?, Ungaria 
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probabil în situația de a face schimb de informații între ei. Până în prezent au avut loc 
două sesiuni la Bruxelles, alte sesiuni fiind planificate în 2011. 

• Serviciile Comisiei au oferit de asemenea sprijin statelor membre care doresc 
să organizeze schimburi de funcționari, însă, până în prezent, nu s-a primit 
nicio cerere în acest sens. 

• Având în vedere numărul limitat de cereri înregistrate în IMI în domeniul 
serviciilor în 2010 (ale cărui cauze vor trebui identificate pe viitor, a se vedea 
capitolul 2.5), decizia privind eventuala adoptare a unui program multianual 
de formare pare încă prematură. Totuși serviciile Comisiei vor testa, în 
strânsă colaborare cu coordonatorii IMI la nivel național, noi forme de 
training de tip descentralizat, concentrându-se în principal asupra (1) acelor 
sectoare de servicii care implică numeroase activități transfrontaliere și (2) 
regiunilor frontaliere. Într-o primă fază, aceste activități vor fi realizate la 
scară mică și vor fi evaluate cu atenție. Dacă se dovedește că ar fi util și 
rentabil să se realizeze anumite activități la scară mult mai mare, se va avea 
în vedere adoptarea unui program multianual care să cuprindă toate aceste 
activități. Serviciile Comisiei vor analiza această chestiune în raportul anual 
pentru 2011. 

5.5. Asigurarea de servicii de asistență de foarte bună calitate pentru utilizatori 

În 2010, biroul de asistență pentru IMI al Comisiei a răspuns la mai mult de 250 de cereri 
de asistență.  
În paralel, statele membre au oferit și ele servicii de asistență pentru utilizatori la nivel 
național (și uneori chiar la nivel regional), pentru a asigura buna funcționare a sistemului 
în țara lor. Exemple de bune practici în acest sens sunt Polonia, Spania și Germania. 
87% din utilizatorii care au participat la ancheta din iunie 2010 având drept obiect 
modulul IMI pentru directiva privind serviciile știu cine sunt coordonatorii IMI cărora 
trebuie să li se adreseze, iar 30% i-au și contactat deja. Acest fapt indică în mod clar că 
sistemul de asistență descentralizat al IMI, care implică coordonatori de sector la nivel 
național și regional, este un model de succes. 

6. CONCLUZII 

6.1. Recomandări 

În concluziile sale din 24 septembrie 2009, Consiliul a invitat Comisia să monitorizeze și 
să raporteze progresele înregistrate în îmbunătățirea funcționării practice a pieței interne 
și a invitat Comisia și statele membre să coopereze în acest scop. Din această perspectivă 
și pentru a garanta că IMI funcționează cu succes și continuă să-și dezvolte potențialul, 
trebuie întreprinse următoarele acțiuni de către serviciile Comisie, statele membre și 
coordonatorii IMI: 

•  Coordonatorii IMI: să se asigure că sunt la zi cu răspunsurile și să ia 
măsuri pentru ca să nu se acumuleze cereri fără răspuns 

•  Statele membre: să se asigure că autoritățile competente sunt înregistrate 
pentru toate profesiunile pentru care este utilizat IMI (acest fapt se aplică și 
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în cazul în care o astfel de profesiune nu este reglementată într-o anumită 
țară) 

•  Statele membre: să ia măsuri, atunci când este necesar, pentru a reduce 
timpul de care au nevoie autoritățile pentru a răspunde la cereri 

•  Serviciile Comisiei: să îmbunătățească accesibilitatea sistemului pe baza 
feedbackului din partea statelor membre 

•  Serviciile Comisiei și coordonatorii IMI: să analizeze în continuare 
motivele numărului redus de cereri în modulul IMI pentru servicii și să ia 
măsurile adecvate pentru a redresa situația  

•  Comisia și coordonatorii IMI la nivel național: să testeze și să evalueze 
noi forme de training descentralizat pentru utilizatorii IMI în sectorul 
serviciilor, concentrându-se în principal asupra (1) acelor sectoare de servicii 
care implică numeroase activități transfrontaliere și (2) regiunilor frontaliere 

•  Statele membre: să garanteze un angajament pe termen lung și să asigure 
accesul la resursele adecvate pentru promovarea IMI și pentru formarea 
utilizatorilor IMI 

•  Statele membre: să planifice și să pună în practică în mod sistematic 
activități de formare și sensibilizare și să raporteze progresele înregistrate în 
raportul anual pentru 2011 referitor la IMI 

•  Statele membre: să profite de oferta serviciilor Comisiei în ce privește 
sprijinul pentru schimburile de funcționari și formarea acestora 

•  Serviciile Comisiei: să analizeze utilizarea unor noi forme rentabile de 
training, cum ar fi „webinarele” (seminarele online) 

•  Serviciile Comisiei și statele membre: să-și intensifice eforturile de 
sensibilizare, printre altele prin creșterea numărului de participanți la 
evenimente 

6.2. Perspective 

Se preconizează că 2011 va fi încă un an încărcat și plin de provocări pentru IMI. Se va 
acorda o atenție specială (1) consolidării în continuare a funcționării rețelei în domeniul 
calificărilor profesionale și cel al serviciilor și (2) pregătirii extinderii IMI la alte domenii 
de politică. 

La 27 ianuarie 2011 a avut loc la Bruxelles o conferință de amploare având drept obiect 
IMI și directiva privind serviciile, intitulată „IMI și directiva privind serviciile – 
realizarea întregului potențial” 
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Se preconizează că la începutul anului va demara un proiect pilot referitor la utilizarea 
IMI pentru cooperarea administrativă în temeiul directivei privind detașarea lucrătorilor 
(Directiva 96/71/CE). 

În prima jumătate a anului 2011, Comisia va publica un document strategic privind 
viitoarea extindere a IMI și o propunere privind un instrument juridic orizontal, după 
cum s-a anunțat în Comunicarea Comisiei „Către un Act privind piața unică”21. 

 

                                                 
21 A se vedea nota de subsol nr. 18, propunerea nr. 45. 


