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1. ÎNTREBĂRI GENERALE 

1.1. Utilizarea IMI - statistici 

Unii dintre dumneavoastră s-au arătat interesaţi faţă de utilizarea IMI la nivelul UE. Mai 

jos puteţi găsi câteva date statistice referitoare la sistemul IMI. De asemenea, pe site-ul 
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IMI sunt publicate lunar statistici actualizate la adresa: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf. 

1.1. Autoritatea dumneavoastră nu este competentă pentru cererea primită 

Autoritatea dumneavoastră a primit o cerere pentru care nu are competenţe? Înaintaţi 

cererea către autoritatea responsabilă din ţara dumneavoastră, utilizând butonul 

„Înaintează cererea” din partea de jos a ecranului. Ulterior, cererea va dispărea din lista 

dumneavoastră de acțiuni. Autoritatea dumneavoastră nu va figura în cererea transmisă 

către altă autoritate şi nu va avea acces la aceasta, întrucât nu mai sunteţi responsabil cu 

tratarea ei (şi, prin urmare, nu aveţi acces la datele cu caracter personal şi la informaţiile 

comunicate). În cazul în care nu sunteţi în măsură să identificaţi autoritatea competentă 

pentru tratarea acestei cereri, transmiteţi-o coordonatorului naţional IMI din ţara 

dumneavoastră. 

1.2. Traduceri în sistem 

Atunci când un nou domeniu legislativ este integrat în IMI, este posibil ca anumite părţi 

din sistem să nu fie încă traduse. Traducerile sunt încorporate pe parcurs. În cazul în care 

constataţi că anumite părţi din IMI nu sunt traduse, contactaţi coordonatorul naţional IMI 

din ţara dumneavoastră (CNIMI) (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_en.html). Acesta va contacta Comisia. 

2. ÎNTREBĂRI TEHNICE 

2.1. Navigator 

Sistemul IMI a fost testat pentru următoarele navigatoare: Internet Explorer 7, Firefox şi 

Chrome (actualizare automată). Dacă aveţi instalată o versiune mai veche de Internet 

Explorer, s-ar putea să aveţi probleme legate de afişare şi de utilizarea anumitor funcţii. 

În versiunea 5 a sistemului (din mai 2012), caracterele sunt mai mici. Nu uitaţi că puteţi 

modifica dimeniunea caracterelor şi că aveţi opţiunea de a nu afişa meniul. De asemenea, 

puteţi folosi opţiunea zoom (apăsaţi pe tastele „ctrl” şi „+” sau „-”). 

2.2. Nu vă puteţi conecta la IMI 

Dacă nu vă puteţi conecta la IMI, contactaţi serviciul naţional de helpdesk din ţara 

dumneavoastră (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html). 

Acesta vă va  ajuta sau vă va comunica datele de contact ale coordonatorului competent.  

2.3. E-mailuri trimise de sistemul IMI 

Ori de câte ori trebuie să întreprindeţi o acţiune sau este necesar să fiţi informat cu privire 

la eventualele modificări aduse datelor referitoare la autoritatea dumneavoastră, sistemul 

vă trimite un e-mail automat.  

Dacă nu primiţi nici un e-mail: 

 verificaţi dacă adresa dumneavoastră de e-mail este înregistrată în sistem 

 verificaţi mesajele recepţionate în dosarul junk/spam din inbox 

 contactaţi serviciul de IT pentru a verifica dacă mesajele trimise de pe adresa imi-

helpdesk@ec.europa.eu nu sunt blocate de sistemul de securitate. 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html
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2.4. Traducerea automată 

Traducerea automată vă poate oferi numai o traducere aproximativă a textului. Rezultatul 

traducerii automate poate fi util, de exemplu, în cazul în care doriți să înțelegeți, în linii 

mari, textul liber înscris la o rubrică. Comisia Europeană nu își asumă răspunderea pentru 

acuratețea traducerilor produse prin serviciul de traducere automată.  

Pentru rezultate cât mai bune, vă recomandăm să introduceți fraze scurte și clare. 

respectând următoarea structură: subiect + verb + complement etc. Pe cât posibil, nu 

utilizaţi limbajul administrativ. 

În prezent, serviciul de traducere automată este numai într-o fază de proiect-pilot, fiind în 

curs de perfecţionare. În forma finală, serviciul va oferi traduceri mai rapide şi de o mai 

bună calitate. 

Pe site-ul IMI al Comisiei puteţi consulta documentaţia aferentă (numai în limba 

engleză): (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Pentru mai multe informaţii în limba 

dumneavoastră, contactaţi coordonatorul naţional IMI. 

Utilizatorul care introduce textul de tradus trebuie să specifice limba în care acesta este 

scris, iar utilizatorul căruia îi este destinat textul trebuie să indice limba în care doreşte să 

fie tradus. Dacă limba indicată nu este corectă, sistemul vă va refuza cererea. În acest 

caz, i-aţi putea cere celeilalte autorităţi să reintroducă textul de tradus, indicând limba 

corectă. Atunci când selectaţi o autoritate în IMI, limbile de lucru sunt subliniate. În 

cazul în care cunoaşteţi una dintre ele, vă recomandăm să contactaţi autoritatea în această 

limbă, mai degrabă decât să utilizaţi sistemul de traducere automată. 

În versiunea finală, utilizatorii sistemului de traducere automată vor putea  traduce anexe 

(în format Word), vor putea adăuga propriile lor traduceri, vor putea salva o traducere în 

cadrul unei cereri IMI (aşa cum era cazul în trecut), vor putea utiliza serviciul pentru 

alerte. 

2.5. Tipărirea raportului 

Pe site-ul IMI al Comisiei puteţi consulta documentaţia aferentă (numai în limba 

engleză): (http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Pentru mai multe informaţii în limba 

dumneavoastră, contactaţi coordonatorul naţional IMI. 

2.6. Cererile de informaţii - generalităţi 

Din motive care ţin de protecţia datelor, numai utilizatorii care acceptă o cerere pot 

vizualiza datele cu caracter personal incluse în aceasta. În cazul în care, după ce aţi 

acceptat cererea, constataţi că nu sunteţi în măsură să o trataţi, puteţi să o transmiteţi unei 

alte autorităţi competente.  

Pentru a vizualiza toate cererile autorităţii dumneavoastră, accesaţi în meniu opţiunea 

„Cereri” – „Caută toate cererile”. Nu este nevoie să introduceţi niciun criteriu de căutare. 

Rezultatele căutării vor conţine toate cererile trimise şi primite de autoritatea 

dumneavoastră. 

Termenul-limită poate fi modificat în două momente când acceptaţi cererea sau  când 

acceptaţi o cerere de informaţii suplimentare. Termenul-limită nu se modifică în 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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momentul în care trimiteţi un mesaj celeilalte autorităţi şi aceasta îşi exprimă acordul. 

Dacă trebuie să modificaţi termenul-limită ulterior, vă recomandăm să fragmentaţi 

cererea (pentru detalii: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material.html). Astfel, puteţi răspunde imediat la o serie de 

întrebări, iar restul vor fi tratate ulterior.  

Comisia le reaminteşte periodic statelor membre să accepte cererile de informaţii şi să 

răspundă la ele. Dacă aveţi probleme cu cererile dumneavoastră, contactaţi CNIMI. 

2.7. Cererile de informaţii – întrebări şi răspunsuri 

Ţinem să vă mulţumim pentru comentariile dumneavoastră referitoare la întrebările şi 

răspunsurile traduse în prealabil. În colaborare cu colegii responsabili cu diferitele 

domenii de activitate şi cu grupurile de experţi, intenţionăm să actualizăm seturile de 

întrebări. De aceea, comentariile dumneavoastră ne sunt extrem de utile.  

Puteţi consulta lista completă cu întrebări pe site-ul IMI, la secţiunea Documente 

importante – Material informativ – Întrebări incluse în sistemul IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields). 

Unii dintre dumneavoastră au menţionat nevoia de a trimite întrebări care pot fi formulate 

liber, deoarece întrebările predefinite pe care le propune sistemul nu vizează aspectele pe 

care aţi dori să le abordaţi. Ţinem să precizăm că întrebările traduse în prealabil se 

bazează pe legislaţia UE şi au fost convenite de comun acord cu statele membre. În cazul 

în care consideraţi că unele întrebări lipsesc sau nu sunt clar formulate, contactaţi 

coordonatorul naţional IMI, care se va adresa Comisiei.    

Dacă răspunsurile deja traduse nu conţin suficiente informaţii, puteţi adăuga detalii în 

căsuţa pentru comentarii.  

Dacă răspunsurile primite din partea celeilalte autorităţi vi se par neclare sau prea scurte, 

puteţi să-i cereţi informaţii suplimentare. 

2.8. Cererile de informaţii - anexe  

Puteţi adăuga anexe la cererile de informaţii în orice moment, înainte de a finaliza 

cererea. Anexele pot fi şterse numai atâta timp cât au statutul de „ciornă”. Când cererea 

are un alt statut (este deja trimisă celeilalte autorităţi), anexele nu mai pot fi şterse 

deoarece acestea sunt deja vizibile pentru cealaltă autoritate. 

Dacă doriţi să subliniaţi anumite informaţii în documentele din anexă, trebuie să faceţi 

acest lucru îaninte de a le ataşa cererii IMI. 

2.9. Cererile de informaţii – mesaje şi atenţionări 

Doriţi să-i amintiţi unei autorităţi să vă răspundă la cerere? Aveţi nevoie de mai multe 

informaţii sau de documente justificative suplimentare? Puteţi trimite mesaje în orice 

moment, înainte de a finaliza cererea. Mai multe informaţii găsiţi pe site-ul IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html). 

Aţi constatat că nu puteţi modifica mesajele după ce le salvaţi în sistem? Este adevărat, 

întrucât, de îndată ce sunt salvate, mesajele sunt vizibile pentru cealaltă autoritate. De 

asemenea, această autoritate este informată despre mesaj prin e-mail.  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_en.html#data_fields
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
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2.10. Căutarea autorităților 

Vă mulţumim pentru comentariile dumneavoastră în ceea ce priveşte căutarea de 

autorităţi competente. Vom îmbunătăţi lista cu cuvinte-cheie şi vom cere statelor membre 

să acorde atenţie descrierii competenţelor în IMI.  

Nu uitaţi că atunci când nu găsiţi în IMI o autoritate competentă, vă puteţi adresa unui 

coordonator sau coordonatorului naţional IMI. Aceştia vor transmite cererea către 

autoritatea competentă. 

2.11. Salvarea automată 

Sistemul nu salvează automat informaţiile pe care le introduceţi. Pentru aceasta, faceţi 

clic pe butonul „Salvează”. Sesiunea expiră după 45 de minute. Toate datele care nu au 

fost salvate se vor pierde după 45 de minute. 

3. ÎNTREBĂRI DESPRE PROMOVARE ŞI FORMARE 

Mai mulţi dintre dumneavoastră au menţionat importanţa asigurării unui nivel 

corespunzător de formare şi actualizare, mai ales dacă IMI nu este utilizat frecvent.  

Pentru întrebări referitoare la cursuri de formare, contactaţi coordonatorul IMI care v-a 

înregistrat autoritatea sau coordonatorul naţional IMI (CNIMI). Datele de contact ale 

tuturor coordonatorilor naţionali (CNIMI) sunt disponibile pe site-ul IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html).  

Pe site-ul IMI, la secţiunea „Formare”, puteţi găsi materiale şi ghiduri utile, clasificate pe 

tematici. De asemenea, puteţi consulta un document cu răspunsurile la întrebările cele 

mai frecvente. 

4. ASPECTE JURIDICE 

4.1. Protecția datelor cu caracter personal 

Conform principiului de „privacy-by-design” (luarea în considerare a protecţiei vieții 

private începând din momentul elaborării unui sistem), IMI a fost creat în aşa fel încât să 

ţină cont de prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. Aceasta 

presupune, în special, aplicarea de restricţii în ceea ce priveşte accesul la datele personale 

care fac obiectul cererilor de informaţii. De aceea, IMI oferă un nivel mult mai ridicat de 

protecţie şi securitate decât alte tipuri de schimburi de informaţii, cum ar fi curieratul, 

telefonul, faxul sau e-mailul. 

4.2. Utilizarea IMI la nivel național 

Ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului IMI, sistemul va putea fi utilizat pentru 

cooperarea administrativă dintre autorităţile dintr-un singur stat membru, cu condiţia să 

fie îndeplinite anumite condiţii. De exemplu, acest tip de cooperare va trebui să se bazeze 

pe circuitele existente, fiind posibile numai adaptări minore (ex. seturi de întrebări). De 

asemenea, dacă un stat membru doreşte să utilizeze IMI pe plan intern, va trebui mai întâi 

să ceară aprobare din partea Comisiei. Pentru întrebări despre utilizarea IMI pe plan 

naţional în ţara dumneavoastră, contactaţi coordonatorul naţional IMI 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html). 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html
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4.3. Utilizarea obligatorie a IMI în raport cu alte mijloace de comunicare 

Regulamentul IMI prevede ca utilizarea IMI pentru cooperarea administrativă (schimburi 

de informaţii şi sprijin reciproc) să devină obligatorie pentru toate actele legislative 

enumerate în anexa sa (Directiva privind serviciile, Directiva privind calificările 

profesionale, Directiva privind drepturile pacienţilor, Regulamentul privind tranzitul 

transfrontalier de numerar în euro şi SOLVIT), precum şi în contextul Directivei privind 

detaşarea lucrătorilor (în baza unui proiect-pilot). Această listă va fi modificată pe 

parcurs. 

Trebuie reţinut faptul că sistemul IMI a fost creat astfel încât să respecte prevederile 

legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, conform principiului de 

„privacy-by-design”. Întrucât IMI oferă un nivel mult mai ridicat de protecţie şi 

securitate decât alte tipuri de schimburi de informaţii (curieratul, telefonul, faxul sau e-

mailul), sistemul facilitează respectarea normelor europene şi naţionale privind protecţia 

datelor cu caracter personal.  

4.4. Organismele private şi IMI 

IMI este un instrument administrativ creat pentru a asigura cooperarea transfrontalieră 

dintre „autorităţile competente”, adică organisme însărcinate cu aplicarea legislaţiei UE 

sau a celei naţionale. De cele mai multe ori este vorba de autorităţi publice. Fiecare stat 

membru decide care sunt autorităţile care vor figura în IMI ca fiind competente pentru un 

anumit domeniu legislativ. Dacă observaţi că lipseşte din sistem o autoritate competentă, 

contactaţi coordonatorul IMI.  

5. PENTRU COORDONATORI 

5.1. Monitorizarea cererilor autorităţilor pe care le coordonaţi 

Pentru a monitoriza cererile autorităţilor pe care le coordonaţi, accesaţi opţiunea „Cereri 

– Caută toate cererile” din meniu şi înlocuiţi criteriul „Caută” cu „Cererile autorităților 

pentru care sunt coordonator cu privilegii de acces”.  

Dacă nu sunteţi coordonatorul cu privilegii de acces, puteţi utiliza criteriul „Numai 

cererile anumitor autorități”. Pentru a selecta autorităţile corespunzătoare, folosiţi 

modulul de căutare. 

5.2. În lucru – Contactarea unui alt stat membru  

În viitor, vom introduce în sistem o funcţie care să le permită coordonatorilor naţionali 

IMI să-şi contacteze mai uşor omologii dintr-un alt stat membru. 

Între timp, vă recomandăm să-i contactaţi prin e-mail. Datele de contact ale 

coordonatorilor naţionali IMI (CNIMI) sunt disponibile pe site-ul IMI şi în sistem.  Dacă 

scrieţi „CNIMI” la criteriul „Denumirea autorităţii”, sistemul va afişa coordonatorii 

naţionali IMI. 

Toţi utilizatorii care au acces la o cerere (utilizatorul cu drepturi de gestionare a cererii, 

coordonatorul cererii) îşi pot contacta uşor omologii din alte state membre şi 

coordonatorul prin intermediul rubricii „Gestionare cerere”. Veţi observa simbolul „plic” 

afişat în dreptul adresei de e-mail.  Dacă faceţi clic pe el, se va deschide un nou mesaj de 

e-mail având drept subiect numărul cererii.  
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6. LINKURI UTILE 

Lista serviciilor de helpdesk IMI la nivel naţional 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/imi_helpdesks/index.html  

Lista coordonatorilor naţionali IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact_en.html  

Noi materiale informative disponibile pe site-ul IMI (numai în limba engleză) 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html  

Întrebări și răspunsuri 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_ro.pdf  

Seturi de întrebări utilizate în IMI 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/data_protection_ro.html#data_fields  
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http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/faq_ro.pdf
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