
Calificări profesionale - Înregistrarea 
testelor pentru MONITORII DE SCHI 

Înregistrarea testelor comune de formare în 
IMI 

Ghid rapid - funcționalitatea de bază a modulului 

Înregistrarea și schimbul de informații privind monitorii de schi care au îndeplinit cerințele 
pentru testele comune de formare (TCF) 

 După ce vă conectați, selectați în meniu opțiunea „Registre și anuare/Creare intrare” 

 Alegeți formularul relevant: 

- Monitori de schi – Înregistrarea testelor tehnice – doar dacă doriți să înregistrați reușita 

unui test tehnic 

- Monitori de schi – Dovada testului comun de formare (TCF) – pentru a înregistra dovada 

TCF, inclusiv informații privind testul tehnic sau drepturile dobândite, dacă este cazul 

 Completați formularul și fiți atenți la câmpurile obligatorii.  

 Faceți clic pe Salvare – sistemul va salva informațiile în format de „proiect”. 

 Faceți clic pe Activați – această acțiune va face înregistrarea vizibilă pentru alte autorități. 

Înregistrarea îndeplinirii cerințelor TCF pe baza înregistrării testelor tehnice stocate în IMI 

 Deschideți înregistrarea testului tehnic în IMI (de exemplu, din meniul „Caută după 

formular/Monitori de schi – Înregistrarea testelor tehnice”) 

 Faceți clic pe butonul pentru date Reutilizareși selectați formularul Monitori de schi – Dovada 

testului comun de formare (TCF) 

 După completarea formularului, va trebui doar să salvați, iar apoi să activați intrarea în IMI. 

Căutarea dovezilor TCF sau a înregistrărilor testelor tehnice în IMI – Căutare în IMI și tabloul de 
bord 

 După ce vă conectați, selectați în meniu opțiunea „Registre și anuare/Creare intrare” 

 Selectați formularul relevant, în funcție de ceea ce căutați. 

 Setați cele mai relevante criterii de căutare (de exemplu, numele de familie/ID registrul TCF) și 

faceți clic pe Căutare. 

 Din lista cu rezultatele căutării, deschideți detaliile intrării, dacă previzualizarea din partea de jos 

a ecranului nu oferă suficiente informații. 



Crearea unui raport în format PDF pentru o intrare în IMI 

 În modulul de vizualizare completă a unei intrări IMI individuale, faceți clic pe butonul „Tipărire” 

(cu o pictogramă PDF) și selectați opțiunea „Extras IMI”  

 În fereastra pop-up, selectați limba în care doriți să creați raportul în format PDFși bifați caseta 

corespunzătoare dacă aveți nevoie ca raportul să aibă semnătura digitală a sistemului IMI. 

 După ce faceți clic pe OK, sistemul generează un fișier PDF care este livrat și poate fi descărcat din 

meniul „Rapoartele mele”. 


