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1 Conectarea la sistemul IMI  

Când sunteți înregistrat în IMI, primiți două e-mailuri care vă informează cu privire la înregistrare. Primul 

e-mail confirmă crearea contului dumneavoastră, iar al doilea e-mail include o parolă temporară, pe care 

va trebui să o utilizați pentru prima conectare. 

Persoana care v-a înregistrat în sistem trebuie să vă comunice numele de utilizator IMI din afara 

sistemului. 

Vă puteți conecta la IMI imediat ce aveți atât numele de utilizator, cât și parola temporară. IMI este 

accesibil prin site-ul web IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) sau prin următorul link 

direct: https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. E-mailul cu parola temporară va include și un link către 

sistem. 

La prima conectare, va trebui să setați parola dumneavoastră personală și codul de securitate format din 

12 cifre. Utilizatorii ar trebui să ia în considerare următoarele recomandări:  

o La conectarea cu o parolă temporară, este important să introduceți manual numele de 

utilizator și parola temporară, chiar dacă sunt completate în prealabil câmpurile de pe ecranul 

de conectare. Dacă browserul vă întreabă dacă doriți să vă memoreze parola, trebuie să 

răspundeți „NU”. 

o Mai întâi, utilizatorii trebuie să urmeze procesul de conectare cu parola temporară (setați-vă 

parola și codul de securitate). Dacă utilizatorii doresc ca browserul să le memoreze parola, 

aceștia trebuie să se deconecteze și să se conecteze din nou cu parola nou setată. Din nou, 

utilizatorii trebuie să introducă manual numele de utilizator și parola nou setată. Browserul îi va 

întreba din nou dacă doresc să le stocheze/memoreze parola. De data aceasta, răspunsul poate 

fi „DA”. 

o Numele de utilizator, parolele și codurile de securitate din IMI sunt sensibile la litere mari și 

mici și trebuie întotdeauna să acordați atenție introducerii corecte a literelor mari. 

o Este foarte recomandat să introduceți manual parolele temporare pentru a evita orice greșeală 

nefericită de a copia caractere suplimentare în fața parolei sau după aceasta. 

o Parolele temporare sunt formate întotdeauna din 2 majuscule + 4 litere mici + 2 caractere 

numerice (și anume, întotdeauna primele două litere sunt majuscule – ceea ce este important, 

deoarece „O” majuscul poate fi ușor confundat cu cifra „0” sau un „l” mic poate fi ușor 

confundat cu un „I” majuscul). 

o Parolele temporare pot fi utilizate numai pentru o singură conectare. Atunci când se 

conectează cu o parolă temporară, utilizatorii trebuie mai întâi să își seteze o parolă personală, 

iar apoi un cod de securitate pentru ei înșiși. (Pentru a facilita utilizarea, puteți lua în considerare 

posibilitatea de a seta un cod de securitate simplu care totuși să corespundă normelor – acesta 

va fi ușor de introdus pentru a vă conecta ulterior) 

Pentru a vă conecta ulterior, va trebui să utilizați numele de utilizator, parola și codul de securitate 

proprii.  

Dacă v-ați uitat numele de utilizator, parola sau codul de securitate pentru IMI, vă rugăm să contactați 

alți colegi care sunt, de asemenea, înregistrați în IMI și care au primit drepturi de administrator sau să 

contactați coordonatorul național IMI/serviciile de asistență IMI din cadrul Comisiei Europene. Dacă este 

necesar, aceștia vor putea să vă comunice numele de utilizator și să vă reseteze parola.  

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/


În momentul în care parola dumneavoastră este resetată, veți primi o nouă parolă temporară, care vă va 

permite să vă conectați și pe care va trebui să o schimbați, ca și când v-ați conecta pentru prima dată (a se 

vedea detaliile de mai sus). 

2 Schimb de informații privind testul comun de formare pentru 
monitorii de schi 

Testul comun de formare (TCF) pentru monitorii de schi (în temeiul articolului 49b din 

Directiva 2005/36/CE) este stabilit prin Regulamentul delegat (UE) 2019/907 al Comisiei. În conformitate 

cu dispozițiile din regulamentul delegat, TCF cuprinde un test care atestă capacitatea tehnică a 

monitorilor de schi și un test care atestă competențele legate de siguranță ale monitorilor de schi.  

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2019/907, statele membre recunosc 

certificatele care atestă finalizarea cu succes a TCF. Recunoașterea unor astfel de certificate necesită în 

mod clar cooperarea administrativă și asistența reciprocă între statele membre, consacrate la articolele 8 

și 56 din Directiva privind calificările profesionale. 

Încă din 2008, sistemul IMI sprijină cooperarea administrativă pentru recunoașterea calificărilor 

profesionale, însă reprezentanții statelor membre și, în special, entitățile care acordă calificare monitorilor 

de schi au exprimat necesitatea unei modalități simple și ușoare de a face schimb de informații privind 

TCF. Prin urmare, un modul IMI dedicat, bazat pe funcționalitatea tehnică a registrelor centrale IMI, a fost 

pus în aplicare pentru a sprijini și a facilita cooperarea administrativă și schimbul de informații privind TCF 

pentru monitorii de schi. 

Prin intermediul funcționalității registrelor centrale, schimbul de informații poate fi realizat fără nicio 

sarcină administrativă inutilă, cu un efort minim și fără riscul de a trimite și de a primi un număr 

nejustificat de mare de cereri IMI. Și anume, entitățile care trebuie să se asigure dacă monitorii de schi au 

îndeplinit cerințele TCF este probabil că vor verifica periodic și sistematic calificările. Prin intermediul 

registrului central, IMI permite o verificare rapidă și ușoară a unui rezultat pozitiv al TCF și, prin urmare, 

autoritățile nu vor trebui să trimită cereri IMI pentru astfel de verificări și nici nu vor trebui să aștepte 

primirea unui răspuns la cererile lor. 

3 Formular de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale monitorilor de schi 

Înainte de a partaja datele cu caracter personal ale unui monitor de schi prin intermediul IMI, este 

obligatoriu să se solicite consimțământul profesionistului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal. În IMI, este posibil să se înregistreze datele pentru un test tehnic promovat sau pentru 

întregul test comun de formare bazat pe promovarea testului tehnic și a testului de siguranță sau pe baza 

drepturilor dobândite. Nu este posibilă activarea intrărilor (și anume, să fie vizibile pentru alți utilizatori 

IMI) dacă nu a fost încărcat în sistem consimțământul profesionistului. 

Un model în toate limbile relevante este furnizat pentru a înregistra consimțământul profesionistului (a se 

vedea anexa I). Formularul de consimțământ semnat trebuie încărcat în IMI, completând toate 

informațiile obligatorii în formulare. De asemenea, este posibil să se descarce modelul direct din sistemul 

IMI, urmând pașii de mai jos: 

 Creați un proiect de intrare în IMI (trebuie doar să completați câmpurile marcate cu un * roșu) 

 Salvați intrarea (veți primi un mesaj de avertizare care va menționa câmpurile care vor trebui 

completate ulterior) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0907


 Faceți clic pe „Tipărire” și selectați „Formular de consimțământ privind testul comun de formare 

pentru monitorii de schi” 

 Selectați limba în care doriți să obțineți modelul (nu este nevoie să solicitați o semnătură digitală) 

și apăsați „Confirmare” 

 Accesați meniul „Rapoartele mele” și descărcați modelul PDF pe care l-ați generat (ar trebui să fie 

primul document din partea de sus a listei) 

Autoritățile pot utiliza și propriile formulare de consimțământ, dacă acestea îi menționează în mod clar 

profesionistului că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul IMI. 

4 Înregistrarea și schimbul de informații privind monitorii de schi care 
au îndeplinit cerințele pentru testarea comună de formare (TCF) 

Pentru a face schimb de informații privind monitorii de schi care au îndeplinit cerințele TCF, și anume au 

promovat testele necesare, trebuie să alegeți opțiunea „Registre și anuare/Creare intrare”. În cadrul 

acestei opțiuni, sunt disponibile două formulare, în funcție de ceea ce doriți să înregistrați: 

 Monitori de schi – Înregistrarea testelor tehnice – formular care trebuie utilizat numai pentru 

înregistrarea rezultatului pozitiv al unui test tehnic, necesar în cazurile în care monitorul de schi va 

trebui ulterior să promoveze testul de siguranță sau se poate baza pe o excepție pentru testul de 

siguranță, care poate fi verificat de o altă entitate într-o etapă ulterioară. (Unele entități pot 

organiza doar teste tehnice și, prin urmare, vor avea nevoie numai să înregistreze rezultatul 

acestor teste.) 

 Monitori de schi – Dovada testului comun de formare (TCF) – formular care trebuie utilizat 

pentru a înregistra dovada TCF, inclusiv informații privind testul tehnic, dacă este cazul. 

În cazul în care o entitate nu numai că a organizat un test tehnic, dar poate confirma că monitorul 

de schi îndeplinește toate cerințele TCF, numai acest formular trebuie completat și nu este 

necesar să se creeze o înregistrare separată pentru testul tehnic, întrucât informațiile despre 

acesta sunt incluse în formularul TCF. 

Câmpurile din formular sunt prezentate pe o singură filă. Pentru a înregistra informațiile, trebuie doar să 

urmați etapele de mai jos: 

 Completați câmpurile formularului, iar apoi faceți clic pe „Salvare” – sistemul va salva un 

„Proiect” al înregistrării. 

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

Atunci când creați o înregistrare, trebuie să furnizați întotdeauna prenumele și numele de familie ale 

profesionistului. Aceste câmpuri sunt obligatorii și marcate cu un * (de culoare roșie). 

Alte câmpuri obligatorii din formular sunt marcate cu un * (de culoare galbenă). Puteți salva un proiect de 

înregistrare, chiar dacă nu ați completat toate câmpurile obligatorii. În acest caz, sistemul va afișa un 

mesaj de avertizare care indică informațiile obligatorii care încă lipsesc. În fereastra pop-up a mesajului de 

avertizare, puteți face clic pe „DA”, dacă doriți să salvați proiectul incomplet, sau „NU”, dacă preferați să 

completați înregistrarea înainte de a salva. 

Rețineți că veți putea selecta „Activare” pentru înregistrări, numai dacă toate câmpurile obligatorii sunt 

completate în mod corespunzător, iar un formular de consimțământ a fost încărcat. 

În câteva câmpuri, va trebui să încărcați documente (de exemplu, dovada calificării). De asemenea, puteți 

completa înregistrările cu informații sub formă de text liber în câmpul „Informații suplimentare”. În acest 

câmp, trebuie să vă asigurați că, în colțul din dreapta sus, limba selectată corespunde limbii în care ați 



scris textul. Acest lucru este necesar pentru a asigura buna funcționare a traducerii automate în IMI. [Lista 

derulantă a limbilor are setată implicit limba sesiunii (cea selectată în colțul din dreapta sus al ecranului 

IMI). Dacă scrieți textul în limba respectivă, nu este necesar să modificați limba selectată pentru casetele 

cu text liber.] 

Când „Activați” înregistrarea în IMI, sistemul va genera ID-ul din registrul TCF unic care este format din 

codul „CTT-” urmat de 9 caractere alfanumerice. 

 Înregistrarea îndeplinirii cerințelor TCF pe baza înregistrării testelor tehnice 

stocate în IMI 

În cazul în care doriți să înregistrați îndeplinirea cerințelor TCF pe baza înregistrării testelor tehnice 

stocate în IMI, trebuie să începeți prin a crea intrarea dumneavoastră IMI urmând pașii de mai jos: 

 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 „Reutilizare” și selectați formularul „Monitori de schi – Dovada 

testului comun de formare (TCF)” 

Sistemul va deschide un formular completat în prealabil, pe care trebuie doar să îl completați cu 

informațiile lipsă. Rețineți că, atunci când în câmpul „Cerințe TCF îndeplinite”, alegeți „Pe baza testelor 

tehnice și de siguranță promovate de profesionist”, sistemul va încărca și detaliile testului tehnic din 

înregistrarea IMI creată anterior. 

După completarea formularului, va trebui doar să „Salvați”, iar apoi să „Activați” intrarea în IMI. 

 Scenarii pentru înregistrarea cerințelor TCF 

Trebuie utilizate cele două formulare IMI („Înregistrarea testului tehnic” și „Dovada TCF”) în funcție de 

ceea ce se înregistrează. În principiu, regulamentul delegat stabilește o „metodă standard” pentru a 

beneficia de principiul recunoașterii automate, ceea ce înseamnă că un monitor de schi trebuie să 

promoveze mai întâi un test tehnic, iar ulterior trebuie să promoveze un test de siguranță. 

În plus, regulamentul delegat oferă două metode suplimentare, care includ derogări de la anumite părți 

ale TCF, precum și anumite drepturi dobândite. Toate metodele și utilizarea formularelor relevante vor fi 

explicate mai jos. 

4.2.1 Metoda standard 

Metoda standard impune monitorilor de schi să promoveze mai întâi testul tehnic și, ulterior, testul de 

siguranță. În practică, un monitor de schi transmite o cerere de participare la un test tehnic unei entități 

organizatoare. Entitățile organizatoare sunt libere să decidă modul în care să procedeze, deoarece acesta 

nu este reglementat de regulamentul delegat. Profesionistul este invitat la un test tehnic și după ce îl 

promovează, entitatea organizatoare poate crea o intrare în IMI, confirmând acest fapt. Promovarea este 

confirmată prin completarea formularului: Monitori de schi – Înregistrarea testelor tehnice 

În cazul în care aceeași entitate, imediat după rezultatul pozitiv al testului tehnic, organizează și testul de 

siguranță, nu este necesar să se creeze înregistrarea testului tehnic. În acest caz, este suficient să se 

creeze o singură intrare completând formularul „Monitori de schi – Dovada testului comun de formare 

(TCF)” în IMI. Pentru această metodă, este important ca, în câmpul „Cerințe TCF îndeplinite” din formular, 

să se selecteze valoarea relevantă: „Pe baza testelor tehnice și de siguranță promovate de profesionist”. 

Dacă un profesionist decide să efectueze testul tehnic cu o entitate organizatoare, dar să efectueze testul 

de siguranță cu o altă entitate, sau dacă decide să efectueze testul de siguranță mai târziu, trebuie creată 

înregistrarea testului tehnic, întrucât viitoarea dovadă a TCF va fi eliberată pe baza acestei înregistrări. 



În cel de al doilea scenariu, un monitor de schi transmite o cerere de participare la un test de siguranță 

unei entități organizatoare, care este liberă să decidă modul de organizare a testului, deoarece acesta nu 

este reglementat de regulamentul delegat. În practică, profesionistul este invitat la un test de siguranță și, 

după promovarea acestuia, entitatea creează o intrare în IMI care dovedește că testul comun de formare 

a fost promovat de către profesionist. (A se vedea secțiunea „Înregistrarea îndeplinirii cerințelor TCF pe 

baza înregistrării testelor tehnice stocate în IMI”) 

4.2.2 Metoda privind derogarea 

Această metodă este dedicată profesioniștilor care pot beneficia de derogări. Derogările includ un test 

Eurotest promovat anterior sau un număr suficient de puncte FIS, care scutește de la finalizarea testului 

tehnic, precum și un test Eurosecurity promovat anterior, care scutește de la finalizarea testului de 

siguranță.  

În practică, un monitor de schi transmite unei entități organizatoare o cerere de participare la un test 

tehnic sau la un test de siguranță, în funcție de partea din TCF pe care acesta trebuie să o finalizeze. 

Entitățile organizatoare sunt libere să decidă modul în care să procedeze, deoarece acesta nu este 

reglementat de regulamentul delegat. Profesionistul este invitat la un test tehnic sau la un test de 

siguranță și, după promovarea acestuia, entitatea organizatoare creează o intrare în IMI care dovedește 

că profesionistul a promovat formarea comună. 

În acest scenariu, entitatea organizatoare trebuie să completeze doar formularul „Monitori de schi – 

Dovada testului comun de formare (TCF)” în IMI și, după finalizare, să activeze intrarea. Cu toate acestea, 

este important ca, în câmpul „Cerințe TCF îndeplinite” din formular, să fie selectată derogarea relevantă: 

„Pe baza testului Eurotest promovat anterior/numărului suficient de puncte FIS”/„Pe baza testului 

Eurotest promovat anterior”. 

4.2.3 Metoda privind drepturilor dobândite 

Această metodă este dedicată profesioniștilor care pot beneficia de drepturile dobândite. Drepturile 

dobândite sunt asigurate pentru: 

  un monitor de schi care fie a beneficiat anterior de memorandumul de înțelegere, fie a promovat 

anterior atât testul Eurotest, cât și testul Eurosecurity; 

sau 

 un monitor de schi care poate demonstra o experiență profesională de cel puțin 200 de zile 

acumulată în decursul celor 5 ani imediat anteriori intrării în vigoare a Regulamentului 

delegat (UE) 2019/907 și care deține o calificare din partea unui stat care nu este semnatar al 

memorandumului de înțelegere. 

În temeiul regulamentului delegat, evaluarea eligibilității unui profesionist în acest sens aparține 

autorității din țara de origine.  

În practică, un monitor de schi transmite o cerere privind drepturile dobândite autorității competente din 

țara de origine, care este liberă să decidă modul în care să procedeze, deoarece acesta nu este 

reglementat de regulamentul delegat. După o evaluare reușită efectuată de către autoritatea din țara de 

origine, această autoritate va crea o dovadă în IMI. 

În acest scenariu, entitatea organizatoare trebuie să completeze doar formularul „Monitori de schi – 

Dovada testului comun de formare (TCF)” în IMI și, după finalizare, să activeze intrarea. Cu toate acestea, 

este important ca, în câmpul „Cerințe TCF îndeplinite” din formular, să fie selectată valoarea relevantă: 

„Pe baza drepturilor dobândite”. În plus, în câmpul „Drepturi dobândite pe bază de”, trebuie să selectați, 

de asemenea, ceea ce este relevant: Memorandum de înțelegere/Teste Eurotest și Eurosecurity 



promovate anterior/Experiență profesională de cel puțin 200 de zile, acumulată în decursul celor 5 ani 

imediat anteriori intrării în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2019/907 

4.2.4 Dovada faptului că a beneficiat de TCF 

Atunci când se completează formularul „Monitori de schi – Dovada testului comun de formare (TCF)”, iar 

intrarea este activată în IMI, profesionistul va avea propriul număr de referință personal ca dovadă că 

îndeplinește cerințele TCF: 

 prin promovarea ambelor părți din TCF, incluzând derogările relevante; 

 pe baza drepturilor dobândite. 

Sistemul va genera întotdeauna un cod de identificare unic pentru dovezi. Datorită acestui ID, 

profesionistul poate beneficia de recunoaștere automată. Un document în format PDF cu dovada poate fi 

generat și tipărit sau trimis profesionistului. 

Intrarea IMI va fi dovada unică și finală pentru a beneficia de TCF pe baza „tuturor celor trei metode”. 

Dacă un monitor de schi depune o cerere de recunoaștere în scopul stabilirii sau face o declarație pentru 

prestarea temporară de servicii, acesta poate să depună doar numărul unic de referință.  

Autoritățile din țara-gazdă pot să caute profesionistul și intrarea sa în IMI pentru a vedea dacă acesta 

beneficiază de recunoaștere automată, ceea ce exclude orice control privind calificările sale. (A se vedea 

secțiunea „Dezactivarea intrărilor în IMI”) 

5 Actualizarea sau modificarea intrărilor IMI după activare 

După activarea unei înregistrări în IMI, veți vedea în continuare butonul „Editare”, care, dacă faceți clic pe 

el, vă permite să editați informațiile fără caracter critic din înregistrare, cum ar fi datele de contact ale 

profesionistului sau cele ale entității care eliberează calificarea sau informațiile suplimentare pe care le-

ați furnizat. Dacă doriți să modificați aceste informații doar faceți clic pe „Editare”, faceți modificările 

necesare și faceți clic pe „Salvare”. 

Dacă doriți să modificați sau să schimbați informații critice/esențiale din înregistrare, va trebui să creați o 

nouă versiune a acesteia, făcând clic pe „Versiune nouă”. 

 Va trebui să justificați pe scurt sub formă de text liber motivul pentru care creați o nouă versiune. 

 Faceți modificările necesare într-un formular completat în prealabil și „Salvați” versiunea nouă a 

intrării. 

 În sfârșit, va trebui să „Activați” proiectul de versiune nouă, ceea ce va dezactiva automat 

versiunea anterioară a intrării, aceasta nu va mai fi vizibilă pentru nicio altă entitate decât cea a 

dumneavoastră. 

Atunci când se creează o nouă versiune, numărul intrării din IMI va rămâne același, cu o extensie .2/.3/.4 

etc. care o va înlocui pe cea anterioară .1/.2/.3 anexată numărului intrării. Cu toate acestea, noua 

versiune a intrării va avea un nou ID în registrul TCF unic. 

6 Dezactivarea intrărilor IMI 

Modulul IMI permite și dezactivarea intrărilor în IMI. (Puteți vedea „statusul” unei intrări în fila de 

„informații de gestionare” din modul de vizualizare completă, precum și din liste cu rezultatele căutării.) 

Intrările ar trebui să fie „Dezactivate” în IMI dacă nu mai sunt valabile sau dacă, din anumite motive, nu ar 

mai trebui să fie vizibile pentru alte entități din țara dumneavoastră sau din alte state membre. 



Intrările inactive pot fi găsite numai prin intermediul funcției de căutare și numai de către proprietarul 

intrării, și anume entitatea care a creat și a dezactivat înregistrarea în IMI. Rețineți că, în cazul în care 

decideți să dezactivați o intrare/înregistrare în IMI, va trebui să explicați sub formă de text liber motivul 

pentru care procedați astfel. 

Funcția de „Reutilizare a datelor” va rămâne, de asemenea, disponibilă pentru înregistrările „Inactive” 

(dezactivate) timp de șase luni de la dezactivare. Prin urmare, în termen de șase luni de la dezactivare, 

este posibil să se utilizeze o intrare existentă, chiar dacă este inactivă, și să se reintegreze datele sale într-

o nouă intrare. 

7 Ștergerea datelor cu caracter personal din IMI 

Dezactivarea unei intrări în IMI este considerată închidere formală a procedurii administrative, prin 

urmare, din motive legate de protecția datelor, datele cu caracter personal din intrările „Inactive” 

(dezactivate) vor fi blocate după șase luni de la dezactivare și vor fi șterse după 18 luni de la data 

dezactivării. 

8 Căutarea dovezilor TCF sau a informațiilor privind testele tehnice în 
IMI – Căutare în IMI și tabloul de bord 

Înregistrările recent activate sunt ușor accesibile din tabloul de bord al IMI (pagina de destinație, după 

conectare). Trebuie doar să faceți clic pe rândul corespunzător din caseta „Registre și anuare”. De 

asemenea, aceeași casetă va oferi acces rapid la orice proiect de intrare al entității dumneavoastră, care 

nu a fost încă activat. 

Cu toate acestea, cel mai bun mod de a găsi și de a verifica dovezile TCF sau înregistrările testelor tehnice 

este prin meniul „Registre și anuare”/„Caută după formular”: 

 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. 

Pentru anumite criterii de căutare, este suficient să introduceți un șir de 3-4 caractere, trebuie totuși să 

acordați atenție oricărui caracter special din nume etc., deoarece căutarea va returna doar 

corespondențele exacte. 

Atunci când se afișează rezultatul căutării, îl puteți exporta în Excel, făcând clic pe butonul corespunzător 

de deasupra listei. Exportul va fi livrat și poate fi descărcat din meniul „Rapoartele mele”. 

Înregistrările pot fi regăsite și prin submeniul „Caută toate formularele” din „Registre și anuare”, însă 

această opțiune oferă numai un număr foarte limitat de criterii de căutare, astfel că pentru căutare se 

recomandă utilizarea submeniului „Caută după formular”. 

9 Crearea unui raport în format PDF pentru o intrare în IMI 

Se pot genera rapoarte în format PDF cu toate informațiile înregistrate. Acest raport în format PDF poate 

fi utilizat ca certificat în sensul articolului 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/907 și trebuie transmis 

monitorului de schi în cauză. Monitorii de schi au dreptul să solicite un nou exemplar al acestui document 

în orice moment. Raportul în format PDF poate fi tipărit sau poate fi stocat extern. În plus, rapoartele în 



format PDF pot fi generate în orice limbă oficială a UE și pot include și o semnătură digitală, care să ateste 

că fișierul PDF a fost descărcat din sistemul IMI. 

Generarea unui raport în format PDF pentru o intrare: 

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

(cu o pictogramă PDF) și selectați opțiunea „Extras IMI” [sub formă de „Registrul TCF (extras din 

IMI)”/„Înregistrarea testului tehnic (extras IMI)”] 

 În fereastra pop-up, selectați limba în care doriți să creați raportul în format PDF și 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”. 

10 Utilizarea traducerii automate pentru informațiile sub formă de text 
liber 

În câmpul „Informații suplimentare”, formularele de înregistrare a rezultatelor pozitive ale testelor 

tehnice și a dovezilor TCF pentru monitorii de schi pot include numai informații sub formă de text liber 

care pot fi traduse. Dacă în acest câmp a fost introdus text, puteți utiliza serviciul de traducere automată 

pentru a-l traduce. Doar faceți clic pe pictograma „bulă de text” din dreptul textului și al codului său 

lingvistic, selectați limba în care doriți să traduceți și așteptați până când traducerea se afișează dedesubt. 

(Poate dura chiar și 30-60 de secunde, în funcție de lungimea textului, de limba selectată și de serviciul 

eTranslation care asigură traducerea automată.) În mod alternativ, puteți face clic pe butonul „Tradu 

tot”, dar nu puteți selecta o limbă, iar traducerea va fi oferită în limba selectată pe ecranul 

dumneavoastră, astfel cum este indicat în colțul din dreapta sus al browserului dumneavoastră. 

IMPORTANT! 

Pentru formare și testare, trebuie utilizată doar baza de date privind formarea. Nu ar trebui create 

niciodată cazuri de testare sau încercări în sistemul real, deoarece acestea pot afecta statisticile. 

Serviciul de asistență IMI, fără notificare prealabilă, șterge toate cazurile de testare identificate în 

sistemul IMI real. 

 



Anexa I – Model pentru formularul de consimțământ  

Formular de consimțământ privind testul comun de formare pentru monitorii de 

schi 

Sunt de acord ca entitatea competentă de mai jos să prelucreze datele mele cu caracter personal prin 

intermediul Sistemului de informare a pieței interne (IMI), astfel cum este descris în prezentul formular de 

consimțământ și în registrul IMI DPR-EC-003731. Datele vor fi prelucrate cu scopul de a înregistra faptul că 

beneficiez de principiul recunoașterii automate în temeiul articolului 4 din Regulamentul delegat 

(UE) 2019/907 al Comisiei și de a comunica această înregistrare altor entități competente din statele 

membre pe baza cooperării administrative și a asistenței reciproce între statele membre consacrate la 

articolele 8 și 56 din Directiva 2005/36/CE.  

Datele entității competente: 

Denumirea entității competente: 

Adresă: 

Număr de telefon: 

Adresa de e-mail: 

Datele și documentele cu caracter personal care vor fi înregistrate și prelucrate pe baza consimțământului 

meu sunt:  

 datele de identificare (numele, data nașterii, locul nașterii, numărul național al monitorului de 

schi, după caz);  

 datele de contact (adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon); 

 o copie a calificării relevante conform anexei I la Regulamentul delegat (UE) 2019/907 al Comisiei; 

 după caz, rezultatele testelor tehnice și/sau de siguranță; 

 După caz, un element de probă pentru a beneficia de o excepție sau de drepturile dobândite în 

temeiul Regulamentului delegat (UE) 2019/907 al Comisiei. 

Prin semnarea formularului de față îmi acord consimțământul. Confirm că accept ca datele mele să fie 

prelucrate după cum se menționează mai sus. 

Confirm, de asemenea, că înțeleg că îmi pot retrage consimțământul în mod liber în orice moment, de 

exemplu, dacă nu mai doresc ca datele mele cu caracter personal să fie comunicate. În acest caz, toate 

operațiunile de prelucrare care erau bazate pe consimțământul meu și care s-au desfășurat înainte de 

retragerea consimțământului rămân valabile, totuși, datele mele cu caracter personal nu mai pot fi 

utilizate pentru schimburi de informații ulterioare, întrucât vor fi blocate și șterse din sistemul IMI în 

conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1024/2012. 

 

 

Prenume, nume: 

 

Locul, data: 

 

Semnătura: 

                                                             
1Registrul Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD), https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373.  

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:02005L0036-20140117
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R0907
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32012R1024
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373


Datele cu caracter personal conținute în prezentul formular de consimțământ vor fi păstrate ca dovadă a 

consimțământului. Pentru exercitarea drepturilor privind datele care fac obiectul 

Regulamentului (UE) 2016/679, se va contacta entitatea competentă responsabilă de activitatea de 

prelucrare. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=ro

