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1 Introducere 

Acest document explică modul în care se utilizează sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) pentru a trimite și gestiona alertele externe în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/2394 în materie de protecție a consumatorului (denumit în 
continuare „Regulamentul CPC”)1, și anume: 

 Crearea unei alerte externe (capitolul 3.1) 

 Trimiterea unei alerte externe (capitolul 3.2) 

 Monitorizarea unei alerte externe - actualizare, modificare (capitolul 3.3) 

 Retragerea și închiderea unei alerte externe (capitolele 3.4 și 3.5) 

IMI 

IMI2 este un instrument securizat și multilingv utilizat pentru a face schimb de 
informații online. A fost elaborat pentru a facilita schimbul de informații între 
administrațiile publice din UE și instituțiile și organismele europene implicate în 
punerea în aplicare a legislației UE. 

ÎNREGISTRAREA UNEI ENTITĂȚI ÎN IMI 

Dacă entitatea dumneavoastră nu este încă înregistrată în IMI, vă rugăm să contactați 
biroul unic de legătură din statul membru care v-a autorizat să emiteți o alertă externă 
în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul CPC. 

În ceea ce privește entitățile de la nivelul UE, această autorizare este acordată de 
Comisie. 

2 Utilizarea IMI 

2.1 Conectarea la sistemul IMI 

IMI poate fi accesat prin intermediul unui browser standard. Pentru a vă conecta la IMI, 
faceți clic pe linkul de mai jos sau copiați-l în browserul dumneavoastră: 

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

Când vă conectați pentru prima dată la sistem, trebuie să introduceți numele de 
utilizator și parola temporară care v-a fost comunicată.  

Vi se va cere imediat să definiți o nouă parolă pentru a o înlocui pe cea temporară. După 
aceea, vi se va cere să creați și să confirmați un cod de securitate format din 12 
caractere, care va fi folosit de fiecare dată când vă veți conecta la IMI.  

Pentru a vă conecta ulterior, va trebui să introduceți numele de utilizator și parola și să 
indicați apoi trei cifre din codul dumneavoastră de securitate, selectate în mod aleatoriu, 
cum se indică pe ecran. 

De îndată ce veți fi conectat, veți fi redirecționat către pagina principală IMI. 

 

                                                             
1 Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind 
cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție 
a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (text cu relevanță pentru SEE), 
JO L 345, 27.12.2017, pp. 1-26 Articolul 27 alineatele (1) și (2) 

2Site-ul IMI: https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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2.2 Pagina principală IMI 

Când veți fi conectat la IMI, se va afișa tabloul dumneavoastră de bord. În meniul din 
partea stângă a ecranului puteți: 

 crea noi alerte 

 căuta alertele existente emise de entitatea dumneavoastră 

 descărca rapoarte privind alertele dumneavoastră 

 modifica parola și codul de securitate 

 gestiona/vizualiza datele entității pe care o reprezentați. 

2.3 Traduceri 

Puteți completa informațiile cerute în oricare din limbile oficiale ale UE. Sistemul IMI 
oferă o traducere automată a câmpurilor cu text liber, în toate limbile oficiale ale UE. 
Utilizatorii pot traduce un anumit câmp cu text liber sau utiliza butonul Tradu tot 
pentru a traduce în integralitate textul liber al unei alerte externe în limba interfeței. 
Traducerea documentelor anexate nu este disponibilă pentru moment. 

3 Alerte externe 
Alertele externe pot fi trimise numai de entitățile autorizate de statele membre sau de 

Comisie să emită alerte externe. 

În temeiul articolului 27 alineatul (1) din Regulamentul CPC, statele membre conferă, cu 

excepția cazului în care se justifică altfel, organismelor desemnate, centrelor 

europene ale consumatorilor, organizațiilor și asociațiilor de consumatori (și, 

după caz, asociațiilor de comercianți) competența de a emite o alertă externă către 

statele membre și Comisie. Comisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 

27 alineatul (2) din Regulamentul CPC, le conferă această competență asociațiilor care 

reprezintă interesele consumatorilor și, dacă este cazul, interesele comercianților la 

nivelul Uniunii. 

Autoritățile competente CPC nu sunt obligate, în niciun caz, să inițieze o procedură sau 

să întreprindă vreo acțiune pe baza unei alerte externe pe care o primesc. 

 

Aveți obligația de a vă asigura că informațiile furnizate sunt corecte, 

actualizate și exacte. 

Trebuie să corectați fără întârziere informațiile notificate și, dacă este 

necesar, aveți dreptul de a vă retrage alerta externă.  

Pentru a afla cum puteți înregistra aceste entități, consultați capitolul precedent. 

 

Alerta externă va fi închisă automat după o perioadă de 6 luni. 
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3.1 Crearea unei alerte externe 

1. În meniul din partea stângă a ecranului, faceți clic pe AlerteCreează o alertă.  

2. Pentru a începe crearea unei alerte externe, deschideți tabul Rezumatul alertei. 

Selectați statele membre destinatare. Aceste țări vor primi alerta dumneavoastră 

externă. 

 

În IMI, toate câmpurile obligatorii sunt marcate cu asteriscuri: 

 Toate câmpurile marcate cu un asterisc roșu (*) trebuie completate 

înainte de a salva proiectul dumneavoastră de alertă. 

 Unele câmpuri sunt marcate cu asteriscuri de culoare portocalie (*). 

Chiar dacă nu completați aceste câmpuri, veți putea salva proiectul de 

alertă pentru a-l completa ulterior, dar nu îl puteți trimite. 

3. Acum puteți trece de la un tab la altul cu ajutorul butoanelor Înapoi și Înainte din 

colțul din dreapta sus al ecranului: 

 Temei juridic  

 Detalii privind comerciantul 

 Informații privind încălcarea 

 Informații privind măsurile juridice 

Pentru detaliile referitoare la informațiile pe care trebuie să le furnizați în aceste 

taburi, consultați secțiunea  Anexă – Informațiile necesare referitoare la încălcare. 

4. Când ați terminat de completat toate aceste informații, faceți clic pe Creează în 

colțul din dreapta sus al paginii pentru a crea alerta externă. 

 

Alerta externă nu a fost încă trimisă! Este încă în stadiul de proiect.  

 Dacă doriți să ștergeți acest proiect de alertă, faceți clic pe butonul Șterge 

proiectul de alertă în bara de instrumente. Astfel, acesta va fi eliminat 

din sistem.  

 Dacă doriți să modificați proiectul de alertă, faceți clic pe Modifică. 

3.2 Trimiterea unei alerte externe 

Pentru a trimite alerta externă, faceți clic pe Trimite alerta în bara de instrumente.  

 

Sistemul vă va avertiza în cazul în care ați uitat să completați anumite 

informații obligatorii marcând cu portocaliu tabul corespunzător. 

Pentru a completa alerta externă și pentru a o putea trimite, faceți clic pe 

Modifică în bara de instrumente, completați informațiile lipsă, faceți clic pe 

Salvează și apoi pe Trimite alerta. 
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3.3 Monitorizarea unei alerte externe 

 

Statele membre destinatare nu sunt obligate din punct de vedere juridic să 

inițieze o procedură sau să întreprindă vreo altă acțiune ca răspuns la o alertă 

externă trimisă prin procedura menționată mai sus. 

Însă pot trimite comentarii cu privire la alertele externe (de exemplu, prin 

solicitarea de informații suplimentare cu privire la feedback), pe care le veți 

putea vedea și la care veți putea reacționa (tabul „Observații”). 

După trimiterea unei alerte externe, puteți accesa tabul Informații despre gestionare. 

În tabul Informații despre gestionare puteți consulta principalele date cu privire la 

alerta dumneavoastră, cum ar fi: 

 numărul de referință: un număr de identificare unic în sistem (de exemplu, 

6335) 

 statutul: statutul actual (de exemplu, „Transmisă – deschisă pentru observații”) 

 istoricul: lista acțiunilor întreprinse de un utilizator (de exemplu, ora și data). 

De asemenea, puteți să actualizați informațiile cu privire la alertă și, dacă este cazul, să le 

modificați și să faceți schimb de documente cu statele membre destinatare. 

3.3.1 Actualizarea sau modificarea unei alerte externe 

 Actualizarea datelor privind comerciantul: în tabul „Informații despre 

comerciant” faceți clic pe Adaugă comentarii. 

 Actualizarea datelor privind încălcarea: în tabul „Informații despre încălcare” 

faceți clic pe Adaugă comentarii. 

 Adăugarea de observații generale: în tabul „Anexe și observații” faceți clic pe 

Adaugă comentarii. 

 Pentru a corecta informațiile deja trimise, faceți clic pe „Adaugă 

comentarii”. 

 

Comentariile adăugate sunt vizibile pentru toate statele membre destinatare. 

3.3.2 Schimbul de documente cu statele membre 

1. Faceți clic pe tabul Anexe și observații. 

2. Indicați dacă includ date cu caracter personal sau nu, iar apoi faceți clic pe Încarcă 

fișierul. 

3. În Adaugă anexe completați următoarele informații: 

 Nume: introduceți numele documentului 

 Fișier: faceți clic pe Caută și selectați documentul care trebuie încărcat. 

 Observație: câmp pentru text liber cu informații suplimentare referitoare la 

document. Este deosebit de util să adăugați observații  în cazul în care conținutul 

documentului încărcat este redactat într-o limbă pe care destinatarul nu o 

înțelege. Vă sugerăm să furnizați un rezumat în limba engleză al documentelor 

din anexă (sau într-una din limbile de lucru ale UE). 
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4. Faceți clic pe Salvează. 

 

3.4 Retragerea unei alerte externe 

Puteți retrage o alertă externă, închizând-o efectiv, dacă nu mai este necesară sau dacă a 

fost creată din greșeală. Noul statut al alertei va fi „Retrasă”, dar nu va fi ștearsă. Pentru 

aceasta, faceți clic pe Retrage în bara de instrumente și completați tabul Justificare. 

3.5 Închiderea unei alerte externe 

Alerta externă va fi închisă automat după o perioadă de 6 luni. 

De asemenea, puteți să închideți alerta dumneavoastră externă mai devreme. Noul 

statut al alertei externe va fi „Închisă”, dar nu va fi ștearsă. Pentru a închide alerta 

externă, faceți clic pe Închide alerta în bara de instrumente și completați tabul 

Justificare. 

3.6 Căutarea unei alerte externe existente 

Această funcție vă permite să căutați alertele externe existente în IMI, specificând 
diverse criterii pentru a filtra rezultatele.  

În meniu există două opțiuni pentru a recupera alertele externe: „Caută toate 
formularele” și „Caută după formular”. 

Vă recomandăm să utilizați opțiunea Caută după formular , care oferă criterii de 
căutare mai largi. 

De exemplu, dacă doriți să căutați o alertă externă trimisă deja referitoare la o legislație 
UE specifică, selectați în meniu  

AlerteCaută după formular, apoi Legislația UE aplicabilă și faceți clic pe Caută în 
bara de instrumente. 

3.7 Notificarea unei alerter externe 

S-ar putea ca entitatea dumneavoastră să dorească să păstreze o evidență a alertelor 

externe trimise prin intermediul IMI. În acest scop, IMI le permite utilizatorilor să 

creeze, să salveze și să imprime rapoarte în format PDF cu privire la alertele externe.  

 

Aceste rapoarte pot fi generate în orice moment, inclusiv atunci când alerta externă se 

află în stadiul de proiect sau chiar după ce a fost închisă, făcând clic pe Tipărește în bara 

de instrumente. 

 

Raportul generat poate fi apoi descărcat din secțiunea Rapoartele mele, în meniul din 

stânga. 

3.8 Reutilizarea unei alerte externe  

Pentru a crea un nou proiect de alertă externă utilizând o copie exactă a uneia existente, 

faceți clic pe Reutilizează datele în bara de instrumente. 

Veți putea modifica conținutul acestui nou proiect înainte de a-l trimite.  
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4 Resurse 

SITE-UL IMI: 

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

COORDONATORI NAȚIONALI IMI: 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm 

ASISTENȚĂ IMI: 

imi-grow-cpc@ec.europa.eu 

Anexă – informații necesare cu privire la încălcare 
Mai jos sunt enumerate informațiile pe care trebuie să le furnizați cu privire la încălcare 

atunci când creați o alertă externă. 

Temei juridic 

Legislația UE aplicabilă: bifați directivele sau regulamentele corespunzătoare. 

Articolele relevante din legislația UE selectată: în caseta pentru text liber indicați 

trimiterile la articolele specifice. 

Detalii privind temeiul juridic național: aceste informații sunt obligatorii dacă ați 

selectat o directivă ca legislație UE aplicabilă. În plus, puteți atașa documente și adăuga 

un link direct către temeiul juridic național. 

 

Detalii privind comerciantul 

Numele comerciantului: denumirea societății implicate în încălcare. Dacă aceste 

informații sunt disponibile, faceți clic pe Cunoscut și precizați dacă denumirea societății 

include date cu caracter personal (de exemplu, dacă figurează numele proprietarului).  

Prezența comerciantului pe internet: dacă aceste informații sunt disponibile, selectați 

Cunoscut și furnizați toate informațiile disponibile despre aplicațiile, conturile de pe 

platformele de comunicare socială și site-urile referitoare la comerciant. 

Informații despre interfața online: pentru a adăuga noi elemente la această listă, 

faceți clic pe Adaugă. 

Apoi selectați Tipul de interfață online și completați informațiile necesare (numele, 

linkul direct etc.). 

 

Alertele se trimit numai dacă se cunoaște fie numele comerciantului, fie 

interfața sa online. 
 

Informații despre comerciant: indicați numele reprezentanților comerciantului, dacă 

este cazul, și specificați dacă este implicată o societate-mamă. 

Tipul de societate sau sectorul de activitate: în cazul în care comerciantul este  

Cunoscut, selectați tipul de societate/sectorul de activitate. 

Identificare: în cazul în care comerciantul este Cunoscut, puteți să indicați codul 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_en.htm
mailto:imi-grow-cpc@ec.europa.eu
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fiscal/TVA al acestuia și orice alte informații utile pentru identificarea sa, cum ar fi 

numărul de înregistrare sau numărul de cont bancar.  

Informații despre stabilire: în cazul în care comerciantul este Cunoscut, furnizați 

toate adresele disponibile ale comerciantului. De asemenea, trebuie să precizați dacă, 

din câte știți, comerciantul își desfășoară activitatea și în alte țări din SEE. 

Adresa de e-mail și alte date de contact: dacă acest informații sunt disponibile, 

indicați toate datele de contact ale comerciantului (adrese de e-mail, numere de telefon 

etc.). 

 

Informații privind încălcarea 

Tipul și natura încălcării: în câmpul pentru text liber scrieți scurt rezumat al 

încălcării/presupusei încălcări. 

În plus, va trebui să indicați natura, statutul și tipul de infracțiune. 

Produs/Serviciu și mijloace media implicate: precizați denumirea produsului sau 

serviciului implicat în încălcare și selectați suportul publicitar și suportul de vânzare 

utilizate. 

În plus, puteți furniza informații suplimentare cu privire la impactul încălcării. 

 

Informații privind măsurile juridice 

Proceduri judiciare: în cazul în care comerciantul este Cunoscut, va trebui să 

completați informații despre data delansare  și statutul procedurilor judiciare în țara 

dumneavoastră. 

Măsuri: pentru a adăuga noi elemente în lista cu măsuri, faceți clic pe Adaugă. 

Apoi selectați tipul de măsură și indicați data punerii sale în aplicare. 

Pentru fiecare măsură, puteți furniza și o descriere și informații suplimentare, inclusiv 

anexe. 

 


