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1 Introducere 

Rețeaua judiciară europeană (RJE) în materie civilă este o structură nebirocratică și flexibilă, care reunește 

autoritățile judiciare naționale. Scopul său este de a simplifica și de a consolida cooperarea judiciară între 

statele membre. În vigoare din 2002, RJE în materie civilă îmbunătățește aplicarea practică și 

implementarea instrumentelor UE în materie de justiție civilă. În acest mod, contribuie la crearea de punți 

între diferitele sisteme de justiție ale statelor membre, consolidând astfel încrederea reciprocă. 

Principalele sarcini ale rețelei sunt contactele directe și tratarea cazurilor între punctele naționale de 

contact ale rețelei, facilitarea accesului transfrontalier la justiție prin intermediul informațiilor furnizate 

publicului și practicienilor prin fișe informative și alte publicații disponibile pe portalul european e-justiție 

în toate limbile Uniunii, evaluarea și schimbul de experiență cu privire la funcționarea instrumentelor 

legislative specifice ale Uniunii în materie civilă și comercială. 

2 Legislație 

Temeiul juridic al Rețelei Judiciare Europene este Decizia 2001/470/CE a Consiliului din 28 mai 2001 de 

creare a unei Rețele Judiciare Europene în materie civilă și comercială. Articolul 8 din această decizie 

prevede că punctele de contact utilizează mijloacele tehnologice cele mai adecvate pentru a răspunde cât 

mai eficient și cât mai rapid posibil la cererile care le sunt adresate. Articolul 5 alineatul (2) litera (b) din 

această decizie prevede că punctele de contact caută soluții la dificultățile apărute în contextul unei cereri 

de cooperare judiciară, fără a aduce atingere alineatului (4) din acest articol și articolului 6. 

Pentru a sprijini aceste două articole prin utilizarea IMI și pentru a putea extinde IMI cu modulul RJE prin 

lansarea unui proiect-pilot, a fost adoptată decizia de punere în aplicare (UE) 2019/1253 a Comisiei din 22 

iulie 2019 privind un proiect-pilot de punere în aplicare a dispozițiilor în materie de cooperare 

administrativă stabilite în Decizia 2001/470/CE a Consiliului de creare a unei Rețele Judiciare Europene în 

materie civilă și comercială prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne.  

3 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 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. 

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

poate fi accesat pe site-ul IMI (https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/) sau prin acest link direct: 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/. Mesajul e-mail cu parola temporară va include și un link către 

sistem. 

La prima conectare, va trebui să vă setați parola și codul de securitate format din 12 cifre. Utilizatorii ar 

trebui să ia în considerare următoarele recomandări:  

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

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 recomandat să introduceți manual parolele temporare pentru a evita orice greșeală care ar 

duce la copierea de 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 conectări ulterioare). 

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 IMI pentru unul din acestea, 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.  

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). 

4 Schimburile de informații, din punctul de vedere al expeditorului 

 Crearea și trimiterea de noi cereri în IMI 

Pentru a crea o nouă cerere de informații/asistență în IMI, selectați în meniu opțiunea Cereri /Creare 

cerere și urmați pașii de mai jos (dacă utilizați IMI în mai multe scopuri și nu numai în contextul cooperării 

din cadrul RJE, lângă opțiunea din meniu va trebui să selectați și formularul RJE: RJE civil – Rețeaua 

Judiciară Europeană – Schimb de informații): 

 Selectați cui doriți să îi trimiteți cererea 
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- Faceți clic pe butonul Căutare din câmpul Destinatarul cererii 

- În fereastra pop-up de căutare, selectați țara (nu este necesar să setați alte criterii) și 

faceți clic pe Căutare 

- În fereastra pop-up, selectați punctul de contact RJE relevant (în majoritatea cazurilor, 

este doar unul) și apăsați pe Selectare 

În cazul în care căutarea returnează mai multe rezultate, puteți face dublu clic pe intrări 

pentru a vedea, într-o filă separată, detalii privind autoritatea IMI. Acest lucru vă poate 

ajuta să o selectați pe cea mai relevantă din lista cu rezultate. Atunci când consultați 

informațiile privind autoritatea, trebuie să reveniți la tabul „Creare...” pentru a efectua 

selecția în fereastra pop-up. 

În cazul în care căutarea într-o țară nu returnează niciun rezultat, înseamnă că statul 

membru nu și-a înregistrat încă punctul de contact RJE. Serviciile Comisiei monitorizează 

înregistrarea punctelor de contact RJE și se asigură că toate statele membre își 

înregistrează punctele de contact. 

 În secțiunea Date, puteți înregistra data la care ați primit inițial cererea/întrebarea/cazul și 

trebuie să indicați numărul de zile în care doriți să primiți un răspuns. Sistemul afișează în mod 

implicit 15 zile, dar puteți modifica termenul. 

 În secțiunea privind tipul de cerere, 

- puteți adăuga opțional un număr de referință local/național (un formular în sistemul 

dumneavoastră intern de evidență); 

- trebuie să selectați tipul de cerere și temeiul cererii (Regulamentul nr. 1393/2007 privind 

serviciile sau Regulamentul nr. 1206/2001 privind obținerea de probe); 

- puteți selecta Alte instrumente juridice, dacă acestea sunt implicate în cerere; 

- puteți furniza, de asemenea, informații suplimentare privind temeiul cererii. 

Asigurați-vă întotdeauna că, în colțul din dreapta sus al câmpurilor pentru text liber, limba 

selectată corespunde celei în care ați redactat textul. Acest lucru este necesar pentru a 

asigura buna funcționare a traducerii automate în IMI (în lista derulantă cu limbile este 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. De exemplu, după ce vă conectați la IMI, vă recomandăm să setați ca limbă a 

sesiunii IMI limba pe care o veți utiliza cel mai probabil atunci când vă redactați cererea. 

 După ce faceți clic pe Înainte, în tabul Cerere și răspuns va trebui să vă „formulați” cererea. Există 

5 câmpuri diferite în acest scop: 

- În câmpul Rezumatul/Titlul cererii, trebuie să dați un scurt „titlu” cererii dumneavoastră, 

care vă va ajuta să o identificați ulterior. 

- În câmpul Descrierea cererii, trebuie, în principiu, să redactați cererea, pe care o puteți 

completa în următoarele 3 câmpuri. (Nu includeți date cu caracter personal în acest 

câmp!) 

- Vă puteți completa cererea cu detalii suplimentare, date cu caracter personal (care 

trebuie furnizate numai dacă este necesar și relevant în acel caz) și documente 

justificative. Puteți, de asemenea, să adăugați numele dumneavoastră sau al colegilor 

dumneavoastră în câmpul Persoană de contact pentru cerere (acest lucru ar putea fi util 

dacă, în punctul dumneavoastră de contact, mai mulți colegi se ocupă de cereri).  
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 Faceți clic pe Creare.  

 

Puteți anula crearea cererii făcând clic pe butonul Anulare. 

Sistemul va afișa un avertisment dacă nu ați completat toate câmpurile obligatorii. În fereastra pop-up a 

mesajului de avertizare, faceți clic pe „Nu” dacă doriți să furnizați imediat informațiile lipsă și pe „Da” 

dacă doriți să finalizați cererea mai târziu. 

Sistemul va salva proiectul de cerere, pe care îl veți putea modifica și completa dacă va fi necesar. În 

proiectul dumneavoastră se vor afișa două taburi suplimentare: unul pentru mesaje și anexe 

suplimentare (care trebuie utilizate în cea mai mare parte după trimiterea cererii) și altul pentru 

informații de gestionare. 

Faceți clic pe butonul Trimitere pentru a trimite cererea către destinatar. 

Într-o fereastră pop-up, va trebui să confirmați că doriți să trimiteți cererea. Apoi, cererea va fi trimisă 

imediat, iar destinatarul va fi informat printr-un e-mail automat. 

Atenție! Nu lăsați cererile în stadiul proiect mai mult decât este necesar. Trimiteți proiectele de cerere de 

îndată ce sunt complete și ștergeți-le dacă nu mai sunt relevante sau dacă ați decis să nu le trimiteți. 

Pentru a le șterge, deschideți proiectul de cerere și faceți clic pe Ștergere. 

 După trimiterea unei cereri și înainte de primirea unui răspuns – adăugarea 

de anexe și observații la cererile care au fost deja trimise 

Puteți adăuga anexe sau mesaje (comentarii) la cererea dumneavoastră chiar și după ce aceasta a fost 

trimisă. Pentru aceasta, accesați tabul Mesaje și anexe, unde în secțiunea relevantă puteți adăuga 

comentarii suplimentare sub formă de text liber sau puteți încărca anexe suplimentare făcând clic pe 

butonul corespunzător. 

Rețineți că, atunci când adăugați comentarii sau anexe la o cerere, destinatarul acesteia este informat 

automat prin e-mail și poate vedea imediat ce informații ați adăugat. 

Dacă anexa dumneavoastră include date cu caracter personal, vă rugăm să le încărcați în panoul Anexe 

care includ date cu caracter personal. 

 Prelucrarea răspunsului primit  

După ce destinatarul cererii dumneavoastră trimite un răspuns, punctul dumneavoastră de contact RJE va 

primi un e-mail automat. Pentru a deschide cererea, faceți clic pe linkul din e-mail sau utilizați funcția de 

căutare ori interfața IMI, cererea urmând apoi să fie inclusă în lista cu Cereri care trebuie finalizate. 

Deschideți cererea și verificați detaliile și răspunsul în tabul Cerere și răspuns.  

 Dacă sunteți mulțumit de răspuns, faceți clic pe Acceptare răspuns; această acțiune va închide 

cererea. 

 Dacă nu sunteți mulțumit de răspuns, faceți clic pe Solicitare clarificări. Va trebui să explicați pe 

scurt care sunt informațiile de care încă mai aveți nevoie. -> ; În acest caz, cererea va fi trimisă 

înapoi destinatarului inițial, care va trebui apoi să își completeze răspunsul și să trimită un răspuns 

actualizat. 

Vă atragem atenția asupra faptului că, după ce ați solicitat clarificări, veți putea adăuga observații și/sau 

anexe la cerere, așa cum s-a explicat anterior la punctul 2.2. 
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5 Schimburile de informații, din punctul de vedere al destinatarului 

Punctul dumneavoastră de contact RJE va primi un e-mail automat de fiecare dată când primește o 

cerere. Pentru a deschide cererea, faceți clic pe linkul din e-mail sau utilizați funcția de căutare ori 

interfața IMI, cererea urmând apoi să fie inclusă în lista cu Cereri care trebuie acceptate. 

 Acceptarea sau transmiterea unei cereri 

Atunci când primiți o cerere, mai întâi trebuie să o acceptați. Vă rugăm să verificați mai întâi conținutul 

cererii (și anume, tabul „Cerere și răspuns”) și apoi: 

 Faceți clic pe Acceptă 

 În câmpul Termenul în care va fi trimis răspunsul introduceți numărul de zile de care aveți nevoie 

pentru a răspunde la cerere. 

 Faceți apoi din nou clic pe Acceptă 

Sau, dacă în statul dumneavoastră membru există un alt punct de contact al RJE sau alte autorități 

înregistrate în IMI, puteți să transmiteți cererea către una din acestea. Pentru aceasta:  

 Faceți clic pe Transmitere 

 În fereastra pop-up, apăsați pe Căutare pentru a găsi celălalt punct de contact RJE (nu este 

necesar să selectați criterii suplimentare, cu excepția cazului în care statul dumneavoastră 

membru a înregistrat mai mult de 10 puncte de contact și autorități pentru modulul RJE) 

 În lista cu rezultatele căutării, selectați punctul de contact relevant, apoi apăsați pe Selectare. 

 Explicați pe scurt, în câmpul Justificare, motivele pentru care transmiteți cererea și faceți clic pe 

Confirmare.  

În cazul în care transmiteți o cerere către un alt punct de contact sau o altă autoritate RJE, nu trebuie să 

faceți nimic în acest sens. 

Observații: 

Dacă doriți ca unul din colegii dumneavoastră direcți, care sunt înregistrați pentru propriul punct de 

contact/propria autoritate RJE în IMI, să prelucreze o cerere, nu este necesar să îi transmiteți cererea. 

Trebuie doar să îi cereți să se conecteze la IMI și să verifice cererea. Transmiterea este necesară numai 

atunci când alte autorități/entități IMI ar trebui să prelucreze cererea. 

Dacă trebuie să transmiteți o cerere, faceți acest lucru în IMI. Nu va fi niciodată suficient să se transmită 

un e-mail automat unei alte autorități, deoarece aceasta nu va avea astfel acces la cererea din sistem. 

Dacă doriți să „refuzați” o cerere, adică să indicați că nu puteți răspunde la ea, trebuie să acceptați mai 

întâi cererea și apoi să indicați că nu sunteți în măsură să o prelucrați. (Pentru detalii, a se vedea punctul 

3.2.) 

 Răspunsul la cerere 

Odată ce ați acceptat o cerere, puteți răspunde imediat la aceasta sau puteți să o lăsați în statutul 

„Acceptată” și să colectați informațiile pentru a vă formula răspunsul, ceea ce poate necesita un anumit 

timp. Pentru a găsi o cerere pe care ați acceptat-o anterior și la care doriți să răspundeți, pur și simplu 

accesați interfața IMI (Cereri pentru care trebuie formulat un răspuns) și deschideți cererea. Sau puteți 

deschide cererea acceptată accesând în meniu opțiunea Căutare după formular. 



 

RJE - Rețeaua judiciară europeană                                                                                                                                           8 
 

Pentru a răspunde la o cerere: 

 Faceți clic pe Editare răspuns 

 În câmpul Termenul în care va fi trimis răspunsul introduceți numărul de zile de care aveți nevoie 

pentru a răspunde la cerere. 

 Faceți apoi din nou clic pe Acceptă 

 

6 Acțiuni suplimentare pentru utilizatorii coordonatorilor din statele 
membre cu mai multe autorități înregistrate 

Vă invităm să consultați următorul document pentru a afla care sunt sarcinile care îi revin coordonatorului  

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_en.pdf  

7 Utilizarea traducerii automate pentru informațiile sub formă de text 
liber 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/machine_translation_en.pdf  

8 Tipărirea unui raport privind schimbul de informații 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf  

9 Căutarea cererilor – lista cererilor trimise și primite 

Pentru a căuta cereri, accesați meniul interfeței, selectați „Cereri” și faceți clic pe „Căutare după 

formular”. Dacă aveți acces la oricare alt modul, toate detaliile formularului vor fi disponibile în lista 

generată. Pentru a accesa pagina „Căutare”, alegeți „RJE civilă – Rețeaua Judiciară Europeană – Cerere de 

informații”. Sunt disponibile mai multe criterii de bază și avansate care pot fi utilizate pentru a rafina 

căutarea. Dacă nu există criterii specifice, faceți clic pe „Căutare” în partea din dreapta sus și se vor afișa 

toate cererile la care aveți acces. 

10 Reutilizarea datelor dintr-o cerere trimisă anterior 

Puteți începe să creați o nouă cerere pornind de la o cerere trimisă anterior. Acest lucru ar putea fi foarte 

util dacă doriți să trimiteți o cerere similară aceluiași punct de contact sau unui alt punct de contact din 

cadrul RJE. Pentru aceasta, faceți clic pe Reutilizare. Sistemul va deschide asistentul pentru crearea de 

cereri - va trebui să urmați etapele descrise anterior, dar câmpurile vor fi completate în prealabil cu 

informațiile din cererea creată/trimisă anterior. 

Important! 

Pentru formare și testare, trebuie utilizată doar versiunea demo. Nu ar trebui create niciodată cazuri de 

testare sau încercări în sistemul real, deoarece acestea pot afecta statisticile. Serviciul de asistență IMI, 

fără nicio notificare prealabilă, șterge toate cazurile de testare identificate în sistemul IMI real. 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/roles_responsibilities_en.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/machine_translation_en.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf
https://webgate.training.ec.europa.eu/imi-net/imi/protected/home.imi

