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1 Introducere  
Prezentul document explică modul de utilizare a Sistemului de informare al pieței 

interne (IMI) pentru a înregistra informațiile privind refuzurile de acordare a 

autorizației de a achiziționa sau de a deține arme de foc și modul în care se păstrează 

un registru de informații referitoare la toate refuzurile, astfel cum se prevede în 

Regulamentul delegat (UE) 2021/1423 al Comisiei și în Directiva (UE) 2021/555. IMI 

sprijină:  

 crearea de înregistrări ale refuzurilor  

 actualizările înregistrărilor refuzurilor  

 păstrarea în sistem a înregistrărilor refuzurilor pe baza diferitelor tipuri de 

refuzuri  

 căutarea de informații privind un refuz. 

  

1.1 Legislație  

Directiva (UE) 2021/555 a Parlamentului European și a Consiliului detaliază condițiile 

referitoare la achiziționarea și deținerea de arme, articolul 18 în special vizând 

schimburile de informații referitoare la armele de foc. Mai exact, articolul 18 

alineatul (4) din directivă prevede că, folosind mijloace electronice, autoritățile 

competente ale statelor membre fac schimb de informații referitoare la autorizațiile 

acordate pentru transferul de arme de foc către un alt stat membru și de informații 

referitoare la refuzurile de acordare a autorizațiilor, în conformitate cu articolele 9 și 

10 din directivă, din motive de securitate sau legate de credibilitatea persoanei 

vizate. În conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din directivă, Comisia prevede un 

sistem pentru schimbul de informații prevăzut în articolul respectiv.  
 

Regulamentul delegat (UE) 2021/1423 al Comisiei stabilește modalitățile detaliate 

prevăzute în Directiva (UE) 2021/555 pentru schimbul sistematic, prin mijloace 

electronice, de informații referitoare la refuzurile de acordare a autorizațiilor pentru 

achiziționarea sau deținerea anumitor arme de foc. Decizia de punere în aplicare 

(UE) 2021/1427 a Comisiei prevede că dispozițiile privind schimburile referitoare la 

refuzurile de a acorda autorizații pentru arme de foc în Uniune trebuie să facă 

obiectul unui proiect-pilot în temeiul articolului 4 din Regulamentul (UE) 

nr. 1024/2012 și stabilește funcționalitatea tehnică de bază și demersurile 

procedurale necesare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor relevante în materie 

de cooperare administrativă. 

 

În conformitate cu articolul 1 din regulamentul delegat, refuzurile din motive de 

securitate sau legate de credibilitatea persoanei vizate intră sub incidența 

prezentului regulament, iar înregistrările pot fi făcute numai după data aplicării 
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regulamentului. Articolul 2 stabilește IMI ca fiind sistemul electronic de schimb de 

informații pentru schimbul de informații privind refuzurile. Articolul 3 stabilește 

informațiile care trebuie să facă obiectul schimbului, care includ numele, data 

nașterii, naționalitatea, detaliile privind refuzul etc., care trebuie introduse în 

sistemul IMI în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării deciziei de refuz. 

Articolul 4 detaliază obligațiile privind eliminarea, actualizarea și revizuirea 

informațiilor din sistemul IMI, iar articolul 5, împreună cu articolul 4 din Actul de 

punere în aplicare (UE) 2021/1427, oferă orientări privind perioada în care 

informațiile rămân accesibile în IMI în funcție de diferitele tipuri de decizii de refuz. 

  

2 Utilizarea IMI           

IMI este un instrument securizat și multilingv utilizat pentru a face schimb de 

informații online, care 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.  
 

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 v-ați conectat, veți fi redirecționat 

către interfața IMI.   
 

2.2 Interfața IMI  

După ce vă conectați cu succes la IMI, se afișează interfața dumneavoastră IMI. 

Interfața facilitează gestionarea de zi cu zi a schimburilor de informații. Acesta 

enumeră refuzurile dumneavoastră privind armele de foc în curs de publicare și 

refuzurile privind armele de foc în curs de revizuire. În cazul în care utilizatorul are 

acces la orice alte module, informațiile conexe vor fi afișate, de asemenea, în 

interfață. 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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 În meniul din partea stângă a ecranului puteți:  

• căuta înregistrări ale refuzurilor  

• crea înregistrări noi ale refuzurilor  

• descărca rapoarte   

• modifica parola și codul de securitate  

• gestiona/vizualiza datele autorității pe care o reprezentați  

• vizualiza detalii privind alte autorități înregistrate care utilizează IMI.  

 

3 Fluxul și procesul de lucru  

Regulamentul delegat (UE) 2021/1423 al Comisiei stabilește modalitățile detaliate 

prevăzute în Directiva (UE) 2021/555 pentru schimbul sistematic, prin mijloace 

electronice, de informații referitoare la refuzurile de acordare a autorizațiilor pentru 

achiziționarea sau deținerea anumitor arme de foc. IMI le permite 

utilizatorilor/autorităților competente să înregistreze un refuz, să revizuiască o 

înregistrare a unui refuz și să caute o înregistrare a unui refuz pentru o anumită 

persoană. Rolurile autorităților sunt astfel definite și stabilite în sistem, astfel încât 

accesul la refuzuri să fie restricționat și să nu fie accesibil în mod liber pentru toți.  

  

3.1 Rolurile autorității  

Autoritățile care au acces la modulul privind refuzurile armelor de foc din IMI au la 

dispoziție două tipuri diferite de roluri:  

1. Autorități cu rol de observator – utilizatorii acestor autorități pot doar să 

afișeze înregistrările din registru  

2. Autorități responsabile cu crearea și/sau gestionarea înregistrărilor – există 

două tipuri de utilizatori:  

 Utilizatori cu drepturi de gestionare – pot crea și actualiza înregistrări 

din registru  

 Utilizatori cu drepturi de vizualizare – pot doar să afișeze înregistrările 

din registru 

  

Toate câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc roșu (*) și nu pot fi lăsate 

necompletate. Există anumite câmpuri marcate cu asterisc portocaliu (*) care, dacă sunt 

lăsate necompletate, generează un mesaj de avertizare, dar nu împiedică salvarea și 

trimiterea cererii. Există puncte de informare indicate de simbolul  în dreptul anumitor 

câmpuri, care oferă informații suplimentare. Faceți clic pe acesta pentru a le vizualiza. 
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3.2 Tipuri de refuz privind armele de foc  

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1423 al Comisiei, 

există trei categorii diferite de decizii de refuz privind armele de foc:  

 

interdicție pe durată nedeterminată/pe viață – decizii de refuz care vizează 

interzicerea achiziționării sau deținerea unei arme de foc de către o persoană pe o 

perioadă nedeterminată, fără a se stabili data încetării  

perioadă determinată cu o dată de încheiere fixă – decizii de refuz care vizează 

interzicerea achiziționării sau deținerea unei arme de foc de către o persoană pe o 

perioadă determinată, pentru care a fost stabilită data încetării (inclusiv deciziile de 

respingere a cererilor de autorizare al căror efect este acela de a i se interzice 

persoanei respective să depună din nou o cerere de autorizare, pe o perioadă 

determinată, cu o dată de încheiere stabilită)  

altă decizie/decizie unică – deciziile de refuz care nu se încadrează la punctul (i) sau 

la punctul (ii). 
 

3.3 Contextul refuzurilor privind armele de foc  

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1423 al Comisiei, 

există trei categorii din care pot face parte deciziile de refuz:  

 Răspuns la o cerere/reînnoire/prelungire privind achiziționarea sau 

deținerea unei arme de foc – deciziile de refuz luate ca răspuns la o cerere de 

autorizare, astfel cum se prevede la articolul 9 sau 10 din Directiva (UE) 

2021/555, sau ca răspuns la o cerere de confirmare, de reînnoire sau de 

prelungire a unei astfel de autorizații   

 Retragerea unei autorizații existente de achiziționare sau deținere a unei 

arme de foc – decizii de refuz prin care se retrage o autorizație acordată, 

confirmată, reînnoită sau prelungită în temeiul articolului 9 sau 10 din Directiva 

(UE) 2021/555  

 Altele (de exemplu, interdicție din alte motive decât cele două de mai sus, 

hotărâre judecătorească care împiedică o persoană să dețină o armă de foc) – 

deciziile de refuz care nu se încadrează la punctul (i) sau la punctul (ii). 

  

3.4 Crearea unui proiect de refuz privind armele de foc  

În meniul din partea stângă, faceți clic pe Refuzuri privind armele de foc Creare 

înregistrare.  

Tabul pentru refuzurile privind armele de foc conține mai multe secțiuni care 

prezintă detalii privind persoana vizată, refuzul și autoritățile implicate. 

  

1. Completați câmpurile din secțiunea „Date privind persoana”  
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 Prenume    

 Nume 

      (în cazul numelor care au alte caractere decât cele latine, vă rugăm să utilizați 

transcrierea cu caractere latine) 

 Selectați naționalitate (naționalitatea menționată în documentele prezentate 

de persoana vizată în cererea sa)  

 Selectați data nașterii  

 Locul nașterii  

 Selectați țara nașterii  

 Date de identificare suplimentare – Selectați Tipul documentului și 

Numărul documentului. Pentru Tipul documentului, puteți adăuga Carte 

de identitate, Pașaport și Alt tip de document. Dacă selectați Carte de 

identitate și/sau Pașaport, trebuie să indicați Data eliberării și Data 

expirării. Dacă selectați Alt tip de document, trebuie să furnizați date 

suplimentare cu privire la document în câmpul Vă rugăm să indicați.  

2. Completați câmpurile din secțiunea Detalii privind decizia de refuz. 

 Data deciziei  

 Contextul refuzului – Selectați una dintre opțiunile enumerate mai jos:  

 Răspuns la o cerere/reînnoire/prelungire privind achiziționarea sau 

deținerea unei arme de foc  

 Retragerea unei autorizații existente de achiziționare sau deținere a 

unei arme de foc  

 Alt motiv (de exemplu, interdicție din alte motive decât cele de mai 

sus, hotărâre judecătorească care împiedică o persoană să dețină o 

armă de foc)  

 Perioada aferentă refuzului – Selectați una dintre opțiunile enumerate mai 

jos:  

 Interdicție pe durată nedeterminată/pe viață  

 Perioadă determinată cu o dată de încheiere fixă – dacă selectați 

această opțiune, trebuie să indicați și Data de încheiere inițială  

 Altă decizie/decizie punctuală  

 Identificatorul unic – numărul național de referință sau alt 

identificator unic al deciziei de refuz   

3. Completați câmpurile din secțiunea Autorități implicate. 

 Dacă autoritatea care a luat decizia este autoritatea care a creat 

înregistrarea, selectați Da în câmpul relevant. 

 Dacă autoritatea care a luat decizia este diferită, selectați Nu.   

Introduceți datele de contact. 

 Dacă autoritatea care poate furniza detalii suplimentare este autoritatea 

care a luat decizia, selectați Da în câmpul relevant.  
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Dacă autoritatea care poate furniza detalii suplimentare este diferită, 

selectați Nu. Introduceți datele de contact.  

4. Când ați terminat, faceți clic pe butonul Creare în colțul din dreapta sus al 

paginii pentru a crea înregistrarea.  

5. Înregistrarea este acum în stadiul de Proiect și poate fi publicată. 

 

Odată ce înregistrarea este creată, la aceasta se adaugă un tab suplimentar intitulat 

Informații privind gestionarea. Acest tab este, în esență, un jurnal al tuturor 

acțiunilor care au loc cu privire la înregistrare, alături de datele și orele acestora, și 

nu este necesară nicio acțiune în acest tab. 

  

  

Atunci când înregistrarea are statutul de Proiect, puteți efectua 

următoarele acțiuni:  

 editare   

 publicare   

 ștergere  

 modificarea autorității de gestionare  

 tipărire  

 reutilizarea datelor  

 traducere  

 Verificați tabul Informații privind gestionarea pentru a urmări 

principalele date privind înregistrarea . 

 Adăugați comentarii în tabul relevant.  

 

3.5 Ștergerea unui proiect de refuz privind armele de foc  

1. Faceți clic pe Ștergere în partea de sus a paginii pentru a șterge 

înregistrarea. Sistemul deschide o fereastră pop-up prin care se solicită o 

confirmare.   

2. Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea.   

3. Statutul înregistrării este acum Înregistrare închisă. 

   

3.6 Publicarea unui refuz privind armele de foc  

1. Faceți clic pe Publicare în partea de sus a paginii pentru a publica 

înregistrarea. Sistemul deschide o fereastră pop-up pentru a vă informa că refuzul 

privind armele de foc va deveni accesibil tuturor autorităților responsabile cu armele 

de foc care au acces la acest modul în IMI.   

2. Faceți clic pe Da pentru a publica înregistrarea.   

3. Stadiul înregistrării este acum Înregistrare publicată.  
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3.7 Editarea unui refuz publicat privind armele de foc  

1. Faceți clic pe Editare în partea de sus a paginii pentru a edita înregistrarea.  

2. Actualizați valorile în următoarele câmpuri editabile, după caz:  

  

 Prenume  

 Nume  

 Naționalitate  

 Date de identificare suplimentare  

 Secțiunea „Autorități implicate”  

  

3. Faceți clic pe Salvare pentru a actualiza înregistrarea. 

   

3.8 Confirmarea valabilității refuzului privind armele de foc  

Autoritatea de gestionare are obligația de a revizui valabilitatea deciziei de refuz cel 

puțin o dată la 10 ani, în conformitate cu regulamentul delegat. Acest lucru este 

valabil numai pentru următoarele tipuri de refuzuri privind armele de foc – 

interdicție pe durată nedeterminată/pe viață și perioadă determinată cu o dată de 

încheiere fixă.  

  

Atunci când înregistrarea este în stadiul Înregistrare publicată, puteți 

efectua următoarele acțiuni:  

 editare   

 modificarea autorității de gestionare  

 confirmarea valabilității refuzului – Afișată numai pentru perioadele 

aferente refuzului Interdicție pe durată nedeterminată/pe viață și 

Perioadă determinată cu o dată de încheiere fixă  

 actualizarea datei de încheiere a refuzului – Afișată numai pentru 

perioadele aferente refuzului Interdicție pe durată nedeterminată/pe 

viață și Perioadă determinată cu o dată de încheiere fixă  

 retragerea refuzului privind armele de foc  

 tipărire  

 reutilizarea datelor  

 traducere  

 Verificați tabul Informații privind gestionarea pentru a urmări 

principalele date privind înregistrarea.  

 Adăugați comentarii în tabul relevant.  
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Sistemul trimite notificări periodice (o dată la două săptămâni) în ultimele 

3 luni ale perioadei de valabilitate. În luna în care valabilitatea urmează să  

înceteze, notificările sunt trimise în fiecare săptămână.  

  

Autoritatea de gestionare poate confirma valabilitatea în orice moment atât timp cât 

refuzul nu este închis sau retras.  

1. Faceți clic pe Confirmarea valabilității refuzului în partea de sus a 

paginii. Sistemul deschide o fereastră pop-up pentru a vă informa că respectiva 

confirmare va fi înregistrată.  

2. Faceți clic pe Da pentru a confirma valabilitatea. 

  

3.9 Actualizarea datei de încheiere a refuzului privind armele de foc  

Pentru a se asigura că informațiile din sistemul IMI sunt exacte și complete, 

autoritățile competente au obligația de a-și actualiza înregistrările ori de câte ori are 

loc o modificare relevantă, astfel cum se prevede în regulamentul delegat.  

1. Faceți clic pe Actualizarea datei de încheiere a refuzului în partea de sus a 

paginii. Sistemul deschide o fereastră pop-up pentru a vă informa că puteți 

prelungi sau reduce durata refuzului privind armele de foc prin indicarea unei noi 

date de încheiere. Refuzul privind armele de foc va fi disponibil timp de 10 ani de 

la această nouă dată de încheiere.  

2. Indicați noua dată de încheiere.  

3. Completați câmpul Motivul modificării datei de încheiere.  

4. Când ați terminat, faceți clic pe butonul Salvare în colțul din dreapta sus al 

paginii.  

 

3.10 Retragerea refuzului privind armele de foc  

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1423 al Comisiei, 

în cazul în care o decizie de refuz este anulată, autoritatea competentă trebuie să 

elimine înregistrarea din IMI în termen de 30 de zile calendaristice. În cazul unei 

revocări sau al unei modificări a deciziei de refuz, autoritatea competentă trebuie să 

actualizeze înregistrarea în consecință în termen de 30 de zile calendaristice, iar data 

revocării trebuie înregistrată în IMI.  

1. Faceți clic pe Retragere refuz privind armele de foc în partea de sus a paginii. 

Sistemul deschide o fereastră pop-up pentru a vă informa că trebuie să indicați 

motivul retragerii acestui refuz privind armele de foc.  

2. Pentru a indica un motiv, selectați opțiunea corespunzătoare din listă: 

 Decizie anulată  

 Revocare (în caz de revocare, specificați data revocării) 

 Motiv administrativ  
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3. Completați câmpul Justificare.  

4. Când ați terminat, faceți clic pe Confirmare.  

5. Înregistrarea este acum în stadiul Înregistrare retrasă și nu mai este 

accesibilă altor autorități.   

  

Atunci când înregistrarea este în stadiul Înregistrare retrasă, puteți efectua 

următoare acțiuni:  

 Tipărire  

 Reutilizarea datelor  

 Traducere  

 Verificați tabul Informații privind gestionarea pentru a urmări 

principalele date privind înregistrarea. 

 Adăugați comentarii în tabul relevant.  

  

3.11 modificarea autorității de gestionare  

În cazul în care, din orice motiv, este necesară schimbarea autorității de gestionare, 

acest lucru poate fi realizat astfel:  

1. Faceți clic pe Modifică autoritatea de gestionare din partea de sus a paginii.  

2. Faceți clic pe Căutare pentru a găsi autoritatea relevantă.  

3. Faceți clic pe Selectare pentru a defini noua autoritate de gestionare.  

4. Indicați motivul schimbării autorității în câmpul Justificare. 

5. Faceți clic pe Confirmare. 

Noua autoritate de gestionare va fi notificată prin e-mail cu privire la această 

schimbare. Fosta autoritate de gestionare va putea numai să efectueze căutări (prin 

căutare restrânsă) și să vizualizeze refuzul privind armele de foc după modificarea 

autorității. 
 

3.12 Adăugare/ștergere comentariu  

Pentru a adăuga un comentariu:  

1. Accesați secțiunea Comentarii și faceți clic pe Adăugare comentariu.  

2. Introduceți comentariul dumneavoastră în câmpul Comentarii.  

3. Faceți clic pe Salvare.  

Pentru a șterge un comentariu:  

1. Mergeți la secțiunea Comentarii și selectați comentariul pe care doriți să îl 

ștergeți.  

2. Faceți clic pe Ștergere. Sistemul deschide o fereastră pop-up prin care se 

solicită o confirmare.  

3. Faceți clic pe Da.  
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4 E-mailuri automate 

E-mailurile automate sunt trimise autorității de gestionare și utilizatorilor care au un 

rol de gestionare, iar o copie a e-mailului este trimisă la cutia poștală funcțională 

înregistrată în IMI. 

Cazuri în care se trimit e-mailuri automate: 

 Cu trei luni înainte de data de încheiere a refuzului 
 După modificarea autorității de gestionare 

 

5 Închidere automată  

Înregistrările în registrul de arme de foc vor fi închise automat la 10 ani după data de 

încheiere a valabilității refuzului. La trei ani de la închiderea automată, datele cu 

caracter personal vor fi șterse din înregistrare. 

  

6 Căutare  

Pentru a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor în legătură cu care sunt 

înregistrate datele în registru, atunci când se efectuează căutări în înregistrările 

gestionate de alte autorități competente, este permisă numai consultarea 

informațiilor referitoare la o anumită persoană. Nu se pot efectua căutări după alte 

criterii, de exemplu toate refuzurile pentru o anumită perioadă sau pentru un anumit 

stat membru.  
 

În meniul din partea stângă, faceți clic pe Refuzuri privind armele de focCăutare 

înregistrare.  

Există două modalități de căutare în registrul refuzurilor privind armele de foc: 

căutare restricționată și căutare liberă.  
 

 Căutare restricționată  

În câmpul Căutare, selectați Toate refuzurile publicate privind armele de foc.   

Sistemul va căuta toate refuzurile privind armele de foc publicate în IMI, inclusiv pe 

cele gestionate de alte autorități competente, dar este posibilă doar căutarea 

înregistrărilor referitoare la o persoană identificată.   

Prin urmare, atunci când se efectuează căutarea restricționată, următoarele câmpuri 

sunt obligatorii:  

 Prenume (cel puțin două caractere)  

 Nume (cel puțin două caractere)  

 Data nașterii  

În plus, este necesar să se furnizeze o valoare în cel puțin unul dintre următoarele 

câmpuri:  



Reutilizarea datelor 
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 Țara nașterii  

 Naționalitate  

În cazul în care criteriile de căutare nu sunt furnizate în conformitate cu normele de 

mai sus, rezultatele nu vor fi afișate, iar sistemul va solicita completarea informațiilor 

lipsă prin evidențierea câmpurilor obligatorii cu roșu și a perechii de câmpuri pentru 

care trebuie furnizată cel puțin o valoare, cu galben. 

  

 Căutare liberă  

În câmpul Căutare, selectați Refuzuri privind armele de foc gestionate de 

autoritatea mea.   

Nu sunt necesare criterii de selecție suplimentare. Domeniul de aplicare al căutării se 

limitează la refuzurile privind armele de foc în cazul cărora autoritatea utilizatorului 

este autoritatea de gestionare.  În plus, este posibil să se caute înregistrări în funcție 

de statutul refuzului - publicat, proiect, închis sau retras. 

 

7 Reutilizarea datelor  

Pentru a evita introducerea în mod repetat a acelorași informații pentru secțiunea 

Autorități implicate, IMI oferă funcționalitatea de reutilizare a datelor. După ce 

faceți clic pe butonul Reutilizare date, IMI va începe să creeze o nouă înregistrare 

copiind informațiile privind autoritatea din înregistrarea inițială.  

Pentru informații privind modul de reutilizare a datelor, vă rugăm să consultați 

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

net/_docs/training/how_to_copy_request_en.pdf 

8 Tipărire  

Pentru informații privind modul în care puteți genera rapoarte și le puteți tipări, vă 

rugăm să consultați https://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf 
 

9 Traducere automată  

Sistemul IMI oferă o traducere automată a câmpurilor cu text liber, în toate limbile 

oficiale ale UE. Puteți traduce un anumit câmp cu text liber sau puteți utiliza butonul 

„Tradu tot” pentru a traduce în integralitate textul liber al unei notificări în limba 

interfeței.  Pentru mai multe detalii, consultați: 

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/training/new_training_material_en.html. 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_copy_request.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_copy_request.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material_en.html
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/training/new_training_material_en.html
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8 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_ro.htm 

ASISTENȚĂ IMI: 

imi-helpdesk@ec.europa.eu  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/contact/index_ro.htm
mailto:imi-helpdesk@ec.europa.eu

