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1 Introducere 

Acest document explică cum se utilizează Sistemul de informare al pieței interne (IMI) 
pentru a face schimb de informații privind autorizațiile de transfer al armelor de foc, 
astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) 2019/686. Este vorba de trei tipuri de 
schimb de informații: 

 „notificarea acordului prealabil” (autorizația de a cumpăra sau achiziționa arme 
de foc dintr-un alt stat membru) 

 „notificarea unei autorizații de transfer al armelor de foc” către un alt stat 
membru 

 înregistrarea „listei armelor de foc pentru care nu este necesar acordul 
prealabil”. 

Legislație 

Directiva 91/477/CEE privind armele de foc, modificată prin Directiva 2008/51/UE și 
Directiva (UE) 2017/853, stabilește norme privind controlul achiziționării și deținerii de 
arme în toate statele membre ale UE. În urma modificării din 2017, articolul 13 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”.  

Regulamentul (UE) 2019/6861 stabilește în ce moment trebuie să se facă schimb de 
informații și ce informații trebuie să fie incluse. De asemenea, acesta prevede că 
schimbul se efectuează prin intermediul IMI.  

Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/689 a Comisiei prevede că dispozițiile privind 
transferurile de 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. 

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.  

 

 

  

                                                             

1Regulamentul (UE) 2019/686 privind schimbul electronic de informații referitoare la 

transferurile de arme de foc în UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=RO 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0686&from=EN
https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
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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.  

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: 

 căuta notificările existente 

 crea noi notificări 

 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. 

2.3 Tabloul de bord 

Tabloul de bord facilitează gestionarea de zi cu zi a schimburilor de informații. Aici sunt 
afișate proiectele dumneavoastră de notificări, precum și notificările primite și 
actualizate recent. Autoritățile centrale pot vizualiza aici și notificările autorităților 
regionale sau locale care sunt trimise coordonatorului pentru aprobare. 

2.4 Căutare 

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

În meniu există două opțiuni pentru a recupera notificările: „Caută toate formularele” și 
„Caută după formular”. Deși opțiunea de căutare după formular vă permite să căutați 
numai notificările de acord prealabil sau autorizațiile de transfer, există multe alte 
criterii de căutare.   

Vă recomandăm să utilizați opțiunea „Caută după formular” . 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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De exemplu, dacă doriți să căutați o notificare de acord prealabil primită anterior: în 
meniu, selectați „Alerte și notificări” –> „Caută după formular” –> „Arme de foc – Acord 
prealabil”.   

Apoi indicați numărul de referință al acordului prealabil dacă l-ați primit pe suport de 
hârtie sau țara de origine și o parte din numele cumpărătorului sau al vânzătorului. 
Rețineți că, pentru a face o căutare după numele cumpărătorului sau al vânzătorului, 
trebuie mai întâi să indicați dacă este vorba de o persoană juridică sau fizică. 

2.5 Traduceri 

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. Traducerea documentelor anexate nu este disponibilă pentru moment. 
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3 Notificarea unui acord prealabil 

3.1 Cadrul legal 

Atunci când o autoritate îi atribuie unui armurier sau unui particular un acord prealabil 
pentru achiziționarea unei arme de foc dintr-un alt stat membru, aceasta trebuie să 
informeze celălalt stat membru trimițându-i o „notificare de acord prealabil”. 

Această notificare include informațiile enumerate la articolul 4 din Regulamentul (UE) 
2019/686 și o copie a documentului de acord prealabil emis. 

 

Statul membru care emite acordul prealabil trebuie să trimită notificarea IMI 
către statul membru în care se află armele de foc în termen de 7 zile 
calendaristice de la data emiterii acordului prealabil. 

3.2 Crearea și trimiterea unei notificări de acord prealabil 

1. În meniul din partea stângă a ecranului, faceți clic pe Alerte și notificăriCreează 
o notificareArme de foc – Acord prealabil. 

2. Completați câmpurile din tabul Acord prealabil: 

 Țara în care se află armele de foc: această țară va primi notificarea IMI. 

 Copia scanată a acordului prealabil: aici trebuie să încărcați o copie a 

documentului de acord prealabil (de obicei, în format PDF). 

Pentru aceasta, faceți clic pe Încarcă fișierul și selectați documentul respectiv. 

 Data emiterii: data la care a fost eliberat documentul de acord prealabil. 

 Data expirării: data la care expiră acordul prealabil. Notificarea IMI va fi 

încheiată la această dată. 

 Referința națională a acordului prealabil: identificatorul unic atribuit 

documentului de către țara emitentă. 

 Acordat de autoritatea țării de trimitere?: dacă autoritatea care transmite 

notificarea IMI este aceeași cu cea care a eliberat acordul prealabil, selectați „da”. 

În caz contrar, selectați „nu” și furnizați datele de contact ale autorității emitente. 

 Informații despre cumpărătorul/dobânditorul armelor de foc 

 Informații despre vânzătorul/deținătorul armelor de foc: mai întâi, indicați 

dacă vânzătorul/deținătorul armelor de foc este cunoscut și figurează în acordul 

prealabil. Acesta este cazul în aproape toate statele membre. În cazul în care 

vânzătorul/deținătorul armelor de foc este cunoscut, informațiile trebuie 

furnizate în formularul IMI. 

 Informații suplimentare: aici puteți furniza eventuale informații suplimentare 

cu privire la acordul prealabil. 

 

Toate câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc roșu(*) și trebuie 

completate înainte de a salva proiectul dumneavoastră de notificare. 

3. Când este gata, faceți clic pe Creează în colțul din dreapta sus al paginii pentru a 
crea notificarea. 

4. Notificarea este acum în stadiul de proiect. 
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Atunci când notificarea este în stadiu de proiect, puteți: 

 modifica toate informațiile 

 accesa tabul Informații privind gestionarea pentru a urmări 

principalele date aferente, cum ar fi linkurile către alte notificări. 

 adăuga comentarii și anexe în tabul corespunzător. 

5. Faceți clic pe Trimite. 

6. Faceți clic pe Aprobă și difuzează: notificarea dumneavoastră va fi trimisă 
autorității centrale din cealaltă țară. 

Notificarea este acum în stadiul Deschisă pentru observații,până la data expirării. 

Atâta timp cât se află în acest stadiu, expeditorul și destinatarii vor fi în măsură să 

formuleze observații și să anexeze documente la notificare. Ori de câte ori se va 

adăuga un document sau o anexă, va fi trimisă prin e-mail o notificare automată tuturor 

părților implicate. 

 

Atunci când notificarea este deschisă pentru observații: 

 o autoritate centrală poate transmite notificarea unei autorități 

regionale sau locale făcând clic pe butonul Transmite, în bara de 

instrumente 

 toate părțile pot accesa tabul Destinatari pentru a vedea ce autorități 

au primit notificarea 

 toate părțile pot adăuga comentarii și anexa documente 

suplimentare la notificare 

 conținutul notificării nu poate fi modificat. 

Odată ce a fost trimisă o notificare, conținutul său nu mai poate fi actualizat. 

 

Dacă trebuie să corectați informațiile furnizate în notificare:  

 deschideți notificarea și faceți clic pe butonul „Retrage” – pentru a vă 

justifica, indicați că veți trimite o versiune corectată a notificării  

 faceți clic pe Reutilizează informațiileArme de focAcord 

prealabil pentru a crea o nouă notificare care să conțină aceleași 

informații 

 modificați informațiile incorecte și trimiteți din nou notificarea.  

3.3 Eliberarea unui acord prealabil pentru aceiași armurieri sau persoane 

fizice  

Dacă trebuie să eliberați în mod regulat autorizații de acord prealabil pentru aceiași 

armurieri sau pentru aceleași persoane fizice, nu este nevoie să introduceți de fiecare 

dată informațiile respective. Este suficient să urmați etapele de mai jos: 

 căutați o notificare anterioară de acord prealabil între aceleași părți utilizând 

funcția Căutare după formular, descrisă la punctul 2.4  
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 deschideți notificarea, faceți clic pe Reutilizează și selectați Arme de foc – 

Acord prealabil pentru a crea o nouă notificare de acord prealabil  

 toate informațiile referitoare la notificarea anterioară de acord prealabil vor fi 

copiate în noua notificare. Trebuie doar să încărcați o copie a noului document 

de acord prealabil și să actualizați secțiunea „Informații despre emitere”.  
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4 Notificarea unei autorizații de transfer 

4.1 Cadrul legal 

Atunci când o autoritate eliberează o „autorizație de transfer” de arme de foc către un alt 
stat membru al UE sau un „document însoțitor” în cazul unui transfer între armurieri în 
temeiul articolului 11 alineatul (3) din Directiva privind armele de foc (a se vedea 
explicația de mai jos), aceasta trebuie să informeze statul membru în care urmează să fie 
transferate armele de foc, precum și eventualele state membre de tranzit, trimițând o 
„notificare de autorizare de transfer de arme de foc” prin intermediul IMI. 

Notificarea IMI include informațiile enumerate la articolul 6 din Regulamentul (UE) 
2019/686, precum și o copie a autorizației de transfer sau a documentului însoțitor.  

Înainte de a elibera aceste documente, autoritatea în cauză trebuie mai întâi să 

verifice dacă a primit prin IMI o notificare de acord prealabil din partea statului 

membru în care urmează să fie transferate armele de foc.  

Există trei posibilități. Acordul prealabil: 

 a fost primit prin intermediul IMI: a se vedea punctul 4.2. 

 a fost primit prin alte mijloace, nu prin intermediul IMI: a se vedea punctul 

Error! Reference source not found. 

 nu este necesar pentru armele de foc în cauză3: a se vedea punctul Error! 

Reference source not found. 

 

Statul membru care emite autorizația de transfer trebuie să trimită 
notificarea IMI înainte ca armele de foc să fie transferate către primul 
stat membru de tranzit sau, în cazul în care nu există niciun stat membru de 
tranzit, către statul membru de destinație. 

Articolul 11 alineatul (2) din Directiva privind armele de foc (Directiva 91/477/CEE a 
Consiliului) stabilește procedura de eliberare a unei autorizații de transfer al armelor 
de foc către un alt stat membru.   

Prin derogare, articolul 11 alineatul (3) permite unui stat membru să elibereze unui 
armurier o autorizație pentru a efectua transferuri către un armurier dintr-un alt stat 
membru, fără a obține „autorizația de transfer” prevăzută la articolul 11 alineatul (2). În 
astfel de cazuri, atunci când un armurier informează autoritatea relevantă că 
intenționează să efectueze un transfer, aceasta eliberează un document care va însoți 
armele de foc, denumit „document însoțitor”. 

  

                                                             
3Astfel cum se prevede la articolul 11 alineatul (4) din Directiva 91/477/CEE a Consiliului 
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4.2 Notificarea unei autorizații de transfer în momentul în care ați primit 

acordul prealabil prin intermediul IMI 

Dacă ați primit acordul prealabil prin intermediul IMI, trebuie să reutilizați notificarea 

IMI de acord prealabil ca bază pentru crearea notificării de autorizare a transferului. În 

acest mod, informațiile relevante sunt copiate din notificarea existentă și nu veți mai fi 

nevoit să le introduceți din nou.  

1. Căutați notificarea de acord prealabil aferentă în IMI.  

 În meniu, faceți clic pe Alerte și notificăriCăutare după formularArme de 

foc – Acord prealabil. 

 Indicați câteva criterii de căutare, cum ar fi țara expeditoare, referința acordului 
prealabil sau numele vânzătorului/cumpărătorului.   

 Se va afișa o listă a notificărilor care corespund criteriilor specificate. Faceți 
dublu clic pe notificarea corespunzătoare, pentru a o deschide. 

2. Faceți clic pe Reutilizează informațiile în partea dreapta sus în bara de 
instrumente și selectați Arme de foc – Autorizație de transfer art. 11 alin. (2) și 
(3) . 

 

Reutilizarea informațiilor înseamnă crearea unei noi notificări plecând de 

la una deja existentă, copiind toate informațiile relevante în noua notificare. 

3. Este creat noul proiect de notificare, cu multe câmpuri deja completate cu 
informațiile disponibile în notificarea de acord prealabil (de exemplu, informații 
despre cumpărător și vânzător). 

Însă va trebui să furnizați câteva informații suplimentare: 

 Există țări de tranzit?: selectați da sau nu, după caz. Dacă răspundeți „da”, 

trebuie să selectați în lista care se va afișa una sau mai multe țări din UE și, 

opțional, țările terțe relevante.  

Fiecare dintre țările UE selectate va primi, de asemenea, notificarea. 

 Această notificare se referă la un transfer de arme de foc care se bazează 

pe: selectați articolul 11 alineatul (2) sau articolul 11 alineatul (3) – pentru 

detalii, a se vedea punctul 4.1. (Cadrul legal) 

 

Dacă autorizația este eliberată în temeiul articolului 11 alineatul (2) din 

Directiva 91/477/CEE a Consiliului, va trebui să încărcați „autorizația de 

transfer”. Dacă aceasta este eliberată în baza articolului 11 alineatul (3), va 

trebuie să încărcați „documentul însoțitor”. 

 Această notificare se referă la un transfer între armurieri: selectați „da” sau 

„nu”.  

 Data de plecare și Data de sosire estimată: aceste câmpuri sunt opționale 

pentru transferurile între armurieri, altfel ele sunt obligatorii. 

 Data emiterii: este data la care a fost emisă autorizația. 

 Data expirării: este data expirării autorizației de transfer sau a documentului 

însoțitor. Notificarea IMI va fi închisă la această dată.  
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 Numărul național de referință al autorizației de transfer: identificatorul unic 

atribuit documentului de către țara emitentă. 

 Acordat de autoritatea țării de trimitere?: dacă autoritatea care trimite 

notificarea IMI este aceeași cu cea care a emis autorizația de transfer, selectați 

„da”. În caz contrar, selectați „nu” și furnizați datele de contact ale autorității 

emitente. 

 Numărul de arme de foc: numărul de arme de foc pentru care a fost acordată 

autorizația în documentul anexat. 

 Numărul componentelor esențiale: acest câmp separat este prevăzut pentru a 

indica numărul de componente esențiale care pot fi transferate. 

 Acord prealabil: în acest caz, selectați primit prin IMI . Documentul de acord 

prealabil care figurează în notificarea IMI inițială va fi inclus în mod automat în 

această notificare. 

4. Când este gata, faceți clic pe Creează în colțul din dreapta sus al paginii pentru a 
crea notificarea. 

5. Statutul notificării este acum proiect. 

 

Atunci când notificarea este în stadiul de proiect, puteți: 

 modifica toate informațiile 

 consulta informațiile privind gestionarea pentru detalii, cum ar fi 

linkul către notificarea inițială de acord prealabil 

 adăuga observații și anexe în tabul respectiv. 

6. Faceți clic pe Transmite. 

7. Faceți clic pe Aprobă și difuzează: notificarea dumneavoastră va fi trimisă 
autorității centrale din țările de destinație sau din statele membre de tranzit. 

Notificarea este acum în stadiul Deschisă pentru observații, până la data expirării. 

 

Dacă procedura este deschisă pentru comentarii: 

 o autoritate centrală poate transmite notificarea unei autorități 

regionale sau locale făcând clic pe butonul Transmite, în bara de 

instrumente; 

 toate părțile pot accesa tabul Destinatari pentru a vedea ce autorități 

au primit notificarea 

 toate părțile pot adăuga comentarii și anexa documente 

suplimentare la notificare 

Odată ce a fost trimisă o notificare, conținutul său nu mai poate fi actualizat. 

 

Dacă trebuie să corectați informațiile furnizate în notificare:  

 deschideți notificarea și faceți clic pe butonul Retrage – pentru a vă 

justifica, indicați că veți trimite o versiune corectată a notificării  

 faceți clic pe Reutilizează informațiile –> Arme de foc – Arme de 

foc – Autorizație de transfer art. 11 alin. (2) și (3) pentru a crea o 

nouă notificare care să conțină aceleași informații 

 modificați informațiile incorecte și trimiteți din nou notificarea.  
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4.3 Notificarea unei autorizații de transfer în cazul în care nu ați primit 

acordul prealabil prin intermediul IMI 

Statele membre sunt obligate să notifice acordul prealabil prin intermediul IMI în 

termen de 7 zile calendaristice de la emitere. În cazul în care primiți acordul prealabil 

prin alte mijloace, cum ar fi pe suport de hârtie, și nu ați primit nicio notificare IMI care 

să includă în anexă o copie a acordului prealabil, trebuie să contactați autoritățile din 

celălalt stat membru și să le solicitați notificarea prin intermediul IMI.   

Atunci când va fi utilizat IMI pentru schimbul de informații, s-ar putea să fiți nevoit să 

eliberați autorizații de transfer pentru care acordul prealabil a fost emis înainte de 3 

septembrie 2019, data de la care a intrat în vigoare obligația de notificare prin 

intermediul IMI. În aceste cazuri, va trebui să eliberați autorizația de transfer pe baza 

unui acord prealabil primit prin alte mijloace decât IMI, urmând etapele de mai jos 

pentru a crea notificarea și pentru a încărca o copie a acordului prealabil, împreună cu 

autorizația de transfer/documentul însoțitor. 

1. În meniul din partea stângă a ecranului, faceți clic pe Alerte și notificăriCreează 
o notificareArme de foc – Autorizație de transfer art. 11 alin. (2) și (3). 

2. Continuați cu etapa 3 descrisă la punctul 4.2 de mai sus, completând toate câmpurile 
din notificare. În plus, va trebui : 

 să selectați țara emitentă (țara dumneavoastră) și țara de destinație 

 să selectați „primită prin alte mijloace” în câmpul Acord prealabil 

 să încărcați documentul de acord prealabil 

 să furnizați informații despre cumpărătorul/dobânditorul armelor de foc 

 să furnizați informații despre vânzătorul/deținătorul armelor de foc. 

4.4 Notificarea unei autorizații de transfer în cazul în care nu este necesar 

acordul prealabil 

În IMI puteți consulta registrul referitor la „Listele de arme de foc pentru care nu este 

necesar acordul prealabil” pentru a stabili dacă anumite arme de foc pot fi transferate pe 

teritoriul unui alt stat membru fără acordul prealabil al acestuia. 

Atunci când este vorba de un transfer de arme de foc pentru care statul membru de 

destinație nu solicită acordul prealabil, se procedează după cum urmează:  

1. În meniu, faceți clic pe Alerte și notificăriCreează o notificareArme de foc – 
Autorizație de transfer art. 11 alin. (2) și (3). 

2. Continuați cu etapa 3 descrisă la punctul 4.2 de mai sus, completând toate câmpurile 
din notificare. În plus, va trebui : 

 să selectați țara emitentă (țara dumneavoastră) și țara de destinație 

 să selectați „nu este necesar pentru aceste arme de foc, astfel cum au fost 

notificate în baza articolului 11 alineatul (4) din Directiva 91/477/CEE a 

Consiliului” în câmpul Acord prealabil. Caseta pentru încărcarea acordului 

prealabil nu se va afișa. 

 să furnizați informații despre cumpărătorul/dobânditorul armelor de foc 

 să furnizați informații despre vânzătorul/deținătorul armelor de foc. 
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5 Lista armelor de foc pentru care nu este necesar acordul 
prealabil 

5.1 Cadrul legal 

Articolul 11 alineatul (4) din Directiva privind armele de foc prevede că fiecare stat 
membru le furnizează celorlalte state membre o listă a armelor de foc care pot fi 
transferate pe teritoriul său fără acord prealabil. 

Pentru a oferi un mecanism convenabil și centralizat pentru stocarea și consultarea 

acestor liste, a fost creat în IMI un registru, astfel cum se prevede la articolul 5 din 

Regulamentul 2019/686. 

Fiecare stat membru trebuie să înscrie în registru o singură intrare.  

 

Fiecare stat membru trebuie să înscrie în registru o intrare înainte de 3 
septembrie 2019, data lansării schimbului de informații. 

5.2 Cum puteți crea o intrare în registru 

1. În meniu, faceți clic pe Registre și anuareCreează o intrare. 

2. Completați câmpul obligatoriu Statul membru selectând țara dumneavoastră. 

3. Dacă anumite arme de foc pot fi transferate în statul dumneavoastră membru fără 
acord prealabil, puteți:  

 introduce manual lista armelor de foc, rând cu rând, făcând clic pe 
butonul „Adaugă” și introducând informațiile pentru fiecare tip de armă de 
foc sau 

 anexa un document care conține lista acestor arme de foc.  

În caz contrar, indicați faptul că toate armele de foc fac obiectul unui acord 
prealabil. 

4. Apoi faceți clic pe Creează în colțul din dreapta sus al paginii pentru a crea intrarea 
în format ciornă. În acest moment, puteți modifica în continuare informațiile. 

5. Când sunteți sigur că informațiile furnizate sunt complete și corecte, faceți clic pe 
Activează. Intrarea dumneavoastră va deveni vizibilă pentru toate statele membre. 
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6 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-helpdesk@ec.europa.eu  

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

