
Sistemul de informare 
al pieței interne   

(IMI)

O mai bună comunicare între autorități
Servicii mai bune pentru cetățeni 

și întreprinderi

Ce domenii acoperă IMI?

Calificări profesionale 
2005/36/CE

Servicii 
2006/123/CE

Detașarea lucrătorilor 
96/71/CE

Transportul de numerar 
1214/2011

SOLVIT 
2013/461/UE

Drepturile pacienților 
2011/24/UE

Permise de conducere pentru 
mecanici de locomotivă 

2014/89/UE

Comerț electronic 
2000/31/CE

Doriți să aflați mai multe? 

Vizitați site-ul nostru: 

ec.europa.eu/imi-net

Introducere pentru autorități publice 

Răspundeți de un domeniu legislativ acoperit de IMI? Contactați 
coordonatorul național IMI (CNIMI) pentru a vă înregistra în 

sistem. Datele de contact pot fi găsite pe site-ul IMI.

IMI a primit sprijin din partea programului Comisiei 
Europene privind soluții de interoperabilitate pentru 

administrațiile publice europene – ISA 
(ec.europa.eu/isa)

Achiziții publice 
2014/24/EU & 2014/25/UE
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Ce este IMI?

• IMI este un instrument multilingv on-line, care facilitează 
schimbul de informații între administrațiile publice din 
Europa implicate în punerea în aplicare a legislației UE. 

• IMI le permite autorităților: 

 ✓ să identifice omologii din altă țară a UE 

 ✓ să-și adreseze întrebări 

 ✓ să depășească barierele lingvistice utilizând întrebări, 
răspunsuri și formulare traduse în prealabil 

 ✓ să se informeze cu privire la evoluția cazului 

 ✓ să păstreze și să partajeze informații.

• IMI conectează circa 13 000 de utilizatori din peste 7 000 
de autorități publice.

Cum funcționează în practică?

Care sunt avantajele utilizării IMI?

• IMI poate fi accesat pe internet, fără să fie necesară 
utilizarea vreunui software. 

• Sistemul este sigur și garantează protecția datelor cu 
caracter personal:

 ✓ au acces numai autoritățile publice înregistrate
 ✓ autoritățile au acces numai la informațiile care le 
privesc în mod direct

 ✓ e asigură o protecție a datelor mai bună decât cea 
oferită de alte canale de comunicare (ex. poștă 
electronică sau telefon)

 ✓ se aplică automat măsuri suplimentare pentru 
protecția datelor cu caracter personal. 

• Coordonatorii naționali IMI oferă cursuri de formare și 
sprijin. 

• IMI reduce costurile pentru cetățeni, generate de întârzieri 
administrative. 

• Autoritățile pot urmări stadiul cererilor în IMI și le sunt 
trimise automat atenționări. 

• Sistemul este flexibil și se poate adapta la diferitele 
structuri administrative naționale (ex. centralizate, 
descentralizate).

Cereri de informații

O autoritate dintr-o țară poate 
trimite o întrebare sau o ce-
rere de informații către o au-
toritate din altă țară (ex. pri-
vind o calificare profesională 
sau experiența în muncă).

Notificări și alerte

Autoritățile se pot informa reciproc 
cu privire la noile măsuri, restricții, 
riscuri sau evenimente (ex. noi 
tipuri de diplome pentru arhitecți).

Registre
Acestea le permit autorităților să 
păstreze și să consulte informații 
structurate, cum ar fi baza 
de date a licențelor de trans-
port de numerar sau reperto-
riul de registre aflat la dispoziția 
tuturor autorităților din IMI.

O autoritate din Regatul Unit are nevoie de mai multe informații 
despre calificările profesionale ale unui arhitect maghiar. Ea 
selectează întrebările pertinente, afișate în limba engleză. 
Autoritatea din Ungaria primește cererea cu întrebările și 
răspunsurile posibile, afișate în limba maghiară. Însă autori-
tatea din Regatul Unit va primi răspunsul în limba engleză.

Autoritățile din zona euro pot verifica dacă o societate implicată 
în  transportul transfrontalier de numerar în euro deține licența 
necesară.

Statele membre notifică Comisia și alte state membre cu pri-
vire la eventualele noi cerințe impuse prestatorilor de servicii.
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