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1 Introducere 

Acest document explică modul în care se poate utiliza Sistemul de informare al pieței 
interne (IMI) pentru a face schimb de cereri de informații între două autorități 
competente. 

1.1 Sistemul IMI 

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este un instrument securizat și multilingv de 
schimb de informații online. A fost elaborat pentru a facilita schimbul de informații între 
administrațiile publice din SEE și instituțiile și organismele europene implicate în 
punerea în aplicare a legislației UE. 

Pentru mai multe informații privind terminologia și utilizarea sistemului IMI (conectare, 
căutare, traducere și generare de rapoarte, asistență etc.), vă rugăm să consultați 
Manualul utilizatorului IMI disponibil pe site-ul IMI: 
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/. 

1.2 Cadrul juridic 

Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1024/2012 privind IMI precizează că 

sistemul este utilizat pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter 

personal, între actorii IMI și pentru prelucrarea informațiilor respective în următoarele 

scopuri: 

(a) cooperarea administrativă necesară în conformitate cu actele 

enumerate în anexă; 

(b) cooperarea administrativă care face obiectul unui proiect-pilot desfășurat 

în conformitate cu articolul 4.  

 

Astfel, IMI:  

 furnizează seturi de întrebări și răspunsuri traduse în prealabil, bazate pe 

legislația UE corespunzătoare. 

 le oferă utilizatorilor posibilitatea de a atașa documente și de a gestiona cererile 

de informații în curs. 

  

http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
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1.3 Fluxul de lucru (etape-cheie) 
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2 Crearea și trimiterea cererilor 

2.1 Elaborarea unui proiect de cerere 

1. În secțiunea „Meniu” din partea stângă a ecranului, faceți clic pe CERERI (noi) 

Creare cerere.  

Pot fi enumerate mai multe formulare de cerere, în funcție de drepturile 

dumneavoastră de acces. Selectați-l pe cel relevant pentru domeniul de acțiune în 

cauză (de exemplu, drepturile pacientului, calificări profesionale etc.). 

2. Pentru a începe crearea unei cereri, deschideți tabul Rezumatul cererii. 

 

La fel ca în cazul tuturor schimburilor de informații în IMI, cererile sunt 

introduse și afișate într-o serie de taburi sau ecrane.  

În IMI, toate câmpurile obligatorii din formulare sunt marcate cu un 

asterisc: 

 Câmpurile marcate cu un asterisc roșu ( *) trebuie completate înainte de 

a putea trece la tabul următor și, în final, înainte de a salva proiectul. 

 Unele câmpuri sunt marcate cu un asterisc portocaliu ( *). Chiar dacă 

nu completați aceste câmpuri, veți putea salva proiectul pentru a-l 

finaliza ulterior, dar nu îl puteți trimite. 

Pe lângă informațiile cerute în formular, va trebui să furnizați întotdeauna 

următoarele date: 

 Selectați destinatarul cererii. Faceți clic pe funcția de căutare și introduceți 

criteriile de căutare: selectați țara unde ar trebui trimisă cererea și precizați orice 

alte criterii cunoscute, cum ar fi o parte a numelui sau orașul. Sistemul prezintă 

toate autoritățile care corespund criteriilor specificate și care au acces la modulul 

legat de formularul de cerere de informații în cauză.  

o Pentru a vizualiza datele unei autorități specifice afișate în rezultatele 

căutării, faceți dublu clic pe rândul relevant, iar în IMI se va deschide un 

tab nou care prezintă toate datele referitoare la autoritate. Apoi puteți 

verifica datele pentru a stabili dacă aceasta este autoritatea competentă 

să răspundă la cererea dumneavoastră. 

o Pentru a confirma selectarea destinatarului, faceți clic pe Selectați, 

deasupra listei. 

 Stabiliți un termen-limită pentru cerere, introducând numărul de zile 

calendaristice în care trebuie să se primească un răspuns. Menționăm că, 

atunci când acceptă cererea, autoritatea destinatară va putea introduce numărul 

de zile calendaristice în care preconizează că va furniza un răspuns. Numărul de 

zile indicat de autoritatea destinatară determină eventualul termen-limită al 

cererii.  

3. Bara de instrumente din colțul din dreapta sus al paginii vă va ghida de-a lungul 

procedurii de creare a unei cereri. Faceți clic pe Înainte pentru a trece la următorul 

tab. 
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4. Furnizați cel puțin informațiile obligatorii marcate cu un asterisc roșu în taburile 

respective. 

Informațiile necesare pentru completarea proiectului variază în funcție de tipul de 

cerere de informații. 

În general, trebuie mai întâi să furnizați detalii cu privire la obiectul cererii, de 

exemplu un profesionist, un prestator de servicii sau o altă entitate. Apoi selectați 

întrebările legate de obiectul cererii.  

 

o În funcție de domeniul de acțiune, selectați tipul de cerere. 

o În cazul în care un tip de cerere include mai multe întrebări, acestea vor 
fi enumerate într-o grilă/fereastră. Dacă este disponibilă o gamă foarte 
largă de întrebări, acestea sunt grupate pe categorii și prezentate în mai 
multe taburi.  

o Pentru unele întrebări, trebuie să furnizați detalii suplimentare (de 
exemplu, o profesie). După selectarea unei întrebări din listă, verificați 
partea de jos a ferestrei pentru a vedea dacă trebuie furnizate detalii 
suplimentare pentru întrebarea respectivă. 

o Fiecare tab al cererii/tab cu întrebări vă permite să furnizați anexe 
și informații suplimentare referitoare la întrebările selectate (adică 
referitoare la conținutul tabului). 

 

Dacă încercați să treceți la tabul următor fără a furniza datele obligatorii sau dacă 

datele nu trec de verificările de validare, sunt afișate mesaje de eroare într-o 

fereastră din partea din stânga sus a ecranului, iar câmpurile cu erori sunt 

evidențiate cu roșu. Puteți închide lista cu mesaje de eroare dacă vă împiedică să 

vedeți ecranul și să o redeschideți trecând cu mouse-ul peste semnul de alertă. 

5. După ce ați furnizat toate informațiile obligatorii în toate taburile, faceți clic pe Creare 

în bara de instrumente. Cererea dumneavoastră este salvată ca proiect. 

Dacă nu ați furnizat informații pentru toate câmpurile marcate cu un asterisc 

portocaliu (*) și încercați să salvați proiectul „incomplet” (adică faceți clic pe Creare), 

veți primi un mesaj de avertizare. În fereastra pop-up, faceți clic pe Da pentru a salva 

proiectul incomplet sau pe Nu dacă doriți să completați o parte din câmpurile 

evidențiate înainte de a salva.  

2.2 Finalizarea unui proiect de cerere  

Încă puteți modifica toate informațiile salvate în proiectul de cerere. Printre acțiunile 

propuse în acest stadiu, se numără: 

 Șterge proiectul, care va elimina definitiv cererea dumneavoastră din baza de 

date IMI; 

 Scrie, care vă permite să treceți prin toate taburile cererii și să modificați sau să 

adăugați date. În cererile care includ liste de întrebări, este posibil să se selecteze 

întrebări suplimentare și să se elimine întrebările selectate anterior.  

 Adăugați documente justificative suplimentare la cererea dumneavoastră și 

adăugați un mesaj pentru autoritatea destinatară în tabul Mesaje și anexe.  
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Odată ce o cerere a fost salvată, în primul tab se afișează un banner care 

prezintă informații esențiale, cum ar fi numărul cererii, statutul acesteia, 

precum și autoritatea solicitantă și autoritatea destinatară. 

Informații suplimentare cu privire la cerere sunt disponibile, de asemenea, în 

tabul Informații privind gestionarea, care apare doar după crearea 

proiectului de cerere. Include următoarele informații: 

o Număr de înregistrare: un număr unic de identificare a cererii în sistem 
(de exemplu, 63351) 

o Statut: stadiul actual al cererii (de exemplu, proiect) 
o Istoric: lista acțiunilor întreprinse asupra cererii, cu menționarea 

utilizatorului, a orei și a datei 
o Autoritatea solicitantă și autoritatea destinatară: detalii privind 

autoritățile implicate în schimbul de informații. 
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2.3 Trimiterea cererii 

După ce ați finalizat cererea, faceți clic pe Trimite în bara de instrumente. Faceți clic pe 

Da pentru a confirma că doriți să o trimiteți. 

Rețineți că nu veți putea trimite cererea dacă aceasta este încă incompletă, și anume dacă 

nu sunt completate toate câmpurile marcate cu un asterisc portocaliu. Dacă încercați să 

trimiteți o cerere incompletă, veți primi un mesaj de eroare, iar sistemul va evidenția 

câmpurile în care lipsesc informații. În acest caz, trebuie mai întâi să modificați cererea și 

să furnizați informațiile lipsă. 

Cererea este acum în stadiul în curs de acceptare. Aceasta înseamnă că este la latitudinea 

autorității destinatare selectate să transmită cererea unei alte autorități relevante din 

același stat membru sau să o accepte și să furnizeze un răspuns. 

 Dacă autoritatea dumneavoastră este asociată cu mai mulți coordonatori, vi se va 

solicita să selectați coordonatorul relevant.  

 În cazul în care cererile autorității dumneavoastră trebuie aprobate de către 

coordonator, coordonatorul va fi notificat prin e-mail cu privire la necesitatea 

aprobării cererii, înainte ca aceasta să îi fie transmisă destinatarului. 

 Dacă cererile autorității dumneavoastră nu trebuie aprobate de către 

coordonator, un e-mail le va fi trimis imediat utilizatorilor din autoritatea 

destinatară selectată, informându-i că au primit o nouă cerere. 

2.4 Modificarea sau retragerea unei cereri 

Odată ce ați trimis o cerere, nu o veți mai putea șterge. Cu toate acestea, puteți furniza 

informații suplimentare prin intermediul tabului Mesaje și anexe. Dacă ați făcut greșeli 

grave în cerere sau dacă nu mai aveți nevoie de informațiile solicitate, puteți retrage 

cererea făcând clic pe butonul Retrage din bara de instrumente. Când retrageți o cerere, 

vi se va solicita să prezentați o justificare. 
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3 Gestionarea cererilor primite 

3.1 Deschiderea unei cereri primite 

Există 4 modalități de a deschide cererile primite: 

 Faceți clic pe Interfață, apoi pe Cereri care urmează să fie acceptate. Selectați un 

element din lista cu rezultatele căutării. 

 În secțiunea „Meniu” din partea stângă a ecranului, faceți clic pe CERERI (noi) 

Caută după formular.  

Se vor afișa mai multe formulare de cerere, în funcție de drepturile dumneavoastră de 

acces. Selectați-l pe cel relevant pentru domeniul de acțiune în cauză (de exemplu, 

drepturile pacientului, calificări profesionale etc.). 

De aici puteți rafina criteriile de căutare pentru a include cererile cu statutul în curs 

de acceptare, care vor fi afișate după ce faceți clic pe „Căutare” în bara de instrumente 

din dreapta. 

 În secțiunea „Meniu” din partea stângă a ecranului, faceți clic pe CERERI (noi) 

Caută toate formularele.  

Utilizați această opțiune doar pentru căutări simple, de exemplu pentru a căuta o 

cerere pe baza numărului de intrare în IMI sau a datei la care a fost trimisă. 

 Faceți clic pe linkul către intrarea respectivă, inclus în e-mailul de notificare pe care îl 

veți primi în mesageria dumneavoastră de fiecare dată când vi se trimite o cerere. 

Când deschideți cererea, va fi afișat tabul Rezumatul cererii.  

Nu există posibilitatea de a vedea datele cu caracter personal sau de a deschide 

documentele anexate decât după acceptarea unei cereri. Astfel se garantează faptul că 

datele cu caracter personal sunt partajate numai pe baza principiului necesității de a 

cunoaște. 

3.2 Acceptarea unei cereri 

Dacă sunteți autoritatea responsabilă cu prelucrarea cererii, faceți clic pe butonul 

Acceptă din bara de instrumente. 

Când acceptați cererea, vi se solicită să introduceți numărul de zile calendaristice în 

care estimați că veți oferi un răspuns la cerere. Când faceți acest lucru, trebuie să țineți 

cont de numărul de zile pe care autoritatea solicitantă vi-l poate pune la dispoziție pentru 

formularea unui răspuns, precum și de timpul scurs de la trimiterea cererii. Numărul 

maxim de zile variază în funcție de tipul de cerere de informații în cauză. 

Numărul de zile calendaristice în care estimați că veți oferi un răspuns va determina 

termenul-limită al cererii. 

Faceți clic din nou pe Acceptă în bara de instrumente pentru a continua. 

 

Numai după acceptarea unei cereri vă vor fi divulgate toate datele cu caracter 

personal ascunse anterior cu asteriscuri și veți putea descărca toate fișierele 

atașate. (Dacă nu acceptați o cerere, nu puteți descărca sau deschide anexele). 
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3.3 Redirecționarea unei cereri către o altă autoritate 

Dacă este evident că o cerere nu intră în sfera de competență a autorității dumneavoastră, 

trebuie să o Redirecționați fără întârziere autorității competente din statul 

dumneavoastră membru. Dacă autoritatea competentă nu este înregistrată în IMI, 

redirecționați apoi cererea unui coordonator care trebuie să contacteze și să înregistreze 

autoritatea relevantă.   

Puteți redirecționa o cerere și după ce ați acceptat-o. În acest caz, orice proiect de răspuns 

sau orice comentariu pe care l-ați introdus se va pierde. 

În momentul redirecționării, vi se va solicita să furnizați o justificare în acest sens. Odată 

ce ați redirecționat o cerere, nu mai aveți acces la aceasta. Autoritatea solicitantă va fi 

informată prin e-mail că cererea sa va fi tratată de o altă autoritate destinatară.  

Pentru aceasta: 

1. Când vizualizați cererea, faceți clic pe Redirecționare în bara de instrumente. 

2. Se va afișa fereastra de redirecționare a cererii. Aici trebuie să căutați autoritatea 

căreia îi va fi transmisă cererea. Faceți clic pe Căutare în colțul din dreapta sus. 

3. În câmpul de căutare a autorității, setați criteriile de căutare (dacă există) și faceți clic 

pe Căutare. 

4. Selectați autoritatea și apoi faceți clic pe Selectare deasupra listei. 

5. Utilizați caseta Justificare pentru a explica pe scurt de ce redirecționați cererea. 

6. Faceți clic pe Confirmă în colțul din dreapta jos. 

 

În cazul în care primiți o cerere, puteți verifica documentele anexate la aceasta 

înainte de a decide dacă cererea ar trebui redirecționată sau nu. Aceasta 

înseamnă că va trebui să acceptați cererea înainte de a o redirecționa. Pentru 

aceasta: 

 Urmați pașii enumerați în capitolul „Acceptarea unei cereri”. 

 Descărcați, deschideți și evaluați documentele anexate. Dacă decideți să 

redirecționați cererea, urmați pașii 1-6 de mai sus. 

3.4 Fragmentarea cererii 

În calitate de destinatar, puteți fragmenta cererile care includ mai multe întrebări afișate 

în așa-numitele grile/tabele de selecție a întrebărilor. Dacă puteți răspunde numai la 

unele întrebări din cerere, trebuie să obțineți informațiile solicitate de la autoritatea 

competentă din statul dumneavoastră membru, să fragmentați cererea sau să 

transmiteți întrebările relevante către o altă autoritate. 

Autoritatea solicitantă va fi informată prin e-mail că cererea sa a fost fragmentată și că 

unele întrebări vor fi tratate de o altă autoritate destinatară. 

De asemenea, puteți lua în considerare posibilitatea de a fragmenta o cerere pe categorii 

de întrebări la care puteți răspunde rapid și pe categorii de întrebări care vor necesita mai 

mult timp, selectând propria autoritate în calitate de autoritate destinatară pentru 

acestea din urmă. Astfel veți putea să răspundeți prompt la unele întrebări și să vă 

acordați mai mult timp pentru cele care necesită mai multe eforturi. 
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 Puteți redirecționa sau fragmenta o cerere și după ce ați acceptat-o. Se 

poate întâmpla să vă dați seama că cererea sau o parte a acesteia ar trebui 

să fie prelucrată de o altă autoritate, numai după ce deschideți un fișier 

anexat.  

 Aveți obligația de a furniza informațiile solicitate: dacă puteți răspunde 

doar la unele întrebări din cerere, trebuie să obțineți informațiile solicitate 

de la autoritățile relevante din statul dumneavoastră membru sau să 

fragmentați cererea și să trimiteți întrebările relevante unei alte autorități 

sau unui coordonator. 

3.5 Formularea răspunsului la o cerere 

După ce acceptați cererea, veți putea accesa detaliile aferente și documentele anexate. 

Întrebările pot fi afișate în mai multe taburi, în funcție de formularul în cauză.  

Atunci când sunteți gata să răspundeți la o cerere, faceți clic pe Editare răspuns. 

1. Răspundeți la întrebări. 

Întrebările la care trebuie să răspundeți vor varia în funcție de tipul specific de cerere. 

Va trebui să răspundeți la toate întrebările din cerere. Pentru unele tipuri de cerere, 

cum ar fi cele privind calificările profesionale, întrebările pot fi prezentate în mai 

multe taburi.  

Pentru a răspunde la o întrebare, faceți clic pe aceasta, iar o fereastră se va afișa sub 

lista cu întrebări. Aici veți vedea din nou textul întrebării împreună cu câmpurile de 

răspuns disponibile. În funcție de întrebare, veți putea selecta din răspunsurile 

predefinite sau veți putea oferi răspunsuri sub formă de text liber. Unele răspunsuri 

pot genera întrebări suplimentare sau mai multe câmpuri care trebuie completate. 

(De exemplu, dacă indicați faptul că nu sunt disponibile informații, vi se va cere să 

furnizați o explicație.) Dacă răspunsul dumneavoastră generează alte întrebări, 

trebuie să răspundeți la fiecare dintre ele.  Puteți completa răspunsurile cu detalii și 

anexe suplimentare în secțiunea de sub întrebări și răspunsuri din partea de jos a 

tabului. 

2. După ce răspundeți, faceți clic pe Salvare în bara de instrumente.  

Dacă încercați să salvați cererea fără a răspunde la toate întrebările, vor apărea 

mesaje de eroare într-o fereastră din colțul din stânga sus al ecranului, iar taburile și 

întrebările fără răspuns vor fi evidențiate cu portocaliu. Puteți alege să ignorați 

avertismentele, iar dacă faceți clic pe DA în fereastra pop-up, salvați cererea chiar 

dacă ați răspuns doar la unele întrebări. Rețineți însă că nu veți putea să trimiteți 

răspunsul înainte de a răspunde la toate întrebările. 

3. În cele din urmă, faceți clic pe Trimitere răspuns.  

Dacă încercați să trimiteți răspunsul fără a răspunde la toate întrebările, vor apărea 

mesaje de eroare într-o fereastră din colțul din stânga sus al ecranului, iar taburile și 

întrebările fără răspuns vor fi evidențiate cu roșu. Nu veți putea să trimiteți răspunsul 

înainte de a răspunde la toate întrebările. În acest caz, luați notă de întrebările la care 

nu ați răspuns, faceți clic pe Editare răspuns și furnizați răspunsurile lipsă. 
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După trimiterea răspunsului, autoritatea solicitantă va putea vedea răspunsurile 

dumneavoastră. 

Cererea este acum în stadiul S-a trimis răspunsul – în curs de finalizare. Aceasta 

înseamnă că este la latitudinea autorității solicitante fie să accepte răspunsul și să închidă 

cererea, fie să solicite clarificări. 
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4 Solicitarea și furnizarea de clarificări 

4.1 Solicitarea de clarificări cu privire la răspuns 

Dacă, după consultarea răspunsului la o cerere, aveți nevoie de unele clarificări cu 
privire la răspunsurile primite, puteți trimite cererea înapoi autorității destinatare 
pentru ca aceasta să furnizeze informații suplimentare. Pentru aceasta: 

1. Atunci când vizualizați cererea, faceți clic pe Solicitare clarificări în bara de 

instrumente. 

2. În câmpul Justificare, solicitați clarificări și indicați întrebarea la care vă referiți. 

Faceți clic pe Confirmare. 

4.2 Răspunsul la o cerere de clarificare 

Atunci când primește o cerere de clarificare, autoritatea destinatară va fi notificată printr-

un e-mail care conține un link către intrarea în cauză. Cererea de clarificare va fi afișată, 

de asemenea, în Interfața utilizatorilor, la secțiunea Cereri pentru care trebuie 

formulat un răspuns. 

Ca autoritate destinatară, când deschideți cererea, trebuie să consultați clarificarea 

solicitată la secțiunea „Ultimele acțiuni întreprinse” din primul tab al cererii. Faceți clic pe 

rândul „Cerere de clarificare”, iar fereastra de dedesubt vă va arăta cine a întreprins 

acțiunea, precum și detaliile clarificării solicitate.  

Puteți furniza clarificările solicitate completând răspunsul dumneavoastră anterior în 

două moduri: 

 Faceți clic pe Editare răspuns și actualizați răspunsurile anterioare, oferind 

detalii suplimentare în partea de jos a tabului cererii/întrebărilor. 

 Adăugați un mesaj sau o anexă la cerere în tabul Mesaje și anexe.  

După ce ați furnizat clarificările necesare, faceți clic pe Trimitere răspuns în bara de 

instrumente. 

  



Acceptarea răspunsului și închiderea cererii 

Cereri de informații – Ghid de utilizare 14 
 

5 Acceptarea răspunsului și închiderea cererii 

Ca expeditor al unei cereri, veți fi informat prin e-mail atunci când a fost oferit un răspuns 

de către autoritatea destinatară. O copie a acestui mesaj este trimisă și pe adresa de e-

mail înregistrată pentru autoritatea dumneavoastră pentru modulul vizat.  

Verificați răspunsul și citiți eventualele comentarii și mesaje sub formă de text liber 

introduse de autoritatea destinatară. Răspunsul poate conține și documente anexate noi.  

Dacă ați consultat răspunsul la cererea dumneavoastră și sunteți mulțumit de acesta, 

acceptați-l fără întârziere. 

Pentru aceasta: 

1. Accesați Cererile care trebuie finalizate de pe interfață. 

2. Selectați elementul pe care doriți să îl închideți din lista rezultatelor căutării. 

3. Când vizualizați cererea, faceți clic pe Acceptare răspuns în bara de instrumente. 

Cererea are acum statutul Închisă. 
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6 Alte funcții generale pentru cereri 

6.1 Schimbul de informații privind o cerere deschisă: mesaje și anexe 

Cererile de informații au un tab Mesaje și anexe care permite atât autorității solicitante, 

cât și autorității destinatare să adauge mesaje și documente justificative (anexe) la cereri. 

Mesajele și documentele pot fi adăugate numai atunci când cererea este deschisă (adică 

în orice moment până când cererea este închisă).  

Mesajele sunt un mijloc util de comunicare între cele două autorități implicate. Imediat ce 

adăugați un mesaj la o cerere, utilizatorul din cadrul celeilalte autorități este notificat prin 

e-mail. Autoritatea solicitantă ar putea trimite un mesaj prin care să solicite informații cu 

privire la stadiul cererii. Când adăugați un mesaj, trebuie să selectați dintr-o listă 

predefinită cu tipuri de mesaje, iar apoi să introduceți mesajul dumneavoastră sub formă 

de text liber. 

De asemenea, pot fi adăugate documente justificative în orice moment și de oricare din 

cele două autorități implicate: atunci când adăugați un document, faceți clic pe „Încarcă 

fișierul”, iar la rubrica „Adaugă anexe”: 

 furnizați o denumire semnificativă care să indice conținutul documentului. 
Utilizați lista derulantă pentru a selecta limba în care ați furnizat denumirea.  

 selectați limba corectă pentru document (fișier), și anume limba utilizată în 
document. Aceasta poate fi diferită de limba în care ați furnizat denumirea. 

 Documentele nu pot fi mai mari de 20 MB, iar unele tipuri de fișiere, cum ar fi 
fișierele executabile, nu pot fi încărcate. 

6.2 Utilizarea traducerii automate pentru informațiile sub formă de text 

liber 

Orice informații furnizate sub formă de text liber sunt afișate în baloane text în dreapta. 
Acest text poate fi tradus automat printr-un serviciu conectat la IMI (eTranslation). 

Pentru a traduce individual câmpurile cu text liber, faceți clic pe baloanele de lângă text 
și selectați limba de traducere dorită. 

De asemenea, puteți traduce întregul text dintr-o cerere într-o singură etapă, utilizând 
funcția Tradu tot din bara de instrumente. Tot textul liber va fi tradus în limba în care 
utilizați IMI (și anume limba de sesiune afișată în colțul din dreapta sus al ecranului).   

De obicei, traducerile sunt afișate în câteva secunde, însă pot apărea întârzieri, în funcție 
de lungimea textului original și de numărul de câmpuri pentru care se solicită traducerea. 

6.3 Tipărirea unui schimb de informații 

Toate detaliile dintr-o cerere pot fi extrase într-un document PDF, cu sau fără semnătură 
digitală și în oricare dintre cele 22 de limbi oferite de IMI. Dacă nu aveți dreptul de a 
vizualiza datele cu caracter personal dintr-o cerere, fișierul PDF afișează asteriscuri în 
locul datelor cu caracter personal la fel ca pe ecran.   

Fișierele PDF generate sunt stocate 30 de zile în meniu, la secțiunea Rapoartele mele. 
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6.4 Reutilizarea datelor dintr-o cerere trimisă anterior 

Funcția Reutilizare date vă permite să utilizați conținutul unei cereri de informații 

preexistente pentru a crea o nouă cerere pentru același modul sau domeniu juridic. 

Pentru unele formulare, această funcție vă permite, de asemenea, să reutilizați datele în 

alt domeniu juridic. De exemplu, plecând de la o cerere privind calificările profesionale 

puteți crea o cerere în domeniul drepturilor pacienților și viceversa. 

Elementele comune ale celor două formulare pot fi copiate în noul formular, iar datele 

copiate pot fi modificate.  

Pentru aceasta: 

1. Deschideți cererea de informații pe care doriți să o utilizați ca bază pentru o nouă 

cerere de informații. 

2. Faceți clic pe Reutilizare date în bara de instrumente. 

3. Puteți începe crearea acestei noi cereri în tabul Rezumatul cererii, unele câmpuri 

fiind deja completate cu informațiile din cererea inițială. Puteți continua urmând 

instrucțiunile din secțiunea 2.1, etapa 2. 
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7 Resurse 

SITE-UL IMI: 

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

COORDONATORII NAȚIONALI IMI ȘI SERVICIILE NAȚIONALE DE ASISTENȚĂ: 

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

 

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

