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1 Introducere 

1.1 Domeniu de aplicare și scop 

Pachetul privind mobilitatea, care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă ale 

conducătorilor auto, introduce norme speciale privind detașarea conducătorilor auto 

în transportul internațional și actualizează dispozițiile privind accesul la piața 

transportului rutier de mărfuri. Aceste noi norme ar asigura o mai bună aplicare a 

cerințelor privind detașarea în transportul rutier și, prin digitalizarea schimbului de 

informații odată cu utilizarea IMI, ar spori eficiența schimburilor de informații. Așa-

numitul pachet privind mobilitatea prevede utilizarea IMI pentru aplicarea normelor 

privind transportul rutier și constă în 3 tipuri diferite de schimb de informații:  

1. Obligația operatorilor economici de a depune declarații ale conducătorilor 

auto detașați în țara-gazdă/o modificare a Directivei 2006/22 (modulul 

„Transportul rutier – Declarația de detașare” din IMI) 

2. Schimbul de informații cu privire la modul în care o întreprindere îndeplinește 

criteriile de stabilire prevăzute în Regulamentul 1071/2009 (modulul 

„Transportul rutier – Condiții de stabilire” din IMI) 

3. Schimbul de informații privind interpretarea și aplicarea la nivel național a 

Regulamentului 561/2006 (armonizarea anumitor dispoziții ale legislației 

sociale referitoare la transportul rutier, modulul „Transportul rutier – Norme 

sociale” din IMI). 

Prezentul document este destinat schimbului enumerat la punctul 1 pentru 

utilizatorii părții din IMI privind schimbul de declarații de detașare, și anume 

autoritățile competente, și explică procesul de gestionare a declarațiilor de detașare 

depuse de operatorii de transport rutier prin intermediul interfeței publice conectate 

la IMI și prelucrarea ulterioară, după caz.  

Scenariile principale vizate sunt: 

 revizuirea și prelucrarea declarațiilor de detașare depuse de operatorii de 

transport prin intermediul interfeței publice 

 cererea de documente transmisă de statul membru gazdă către operatorul 

de transport/și solicitarea de asistență din partea statului membru de origine. 

 

1.2 Context juridic 

Directiva (UE) 2020/1057 stabilește norme sectoriale specifice pentru conducătorii 
auto detașați din domeniul transportului rutier, care trebuie luate în considerare în 
plus față de normele generale pentru lucrătorii detașați, astfel cum sunt prevăzute în 
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Directiva 96/71/CE și în Directiva 2014/67/UE. După cum se indică la articolul 1 
alineatul (11) litera (a) și la articolul 1 alineatul (11) litera (b), un operator de 
transport este obligat să depună o declarație de detașare la autoritățile competente 
ale statului membru în care este detașat conducătorul auto (țara-gazdă), utilizând 
interfața publică conectată la IMI, iar o copie a documentului trebuie păstrată de 
conducătorul auto și prezentată atunci când i se solicită. În conformitate cu 
articolul 1 alineatul (11) litera (c), autoritățile competente din statul membru gazdă 
pot solicita operatorului de transport documente după perioada de detașare, care ar 
trebui furnizate de operatorul de transport în termen de opt săptămâni. În situațiile 
în care operatorul de transport nu răspunde, autoritățile competente ale statului 
membru gazdă pot contacta statul membru de origine (țara în care este stabilit 
operatorul rutier, și anume de unde este detașat conducătorul auto în țara-gazdă) al 
operatorului de transport pentru a obține asistență în obținerea documentelor 
necesare. Statul membru de origine ar trebui să răspundă acestei cereri în termen de 
25 de zile lucrătoare de la transmiterea cererii.  

  

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/  

 

Atunci când vă conectați pentru prima dată, introduceți numele de utilizator și 

parola temporară care v-au fost puse la dispoziție în afara IMI prin intermediul unui 

e-mail automat după ce un utilizator al autorității dumneavoastră înregistrate sau un 

manager de acces v-a înregistrat în sistem. 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 sprijină gestionarea curentă a schimburilor de informații și oferă o imagine 

cuprinzătoare a tuturor declarațiilor, a cererilor primite recent și a cererilor 

https://webgate.ec.europa.eu/imi-net/
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actualizate recent. În cazul în care utilizatorul are acces la alte module din IMI, 

acestea vor fi, de asemenea, afișate în interfață. 

În meniul din partea stângă a ecranului puteți, printre altele:  

 căuta declarații de detașare 

 solicita documente 

 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 pentru 

același modul. 

 

 

3 Flux de lucru 
Acest schimb se axează pe utilizarea interfeței publice (conectată la IMI) de către 

operatorii de transport pentru depunerea declarațiilor de detașare, pe monitorizarea 

ulterioară și pe acțiunile necesare întreprinse de autoritățile naționale în IMI. 

Autoritățile competente pot utiliza IMI pentru a examina declarațiile de detașare 

depuse de operatorii de transport, pentru a solicita documente suplimentare/lipsă și, 

în cazul lipsei unui răspuns din partea operatorului, pentru a implica statul membru 

de origine în vederea asigurării de asistență în obținerea documentelor solicitate. 

Acest schimb permite comunicarea între statul membru gazdă și operatorul de 

transport, precum și între statul membru gazdă și statul membru de origine.  

 

3.1 Examinarea declarației de detașare 

După conectarea la IMI, noile declarații de detașare pot fi găsite în interfață, în 

secțiunea Declarații pentru transportul rutier. Alternativ, din meniul din stânga 

interfeței, selectați Postare declarații și faceți clic pe Căutare. Există două opțiuni din 

care se poate alege: 

DDTR – Declarații de detașare 

DDTR – Cerere de documente 

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

necompletate. 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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DDTR – Declarații de detașare (DDTR este acronimul pentru declarație de detașare în 

transportul rutier) este un registru care conține lista tuturor declarațiilor de detașare 

transmise statului dumneavoastră membru respectiv pentru care nu au fost 

solicitate documente. Fluxul de lucru DDTR – Cerere de documente sprijină cererea 

de documente, precum și schimbul de informații între operatorul de transport rutier 

și autoritățile în cauză. Acest lucru este explicat în detaliu în cadrul următoarelor 

secțiuni. 

Autoritatea competentă poate căuta declarația de detașare utilizând opțiunea 

Căutare și selectând criteriile de căutare din variantele de opțiuni afișate pe ecran. 

Căutarea se poate face pe baza criteriilor declarației de detașare (stadiu, data 

depunerii etc.), a criteriilor privind detaliile detașării (datele de începere și de 

încheiere preconizate, tipul de operațiuni etc.), a criteriilor privind operatorul de 

transport rutier (denumirea operatorului) sau a criteriilor privind conducătorul auto 

(numele conducătorului auto, date obținute cu ajutorul tahografului etc.). 

Deschideți declarația pe care doriți să o verificați solicitând documente din lista 

Căutare pentru a vizualiza detaliile detașării. Pagina declarației conține următoarele 

informații: 

Detalii privind detașarea – numărul declarației, țara de detașare, datele preconizate 

ale începerii și încheierii, tipul de transport și operațiunile. 

Detalii privind operatorul – denumirea operatorului, țara de înregistrare, codul TVA și 

numărul din registrul național al societăților, numărul licenței comunitare. 

Detalii privind managerul de transport –numele managerului de transport, date de 

contact, date privind certificatul de competență profesională. 

Detalii privind o altă persoană de contact – numele și datele de contact ale persoanei 

de contact; aceasta poate fi, de asemenea, managerul de transport. 

Detalii privind conducătorul auto – numele conducătorului auto, detalii privind locul 

de muncă, permisul de conducere și alte date privind documentul de identificare. 

Date privind vehiculul – numărul de înmatriculare al vehiculului. 

În cazul în care autoritatea-gazdă nu are întrebări cu privire la declarația de detașare, 

nu este necesară nicio acțiune suplimentară, iar declarația, care se află în stadiul  

Declarație depusă, trece în stadiul Declarație expirată după perioada de detașare. 
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3.2 Cerere de documente 

În cazul în care autoritatea competentă a statului membru gazdă are întrebări, 

aceasta poate solicita documente legate de declarație utilizând opțiunea Cerere de 

documente din IMI. Faceți clic pe butonul Cerere de documente din colțul din dreapta 

sus al paginii declarației și selectați DDTR – Cerere de documente. Se deschide un 

nou tab denumit Cerere de documente, care conține informații referitoare la cerere. 

Autoritatea poate alege tipurile de documente solicitate și perioada pentru care sunt 

solicitate documentele. Autoritatea poate alege unul sau mai multe documente din 

listă; CMR (scrisori de trăsură), înregistrări tahografice, fișe de salariu, contract de 

muncă, fișe de pontaj și dovada plății. 

Autoritățile pot furniza detalii suplimentare cu privire la documentele solicitate în 

tabul Comunicări. 

După ce autoritatea apasă butonul Salvare, cererea de documente este trimisă 

operatorului de transport rutier în cauză și acesta primește o notificare 

corespunzătoare cu privire la cerere. Această declarație este acum actualizată în 

interfață în secțiunea Cereri de documente în curs. Pentru fiecare document 

solicitat, se adaugă un tab suplimentar la cerere, în plus față de tabul Comunicări și 

tabul Informații privind gestionarea.  

Atunci când operatorul încarcă documentele solicitate utilizând interfața publică, 

documentele primite apar în taburile specifice documentelor din cerere. Odată ce 

toate documentele solicitate sunt primite și verificate, autoritatea poate face clic pe 

Confirmă furnizarea tuturor documentelor pentru a informa operatorul că toate 

documentele au fost primite și verificate. Acest lucru nu închide încă cererea în 

sistem. Pentru a edita și a răspunde la documentele primite, faceți clic pe Editarea 

rezultatului verificării. Autoritatea trebuie să facă clic pe fiecare tab și să examineze 

documentele furnizate făcând clic pe butonul Descărcare din dreptul documentului 

anexat. Pentru fiecare document primit, autoritatea trebuie să confirme dacă 

documentul este valabil și, în caz contrar, să furnizeze un motiv pentru care 

documentul nu corespunde cererii. Aceste informații nu sunt transmise operatorului 

de transport rutier. În aceste taburi suplimentare referitoare la documentele 

solicitate, autoritatea poate păstra o evidență a informațiilor furnizate, indiferent 

dacă au fost sau nu primite toate documentele solicitate și poate, de asemenea, să 

insereze comentarii cu privire la acestea în câmpul pentru text liber. Aceste taburi și 

comentarii sunt vizibile pentru toate autoritățile implicate ale statului membru. 

După examinarea documentelor primite, autoritatea poate furniza detaliile 

referitoare la verificarea documentelor în câmpul Rezultatul verificării din secțiunea 

Cerere de documente. După ce se face clic pe butonul Salvare, aceste informații sunt 

trimise operatorului de transport rutier în cauză. Rezultatul verificării conține 
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evaluarea finală a verificării efectuate de autoritate cu privire la declarația de 

detașare. 

Dacă autoritatea are nevoie de mai multe documente în plus față de cele deja 

solicitate sau primite, aceasta poate utiliza butonul Cerere de documente 

suplimentare din partea de sus. Acesta oferă o listă a documentelor care nu au fost 

încă solicitate, iar autoritatea poate alege documentele suplimentare necesare și 

face clic pe Salvare. Cererea de documente suplimentare a fost trimisă operatorului, 

care va primi o notificare corespunzătoare. 

În cazul în care operatorul de transport rutier nu furnizează toate documentele 

solicitate sau furnizează documente incorecte/nevalabile, autoritatea le poate 

solicita operatorului selectând Cerere de documente lipsă. Atunci când faceți clic, pe 

ecran apare o fereastră în care puteți selecta documentele care sunt incorecte sau 

nevalabile în secțiunea Justificare. Faceți clic pe Confirmare și cererea este trimisă, 

iar operatorul este notificat. 

IMI le oferă utilizatorilor posibilitatea de a retrage o cerere cu motivația 

corespunzătoare în cazul în care perioada de depunere a cererii este incorectă sau 

documentele nu mai sunt necesare sau din orice alt motiv, făcând clic pe butonul 

Retragere din partea de sus. Opțiunea de retragere este disponibilă numai pentru 

autoritatea care a creat cererea. 

 

3.3 Asistență din partea autorității din țara de origine 

Operatorii de transport rutier trebuie să furnizeze un răspuns la cererea de 

documente în termen de 8 săptămâni de la data cererii și, în cazul în care nu există 

niciun răspuns din partea operatorilor în acest interval de timp, statul membru gazdă 

poate solicita asistență din partea statului membru de origine. 

După încheierea celor 8 săptămâni, autoritatea statului membru gazdă este 

informată că acum are posibilitatea de a solicita asistență din partea autorității 

statului membru de origine al operatorilor de transport rutier. După încheierea 

perioadei de 8 săptămâni, un buton suplimentar Solicitare de asistență din partea 

autorității din țara de origine apare pentru autoritatea din statul membru gazdă cu 

privire la cererea de documente care poate fi utilizată pentru a implica autoritatea 

din statul membru de origine solicitând asistență pentru primirea documentelor 

solicitate care nu au fost furnizate de operatorul rutier. Faceți clic pe buton și se 

afișează o fereastră Solicitare asistență în care autoritatea din statul membru de 

origine trebuie selectată mai întâi cu ajutorul butonului Selectare și în care poate fi 

furnizată o justificare pentru cerere. Faceți clic pe Confirmare, iar stadiul declarației 
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este schimbat în Asistență solicitată din partea autorității din statul membru de 

origine. 

Autoritatea din statul membru de origine primește cererea aflată în stadiul Asistență 

solicitată din partea autorității din statul membru de origine și acum poate vizualiza 

declarația, cererile formulate pentru diferite documente și răspunsul la cerere 

înregistrat până în prezent din partea operatorului de transport rutier în cazul în care 

operatorul a furnizat oricare dintre documentele solicitate. Aceasta ar trebui să intre 

în contact cu operatorul de transport rutier în cauză în afara IMI pentru a colecta 

documentele solicitate pe baza cererii. Autoritatea din statul membru de origine 

trebuie să furnizeze un răspuns autorității din statul membru gazdă în termen de 25 

de zile de la data cererii. În cazul în care nu există un răspuns din partea autorității 

din statul membru de origine cu privire la cerere, se trimite un e-mail automat 

autorității din statul membru de origine, indicând expirarea termenului de 25 de zile. 

În cazul în care cererea rămâne deschisă în sistem mai mult de un an de la data 

creării, aceasta este închisă automat în sistem. 

Operatorul poate încărca documentele utilizând interfața publică direct sau poate 

ajunge la un acord cu autoritatea din statul membru de origine în care documentele 

să fie furnizate autorității din statul membru de origine (în afara IMI), iar autoritatea 

din statul membru de origine să încarce documentele direct în IMI în numele 

operatorului de transport rutier. Autoritatea din statul membru de origine poate 

utiliza butonul Încărcare document din partea de sus și poate selecta tipul de 

document și perioada aferentă documentului, pentru a încărca documentul ca 

răspuns la cerere. După ce se face clic pe butonul Încarcă fișierul, toate documentele 

sunt încărcate în taburile corespunzătoare ale cererii, iar autoritatea din statul 

membru gazdă primește o notificare cu privire la încărcare. Autoritatea din statul 

membru gazdă poate examina în continuare documentele încărcate de autoritatea 

din statul membru de origine și poate furniza rezultatul pozitiv al verificării făcând 

clic pe Trimitere rezultat. În cazul în care sunt necesare clarificări suplimentare 

înainte de închiderea cererii, autoritatea poate contacta operatorul sau autoritatea 

din statul membru de origine utilizând tabul Comunicări. După ce se face clic pe 

butonul Trimitere rezultat, cererea intră în stadiul Cerere închisă – Rezultatul 

verificării este notificat operatorului de transport rutier, iar operatorul de transport 

rutier este informat în consecință. 

 

3.4 Comunicări 

Tabul Comunicări conține secțiuni specifice destinate comunicării cu diferitele părți 

implicate în cerere: cu operatorul de transport rutier, autoritățile din țara-gazdă și 

autoritatea din statul membru de origine. 
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Schimb de mesaje cu operatorul de transport rutier – după cum sugerează 

denumirea, orice comunicare între autoritatea din statul membru gazdă și 

operatorul de transport rutier se realizează utilizând acest tab, iar înregistrările 

tuturor acestor comunicări sunt păstrate aici. Pentru a trimite un mesaj operatorului 

de transport rutier, faceți clic pe Trimite mesaj, alegeți scopul mesajului din meniul 

derulant și furnizați detalii suplimentare în câmpul cu text liber Mesaj. Faceți clic pe 

Trimite mesaj și mesajul este trimis în contul operatorului de transport rutier din 

interfața publică conectată la IMI. 

Mesaj între autoritățile din statul membru gazdă – această secțiune facilitează 

comunicarea între diferitele autorități ale statului membru gazdă. Această 

comunicare nu este vizibilă pentru operatorul de transport rutier. Implicarea mai 

multor autorități se întâmplă adesea, întrucât ar putea exista autorități diferite 

responsabile pentru diferitele documente solicitate operatorului de transport rutier. 

Mesaje între autoritatea din statul membru gazdă și autoritatea din statul membru 

de origine – această secțiune facilitează schimbul de informații între autoritățile din 

statul membru gazdă și cele din statul membru de origine implicate, iar aceste 

informații nu sunt vizibile pentru operatorul de transport rutier implicat în cerere. 

Această secțiune devine vizibilă atât pentru autoritatea din statul membru gazdă, cât 

și pentru autoritatea din statul membru de origine numai după solicitarea de 

asistență din partea autorității din statul membru de origine. Autoritățile pot face clic 

pe Adăugare comentariu, pot selecta tipul de comentariu și pot furniza detalii 

suplimentare referitoare la mesaj. Mesajul este trimis după ce faceți clic pe Salvare și 

este înregistrat în această secțiune a tabului. 

 

3.5 Informații privind gestionarea 

Tabul Informații privind gestionarea oferă un rezumat și istoricul tuturor acțiunilor 

întreprinse cu privire la cerere/declarație de către toate părțile implicate, împreună 

cu data și ora la care acestea au avut loc. Nu sunt necesare acțiuni în acest tab, 

acesta completându-se automat după fiecare acțiune. 

 

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

rugăm să consultați prezentarea PowerPoint (europa.eu). 

 

https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/_docs/training/how_to_create_report_en.pdf.
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5 Traducere automată  
Informațiile furnizate sub formă de text liber pot fi traduse prin intermediul unui 

serviciu de traducere automată. Pentru informații despre traducerea automată în 

IMI, vă rugăm să consultați următorul manual: 

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

net/training/new_training_material_en.html. 

 

6 Pentru mai multe informații și ajutor  
Serviciul național de asistență IMI vă stă la dispoziție pentru sprijin și informații 

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

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

