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Domenii legislative și module IMI

Domenii legislative și module IMI
1. Caliﬁcări profesionale
1. Cereri de informații pentru a veriﬁca validitatea caliﬁcărilor de care dispun persoanele
interesate să exercite o activitate în țara dvs.
1. Cereri primite
2. Cereri trimise
2. Repertoriu de registre pentru a găsi un registru național al profesioniștilor (arhitecți,
contabili, ingineri etc.)
1. Registre on-line
2. Registre oﬀ-line
3. Notiﬁcări pentru a notiﬁca noi titluri de caliﬁcare pentru arhitecți și pentru profesioniștii
din domeniul sănătății
1. Arhitecţi
2. Asistenţi medicali
3. Farmacişti
4. Medici dentişti
5. Medici veterinari
6. Medici
7. Moaşe
4. Alerte pentru diplome falsiﬁcate, respectiv pentru interdicție sau restricție a dreptului de
a exercita profesia
1. Diplome falsiﬁcate
2. Alte profesii din domeniul sănătății
3. Asistenți medicali
4. Educația minorilor
5. Medici
6. Medici veterinari și asistenți veterinari
5. Cardul Profesional European
1. Aplicații
2. Notiﬁcări cu cerinţe privind documentele şi taxele, respectiv cerinţe privind
certiﬁcarea
1. Asistenți medicali generaliști
2. Farmaciști (formare de bază)
3. Ghizi montani
4. Fizioterapeuți
5. Agenți imobiliari
3. Registre cu documente-tip pentru cererile de obţinere a EPC
2. Servicii
1. Cereri de informații pentru a veriﬁca informațiile referitoare la o companie sau un
specialist din străinătate care dorește să presteze servicii în țara dvs.
2. Mecanism de alertă pentru a semnala o activitate a unui furnizor de servicii care ar putea
avea consecințe asupra sănătății, siguranței sau mediului
3. Repertoriu de registre pentru a găsi un registru național al furnizorilor de servicii (de ex.
registru al întreprinderilor, registru comercial) în orice țară din SEE
4. Notiﬁcări pentru a informa Comisia și statele membre pe marginea schimbărilor
intervenite în legislația privind furnizarea de servicii
3. Detașarea lucrătorilor
1. Cereri de informații pentru a face veriﬁcări asupra condițiilor de lucru ale lucrătorilor
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detașați în țara dvs.
4. Transportul de numerar în euro
1. Repertoriu pentru a veriﬁca detaliile autorizațiilor de transport de numerar în afara
granițelor
5. Permisul de conducere pentru mecanici de locomotivă
1. Cereri de informații pentru a veriﬁca valabilitatea unui permis de mecanic de locomotivă
și pentru a solicita o inspecție sau suspendarea unui permis
2. Notiﬁcări pentru a informa celelalte state membre și Comisia cu privire la o cerere de
inspecție sau de suspendare a unui permis
6. SOLVIT
1. Procesarea dosarelor - Cetățenii și întreprinderile pot transmite rețelei SOLVIT plângeri
referitoare la acțiunile autorităților naționale
7. Drepturile pacienţilor
1. Cereri de informații pentru a veriﬁca dacă specialiștii din domeniul sănătății au dreptul de
a profesa
2. Repertoriu de registre pentru a găsi un registru național al profesioniștilor din domeniul
sănătății (medici, specialiști etc.)
8. Comerţul electronic
1. Cereri de măsuri pentru a-i cere unei alte țări să ia măsuri speciﬁce la adresa unui
furnizor de servicii on-line, atunci când, de exemplu, pe site-ul său nu sunt respectate
cerințele generale de informare
2. Notiﬁcări pentru a notiﬁca măsurile pe care intenționați să le luați împotriva furnizorilor de
servicii on-line, cu sediul în altă țară
9. Achiziţii publice
1. Cereri de informații pentru a veriﬁca informațiile și documentele furnizate de societăți de
achiziții din alte țări europene
10. Restituirea bunurilor culturale
1. Cereri de informații
2. Notiﬁcări
3. Repertoriu de registre
11. Utilaje mobile fără destinație rutieră (Non-road mobile machinery - NNRM)
1. Notiﬁcări
2. Repertoriu de registre
12. Documente publice
1. Cereri de informații
2. Repertoriu de registre
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