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 Un nou raport Eurydice analizează măsurile și politicile instituțiilor de învățământ 

din Europa, abordate pentru integrarea migranților în sistemele educaționale ale țării 

gazdă 

Raportul cartografiază politicile și măsurile din 42 de sisteme educaționale ale Rețelei Eurydice 

care acoperă următoarele domenii: guvernare, accesul la educație....                        citește mai mult.... 

 Noi proceduri electronice pentru verificarea documentelor oficiale 

Din data de 16 februarie 2019 se aplică în întreaga Uniune Europeană noile norme pentru 

reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine - 

Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 

privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a 

anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1024/2012                                                                                                                           citește mai mult.... 

 CNRED organizează, pe parcursul anului 2019, noi sesiuni de instruire a utilizatorilor 

Sistemului de informare al pieței interne – IMI 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor va organiza 4 sesiuni de instruire 

a utilizatorilor IMI înregistraţi, după cum urmează:                       citește mai mult.... 
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Un nou raport Eurydice analizează măsurile și 

politicile instituțiilor de învățământ din Europa, 

abordate pentru integrarea migranților în sistemele 

educaționale ale țării gazdă 

Raportul cartografiază politicile și măsurile din 42 de 

sisteme educaționale ale Rețelei Eurydice care acoperă 

următoarele domenii: guvernare, accesul la educație, limba, 

învățarea și sprijinul psiho-social, profesorii și directorii de 

școli. Această cartografiere se bazează pe datele calitative 

furnizate de Rețeaua Eurydice privind reglementările oficiale și 

recomandările privind integrarea studenților din mediul 

migrat în școlile din Europa. 

Noul raport examinează doar existența și conținutul 

regulamentelor și recomandărilor care privesc integrarea 

elevilor migranți în școli și nu reflectă dacă și în ce măsură 

politicile și măsurile analizate sunt puse în practică la nivel 

local / școlar, nici nu acoperă alte măsuri care ar fi putut fi 

introduse sub auspiciile autonomiei locale și / sau școlare. 

Integrarea elevilor proveniți din medii de migrație în 

școli, este un proces complex, care urmărește să ofere copiilor 

și tinerilor acces la o educație de calitate și să asigure procesul 

de învățare precum și sprijin social-emoțional necesar. În 

majoritatea sistemelor educaționale europene, copiii și tinerii 

proveniți din familii de migranți de vârstă școlară obligatorie 

au aceleași drepturi și obligații să participe la educație ca și cei 

născuți în țara gazdă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/integrating-students-migrant-

backgrounds-schools-europe-national-policies-and-

measures_en?fbclid=IwAR2Nsxs3jwekINoi5f48N_IJKCH2PJ9_J7Bg8iIG7BlJFsyP2FqkldFU45A 
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Noi proceduri electronice pentru verificarea documentelor oficiale 

 

 

Din data de 16 februarie 2019 se aplică în întreaga Uniune 

Europeană noile norme pentru reducerea costurilor și a 

formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de 

origine - Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea 

liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de 

prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea 

Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

1024/2012. 

Normele au fost propuse de Comisia Europeană în aprilie 2013, 

după ce s-a primit feedback din partea cetățenilor cu privire la 

existența unor proceduri îndelungate și dificile. Normele au 

fost adoptate în iunie 2016. Țările UE au avut la dispoziție doi 

ani și jumătate pentru a se adapta la noile simplificări. 

Cetățenii care locuiesc într-un alt Stat Membru din UE sau se 

mutau în România trebuiau să obțină o ștampilă pentru a 

demonstra că documentele lor oficiale sunt autentice.  
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Noile norme pun capăt mai multor proceduri birocratice: 

 documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naștere, de căsătorie sau 

de atestare a absenței cazierului judiciar) emise într-o țară a UE trebuie să 

fie acceptate ca autentice de către autoritățile altui stat membru, fără să fie 

necesară o ștampilă de atestare a autenticității; 

 regulamentul adoptat suprimă și obligația impusă cetățenilor de a furniza 

în toate cazurile o copie certificată și o traducere autorizată a 

documentelor lor oficiale. Cetățenii pot solicita un formular standardizat 

multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi 

prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale 

respective, care să fie atașat la acestea, evitându-se a stfel cerința traducerii 

lor; 

 Regulamentul stabilește garanții împotriva fraudei: în cazul în care o 

autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea 

unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu 

autoritatea emitentă din cealaltă țară a UE prin intermediul unei platforme 

IT existente, Sistemul de informare al pieței interne (IMI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor 

naționale privind recunoașterea conținutului și a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii. 

Pentru mai multe informații  

Documentele oficiale, inclusiv formularele multilingve, pot fi găsite pe portalul e-justiție 

Regulamentul privind documentele oficiale 
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CNRED organizează, pe parcursul anului 2019, noi sesiuni de instruire a utilizatorilor Sistemului de informare al 

pieței interne – IMI 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor va organiza 4 sesiuni de instruire a utilizatorilor IMI înregistraţi, 

după cum urmează: 

 09 – 10 mai 2019 – în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași; 

 06 – 07 iunie 2019 - în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș; 

 19 – 20 septembrie 2019 – în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova; 

 23 – 25 octombrie 2019 – în cadrul Universtății Politehnice din București. 

La sesiunile de instruire vor fi invitați să participe utilizatorii desemnați 

de către instituțiile de învățământ superior din România, Inspectoratele Școlare 

Județene, Direcțiile de Sănătate Publică, Agențiile Județene de Ocupare a Forței 

de Muncă, Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială, precum și 

utilizatorii desemnați de către Autoritățile Competente pentru profesiile 

reglementate în România. 

Participanți vor beneficia de instruirea furnizată de experții CNRED, 

coordonatori IMI pentru recunoașterea calificărilor profesionale, respectiv: cereri 

de informații, registre electronice, notificări, alerte privind diplome falsificate și 

sancțiuni profesionale, Cardul Profesional European, Baza de date europeană 

pentru profesiile reglementate (RegProf) și de reprezentanții Agenției pentru 

Agenda Digitală a României.  
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