
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandări pentru abordarea echitabilă a recunoașterii calificărilor prin asigurarea 

calității interne și externe în spațiul european al învățământului superior 

Centrul ENIC-NARIC Lituania împreună cu Agenția pentru Asigurarea Calității în 

Învățământul Superior din Lituania au organizat la Vilnius, în data de 22 mai a.c., la sediul 

Academiei de Științe a Lituaniei, Conferința finală a proiectului LIREQA...               citește mai mult.... 
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Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a organizat, la Târgu 

Mureș, cea de-a doua sesiune regională de instruire pentru utilizatorii IMI 

În perioada 6-7 iunie a.c., autoritățile înregistrate în Sistemul de Informare al Pieței Interne au 

participat la sesiuni de instruire pentru utilizatorii IMI, organizate de Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) în Amfiteatrul Medicină Legală al 

Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș.           citește mai mult.... 

  Numărul 6 – Iunie  2019 

Formarea și recunoașterea calificărilor, criteriu important în mobilitatea profesională 

la nivel european 

CNRED a participat în data de 4 iunie a.c., la Bruxelles, la un seminar organizat de către Comisia 

Europeană cu privire la analiza mobilității lucrătorilor europeni în cadrul UE, ale cărei rezultate 

au fost publicate în Studiul “Movement of skilled labour”.    citește mai mult.... 

Revizuirea regulilor de recunoaștere în Norvegia 

Agenția Norvegiană pentru Asigurarea Calității în Educație (NOKUT - the Norwegian Agency 

for Quality Assurance in Education) a publicat, la sfârșitul lunii mai a.c., raportul elaborat în 

urma implementării proiectului ORION, finanțat prin Programul Erasmus +.       citește mai mult.... 
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Formarea și recunoașterea calificărilor, criteriu 

important în mobilitatea profesională la nivel 

european 
 
 

CNRED a participat în data de 4 iunie a.c., la Bruxelles, 

la un seminar organizat de către Comisia Europeană cu privire 

la analiza mobilității lucrătorilor europeni în cadrul UE, ale 

cărei rezultate au fost publicate în Studiul “Movement of 

skilled labour”. 

Subiect pe Agenda UE privind competențele și rezultat 

al preocupării pentru înțelegerea fluxurilor și măsurilor 

implementate de Statele Membre pentru a menține sau atrage 

forță de muncă calificată, Comisia Europeană a comandat un 

studiu independent pentru a examina "mobilitatea creierelor", 

concentrându-se asupra persoanelor cu o pregătire școlară 

medie și superioară. Rezultatele studiului au fost publicate în 

luna noiembrie 2018.  

Datele colectate arată că fluxurile de mobilitate nu sunt 

echilibrate: în special, țările din Europa Centrală și de Est 

înregistrează un flux mai mare de emigranți decât imigranți. 

Aceste țări raportează efecte secundare negative temporare, în 

special dificultăți în identificarea persoanelor cu competențe 

adecvate pentru piața forței de muncă. Concomitent, în țările 

"de destinație", persoanele aflate în mobilitate ajung frecvent în 

situația de a ocupa un loc de muncă cu o calificare inferioară 

celei pe care o dețin, ceea ce poate fi justificat într-o anumită 

măsură prin lipsa de încredere în pregătirea dobândită în țara 

de origine. 

În cadrul seminarului au mai fost prezentate exemple de 

inițiative pentru atragerea sau menținerea forței de muncă 

calificată de către statele membre, multe dintre aceste inițiative 

concentrându-se pe măsuri de reintegrare a propriilor lucrători 

din diaspora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, consultați: 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20453&langId=mt 
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Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor a organizat, la Târgu Mureș, cea de-a 

doua sesiune regională de instruire pentru utilizatorii 

IMI 

 

În perioada 6-7 iunie a.c., autoritățile înregistrate în 

Sistemul de Informare al Pieței Interne au participat la sesiuni 

de instruire pentru utilizatorii IMI, organizate de Centrul 

Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) 

în Amfiteatrul Medicină Legală al Universității de Medicină, 

Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș. 

Reprezentanți ai instituţiilor de învăţământ superior, 

Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Agențiilor Județene pentru 

Plăţi şi Inspecţie Socială, Agențiilor Județene pentru Ocuparea 

Forței de Muncă, Direcţiilor de Sănătate Publică Judeţene și ai 

autorităților competente pentru profesiile reglementate au 

beneficiat, pe parcursul acestor zile, de instruire pentru 

utilizarea modulelor Sistemului IMI pentru recunoașterea 

calificărilor profesionale (cereri de informații, registre 

electronice, notificări, alerte privind diplome falsificate și 

sancțiuni profesionale), dar și în ceea ce privește Portalul 

Digital Unic și Punctul de Contact Unic electronic. 
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Tematica sesiunii de instruire a inclus:   

- Regulamentul UE nr. 1024/2012 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 

(„Regulamentul IMI”) privind cooperarea administrativă prin 

intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de 

abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei; 

- Regulamentul de punere în aplicare UE nr. 

983/2015 al Comisiei din 24 iunie 2015 privind procedura de 

eliberare a cardului profesional european și aplicarea 

mecanismului de alertă în temeiul Directivei 2005/36/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului; 

- Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European 

și Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 

calificărilor profesionale; 

- Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 

2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale; 

- Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea 

diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România;  

- Regulamentul UE nr. 2018/1724 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 2 octombrie 2018 privind 

înființarea unui portal digital unic (gateway) pentru a oferi 

acces la informații, la proceduri și la servicii de asistență și de 

soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului 

UE nr. 1024/2012. 

CNRED va continua seria sesiunilor regionale de 

instruire cu reprezentanții autorităţilor competente înregistrate 

în Sistemul IMI: 

• 19 - 20 septembrie 2019, Universitatea de 

Medicină și Farmacie din Craiova, 

• 23 - 25 octombrie 2019, Universitatea Politehnica 

din București. 
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Revizuirea regulilor de recunoaștere în Norvegia 

 

Agenția Norvegiană pentru Asigurarea Calității în 

Educație (NOKUT - the Norwegian Agency for Quality 

Assurance in Education) a publicat, la sfârșitul lunii mai a.c., 

raportul elaborat în urma implementării proiectului ORION, 

finanțat prin Programul Erasmus +.  

https://www.nokut.no/en/about-nokut/international-

cooperation/erasmus-projects/orion/ 

Unul dintre motivele care a fundamentat acest proiect 

este reprezentat de faptul că, în Norvegia, criteriile de 

recunoaștere nu au mai fost revizuite din anul 2003, cu excepția 

celor privind recunoașterea diplomelor de doctor care au fost 

actualizate în anul 2015. 

Ca și în România, recunoașterea diplomelor se 

realizează, ca regulă, la nivel central de către NOKUT, iar 

perioadele de studii se recunosc de către instituțiile de 

învățământ superior. 

În ceea ce privește criteriile aplicate în Norvegia în 

vederea recunoașterii diplomelor de nivel universitar și 

sintetizate, pentru fiecare ciclu de studii universitare prin 

proiectul ORION, atrage atenția, în mod deosebit, faptul că 

dovada susținerii disertației reprezintă o condiție obligatorie 

pentru recunoașterea diplomelor de master obținute în 

străinătate (The degree must comprise a piece of independent work). 
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Recomandări pentru abordarea echitabilă a 

recunoașterii calificărilor prin asigurarea calității 

interne și externe în spațiul european al 

învățământului superior 

 

Centrul ENIC-NARIC Lituania împreună cu Agenția 

pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior din 

Lituania au organizat la Vilnius, în data de 22 mai a.c., la sediul 

Academiei de Științe a Lituaniei, Conferința finală a proiectului 

LIREQA  “Linking Academic Recognition and Quality 

Assurance”, cu tema dezvoltarea de legături între 

recunoașterea academică și asigurarea calității și îmbunătățirea 

procedurilor de recunoaștere a diplomelor, perioadelor de 

studii și formării anterioare (non-formală și informală). 

Proiectul LIREQA, dezvoltat prin programul Erasmus + 

(Key Action 3), urmărește abordarea echitabilă a recunoașterii 

calificărilor prin asigurarea calității interne și externe, prin 

elaborarea unui set de recomandări, în vederea punerii în 

aplicare a standardelor și orientărilor revizuite pentru 

asigurarea calității în spațiul european al învățământului 

superior (Standardul și Instrucțiunea nr. 1.4. din Standards and 

Guidelines for Quality Assurance in the European of Higher 

Education Area, ESG), aprobate de miniștrii educației din 

Erevan în mai 2015. Standardele și orientările revizuite pentru 

asigurarea calității în spațiul european al învățământului 

superior vizează alinierea recunoașterii instituționale cu 

principiile Convenției de la Lisabona (LRC) și promovarea 

cooperării cu alte instituții, cu agențiile de asigurare a calității 

și cu centrele naționale ENIC / NARIC. 
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„1.4. Admiterea, progresul, recunoașterea și certificarea 

studenților 

Standard: instituțiile ar trebui să aplice în mod 

consecvent reglementări predefinite și publicate care să 

cuprindă toate fazele ciclului de viață al studentului, de ex. 

admiterea studenților, progresul, recunoașterea și certificarea. 

Instrucțiuni: <...> 

Recunoașterea corectă a calificărilor pentru 

învățământul superior, perioadele de studiu și învățarea 

anterioară, inclusiv recunoașterea învățării non-formale și 

informale, sunt componente esențiale pentru asigurarea 

progresului studenților în studiile lor, promovând în același 

timp mobilitatea. Procedurile adecvate de recunoaștere se 

bazează pe: 

• practica instituțională pentru recunoașterea 

conformității cu principiile de recunoaștere ale Convenției de 

la Lisabona (LRC); 

• cooperarea cu alte instituții, cu agențiile de asigurare a 

calității și cu centrul național ENIC / NARIC în vederea 

asigurării recunoașterii coerente în întreaga țară. " 

Potrivit LRC, procedurile și criteriile de recunoaștere ar 

trebui să fie transparente, coerente și de încredere și ar trebui 

să existe posibilitatea de a contesta decizia. Răspunsurile la 

sondajul instituțiilor de învățământ superior au relevat că, deși 

majoritatea instituțiilor de învățământ superior (80%) au o 

politică instituțională generală în ceea ce privește 

recunoașterea, doar jumătate dintre instituții au o procedură de 

recunoaștere clar stabilită și documentată, mai mult de 

jumătate din instituții (aproximativ 65%) au declarat că se 

aplică conceptul de “diferențe substanțiale”, principala 

abordare a recunoașterii în LRC și doar 59% oferă posibilitatea 

de a contesta decizia. 
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Recomandările rezultate fac trimitere la faptul că 

procesul de luare a deciziilor ar trebui să asigure coerența. Cu 

toate acestea, procedurile ar trebui să fie suficient de flexibile 

pentru a încorpora diverse cazuri speciale, cum ar fi refugiații 

sau persoanele aflate într-o situație similară refugiaților, cu 

documente insuficiente sau fără documente. În cazul în care 

instituțiile de învățământ superior externalizează părți ale 

serviciilor de recunoaștere către organismele externe, acestea ar 

trebui să se asigure că serviciile sunt furnizate în conformitate 

cu LRC, textele subsidiare, manualul EAR-HEI și alte 

instrumente dezvoltate de ENIC / NARIC. 

 

 

 

Textul recomandării poate fi accesat aici: 

http://www.skvc.lt/uploads/documents/files/Kita_infromacija/

Leidiniai/LIREQA_recommendations_final_version_web.pdf 
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