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Comisia Europeană confirmă poziționarea peste media europeană a rezultatelor României pentru indicatorii de
performanță IMI – componenta Calificări Profesionale
Comisia Europeană publică anual, începând cu anul 2013, date statistice referitoare la funcționarea rețelei IMI, care pun în
evidență cei 5 indicatori de performanță pentru cererile de informații IMI – componenta Calificări Profesionale, modul coordonat de
către CNRED, și rezultatele României, în prezent acestea poziționându-se peste media europeană:

 Rapiditatea în acceptarea solicitărilor primite în decurs

 Rapiditatea în răspunsul la solicitări reprezintă

de o săptămână reprezintă procentul de solicitări acceptate din
numărul total al cererilor de informații primite de autoritățile
din România. Rezultatul din anul 2018 este 89%, acesta fiind cel
mai bun din ultimii 6 ani.

numărul mediu de zile în care au fost transmise răspunsurile,
calculat pentru toate cererile de informații pentru recunoașterea
calificărilor profesionale care au fost acceptate de autoritățile
din România. Cel mai bun rezultat s-a înregistrat în anul 2018 14 zile calendaristice.
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 Cererile de informații pentru care s-a răspuns la data

 Promptitudinea răspunsurilor reprezintă procentul de

convenită în IMI reprezintă procentul din numărul total
de cereri pentru care s-a răspuns în termenul acceptat de
autoritatea destinatară din România. Rezultatul din anul
2018 este 92%, de asemenea cel mai bun din ultimii 6 ani.

evaluări pozitive din numărul total de răspunsuri la
chestionar. 91% reconfirmă cel mai bun rezultat în 2018.

 Eforturile întreprinse reprezintă procentul de evaluări
pozitive din numărul total de răspunsuri la chestionar.
Rezultatul din anul 2018 este 94%, o nouă evoluție
pozitivă.
Ultimii doi indicatori IMI, respectiv 4 și 5, sunt
obținuți printr-un sondaj de măsurare a satisfacției
autorității competente solicitante care are în vedere un
chestionar facultativ pentru cererile de informații trimise
pentru următoarele domenii legislative: Calificări
profesionale, Servicii, Drepturile pacienților, Detașarea
lucrătorilor.
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Rezultatele anuale pentru cei cinci indicatori de
performanță IMI sunt preluate în raportarea pentru
fiecare țară din Tabloul de Bord al Pieței Interne care este
publicat de Comisia Europeană în luna iulie a anului
următor.
Graficele de mai sus prezintă evoluția indicatorilor
de performanță IMI din ultimii 6 ani, în contextul creșterii
volumului de cereri de informații gestionate de
autoritățile competente.
În comparație cu anul 2013, primul an pentru care
a fost realizată analiza comparativă a datelor statistice,
numărul anual al cererilor de informații gestionate de
autoritățile din România în domeniul calificărilor
profesionale a crescut cu 225%, respectiv de la 703 cereri
în 2013 la 1.586 cereri în 2018.

Pentru informații suplimentare, se pot consulta:
Statistica anuală IMI publicată de Comisia
Europeană:
http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/statistics/2013/12/index_ro.htm
(pentru a vizualiza ceilalți ani se utilizează meniul dropdown de sus, din partea dreaptă)
Tabloul de bord al pieței interne:
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/perform
ance_by_member_state/romania/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/archive/
Sinteza datelor statistice IMI PQ:
https://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=meniu:imi:s
tatistica

La nivel european, numărul total de cereri de
informații pentru recunoașterea calificărilor profesionale
în 2018 a fost de 16.254, iar în anul 2013 au fost
înregistrate 5.957 de cereri IMI PQ. Se remarcă astfel că
numărul de cereri de informații a crescut de aproape 3
ori.
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Asociația Europeană pentru Educație Internațională

Reprezentanții CNRED vor disemina bunele practici și

(EAIE) organizează periodic sesiuni de training pentru

cunoștințe furnizate de EAIE în cadrul sesiunilor regionale de

instituții de învățământ superior și autorități publice

instruire organizate pe parcursul acestui an pentru utilizatorii
IMI.

Asociația Europeană pentru Educație Internațională
(European Association for International Education - EAIE) a
organizat, în perioada 8 - 12 aprilie a.c., la Universitatea din
Bordeaux, Franța, o serie de sesiuni de training pentru
personalul din instituțiile de învățământ superior, dar și pentru
autoritățile publice sau private.
Reprezentanții CNRED au participat la cursul de formare
„The

credential

evaluator’s

toolkit:

detecting

fraud”

(Instrumentele evaluatorului de diplome: detectarea falsului),
ce s-a desfășurat în perioada 8 - 10 aprilie a.c., alături de
reprezentanți din alte centre omoloage, universități și instituții
private cu competențe în recunoașterea actelor de studii.
În cadrul cursului au fost prezentate modalități de
verificare a autenticității documentelor de studii, elemente de
identificare a actelor false, măsuri de prevenire a utilizării
acestora, precum și bune practici utilizate în procedurile de

Pentru informații suplimentare referitoare la sesiunile de

recunoaștere a diplomelor.

training organizate de EAIE, accesați:
https://www.eaie.org/training/autumn-academy-2019/programme.html
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Schimburile de informații în domeniul
recunoașterii calificărilor profesionale prin
intermediul Sistemului IMI

Sistemul de informare al pieței interne (IMI) este
un instrument on-line securizat și multilingv care
facilitează schimbul de informații între autoritățile
publice implicate în aplicarea în practică a legislației UE.
IMI ajută autoritățile să-și respecte obligațiile de
cooperare administrativă transfrontalieră în multiple
domenii legate de piața unică.
În prezent, IMI acoperă 56 de proceduri de
cooperare administrativă în 14 domenii diferite. IMI
poate fi adaptat cu un efort minim de dezvoltare, astfel
încât să acopere și alte domenii.

Instrumentarul IMI acoperă cele mai comune
proceduri de cooperare administrativă:
Cererile IMI sunt schimburi bilaterale între două
autorități competente
Notificările și alertele IMI sunt schimburi
multilaterale în care un stat membru poate împărtăși
informații cu alte state membre și/sau cu Comisia
Registrele IMI le permit autorităților să
împărtășească informații cu privire la un anumit
domeniu de politică într-o bază de date centralizată
Interfața publică le permite actorilor externi să
comunice cu autoritățile competente înregistrate în IMI
(de ex. să trimită cazuri SOLVIT și să depună cereri de
obținere a Cardului Profesional European - EPC).

Sistemul a reușit să modernizeze cooperarea
administrativă
transfrontalieră
și
să
faciliteze
funcționarea pieței unice în viața de zi cu zi. Deși
utilizatorii finali ai IMI sunt autoritățile publice
naționale, beneficiarii cooperării îmbunătățite sunt
întreprinderile și cetățenii.
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IMI a fost elaborat de către Comisia Europeană în
colaborare cu statele membre.
Primele schimburi de informații au avut loc în 2008. Între
timp, până în anul 2019 s-au realizat peste 150.000 de schimburi
de informații.

Schimburi de informații prin Sistemul IMI (2008-2018)
Cazuri GDPR
1%

Notificări
1%

Tip
omologare
NRMM
0%

Aplicații CPE
5%

Repertoriu de registre
1%

Regulamentul IMI, adoptat în octombrie 2012,
definește domeniul de aplicare în care poate fi utilizat
IMI, rolurile și responsabilitățile diferiților actori și
modul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
La nivel european, în prezent există peste 8.200 de
autorități înregistrate, cu peste 18.000 de utilizatori
înregistrați.
Dintre acestea, CNRED coordonează în cadrul Sistemului
IMI toate autoritățile competente pentru profesiile
reglementate în România, precum și alte autorități
relevante:
 87 Instituţii de învăţământ superior

Cazuri SOLVIT
19%

 42 Inspectoratele școlare județene din Romania
 42 Agenții Județene pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială
 9 Centre Regionale de Formare Profesională a

Cereri de informații
51%

Adulților
 42 Agenții Județene pentru Ocuparea Forței de
Alerte
22%

Tip omologare NRMM

Cazuri GDPR

Repertoriu de registre

Notificări

Aplicații CPE

Cazuri SOLVIT

Alerte

Cereri de informații

Muncă
 42 Direcţii de Sănătate Publică judeţene
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Cereri de informații
Cereri de informații IMI (2008-2018)
Atunci când o autoritate competentă are nevoie de o
informație de la un omolog din alt stat membru, aceasta poate

Servicii
5%

trimite o cerere de informații. Acest mecanism de schimb de

alte domenii
legislative
3%

informații utilizează liste de întrebări și răspunsuri deja traduse
în toate limbile oficiale ale UE. Există de asemenea posibilitatea
de a atașa documente. Doar autoritățile competente care sunt
implicate direct într-un schimb de informații au acces la

Detașarea
lucrătorilor
19%

conținut.
Volumul de cereri IMI a crescut de la 30 pe lună în 2008
la peste 1.350 pe lună în 2018.

Un exemplu de cerere de informații este atunci când un
profesor român dorește să își continue activitatea profesională
Calificări
Profesionale
73%

în Portugalia. Autoritatea portugheză trebuie să verifice
autenticitatea diplomei sale scanate. În acest caz, autoritatea
poate trimite o cerere de informații autorității sale omoloage din
România. Aceasta poate accepta cererea și trimite un răspuns
autorității portugheze. Datorită seturilor de întrebări și
răspunsuri deja traduse, ambele autorități pot comunica în
propria limbă.

Calificări Profesionale

Detașarea lucrătorilor

Servicii

alte domenii legislative
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Notificări

Alerte

Notificările sunt bazate pe schimburi de informații
multilaterale (unu către mai mulți) în care autoritățile pot
notifica una sau mai multe autorități competente și/sau Comisia
Europeană.

Alertele sunt bazate pe schimburi de informații
multilaterale (unu către mai mulți) în care autoritățile pot alerta
una sau mai multe autorități competente și/sau Comisia
Europeană.

De exemplu, Directiva privind recunoașterea calificărilor
profesionale prevede ca statele membre să notifice informații
referitoare la formarea profesională pentru profesiile
reglementate sectorial: arhitecți, asistenți medicali generaliști,
farmaciști, medici dentiști, medici veterinari, medici, moașe.

De exemplu, Directiva privind recunoașterea calificărilor
profesionale prevede ca statele membre să transmită alerte
referitoare la diplomele falsificate și la sancțiunile profesionale
pentru anumite profesii reglementate, iar Directiva privind
serviciile pe piața internă prevede ca statele membre să se
alerteze cu privire la posibile pericole la adresa sănătății și
siguranței oamenilor sau a mediului înconjurător cauzate în
prestarea de servicii.

Notificări IMI PQ (2013-2018)
medici
veterinari
1%

medici dentişti
3%

moaşe
1%
medici
36%

arhitecţi
56%

asistenţi
medicali
2%

farmacişti
1%
arhitecţi

asistenţi medicali

farmacişti

medici dentişti

medici veterinari

moaşe

medici

Alerte IMI PQ (2016-2018)
Medici veterinari și
asistenți veterinari

Diplome
falsificate
0%

Alte profesii
din domeniul
sănătății

Medici
18%

Educația minorilor
2%

Asistenți medicali
51%

Diplome falsificate

Alte profesii din domeniul sănătății

Asistenți medicali

Educația minorilor
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Cardul Profesional European

Aplicații pentru Cardul Profesional European (20162019)

Lansat în 2016, cardul profesional european (EPC –
European Professional Card) este prima procedură desfășurată
integral on-line și aplicabilă pe teritoriul UE prin care se poate
obține rapid recunoașterea calificărilor profesionale. Este o

Agent imobiliar
2%

Ghid montan
2%
Farmacist
10%

procedură mai ușoară, mai rapidă și mai transparentă decât
metodele

tradiționale

profesionale:

puteți

de

recunoaștere

urmări

on-line

a

calificărilor

evoluția

cererii

dumneavoastră și puteți reutiliza documente încărcate deja
pentru a depune cereri noi în alte țări.
Momentan, procedura CPE este utilizată pentru cinci
profesii: fizioterapeut, asistent medical generalist, farmacist,
ghid montan, agent imobiliar.
În cazul profesiilor de asistent medical generalist,

Asistent medical
generalist
28%

Fizioterapeut
58%

farmacist, fizioterapeut și ghid montan, vă recomandăm să
consultați paginile web ale autorităților competente pentru
aceste profesii.

Fizioterapeut
Ghid montan

Asistent medical generalist

Farmacist

Agent imobiliar

Pentru profesia de agent imobiliar, care nu este
reglementată în România, CNRED este autoritatea relevantă
pentru prelucrarea aplicației CPE.

În cazul celorlalte profesii se aplică procedurile standard
de recunoaștere a calificărilor.
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Anuarul de registre
Pentru informații suplimentare, se pot consulta:
Bazele de date IMI stochează informații specifice pentru
anumite arii legislative.
Un astfel de exemplu este anuarul de registre ținut de
autoritățile competente din întreg Spațiul Economic European.
Acest anuar este dotat cu funcții de căutare multilingve.
Conținutul unei astfel de baze de date poate fi accesat fie de un
grup restrâns de autorități competente fie de toți utilizatorii IMI.

Registrele IMI ale autorităților competente
(2011-2018)

•
Prezentarea
Europeană:
net/index_ro.htm

Sistemului IMI realizată de Comisia
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

•
Statistica anuală IMI publicată de Comisia Europeană:
http://ec.europa.eu/internal_market/iminet/statistics/2017/12/index_ro.htm (pentru a vizualiza ceilalți
ani se utilizează meniul drop-down de sus, din partea dreaptă)
•
Tabloul
de
bord
al
pieței
interne:
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_b
y_member_state/romania/index_en.htm
și
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/archive/
•

Sinteza

datelor

statistice

IMI:

https://cnred.edu.ro/imipqnet/doku.php?id=meniu:imi:statistica
Registre off-line
21%

Registre on-line
79%

Prima
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Raportul OECD Anticipând viitorul educației și al
profesiilor: direcții, date și desene

În contextul celei de-a 4-a Revoluții industriale,
Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare
(OCED), împreună cu organizația de caritate Educație și
Angajatori, cu sediul în Marea Britanie, au publicat, la
începutul anului 2019, raportul Anticipând viitorul educației și
al profesiilor: direcții, date și desene, care oferă o imagine
asupra felului în care copiii își văd propriul viitor și asupra
factorilor care, daca sunt înțeleși și utilizați corespunzător, îi
pot ajuta să își împlinească visele. Printr-o activitate susținută
din partea educatorilor și a liderilor din domeniul afacerilor,
copiii pot fi ajutați să își dezvolte calitățile necesare nu numai
să facă față dar și să profite de această revoluție.
Raportul este structurat în jurul a șase teme, fiecare
având la baza statistici fundamentate, și formulează o serie de
întrebări legitime:
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1.

Globalizarea: cum pot pregăti sistemele de educație

5.

Învățarea pe tot parcursul vieții: Trebuie să devină

afluxul de elevi care vin din medii, clase socio-economice și

obligatorii anumite forme de învățare pe tot parcursul vieții?

culturi diferite? Sunt capabile sistemele de educație și piața

Trebuie să fie considerată un drept învățarea pe tot parcursul

muncii să recunoască studiile anterioare și calificările?

vieții?
6.

2.

Colaborare și cooperare: într-o lume în care cei mai

Securitatea mediului: cum îi pot ajuta sistemele de

mulți oameni care provin din culturi diferite trebuie să

educație pe tineri să conștientizeze legătura dintre deciziile pe

colaboreze, sistemele de educație au obligația să îi ajute pe

care le iau zilnic și consecințele pe termen lung, nu doar pentru

tineri să învețe cum să aprecieze o serie de idei și perspective –

ei, ci și pentru întreaga societate? De ce tipuri de profesii are

dintre care unele pot fi foarte diferite de cele proprii?

nevoie o economie sensibilă din punct de vedere al mediului, și
care este cea mai bună modalitate de pregătire a elevilor pentru
ele?
3.

Digitalizarea: Care sunt mijloacele și competențele

digitale de care au nevoie cetățenii pentru a naviga prin
democrațiile ”digitale”? Cetățenia digitală este diferită de
forma ei tradițională?
4.

Cea de-a 4 Revoluție industrială: Educația încurajează

și apreciază creativitatea necesară pentru a fi inovativ?
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Desenele din acest raport au fost realizate pentru
sondajul Să desenăm viitorul (Drawing the Future), efectuat în
2017, în care 20.000 de elevi, cu vârstele cuprinse între 7 și 11
ani, din mai multe țări, au desenat imaginea profesiei pe care
vor să o urmeze când vor fi mari.
Rezultatele sondajului arată o mare diferență între piața
muncii așa cum și-o imaginează elevii acum și previziunile
economice pentru viitor. Autorii precizează că nu există nimic
în comun între aspirațiile privind cariera și cerințele de pe piața
muncii. Această constatare este un motiv pentru a pune accent
pe educație la locul muncii, educație tehnică, ucenicie, stagii de
practică și muncă în folosul comunității, care să răspundă
nevoilor economice.
Raportul se încheie cu convingerea că va genera multe
discuții generate de una dintre cele mai mari temeri ale
oamenilor, și anume, preconizarea că, în viitor, inteligența
artificială a calculatoarelor va fi asociată cu abilitățile cognitive,
sociale și emoționale ale oamenilor pentru a educa oameni de
primă clasă, și nu roboți de clasa a doua.

http://www.oecd.org/education/Envisioning-the-future-of-education-and-jobs.pdf
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