
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Europe și CNRED – parteneri în mobilitatea academică și inserția profesională la nivel 

european 

În data de 5 octombrie a.c., a avut loc virtual, în România, Roadshow-ul digital Your Europe, la care au 

fost invitați să participe Coordonatorul național al Portalului Digital Unic - Autoritatea pentru 

Digitalizarea României și CNRED...                                    citește mai mult.... 

CNRED continuă digitalizarea serviciilor prin implementarea codului QR 

CNRED a pus la dispoziție, din anul 2020, tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic 

electronic, recunoașterea online a diplomelor de studii obținute în străinătate și autentificarea online a 

diplomelor de studii superioare pentru cei care pleacă în străinătate. În continuarea preocupării de a 

dezvolta instrumente care să faciliteze legătura între offline și online.....                   citește mai mult.... 

     Numărul 34 – Octombrie 2021 

Suplimentul la diplomă în format digital -  o realitate în sistemul de învățământ superior din Europa 

Eliberarea suplimentului la diplomă în format digital devine, treptat, o necesitate în spațiul european al 

învățământului superior în vederea promovării, printre altele, a mobilității academice și/sau 

profesionale prin facilitarea recunoașterii calificărilor de nivel universitar.              

           citește mai mult.... 

 

Cum sunt influențate planurile de a studia în străinătate de pașaportul de vaccinare, noile variante de 

COVID-19 și vaccinuri 

Studenții internaționali au așteptat destul de mult pentru a se întoarce în țările în care au ales să 

studieze. De la debutul pandemiei, călătoriile internaționale au fost limitate, iar campusurile au fost 

nevoite să își închidă porțile.                         citește mai mult.... 
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CNRED continuă digitalizarea serviciilor prin 

implementarea codului QR 

 
 

CNRED a pus la dispoziție, din anul 2020, tuturor celor 

interesați, prin Punctul de Contact Unic electronic, 

recunoașterea online a diplomelor de studii obținute în 

străinătate și autentificarea online a diplomelor de studii 

superioare pentru cei care pleacă în străinătate. 

În continuarea preocupării de a dezvolta instrumente 

care să faciliteze legătura între offline și online, CNRED a 

implementat recent codul QR pe documentele de 

recunoaștere a studiilor.  

Puteți utiliza Codul QR pentru a vă conecta la modulul 

Verificare stadiu dosar de pe site-ul CNRED - 

https://cnred.edu.ro/ro/dosare/ - unde puteți 

verifica/confirma autenticitatea documentului emis de 

CNRED.  

Codul QR se poate scana cu ajutorul diferitelor aplicații 

existente pe telefoanele mobile. Majoritatea acestor aplicații 

sunt gratuite, iar tot ce aveți de făcut este să instalați una 

dintre acestea pe telefon și să scanați QR codul pe care îl 

doriți; datele codate în QR code vor fi automat încărcate în 

telefonul dumneavoastră. 

 

 

Modulul Verificare stadiu dosar poate fi utilizat și pentru 

a vă informa cu privire la etapa în care se află solicitarea 

dumneavoastră de recunoaștere.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Ministerul Educației -  Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor  2021    www.cnred.edu.ro   cnred@edu.gov.ro   tel: 021 405 56 59     fax: 021 313 10 13  

https://edirect.e-guvernare.ro/
https://cnred.edu.ro/ro/dosare/
http://www.cnred.edu.ro/
mailto:cnred@edu.gov.ro


Prima 

pagină 

Your Europe și CNRED – parteneri în 

mobilitatea academică și inserția profesională la 

nivel european 

 

În data de 5 octombrie a.c., a avut loc virtual, în 

România, Roadshow-ul digital Your Europe, la care au fost 

invitați să participe Coordonatorul național al Portalului 

Digital Unic - Autoritatea pentru Digitalizarea României și 

Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea 

Diplomelor (CNRED), cărora li s-au alăturat ”influencerii” 

aleși pentru a relata ”povești personale” trăite în spațiul 

european. 

Your Europe este portalul digital unic al UE dedicat 

cetățenilor unde pot fi găsite, în limba română, toate 

informațiile relevante necesare pentru a trăi, a studia, a lucra, 

a face cumpărături, a călători sau a face afaceri oriunde în UE. 

În cadrul Roadshow-ului, CNRED a fost prezentat ca 

exemplu de bune practici în ceea ce privește recunoașterea 

calificărilor profesionale, prin activitatea, permanent 

actualizată, de informare a publicului și prin utilizarea 

procedurilor online de recunoaștere prin Punctul de Contact 

Unic electronic, rezultat al implicării instituțiilor de 

învățământ superior și a autorităților competente pentru 

profesiile reglementate. 

CNRED oferă un sprijin constant, direct sau prin 

intermediul Your Europe, elevilor, studenților și  

profesioniștilor aflați în mobilitate care doresc să se 

informeze cu privire la recunoașterea academică și 

profesională. 

 

Roadshow-ul digital Your Europe poate fi urmărit 

accesând:  

https://www.facebook.com/CaleaEuropeana 
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Suplimentul la diplomă în format digital -  o 

realitate în sistemul de învățământ superior din 

Europa 

 

Eliberarea suplimentului la diplomă în format digital 

devine, treptat, o necesitate în spațiul european al 

învățământului superior în vederea promovării, printre altele, 

a mobilității academice și/sau profesionale prin facilitarea 

recunoașterii calificărilor de nivel universitar. 

În acest context, Centrul național de recunoaștere din 

Irlanda (NARIC Ireland) împreună cu omologii din Regatul 

Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (UK NARIC), 

Centrul Europass din Finlanda (National Europass Centre 

Finland), Centrul Europass din Irlanda (National Europass 

Centre Ireland) și Comisia Națională pentru Educație Continuă 

și Învățământ Superior din Malta (NCHFE Malta - National 

Commission for Further and Higher Education) implementează, 

prin programul Erasmus+, un proiect privind promovarea 

utilizării suplimentului la diplomă în format digital (”Aiding 

Digital Diploma Supplement Usage and Promotion” - ADDS UP). 

În acest sens, în cadrul proiectului, a fost realizat un 

chestionar la care au răspuns 350 de instituții de învățământ 

superior din Europa, din care 23 din Irlanda. Rezultatele 

acestui chestionar au relevat următoarele:  

- 32.02% dintre instituții eliberează deja 

suplimentul la diplomă în format digital, 

- 28.46% dintre respondenți intenționează să 

elibereze digital acest document și 

- 56.15% dintre instituții ar putea să elibereze 

suplimentul la diplomă în format digital. 

Formatul digital în care instituțiile de învățământ 

superior eliberează deja suplimentul la diplomă poate fi: 

- 41.18% - PDF,  

- 32.35% - PDF securizat, 

- 16.18% - platforma pentru diplome online 

(online digital credentials platform) și 

- 5.88% -  sistemele proprii ale instituții de registre 

ale studenților (institution’s own student records system)   

- 4.41% - alte sisteme. 
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 Cum sunt influențate planurile de a studia în 

străinătate de pașaportul de vaccinare, noile 

variante de COVID-19 și vaccinuri 

Studenții internaționali au așteptat destul de mult 

pentru a se întoarce în țările în care au ales să studieze. De la 

debutul pandemiei, călătoriile internaționale au fost limitate, 

iar campusurile au fost nevoite să își închidă porțile.  

Totuși, cercetările care au dus la o mai bună înțelegere a 

virusului și apariția vaccinurilor au permis, într-o oarecare 

măsură, reîntoarcerea pentru continuarea studiilor; dovada de 

vaccinare, auto-izolarea și testele negative COVID-19 sunt 

acum parte a vieții de student internațional.  

Raportul companiei Quacquarelli Symonds, furnizor de 

analize și informații privind sectorul învățământului superior 

la nivel global - publicat în luna august a.c., ca urmare a 

sondajului, aflat încă în desfășurare, efectuat în rândul 

studenților internaționali, despre impactul pandemiei asupra 

activității academice - prezintă noi rezultate care pot fi utile 

instituțiilor de învățământ superior să înțeleagă mai bine 

provocările și îngrijorările studenților. 

Iată ce puteți afla din acest raport: 

- părerile studenților internaționali despre pașaportul 

de vaccinare, 

- dacă succesul campaniei de vaccinare în țara de 

origine influențează decizia de a studia în străinătate, 

- dacă studenții internaționali sunt îngrijorați de 

apariția noilor variante de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://info.qs.com/rs/335-VIN-

535/images/QS_AUG21_COVID%20REPORT_Draft-v2.4.pdf  
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