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Baza de date RegProf

Baza de date RegProf
Pentru instruirea referitoare la RegProf - http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ - se pot
face următoarele demonstrații practice:
1. Consultarea site-ului public RegProf
2. Conectarea utilizatorilor
3. Actualizarea bazei de date europene cu profesiile reglementate în statele membre UE

1. Consultarea site-ului public RegProf
Formularul de căutare a profesiilor reglementate de pe prima pagină a portalului
exemple de căutări după profesia generică, statul membru de origine și statul membru
gazdă
Prezentarea graﬁcă a datelor statistice din portalul public
Legături utile
Prezentarea paginii web cu toate denumirile generice de profesii reglementate
categorii în limbile engleză, franceză și germană
selectarea unei profesii reglementate ca exemplu: Physiotherapist în UK http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=regprof&id_regprof
=1180

Informațiile publice despre o profesie reglementată
Informații generale despre profesie
tabul „General“ cu informații despre „Identiﬁcation“, „Legal information“, „Activities“
Date statistice despre recunoașterea profesională în statele membre
taburile „Decisions“ și „Statistics“ din categoriile „Establishment“ și „Temporary mobility“
Datele de contact ale autorității/autorităților competente
tabul „Competent authorities“
Informații despre cerințele pentru accesul la profesie
tabul „Screening information“

2. Conectarea utilizatorilor
Înregistrarea contului EU Login
Autentiﬁcarea în RegProf ca „data provider“ din partea unei autorități competente din România
și aprobarea cererii de acces de către Comisia Europeană
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3. Actualizarea bazei de date RegProf
Prima pagină a utilizatorului
„My tasks“
meniul RegProf
Ghidul de utilizare
documentația oﬁcială în limba engleză
Toate profesiile gestionate
căutarea unei anumite profesii
Consultarea rapoartelor de evaluare reciproca (categoria „Mutual evaluation“ din meniu)
Rapoartele sectoriale
Planurile naționale de acțiune
Articolul 7.4 din Directiva privind recunoașterea caliﬁcărilor profesionale

Introducerea/actualizarea datelor
Date de contact ale autoritatii competente, modiﬁcarea persoanelor de contact
tabul „Competent authorities“ și opțiunea „Competent Authorities“ din meniul RegpProf prezentarea câmpurilor în care se introduc datele
Date generale despre profesie
tabul „General“ - câmpurile obligatorii din secțiunile „Identiﬁcation“, „Legal information“,
„Activities covered“ și dacă este cazul „RESERVED activities“
Introducerea/actualizarea datelor pentru o profesie reglementată sectorial
prezentarea opțiunilor speciﬁce, celelalte opțiuni ﬁind la fel ca la toate profesiile
reglementate

Introducerea/actualizarea datelor (chestionare)
Răspunsurile la chestionarul despre cerințele pentru accesul la profesie
tabul „Screening infomation“ cu secțiunile „Qualiﬁcation“, „Restrictions“, „Joint practice
and insurance“
Răspunsurile la chestionarul despre proportionalitate
tabul „Proportionality“ - prezentarea celor 11 întrebări și a unor răspunsuri date ca
exemplu
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