
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ediția din 2021 a Tabloului de bord al Pieței Unice, publicat de Comisia Europeană, poziționează 

România peste media europeană 

Comisia Europeană a publicat luni, 20 decembrie, Tabloul de bord al Pieței Unice - ediția 2021. Acesta 

oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele pieței unice a UE au fost aplicate în 

Spațiul Economic European (SEE) în anul 2020.                           citește mai mult.... 

CNRED lansează serviciul chatbot 

CNRED a lansat recent un serviciu de chatbot, care vă facilitează accesul la informații și proceduri. Tot 

ce trebuie să faceți este să interacționați cu bot-ul prin intermediul unui canal de tip text, integrat pe 

website-ul CNRED - https://cnred.edu.ro/ro 

Creat și antrenat să răspundă la întrebări specifice și prestabilite .....                citește mai mult.... 
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Aplicație online pentru Programul anual de burse oferite studenților non-UE 

Începând cu anul universitar 2022-2023, studenții din țări non-UE pot aplica online la Programul anual 

de burse oferite de statul român prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe. 

Platforma online destinată acestor burse a fost realizată recent de Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFSCDI)...               citește mai mult.... 

 

Prioritățile Președinției Franței la Consiliul Uniunii Europene în domeniul educației și formării 

profesionale (1 ianuarie - 30 iunie 2022) 

Franța va deține Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene (PRES FR) în primul semestru al 

anului 2022, marcând deschiderea programului de 18 luni al Trio-ului Franța - Cehia - Suedia. 

În domeniul educației și formării, prioritățile PRES FR vizează...                     citește mai mult.... 

  

©Ministerul Educației -  Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor  2022    www.cnred.edu.ro   cnred@edu.gov.ro   tel: 021 405 56 59     fax: 021 313 10 13  

http://www.cnred.edu.ro/
mailto:cnred@edu.gov.ro


Prima 

pagină 

CNRED lansează serviciul chatbot 

 
 

CNRED a lansat recent un serviciu de chatbot, care vă 

facilitează accesul la informații și proceduri. Tot ce trebuie să 

faceți este să interacționați cu bot-ul prin intermediul unui 

canal de tip text, integrat pe website-ul CNRED - 

https://cnred.edu.ro/ro 

Creat și antrenat să răspundă la întrebări specifice și 

prestabilite, chatbot-ul CNRED procesează comenzile text ale 

utilizatorului și generează răspunsuri automatizate oferind 

asistență informațională asemenea unei persoane reale. Vă ajută 

să navigați pe website către ceea ce vă interesează.  

Chatbot-ul poate fi considerat asistentul tău personal 

pentru că te informează în legătură cu toate lucrurile pe care 

vrei să le știi ! 
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Ediția din 2021 a Tabloului de bord al Pieței 

Unice, publicat de Comisia Europeană, poziționează 

România peste media europeană 

 

Comisia Europeană a publicat luni, 20 decembrie, 

Tabloul de bord al Pieței Unice - ediția 2021. Acesta oferă o 

imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele 

pieței unice a UE au fost aplicate în Spațiul Economic 

European (SEE) în anul 2020. Tabloul de bord evaluează 

performanțele statelor membre în ceea ce privește deschiderea 

pieței, instrumentele de guvernanță, precum și anumite 

domenii de politică, pe baza câtorva indicatori selectați, 

printre care și cooperarea administrativă între statele membre 

prin Sistemul de Informare al Pieţei Interne (Sistemul IMI) - 

modulul Calificări Profesionale. 

 

La nivelul Ministerului Educației, Modulul IMI este 

coordonat de către Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (CNRED) în relația cu autoritățile 

competente pentru profesiile reglementate din România, 

universități și inspectorate școlare și contribuie la inserția pe 

piața muncii din UE a absolvenților din România, prin 

facilitarea recunoașterii profesionale a diplomelor și 

certificatelor acestora. 

 

 

 

 

În ediția 2021 a raportului de țară, în care sunt 

prezentate rezultatele indicatorilor de performanță IMI, se 

remarcă:  

 

„Performanța - România și-a îmbunătățit 

performanțele sale excelente. 

Toți cei 5 indicatori au fost peste media SEE (Spațiului 

Economic European). 

În pofida volumului ridicat de cereri primite, 4 

indicatori s-au îmbunătățit în continuare față de anul 

precedent. 

România a avut al treilea cel mai bun rezultat pentru 

solicitări acceptate în termen de o săptămână." 

 

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 - Calificări Profesionale, modul coordonat 

de către CNRED și rezultatele României, acestea fiind 

îmbunătățite în fiecare an, în prezent aflându-se peste media 

europeană: 
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1. Rapiditatea în acceptarea solicitărilor primite în 

decurs de o săptămână reprezintă procentul de solicitări 

acceptate din numărul total al cererilor de informații primite 

de autoritățile din România. Rezultatul din anul 2020 este 

94%, acesta fiind cel mai bun din ultimii 8 ani. 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Rapiditatea în răspunsul la solicitări reprezintă 

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. Rezultatul din anul 2020 de 10 

zile calendaristice este cel mai bun din ultimii 8 ani. 

  

 

 

 

 

 

 

3. Cererile de informații pentru care s-a răspuns 

la data 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 2020 

este 87%, în contexul unui număr de cereri crescut față de anii 

precedenți. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

4. Promptitudinea răspunsurilor reprezintă 

procentul de evaluări pozitive din numărul total de 
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răspunsuri la chestionar. Cel mai bun rezultat din ultimii 8 ani 

este de 91%, fiind cel obținut tot în anul 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Eforturile întreprinse reprezintă procentul de 

evaluări pozitive din numărul total de răspunsuri la 

chestionar. Rezultatul din anul 2020 este 95%, acesta fiind cel 

mai bun din ultimii 8 ani. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficele de mai sus prezintă evoluția indicatorilor de 

performanță IMI din ultimii 8 ani, în contextul creșterii 

volumului de cereri de informații gestionate de autoritățile 

competente. 

 

La nivel european, în anul 2013 au fost înregistrate 

5.957 de cereri IMI PQ, în timp ce în anul 2020 s-a înregistrat 

un număr de peste 18.000.  

 

În comparație cu anul 2013, numărul anual al cererilor 

de informații gestionate de autoritățile din România în 

domeniul calificărilor profesionale a crescut cu 426%, 

respectiv de la 703 cereri în 2013 la 3.000 cereri în 2020. 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, accesați: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/i

p_21_6937  

https://single-market-

scoreboard.ec.europa.eu/governance-tools/imi_en  

https://single-market-

scoreboard.ec.europa.eu/countries/romania_en#internal-

market-information-system-romania  
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Aplicație online pentru Programul anual de 

burse oferite studenților non-UE 

 

Începând cu anul universitar 2022-2023, studenții din 

țări non-UE pot aplica online la Programul anual de burse 

oferite de statul român prin intermediul Ministerului 

Afacerilor Externe. 

Platforma online destinată acestor burse a fost realizată 

recent de Unitatea Executivă pentru Finanțarea 

Învățământului Superior a Cercetării, Dezvoltării și Inovării 

(UEFSCDI) din cadrul Ministerului Educației împreună cu 

Ministerul Afacerilor Externe și este disponibilă în limbile 

engleză și franceză. 

Aplicațiile individuale ale candidaților pot fi încărcate 

pe platforma online în perioada 20 decembrie 2021 - 15 martie 

2022, rezultatele selecției urmând a fi anunțate la data de 15 

iulie 2022.  

Candidații interesați de Programul de burse pentru 

anul universitar 2022-2023 pot accesa platforma online pentru 

depunerea dosarelor de candidatură utilizând una din 

următoarele adrese:  

- direct la adresa:   

https://scholarships.studyinromania.gov.ro/  

- prin accesarea platformei Study in Romania 

(www.studyinromania.gov.ro)  

- site-ul MAE, secțiunea Burse oferite cetățenilor străini 

de statul român prin MAE (https://www.mae.ro/node/10250). 

 

Mai multe detalii privind condițiile de eligibilitate și 

documentele necesare pentru depunerea candidaturilor pot fi 

obținute accesând site-urile menționate mai sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surse: 

https://www.mae.ro/node/57474  

https://www.mae.ro/node/10250  
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Prioritățile Președinției Franței la Consiliul 

Uniunii Europene în domeniul educației și formării 

profesionale (1 ianuarie - 30 iunie 2022) 

Franța va deține Președinția rotativă a Consiliului 

Uniunii Europene (PRES FR) în primul semestru al anului 

2022, marcând deschiderea programului de 18 luni al Trio-

ului Franța - Cehia - Suedia. 

În domeniul educației și formării, prioritățile PRES FR 

vizează următoarele aspecte: 

• cooperarea internațională între instituțiile de 

învățământ superior și strategia europeană pentru 

universități; 

• relansarea mobilităților; 

• tranziția ecologică a sistemelor de educație și 

formare; 

• micro-certificările; 

• investiții de calitate în educație. 

#PRESFR propune pentru dezbatere cinci documente: 

recomandări ale Consiliului privind educația pentru 

dezvoltare durabilă, universitățile europene, micro-

certificările și concluzii ale Consiliului referitoare la 

mobilitatea profesorilor, respectiv transformarea 

învățământului superior european. 

PRES FR va organiza, pe durata mandatului său, o serie 

de conferințe cu următorul calendar de desfășurare: 

• 19 ianuarie: Conferința „Europe Gets Moving” 

(Paris); 

• 26 ianuarie: Forumul „Universities for the 

Future of Europe” (Paris); 

• 15 februarie: Conferința „Invest in Education” 

(Paris); 

• 3 - 4 martie: Conferința „Towards a European 

Pathway for Teachers” (Poitiers). 

În timpul Președinției Franceze a Consiliului, va fi 

organizată și o săptămână europeană a liceului (Lycee 

d’Europe), la Strasbourg, în perioada 12 - 17 februarie 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: 

https://www.edu.ro/prioritati_PRES_FR_CE_2022  
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