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CNRED - ÁltalánosCNRED - Általános
• Országos Oklevélhonosító és Egyenértékűsítő Központ -
Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea
Diplomelor (CNRED) Honlap: http://cnred.edu.ro

• 1999-ben hozzák létre a Tanügyminisztérium saját
intézményeként.

• Jogalap: 200/2004-es törvény oklevelek és bizonyítványok
elismeréséről a Romániában szabályozott mesterségek
területén, módosítva 109/2007 sürgösségi kormányrendeletterületén, módosítva 109/2007 sürgösségi kormányrendelet

• 2006 júniusától válik a 2005/36/EK irányelv alkalmazásának
országos koordinátorává

• 15 alkalmazottal dolgozik, ebből 5 hivatalnok, 10 szerződéses
alapú. Ebből 6 vezető beosztású, és 9 referens vagy tanácsadó.

• Szakmai tanácsadó testület: Oklevelek Országos Honosítási
Tanácsa (Consiliul Naţional de Echivalare a Diplomelor -
CNED). Egyetemi szakemberekből áll, minisztérium nevezi ki.

• képviseli az országot az ENIC/NARIC, UNESCO-CEPES, IAU,
SOLVIT rendszerekben.



CNRED - hatáskörökCNRED - hatáskörök
1. Általános, középiskolai és felsőoktatási tanulmányok

egyenértékűsítése
2. Külföldön szerzett oktatási oklevelek elismertetetése
3. Szakképesítések elismerése
• igazolást az EGT tagállamaiban szerzett egyetemi fokozat

elismerésére
• tanítási igazolást ad az általános és középiskolai tanítási jogot

egy más EGT tagállamban vagy Kanadában megszerzettegy más EGT tagállamban vagy Kanadában megszerzett
személyeknek

• a Romániában nem szabályozott szakmák esetében megfelelési
igazolást ad ki a 2005/36/EK irányelv értelmében

• a szabályozott szakmák esetén elirányít a megfelelő hatósághoz
v. szakmai egyesülethez amely kiadhatja ez elismerő igazolást

4. A Romániában szerzett felsőoktatási oklevelek ellenjegyzése
külföldi használat céljából. Általános és középiskolai oktatási
oklevelek esetében – > megyei tanfelügyelőségek

5. Igazolások a román általános és középiskolai jegyadásról



2005/36/EK Irányelv, IMI2005/36/EK Irányelv, IMI

• 2007 október 20-ig kellett Romániának is a belső
jogrendbe venni az irányelv rendelkezéseit. Ez sikerült.

• 2006 szeptemberétől egy minisztérium-közi
munkacsoport vezetésével sikerült minden törvényt és
kormányhatározatot módosítani, úgy hogy tartalmazza az
irányelve rendelkezéseit.

• 2008 februárjában helyezték működésbe, majd 2008• 2008 februárjában helyezték működésbe, majd 2008
júniusában vezették be hivatalosan az Internal Market
Information System - Professional Qualifications - IMI PQ
rendszert amelyet a CNRED működtet.

• Románia az EU-ban negyedikként regisztrálta be a
szükséges hatóságokat a 4 kijelölt első kísérleti
mesterségre.

• CNRED folyamatosan bővítette a regisztrált hatóságok és 
szakmai egyesületek listáját, amely ma eléri a 35-öt. 



CNRED - GyakorlatCNRED - Gyakorlat
• A folyamat elvileg gyors: pl. érettségi oklevél akár 2 hét, egyetemi 

akár 1 hónap. Gyakorlatban gyakran „kimarad valami az 
iratcsomóból”. 

• Ha van az oklevélre precedens akkor gyors, ha nincs akkor 
nyílván szakértő véleményt kérnek: tárgyi program 
összehasonlítás. Elhúzódik.

• Ha nem tudják semmiképp megfeleltetni, akkor más lehetőséget 
keresnek: különbözeti vizsgák vagy + tanév

• Üres angol honlap: http://cnred.edu.ro/en/ !!• Üres angol honlap: http://cnred.edu.ro/en/ !!
• Sokat javult a rendszer, különösen 2008 óta (2005/36/EK életbe 

ültetése, IMI elindítása)
• Illeték: 20 lej érettségi (kb. 5 euró), 25 posztszekunderi (6 euró), 

50 lej felsőoktatási (kb. 12 euró), és 60 lej a doktori (kb 14 euró). 
• További költségek: oklevelek, leckekönyvek, tantárgyi 

programok fordítása és hitelesítése. Egyetemi oklevél esetében 
akár plusz 50-100 euró. Doktori tézis kivonatos fordítása.

• RO és HU között van külön ekvivalencia egyezmény (1998 óta)



Köszönöm a figyelmet!


