
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universitățile din România înscrise în Catalogul Național al Serviciilor Publice 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a lansat recent prima versiune a Catalogului Național 

al Serviciilor Publice, în care sunt înregistrate instituții de învățământ superior din România și instituțiile 

din administrația centrală, printre care și CNRED, pentru serviciile publice pe care le furnizează. 

                                        citește mai mult.... 

A IV-a ediție a Summit-ului European al Educației: următorul deceniu al educației europene 

În data de 9 decembrie a.c. va avea loc, în format online, cel de-al patrulea Summit European al 

Educației cu tema “Următorul deceniu al educației europene”, care oferă oportunitatea tuturor părților 

interesate, după un an plin de provocări, să facem un bilanț și să privim la viitorul educației și formării 

în Uniunea Europeană (UE): .....                                    citește mai mult.... 

     Numărul 35 – Noiembrie 2021 

Comisia Europeană pune la dispoziția facultăților de limbi străine un serviciu online de traducere 

automată 

eTranslation este un serviciu online de traducere automată oferit gratuit de Comisia Europeană 

administrațiilor publice europene, întreprinderilor mici și mijlocii și facultăților de limbi străine.  

                        citește mai mult.... 

 

Equitable Value Explorer, un instrument inovator pentru a compara instituțiile de învățământ superior 

Equitable Value Explorer furnizează date despre valoarea economică pe care instituțiile o oferă 

studenților lor, bazat pe cercetări ale Postsecondary Value Commission, care reunește experți din 

învățământul superior și lideri naționali pentru a examina, explora și defini valoarea învățământului 

postsecundar din Statele Unite.                         citește mai mult.... 
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A IV-a ediție a Summit-ului European al 

Educației: următorul deceniu al educației europene 

 
 

În data de 9 decembrie a.c. va avea loc, în format 

online, cel de-al patrulea Summit European al Educației cu 

tema “Următorul deceniu al educației europene”, care oferă 

oportunitatea tuturor părților interesate, după un an plin de 

provocări, să facem un bilanț și să privim la viitorul educației 

și formării în Uniunea Europeană (UE):  

• Cum poate fi îmbunătățit sectorul educației în 

beneficiul tuturor?  

• Cum se poate face mai incluziv și mai echitabil - 

de la educația și îngrijirea copilariei la învățământul superior 

și învățarea adulților?  

• Cum poate fi îmbunătățită bunăstarea 

profesorilor și a elevilor?  

• Cum pot investițiile inteligente să conducă la 

educație și formare de înaltă calitate?  

• Ce se poate face pentru a progresa transformările 

ecologice și digitale ale sectorului?  

La Summit-ul din acest an participanții din întreaga UE 

vor discuta idei și cele mai bune practici pentru a căuta 

răspunsuri la aceste întrebări și multe altele.  

Summit-ul European al Educației este evenimentul 

emblematic anual al Spațiului european al educației, viziunea 

comună a UE asupra unui sector european modern și 

incluziv de educație și formare, potrivit pentru a face față 

tranzițiilor digitale și verzi. 

Programul va include discuții în paneluri pe 

următoarele teme:  

• o strategie europeană pentru universități  

• bunăstarea profesorilor și a elevilor  

• educație incluzivă, un pas către o societate mai 

egală și mai coezivă  

• strategii pentru o transformare de succes a 

educației digitale  

• educația și sustenabilitatea mediului și legătura 

acesteia cu Coaliția Educație pentru Climă și inițiativa New 

European Bauhaus 

• educație pentru cetățenie activă  

• dimensiunea globală a educației  

• tendințele și evoluțiile viitoare ale educației  

Summit-ul European al Educației poate fi urmărit live, 

fără înregistrare în prealabil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://ec.europa.eu/education/summit/next-decade-

european-education_en    
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Universitățile din România înscrise în 

Catalogul Național al Serviciilor Publice 

 

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a 

lansat recent prima versiune a Catalogului Național al 

Serviciilor Publice, în care sunt înregistrate instituții de 

învățământ superior din România și instituțiile din 

administrația centrală, printre care și CNRED, pentru 

serviciile publice pe care le furnizează. 

Catalogul Național al Serviciilor Publice poate fi 

consultat la adresa https://www.adr.gov.ro/catalogul-national-

al-serviciilor-publice/.  

Realizarea Catalogului a implicat o evaluare cantitativă 

și o analiză calitativă, prin care au fost inventariate 2.333 de 

servicii publice oferite cetățenilor și companiilor de 525 de 

instituții din administrația centrală – ministere, autorități și 

instituții aflate în coordonarea sau subordonarea acestora. 

“Platforma va permite cetățenilor și companiilor să 

identifice precis fiecare dintre serviciile publice oferite de 

statul român, instituția care îl prestează, precum și accesarea 

directă a serviciilor publice deja digitalizate”, au declarat 

reprezentanții ADR. 

Analiza arată: 

• care sunt cele mai accesate servicii publice; 

• care servicii publice sunt digitalizate; 

• câte servicii publice presupun o taxă sau sunt 

gratuite ; 

• câte servicii publice pot fi achitate online. 

Catalogul inventariază serviciile oferite cetățenilor și 

companiilor, fiind un instrument esențial pentru măsurile şi 

acţiunile guvernamentale în ceea ce privește transformarea 

digitală și debirocratizarea administrației.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, accesați: 

https://www.adr.gov.ro/adr-a-finalizat-prima-versiune-

a-catalogului-national-al-serviciilor-publice-statul-roman-

ofera-cetatenilor-si-companiilor-peste-2300-de-servicii-

publice/  
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Comisia Europeană pune la dispoziția 

facultăților de limbi străine un serviciu online de 

traducere automată 

 

eTranslation este un serviciu online de traducere 

automată oferit gratuit de Comisia Europeană administrațiilor 

publice europene, întreprinderilor mici și mijlocii și 

facultăților de limbi străine. 

Astfel, personalul care lucrează pentru o administrație 

publică, o întreprindere mică și mijlocie și o facultate de limbi 

străine dintr-o țară din Uniunea Europeană, Islanda sau 

Norvegia se poate înregistra la 
https://webgate.ec.europa.eu/etranslation/public/welcome.html  

pentru a accesa acest serviciu, cu mențiunea ca accesul 

individual va fi dezactivat automat după 12 luni dacă acest 

cont nu este utilizat. 

După conectarea la eTranslation, se va selecta tipul de 

traducere dorit: 

-     Traducere de documente (se vor încărca 

documentele) sau 

-     Traducere de text (se va introduce, copia sau 

insera fragmentul de text). 

eTranslation poate fi folosit pentru cele 24 de limbi 

oficiale ale Uniunii Europene, dar și pentru alte limbi străine 

precum limba rusă sau limba chineză. Acest sistem reprezintă, 

de asemenea, un Building Block care poate fi integrat 

sistemelor digitale proprii, dacă se dorește încorporarea 

capabilităților de traducere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGIT

AL/eTranslation  
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Equitable Value Explorer, un instrument 

inovator pentru a compara instituțiile de 

învățământ superior 

Equitable Value Explorer furnizează date despre 

valoarea economică pe care instituțiile o oferă studenților lor, 

bazat pe cercetări ale Postsecondary Value Commission, care 

reunește experți din învățământul superior și lideri naționali 

pentru a examina, explora și defini valoarea învățământului 

postsecundar din Statele Unite.  

Acest instrument inovator de diagnosticare este 

construit în jurul datelor disponibile public și este completat 

de analize mai detaliate furnizate de sistemul Universității din 

Texas. 

Equitable Value Explorer permite liderilor 

instituționali, cercetătorilor și factorilor decizionali să 

exploreze valoarea economică pe care colegiile și universitățile 

o oferă studenților și – atunci când devin disponibile mai 

multe date – ce grupuri demografice primesc această valoare. 

Liderii instituționali pot folosi aceste analize, combinate cu 

informații generate prin propriile lor sisteme de date interne, 

pentru a dezvolta o înțelegere detaliată a valorii echitabile în 

instituțiile lor. 

Fundația Bill & Melinda Gates a finanțat, în luna mai 

a.c., un raport care a publicat mai multe informații pentru a-i 

ajuta pe studenți să facă alegeri mai bune despre unde să 

meargă la facultate, în speranța de a elimina „lacunele de 

finalizare” (completion gaps) și de a „elimina accesibilitatea ca 

un impediment pentru valoarea postsecundară” (removing 

affordability as an impediment to postsecondary value). 

Raportul a menționat că aceste obiective se referă în mare 

măsură la inechitățile în educație în funcție de rasă, gen și 

clasă. „Fără o atenție explicită acordată echității rasiale, 

socioeconomice și de gen, învățământul postsecundar va 

continua să susțină și să exacerbeze inegalitățile, dar un sistem 

de învățământ postsecundar mai echitabil poate construi o 

societate mai justă”. ”Equitable Value Explorer” are rolul de a 

sprijini instituțiile de învățământ și factorii decizionali să 

acționeze în conformitate cu recomandările raportului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://www.insidehighered.com/news/2021/11/04/gate

s-foundation-effort-releases-new-tool-compare-colleges   

http://graphicacy-ihep-psvc.s3-website-us-east-

1.amazonaws.com/  
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