
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovarea proiectului Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați în România 

Ministerul Educației prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a organizat, la 

sfârșitul lunii iunie a.c., alături de Consiliul Europei, o reuniune pentru promovarea Pașaportului 

European al Calificărilor pentru Refugiați - EQPR în cadrul proiectului internațional cu același nume 

care urmărește implementarea acestui instrument de recunoaștere în statele europene.              

                                            citește mai mult.... 

Președinția cehă a Consiliului Uniunii Europene: prioritățile în domeniul educației și formării 

profesionale 

Cehia va deține pentru a doua oară Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, în perioada 1 

iulie - 31 decembrie 2022 (primul mandat a fost exercitat în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2009). 

Programul Președinției cehe a Consiliului UE are două părți:...                       

                                         citește mai mult.... 

 

        Numărul (7) 43 – Iulie 2022 

Workshop de informare pentru instituțiile de învățământ superior și angajatori pentru promovarea 

utilizării rezultatelor învățării 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației a 

organizat, în data de 14 iulie a.c., un workshop online de informare și diseminare a rezultatelor 

proiectului QUATREC 2 („Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2”).  

                     citește mai mult.... 

 

Frauda în educație 

Preocuparea la nivel european pentru promovarea valorilor etice și principiul transparenței în mediul 

academic pentru a atrage atenția asupra fenomenului de fraudă în educație s-a materializat recent în 

proiectul FraudS+. La această inițiativă, finanțată prin programul Erasmus+, au contribuit Centrele 

ENIC-NARIC din Italia, Franța, Germania, Irlanda, Olanda și Suedia...                  citește mai mult.... 
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Președinția cehă a Consiliului Uniunii 

Europene: prioritățile în domeniul educației și 

formării profesionale 
 

Cehia va deține pentru a doua oară Președinția rotativă 

a Consiliului Uniunii Europene, în perioada 1 iulie - 31 

decembrie 2022 (primul mandat a fost exercitat în perioada 1 

ianuarie - 30 iunie 2009). 

Programul Președinției cehe a Consiliului UE are două 

părți: 

- Prioritățile Președinției cehe, 

- Programul Președinției cehe în cadrul formațiunilor 

Consiliului UE. 

Prima parte a programului definește cinci domenii 

prioritare: 

- Gestionarea crizei refugiaților și reconstrucția 

postbelică a Ucrainei; 

- Securitate energetică; 

- Consolidarea capacităților de apărare europene și a 

securității cibernetice; 

- Reziliența strategică a economiei europene; 

- Reziliența instituțiilor democratice. 

și reflectă pozițiile pe termen lung și prioritățile cehe 

promovate în UE, dar răspunde și provocărilor geopolitice și 

economice actuale asociate în principal cu agresiunea Rusiei 

împotriva Ucrainei. 

Pe lângă prioritățile politice de mai sus, a doua parte a 

programului național conține agendele sectoriale prioritare, și 

anume propunerile legislative și nelegislative pe care 

Republica Cehă se va concentra în cadrul formațiunilor 

relevante ale Consiliului. 

În domeniul educației și formării, prioritățile Președinției 

cehe se vor axa pe aspecte privind digitalizarea și asigurarea 

condițiilor necesare pentru ca toți tinerii să își realizeze pe 

deplin potențialul. 

#PRESCZ intenționează să propună spre negociere și 

adoptare două documente: 

 Concluziile Consiliului privind bunăstarea în educația 

digitală 

 Recomandarea Consiliului privind parcursurile către 

succesul școlar. 

PREZ CZ a anunțat, de asemenea, organizarea unei 

conferințe în domeniul educației, CZEDUCON, dedicată 

internaționalizării învățământului superior (Praga, 21 - 22 

noiembrie 2022).  

Informații suplimentare privind evenimentele organizate 

de PRES CZ 2022 sunt disponibile ► aici.  

 

 

 

Informații suplimentare:  

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-

of-the-presidency/ 
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Promovarea proiectului Pașaportul European 

al Calificărilor pentru Refugiați în România 

 

Ministerul Educației prin Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor a organizat, la 

sfârșitul lunii iunie a.c., alături de Consiliul Europei, o 

reuniune pentru promovarea Pașaportului European al 

Calificărilor pentru Refugiați - EQPR în cadrul proiectului 

internațional cu același nume care urmărește implementarea 

acestui instrument de recunoaștere în statele europene. 

La reuniune au participat reprezentanții Consiliului 

Europei în domeniul educației, UNHCR, precum și ai 

Centrelor de recunoaștere din Franța, Polonia, Republica 

Moldova, alături de direcțiile de specialitate din cadrul 

Ministerului Educației, Autorității Naționale pentru Calificări 

și Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în 

Invățământul Superior; totodată, reprezentanții instituțiilor de 

învățământ superior din România și ai Centrului de 

recunoaștere din Grecia au fost prezente online la reuniune.  

Ministrul Educației Sorin Mihai Cîmpeanu a deschis 

această reuniune subliniind eforturile depuse până în prezent, 

de autoritățile române, universități și școli, pentru integrarea 

elevilor și studenților din Ucraina, la care contribuie, în mod 

esențial, și multilingvismul, principiu promovat atât la nivelul 

Consiliului Europei, cât și al Uniunii Europene. 

Intervențiile în cadrul acestei reuniuni au subliniat rolul 

important al EQPR pentru facilitarea accesului la studii și la 

piața forței de muncă în beneficiul titularului și al statului 

gazdă, fiind prezentate exemple de bune practici privind 

implementarea EQPR în Franța, Polonia și Grecia. 

EQPR este un instrument care facilitează recunoașterea 

calificărilor refugiaților chiar și în absența documentației 

complete a acestora, în baza unei evaluări transparente și 

credibile și este folosit de persoanele refugiate atunci când 

doresc să urmeze studii suplimentare sau când își caută un loc 

de muncă.  

În contextul crizelor actuale care implică refugiați și 

persoane aflate în situații similare, instituțiile de învățământ 

superior au un dublu rol, respectiv să faciliteze accesul la 

studii al acestor persoane, inclusiv prin luarea în considerare a 

EQPR, dar și să participe la evaluarea calificărilor care nu pot 

fi dovedite prin acte în vederea emiterii EQPR. 

* 

Cu prilejul Zilei Mondiale a Refugiatului, Consiliul 

Europei a lansat noul video de prezentare a EQPR: 

https://www.coe.int/en/web/education/-/refugees-

share-their-experiences-of-using-the-european-qualifications-

passport-for-refugees  

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații referitoare la proiectul 

Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați, accesați: 

https://www.coe.int/en/web/education/recognition-of-

refugees-qualifications  
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Parteneri în proiect 

Alți parteneri instituționali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneri în proiect 

ENIC/NARIC 
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Workshop de informare pentru instituțiile de 

învățământ superior și angajatori pentru 

promovarea utilizării rezultatelor învățării 

 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor din cadrul Ministerului Educației a organizat, în 

data de 14 iulie a.c., un workshop online de informare și 

diseminare a rezultatelor proiectului QUATREC 2 

(„Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 

2”). 

Workshop-ul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de 

învățământ superior alături de direcțiile de specialitate din 

cadrul Ministerului Educației, Autoritatea Națională pentru 

Calificări și angajatori din România și a supus atenției și 

dezbaterii rezultatele proiectului pentru facilitarea utilizării 

rezultatelor învățării în evaluarea studiilor de către instituțiile 

de învățământ superior și pentru recunoașterea echitabilă de 

către angajatori, precum și metodologia pentru utilizarea 

rezultatelor învățării și a recomandărilor privind formularea 

acestora.  

Concluziile acestor dezbateri evidențiază actualitatea și 

necesitatea utilizării rezultatelor învățării de către părțile 

interesate, respectiv de către instituțiile de învățământ 

superior în procesele de realizare a calificărilor/programelor 

de studii și de evaluare a studiilor și de către angajatori în 

procedurile de recrutare și selecție a resurselor umane, pe 

baza competențelor deținute.  

 

 

* 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), a devenit 

partener în proiectul european „Compararea calificărilor 

pentru o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)”, finanțat 

prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiect destinat 

membrilor rețelei Centrelor naționale de recunoaștere 

ENIC/NARIC.  

Coordonatorul acestui proiect este Centrul Național de 

Recunoaștere din Letonia. Proiectul a fost implementat 

începând cu luna iunie 2020 și se va încheia în luna 

septembrie 2022. În acest proiect participă șase centre 

ENIC/NARIC, respectiv centrele din Letonia, România, 

Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Bulgaria, 

Lituania și Armenia.  

Scopul proiectului „Compararea calificărilor pentru o 

recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2)” este acela de a 

facilita utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea diplomelor 

emise de instituțiile de învățământ superior pentru 

recunoașterea echitabilă de către angajatori. Un alt obiectiv al 

proiectului este acela de a elabora și pilota o metodologie 

pentru utilizarea rezultatelor învățării, în urma concluziilor și 

a recomandărilor din primul proiect.  

 

Informații suplimentare referitoare la proiectul 

Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2 

(QUATREC 2) pot fi consultate aici. 
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Frauda în educație 

Preocuparea la nivel european pentru promovarea 

valorilor etice și principiul transparenței în mediul academic 

pentru a atrage atenția asupra fenomenului de fraudă în 

educație s-a materializat recent în proiectul FraudS+. La 

această inițiativă, finanțată prin programul Erasmus+,  au 

contribuit Centrele ENIC-NARIC din Italia, Franța, Germania, 

Irlanda, Olanda și Suedia, precum și Uniunea Studenților 

Europeni. 

Proiectul FraudS+ își propune să încurajeze 

recunoașterea automată a calificărilor din învățământul 

superior și preuniversitar prin promovarea unei culturi a eticii 

și transparenței și dezvoltarea în continuare a bazelor de date 

existente prin implicarea studenților și reprezentanților 

acestora în procesul de construcție a unor instrumente utile 

pentru combaterea fenomenului fraudei în educație. 

Centrele ENIC-NARIC au realizat un sondaj în rândul 

elevilor din ultimul an de liceu și al studenților pentru a avea 

o imagine de ansamblu asupra felului în care aceștia percep 

fenomenul de fraudă și pentru a crește gradul de 

conștientizare în rândul lor deoarece aceste categorii sunt cele 

mai expuse riscului de a investi timp și bani pentru a obține 

calificări în mod fraudulos și fără valoare academică sau 

profesională. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele acestui sondaj, publicat în broșura cu titlul 

„Cunoașterea și conștientizarea fenomenului de fraudă din 

perspectiva studenților”, pot fi consultate aici: 

https://www.cimea.it/Upload/Documenti/FraudS_Stud

ent_awareness_on_fraud_in_education_singole.pdf  
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