
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNRED a lansat platforma web CNRED.DEQAR.link în cadrul proiectului DEQAR CONNECT 

În perioada 23 - 24 mai a.c., a avut loc, la Roma, reuniunea de lucru organizată, de Registrul European al 

Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior (EQAR) pentru partenerii proiectului 

DEQAR CONNECT, în cadrul căreia reprezentanții Centrelor ENIC/NARIC, printre care și Centrul 

ENIC/NARIC România, au prezentat modalitățile în care sunt utilizate datele din baza de date...    

                                              citește mai mult.... 

Summit-ul pentru educație și inovare – 23 iunie 2022 

Summitul european pentru educație și inovare va reuni, în data de 23 iunie a.c., factori decizionali 

europeni, inovatori din diverse domenii, reprezentanți din învățământul universitar și preuniversitar, 

reprezentanți ai studenților și antreprenorilor.  

Legătura educație și inovare este crucială pentru a construi o Europă mai conectată...                    

                                      citește mai mult.... 

 

        Numărul (6) 42 – Iunie 2022 

2 ani de la data de la care toate serviciile CNRED pot fi accesate și în modul on-line 

Începând cu luna mai a anului 2020, toate serviciile Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor pot fi accesate și în modul on-line prin intermediul Punctului de Contact Unic electronic 

(PCUe) găzduit de către Autoritatea pentru Digitalizarea României pe site-ul https://edirect.e-

guvernare.ro/.                                      citește mai mult.... 
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Atelier de schimb de bune practici în cadrul proiectului european Compararea calificărilor pentru o 

recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2) 

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

participat, în data de 25 mai a.c., la atelierul de schimb de bune practici (învățare reciprocă) organizat în 

format hibrid în cadrul proiectului QUATREC 2...       

                     citește mai mult.... 
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Summit-ul pentru educație și inovare – 23 iunie 

2022 
 

Summitul european pentru educație și inovare va 

reuni, în data de 23 iunie a.c., factori decizionali europeni, 

inovatori din diverse domenii, reprezentanți din 

învățământul universitar și preuniversitar, reprezentanți ai 

studenților și antreprenorilor.  

Legătura educație și inovare este crucială pentru a 

construi o Europă mai conectată, mai ecologică și mai 

favorabilă incluziunii, iar potențialul de inovare al Europei 

depinde în mare măsură de capacitatea de răspuns a 

instituțiilor sale de învățământ superior. 

În contextul adoptării recente de către Comisia 

Europeană a strategiei europene pentru universități și a 

viitoarei Agende europene de inovare, Summit-ul pentru 

educație și inovare reprezintă oportunitatea de a modela 

viitoarele acțiuni legate de inovare anunțate în strategia 

europeană pentru universități și acțiunile privind talentele 

din cadrul viitoarei Agende europene de inovare. 

Pentru a asigura contribuția tuturor părților interesate, 

acest eveniment se va desfășura în format hibrid, permițând 

și interacțiunea de la distanță. 

 

Pentru mai multe informații, accesați: 

https://education.ec.europa.eu/event/education-and-

innovation-summit 
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CNRED a lansat platforma web 

CNRED.DEQAR.link în cadrul proiectului DEQAR 

CONNECT 

 

În perioada 23 - 24 mai a.c., a avut loc, la Roma, 

reuniunea de lucru organizată, de Registrul European al 

Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior 

(EQAR) pentru partenerii proiectului DEQAR CONNECT, în 

cadrul căreia reprezentanții Centrelor ENIC/NARIC, printre 

care și Centrul ENIC/NARIC România, au prezentat 

modalitățile în care sunt utilizate datele din baza de date 

DEQAR în cadrul platformelor electronice proprii și în fluxul 

de lucru de recunoaștere și de acreditare digitală. 

Cu această ocazie, Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor – CNRED ca Centru ENIC-NARIC a 

lansat platforma web CNRED.DEQAR.link, care oferă acces la 

informații relevante despre instituțiile de învățământ superior 

și programele de studii acreditate din peste 80 de țări. 

Noua platformă web CNRED.DEQAR.link utilizează 

datele din baza de date DEQAR și oferă experților evaluatori, 

dar și publicului larg, posibilitatea să aleagă categoriile de 

informații afișate, să filtreze și să caute informațiile relevante 

după criterii multiple, să sorteze și să compare datele, precum 

și să exporte rapoarte în diverse formate cu informațiile 

identificate.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

Ministerul Educației, prin CNRED, este partener în 

proiectul european Enhancing the Coverage and Connectivity 

of QA in the EHEA through DEQAR (DEQAR CONNECT), 

finanțat prin programul Erasmus+ și coordonat de Registrul 

European de Asigurare a Calității pentru Învățământul 

Superior (EQAR) și destinat rețelelor Centrelor naționale de 

recunoaștere ENIC/NARIC și Agențiilor de Asigurare a 

Calității în Învățământul Superior. 

Scopul proiectului DEQAR CONNECT este acela de a 

extinde implicarea agențiilor de asigurare a calității în 

învățământul superior din Spațiul European al 

Învățământului Superior și de a îmbunătăți conectivitatea prin 

explorarea de noi oportunități de utilizare a datelor DEQAR 

direct în fluxul de lucru de recunoaștere, acreditare digitală 

etc. 
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Atelier de schimb de bune practici în cadrul 

proiectului european Compararea calificărilor pentru 

o recunoaștere echitabilă 2 (QUATREC 2) 

 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor din cadrul Ministerului Educației a participat, în 

data de 25 mai a.c., la atelierul de schimb de bune practici 

(învățare reciprocă) organizat în format hibrid în cadrul 

proiectului QUATREC 2 („Compararea calificărilor pentru o 

recunoaștere echitabilă 2”).  

Acest atelier a continuat schimbul de bune practici 

lansat în cadrul atelierului organizat în data de 28 aprilie a.c., 

fiind prezentate proiectele și rezultatele QUATREC 1 și 2, 

precum și trei studii de caz:  

1. Utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea 

calificărilor/ certificărilor - UK ENIC; 

2. Cartografierea rezultatelor învățării în Lituania - 

Vytautas Magnus University; 

3. Utilizarea rezultatelor învățării în evaluarea 

calificărilor/certificărilor - Armenian National Agrarian 

University. 

Partenerii proiectului au discutat, totodată, 

recomandările formulate în cadrul proiectului QUATREC 2 

pentru promovarea utilizării rezultatelor învățării în 

evaluarea calificărilor/certificărilor.  
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* 

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.  

 

 

Prin proiectul QUATREC (2018-2020) s-a urmărit 

încurajarea utilizării rezultatelor învățării în procesul de 

evaluare a diplomelor pentru îmbunătățirea recunoașterii 

acestora, în conformitate cu tendințele actuale. Obiectivul a 

fost de a compara calificările și rezultatele învățării în plan 

orizontal și de a identifica dacă rezultatele învățării pentru 

calificări de același nivel sunt comparabile.  

 

 

 

 

 

 

 

Informații suplimentare despre proiect pot fi consultate 

aici.  
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2 ani de la data de la care toate serviciile 

CNRED pot fi accesate și în modul on-line 

Începând cu luna mai a anului 2020, toate serviciile 

Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor pot fi accesate și în modul on-line prin 

intermediul Punctului de Contact Unic electronic (PCUe) 

găzduit de către Autoritatea pentru Digitalizarea României pe 

site-ul https://edirect.e-guvernare.ro/  

Astfel, indiferent că ai studiat în Europa sau pe alt 

continent, că vrei să îți continui studiile sau să lucrezi în 

România, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor te invită să aplici acum online, prin Punctul de 

Contact Unic electronic (PCUe): accesează https://edirect.e-

guvernare.ro, creează-ți cont și obține atestatul de 

recunoaștere a studiilor. 

De la implementarea procedurilor online, din totalul de 

43.400 de solicitări adresate CNRED, 12.654 de solicitări au 

fost primite și soluționate exclusiv online, reprezentând un 

procent de 29% din totalul solicitărilor.  

Analiza datelor s-a aplicat pentru perioada 15.05.2020 – 

14.05.2022. 

Procedurile operaționale pot fi consultate la adresa 

https://edirect.e-

guvernare.ro/Admin/Catalog/CatalogProceduriCetatean.aspx

?idInstit=13566&nrRanduri=20&paginaCrt=0  
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