
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Numărul (11) 47 – Noiembrie 2022 

Monitorul educației și formării 2022, analiza anuală de referință a stării educației din Uniunea 

Europeană 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 18 noiembrie 2022, raportul privind progresele înregistrate în 

vederea realizării Spațiului European al Educației până în 2025: Monitorul educației și formării prezintă 

analiza anuală a Comisiei Europene a modului în care sistemele de educație și formare evoluează în UE.  

                                             citește mai mult.... 

CNRED, partener în noi proiecte cu finanțare europeană 

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

recent partener, alături de alte Centre omoloage din străinătate, în trei noi proiecte finanțate din fonduri 

europene:  

• “OCTRA 2 - Online course catalogues and databases for transparency and recognition 2” 

• “EQUAL: 4th project on Refugees and Recognition”                  citește mai mult.... 

 

O nouă reuniune de lucru în cadrul proiectului Pașaportul European al Calificărilor pentru Refugiați 

În data de 16 noiembrie 2022 s-a desfășurat la Strasbourg a 10-a reuniune de lucru a Grupului de 

Coordonare a Proiectului al Pașaportului European de Calificări pentru Refugiați (European 

Qualifications Passport for Refugees - EQPR). Cu acest prilej, au fost discutate rezultatele și etapele de 

urmat pentru asigurarea accesului refugiaților la educație și la piața muncii.    

                                    citește mai mult.... 

 

Investind în viitorul nostru: investiții de calitate în educație și formare 

Comisia Europeană a publicat, în luna octombrie a.c., un raport privind investiția în educație și formare, 

elaborat de un grup de experți naționali printre care s-a aflat și un cadru didactic de la o universitate de 

prestigiu din România. 

Analiza s-a focusat pe următoarele arii de interes: profesori și formatori...              citește mai mult.... 
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CNRED, partener în noi proiecte cu finanțare 

europeană 
 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a 

Diplomelor din cadrul Ministerului Educației a devenit 

recent partener, alături de alte Centre omoloage din 

străinătate, în trei noi proiecte finanțate din fonduri 

europene:  

 

• “OCTRA 2 - Online course catalogues and 

databases for transparency and recognition 2” 

• “EQUAL: 4th project on Refugees and 

Recognition” 

• “ARAQUA - Road to Automatic Recognition of 

Higher Education Access Qualifications”,  

finanțate prin programul Erasmus+, acțiunea 3, proiecte 

destinate membrilor rețelei Centrelor naționale de 

recunoaștere ENIC/NARIC. 

 

OCTRA 2 - Online course catalogues and databases for 

transparency and recognition 2 

 

Proiectul urmărește să consolideze recunoașterea 

automată a calificărilor din învățământul superior, prin 

cooperare și dezvoltarea unor baze de date și platforme 

online existente.  

Având ca referință Recomandarea Consiliului privind o 

abordare europeană a micro-certificărilor pentru învățarea pe 

tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională, 

partenerii proiectului vor elabora un raport comparativ 

pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra cataloagelor de 

cursuri online și reflectarea microcertificărilor în acestea. 

Proiectul își propune să creeze un șablon comun pentru 

cataloagele de cursuri online. 

Coordonatorul acestui proiect este Centrul Național de 

Recunoaștere din Letonia și este  implementat în parteneriat 

cu centrele ENIC-NARIC și instituții din alte șase state, 

respectiv Bulgaria, Polonia, România, Irlanda, Armenia și 

Bosnia și Herțegovina. 

 

EQUAL: 4th project on Refugees and Recognition 

 

Proiectul își propune să evalueze instrumentele și 

practicile existente la nivel european pentru recunoașterea 

calificărilor deținute de refugiați și să cartografieze, în baza 

unor chestionare, cadrul legal existent în România și Polonia. 

Prin sesiuni de training se vor testa și evalua procedurile 

locale de admitere în cadrul instituțiilor de învățământ 

superior a refugiaților care nu dețin toate actele de studii cu 

scopul de a îmbunătăți modulul de e-learning, care poate fi 

accesat de partenerii actuali și de alte NARIC-uri și instituții 

de învățământ superior din Europa. 

Implementarea proiectului va fi asigurată de Centrul 

NOKUT (ENIC-NARIC Norvegia) într-un consorțiu format 

din centrele ENIC-NARIC din Norvegia, Polonia, Italia, 

Olanda, Grecia, România și Lituania, cu sprijinul Uniunii 

Studenților Europeni, al Agenției ONU pentru Refugiați, al 

Asociației Europene a Universităților, al Consiliului Europei 

și al instituțiilor de învățământ superior din țările 

participante.  
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ARAQUA – Road to Automatic Recognition of Higher 

Education Access Qualifications  

 

Scopul proiectului este acela de a identifica și mapa, la 

nivelul țărilor partenere, calificările ce permit accesul în 

învățământul superior în vederea dezvoltării unui set de 

recomandări pentru centrele ENIC-NARIC și pentru 

instituțiile de învățământ superior care să faciliteze 

recunoașterea automată între state a acestor calificări. Un alt 

obiectiv al proiectului este acela de a elabora o fișă pentru 

stabilirea criteriilor de cartografiere a calificărilor pentru 

acces la învățământul superior și promovarea discuțiilor 

dintre centrele ENIC-NARIC și instituțiile de învățământ 

superior cu privire la procedurile și criteriile de recunoaștere 

automată. 

Coordonatorul acestui proiect este Centrul Național de 

Recunoaștere din Letonia și este  implementat în parteneriat 

cu Centrele ENIC-NARIC și instituții din alte șase state, 

respectiv Regatul Danemarcei, Italia, Malta, Estonia, Irlanda, 

România și Slovacia. 
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Monitorul educației și formării 2022, analiza 

anuală de referință a stării educației din Uniunea 

Europeană 

 

Comisia Europeană a adoptat, în data de 18 noiembrie 

2022, raportul privind progresele înregistrate în vederea 

realizării Spațiului European al Educației până în 2025: 

Monitorul educației și formării prezintă analiza anuală a 

Comisiei Europene a modului în care sistemele de educație și 

formare evoluează în UE.  

Pentru al 10-lea an consecutiv, Monitorul educației și 

formării reunește o gamă largă de date pentru a ilustra evoluția 

sistemelor naționale de educație și formare în Uniunea 

Europeană. Raportul evaluează progresele înregistrate pe plan 

național în direcția atingerii obiectivelor stabilite la nivelul UE 

ale cadrului strategic pentru cooperarea europeană în 

domeniul educației și formării profesionale, în perspectiva 

Spațiului european al educației și dincolo de acesta (2021-

2030). 

Raportul recunoaște, de asemenea, impactul crizei 

provocate de pandemia de COVID-19 și primirea studenților 

și profesorilor refugiați din Ucraina. Acesta arată modul în 

care angajamentul comun la nivel național și la nivelul UE a 

contribuit la răspunsul rapid și eficace la aceste provocări. 

Comisia Europeană a publicat Monitorul educației și 

formării 2022 în aceeași zi, ca parte integrantă a inițiativei 

privind Spațiul european al educației. Atât raportul său 

comparativ, cât și cele 27 de rapoarte de țară aprofundate 

indică faptul că tendințele timpurii către mai multe obiective 

la nivelul UE sunt pozitive. Rapoartele reunesc cele mai 

recente date disponibile și alte dovezi, alături de actualizări 

privind măsurile de politică națională.  

Raportul pentru România menționează, în acest context, 

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor 

(CNRED) ca exemplu de bună practică în domeniul 

digitalizării: CNRED în calitatea sa de 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. 

Platforma 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. 

 

Surse: https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-

training-monitor-2022/en/country-reports/romania.html  

https://education.ec.europa.eu/about-eea/education-

and-training-monitor  

https://education.ec.europa.eu/news/building-the-

european-education-area-progress-report-published  
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O nouă reuniune de lucru în cadrul proiectului 

Pașaportul European al Calificărilor pentru 

Refugiați 

 

În data de 16 noiembrie 2022 s-a desfășurat la 

Strasbourg a 10-a reuniune de lucru a Grupului de 

Coordonare a Proiectului al Pașaportului European de 

Calificări pentru Refugiați (European Qualifications Passport 

for Refugees - EQPR). 

Cu acest prilej, au fost discutate rezultatele și etapele de 

urmat pentru asigurarea accesului refugiaților la educație și la 

piața muncii. 

România, prin Centrul Național de Recunoaștere și 

Echivalare a Diplomelor (Centru ENIC-NARIC), este unul din 

cei 20 de parteneri în cadrul proiectului lansat în 2017 pentru a 

facilita integrarea refugiaților, fiind implementat de Consiliul 

Europei, cu sprijinul Agenţiei ONU pentru Refugiaţi. 

Reuniunea de la Strasbourg i-a avut ca invitați și 

speakeri pe dl. Villano Qiriazi, directorul Departamentului 

Educație din cadrul Consiliului Europei, dna Leyla Kayacik, 

Reprezentant Special pentru Migrație și Refugiați din cadrul 

Consiliului Europei, Andreas Wissner, reprezentantul 

UNCHR pe lângă Instituțiile Europene de la Strasbourg. Au 

luat parte, de asemenea, reprezentanții Centrului de 

recunoaștere din Italia (CIMEA) care au prezentat noul proiect 

comun Uniunea Europeană/Consiliul Europei „Sprijin pentru 

un mecanism național eficient de recunoaștere a calificărilor 

refugiaților în Italia”. 

În concluziile acestei reuniuni, reprezentanții 

Consiliului Europei au mulțumit partenerilor pentru sprijinul 

și contribuția lor continuă la implementarea proiectului și au 

anunțat că această organizație internațională 

interguvernamentală - Consiliul Europei se va concentra în 

perioada următoare pe dezvoltarea unui nou instrument 

juridic dedicat utilizării EQPR în statele membre ale 

Consiliului Europei și a unor îndrumări către autoritățile 

naționale în vederea derulării activităților specifice de 

recunoaștere a calificărilor refugiaților și pentru consolidarea 

capacității administrative. 

Menționăm că EQPR a fost introdus în legislația 

națională, la inițiativa CNRED, prin Ordinul de ministru nr. 

3.691/5 mai 2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaștere 

și echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obținute în 

străinătate (aprobată prin Ordinul ministrului educației 

naționale nr. 3630/2018) și pentru adoptarea unor măsuri 

privind recunoașterea calificărilor persoanelor care 

beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul 

României, care a reglementat, de asemenea, aspecte privind 

recunoașterea calificărilor tuturor cetățenilor care beneficiază 

de protecție internațională pe teritoriul României. 

Mai multe informații despre acest proiect sunt 

disponibile ► aici. 
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Investind în viitorul nostru: investiții de 

calitate în educație și formare 

Comisia Europeană a publicat, în luna octombrie a.c., 

un raport privind investiția în educație și formare, elaborat de 

un grup de experți naționali printre care s-a aflat și un cadru 

didactic de la o universitate de prestigiu din România. 

Analiza s-a focusat pe următoarele arii de interes: 

profesori și formatori, educația digitală, management, 

infrastructură și medii de învățare și echitate și incluziune, 

pentru fiecare dintre acestea fiind identificat un set de 

concluzii specifice; de asemenea, a fost analizat și efectul 

pandemiei de Covid-19. 

Concluzia principală a raportului a fost aceea că 

experimentarea și evaluarea sunt etape cheie în proiectarea și 

dezvoltarea cu succes a intervențiilor politice, adaptate 

contextului local, regional sau național specific. În acest sens, 

se arată că este necesară dezvoltarea expertizei pentru 

evaluarea și diseminarea concluziilor și elementelor 

identificate la nivelul UE, ceea ce ar putea sprijini proiectarea 

unor politici educaționale eficiente în fiecare stat membru. 

Experții din grupul de lucru au identificat, totodată, cei patru 

piloni ai unei culturi a evaluării, care ar conduce la o politică 

europeană a evaluării, urmând ca acest obiectiv să fie sprijinit 

de Comisia Europeană prin acțiuni concrete, precum punerea 

la dispoziție a unor fonduri europene sau diseminarea 

cunoștințelor dobândite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul poate fi accesat la 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f1309d68-

4f56-11ed-92ed-01aa75ed71a1/language-en  
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