
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritățile suedeze în domeniul educației 

Președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene, deținută între 1 ianuarie și 30 iunie 2023,                  

și-a stabilit prioritățile în principalele domenii de acțiune, inclusiv în cel al educației. 

Astfel, în condițiile în care 2023 va fi Anul european al competențelor, Președinția suedeză intenționează 

să se conecteze cu acesta și cu unul dintre domeniile de interes....                citește mai mult.... 

 

Instrumente digitale utile în recunoașterea studiilor 

Începând cu anul 2020, Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la 

dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact unic electronic (PCUe), recunoașterea online a 

diplomelor de studii obținute în străinătate și autentificarea online a diplomelor de studii superioare 

pentru cei care pleacă în străinătate.                            citește mai mult.... 

    Numărul 1(49) – Ianuarie 2023 

Premiul internațional Carol cel Mare pentru tinerii europeni - ediția din anul 2023 

Ca și în anii precedenți, tinerii europeni sunt invitați să participe la concursul organizat anual de 

Parlamentul European și Fundația pentru Premiul Internațional Carol cel Mare din Aachen – The 

European Charlemagne Youth Prize 2023 - , prilej cu care sunt premiate merite deosebite în "unificarea 

europeană".                                    citește mai mult.... 

 

Calendarul drepturilor omului 

Consiliul Europei a elaborat un calendar al drepturilor omului care marchează zilele în care ”oamenii 

din întreaga lume comemorează drepturile omului, luptătorii pentru drepturi sunt onorați, abuzurile 

împotriva drepturilor omului sunt amintite și speranțele și bucuriile sunt celebrate”.                     

                        citește mai mult.... 
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Prioritățile suedeze în domeniul educației 

 
 

Președinția suedeză a Consiliului Uniunii Europene, 

deținută între 1 ianuarie și 30 iunie 2023, și-a stabilit 

prioritățile în principalele domenii de acțiune, inclusiv în cel al 

educației. 

Astfel, în condițiile în care 2023 va fi Anul european al 

competențelor, Președinția suedeză intenționează să se 

conecteze cu acesta și cu unul dintre domeniile de interes, 

urmărind corelarea competențelor cu nevoile pieței forței de 

muncă. Președinția va evidenția modul în care educația poate 

contribui la tranziție și la perfecționarea competențelor și va 

iniția o discuție cu privire la condițiile necesare atât 

persoanelor fizice, cât și întreprinderilor pentru a putea obține 

competențele de care au nevoie pentru tranziția verde. 

În plus, Președinția va avansa discuțiile și lucrările 

privind Spațiul european al educației, de exemplu în ceea ce 

privește recunoașterea reciprocă a calificărilor.  

Președinția are în vedere, de asemenea, ambele 

recomandări ale Consiliului, anunțate de Comisia Europeană, 

privind digitalizarea în domeniul educației. 

 

Prioritățile Președinției suedeze în principalele domenii 

de acțiune pot fi accesate la 

 https://swedish-

presidency.consilium.europa.eu/en/programme/programme-of-

the-presidency/?etrans=ro  
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Instrumente digitale utile în recunoașterea 

studiilor 

 

Începând cu anul 2020, Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) a pus la 

dispoziția tuturor celor interesați, prin Punctul de contact 

unic electronic (PCUe), recunoașterea online a diplomelor de 

studii obținute în străinătate și autentificarea online a 

diplomelor de studii superioare pentru cei care pleacă în 

străinătate. 

Astfel, în anul 2022, dintr-un total de 21.046 solicitări 

primite de către CNRED, un număr de 7.262, reprezentând 

35% din total, au fost transmise în format electronic prin 

intermediul PCUe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuarea preocupării de a dezvolta instrumente 

care să faciliteze legătura între offline și online, CNRED a 

implementat în anul 2021 codul QR pe documentele de 

recunoaștere a studiilor. Codul QR poate fi utilizat pentru a vă 

conecta la modulul “Verificare stadiu dosar” de pe site-ul 

CNRED, unde puteți verifica autenticitatea documentului 

emis de CNRED. 
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În același registru, CNRED a pus la dispoziția 

cetățenilor în anul 2022 un serviciu de chatbot, integrat pe 

website-ul CNRED, care facilitează accesul la informații și 

proceduri pentru recunoașterea actelor de studii obținute în 

străinătate, autorități competente pentru profesii etc.  

Alte instrumente digitale utile în recunoașterea 

studiilor care pot fi accesate: 

- site-ul CNRED actualizat permanent pentru a oferi 

informații complete și detaliate absolvenţilor de învăţământ 

preuniversitar sau superior, din ţară şi din străinătate; 

studenţilor; angajatorilor; autorităţilor publice naţionale şi 

internaţionale; instituţiilor de învăţământ superior, naţionale 

şi internaţionale; organizaţiilor profesionale naţionale şi 

internaţionale; centrelor ENIC-NARIC; instituţiilor europene;

 - diseminarea lunară a unui Newsletter electronic 

tuturor beneficiarilor, care poate fi, totodată, consultat la 

Secțiunea “Comunicare”; 

- informații oferite pe suport digital (panoul digital) la 

sediul CNRED; 

- posibilitatea de a achita prin Ghișeul.Ro și prin 

sistemul POS; 

- platforma DEQAR; 

- implementarea serviciilor de certificare calificată 

(semnătura electronică) pentru toate serviciile publice oferite 

de CNRED. 
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Premiul internațional Carol cel Mare pentru 

tinerii europeni - ediția din anul 2023 

 

Ca și în anii precedenți, tinerii europeni sunt invitați să 

participe la concursul organizat anual de Parlamentul 

European și Fundația pentru Premiul Internațional Carol cel 

Mare din Aachen – The European Charlemagne Youth Prize 2023 

- , prilej cu care sunt premiate merite deosebite în "unificarea 

europeană".  

Sunt premiate cu precădere proiecte care contribuie la 

dezvoltarea și integrarea UE, care promovează înțelegerea și 

dezvoltarea sentimentului de identitate europeană și oferă 

exemple concrete de viețuire într-o comunitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectele pot fi concepute sub formă de evenimente 

pentru tineri, schimburi pentru tineri, jocuri de simulare, 

festivaluri cu tematică politică, expoziții, cursuri de formare 

sau proiecte online care au o dimensiune europeană.  

La concurs pot participa cetățeni sau rezidenți ai 

statelor membre UE, cu vârsta între 16 și 30 de ani, care pot 

aplica individual, în grup sau ca organizație.  

Cererile pentru înscriere pot fi depuse într-una din 

limbile oficiale ale Uniunii Europene, până pe data de 2 

februarie 2023. 

 

 

 

 

Pentru mai multe detalii, accesați pagina: 

 

https://youth.europa.eu/news/take-part-

european-charlemagne-youth-prize-

2023_en 
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Calendarul drepturilor omului 

Consiliul Europei a elaborat un calendar al drepturilor 

omului care marchează zilele în care ”oamenii din întreaga 

lume comemorează drepturile omului, luptătorii pentru 

drepturi sunt onorați, abuzurile împotriva drepturilor omului 

sunt amintite și speranțele și bucuriile sunt celebrate”. Datele 

menționate reprezintă Zilele Internaționale oficiale ale 

Organizației Națiunilor Unite (ONU), Zilele Mondiale 

recunoscute de ONG-uri, aniversările unor evenimente 

istorice și zilele de naștere ale unor activiști proeminenți 

pentru drepturile omului.  

Printre aceste date importante pentru promovarea 

drepturilor omului la nivel mondial se află:  

 

27 Ianuarie - Ziua Internațională de Comemorare a 

Victimelor Holocaustului /Holocaust Memorial Day 

21 Februarie -  Ziua Internațională a Limbii 

Materne/International Mother Language Day 

21 Martie - Ziua Internațională a Poeziei/World Poetry 

Day 

7 Aprilie - Ziua Mondială a Sănătății/World Health Day 

5 Mai – Ziua Consiliului Europei/Europe Day (Council of 

Europe) 

12 Iunie - Ziua Mondială împotriva Exploatării prin 

Muncă a Copiilor/World Day Against Child Labour 

11 Iulie - Ziua mondială a Populaţiei/World Population 

Day 

12 August – Ziua Internațională a 

Tineretului/International Youth Day 

8 Septembrie – Ziua Internațională a 

Literaturii/International Literacy Day 

5 Octombrie – Ziua Internațională a Profesorului/World 

Teachers Day 

4 Noiembrie - Ziua Convenției Europene a 

Drepturilor Omului /European Convention on Human Rights 

10 Decembrie – Ziua Drepturilor Omului/Human Rights 

Day 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendarul Consiliului Europei poate fi accesat la 

https://www.coe.int/en/web/compass/human-rights-calendar   
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