
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNRED implementează alături de alte centre europene ENIC-NARIC proiectul QUATREC 2 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) este 

partener în proiectul european QUATREC 2 – Comparing qualifications for reliable recognition 2 

(Compararea calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2), alături de reprezentanții Centrelor ENIC-

NARIC din Letonia, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord...                  citește mai mult.... 

 

Platformă EU de dezbateri pentru cetățeni: Conferinţa privind viitorul Europei 

Lansarea oficială a Conferinţei privind viitorul Europei, un cadru de discuţii şi reflecţie în legătură cu 

perspectivele Uniunii Europene, construit în logica implicării active a reprezentanţilor instituţiilor 

europene, ai guvernelor statelor membre şi parlamentelor naţionale...                 citește mai mult.... 
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Internaționalizarea învățământului superior în zona mediteraneană 

Internaționalizarea învățământului superior are drept scop consolidarea calității și standardelor de 

predare și cercetare. Uniunea pentru zona mediteraneană a inițiat un dialog pe această temă, cu scopul 

de a construi o viziune comună privind viitorul universităților.                 citește mai mult.... 

 

Noile programe EACEA pentru perioada 2021 - 2027 

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA) a publicat pe site-ul său 

(https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_ro) noua generație de programe de finanțare EACEA 

pentru perioada 2021 - 2027.                  citește mai mult.... 
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CNRED implementează alături de alte centre 

europene ENIC-NARIC proiectul QUATREC 2 

 
 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de 

Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) este 

partener în proiectul european QUATREC 2 – Comparing 

qualifications for reliable recognition 2 (Compararea 

calificărilor pentru o recunoaștere echitabilă 2), alături de 

reprezentanții Centrelor ENIC-NARIC din Letonia, Regatul 

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

Lituania și Armenia.  

Obiectivul proiectului este acela de a elabora și 

disemina o metodologie de formulare a rezultatelor învățării 

care să sprijine instituțiile de învățământ superior în procesul 

de planificare și implementare a programelor de studii, în 

vederea facilitării recunoașterii, prin consolidarea rolului 

rezultatelor învățării în evaluarea calificărilor din 

învățământul superior, în proiectarea posturilor și în 

evaluarea competențelor candidaților de către angajatori.   

În cadrul întâlnirii de lansare a proiectului s-au stabilit 

activitățile viitoare și necesitatea de a consulta instituțiile de 

învățământ superior pentru a colecta informațiile relevante 

cu privire la formularea rezultatelor învățării și identificarea 

exemplelor de bune practici. Rezultatul consultării 

instituțiilor de învățământ superior din cele 6 state partenere 

în acest proiect îl va reprezenta elaborarea unui studiu de 

țară, ce va sta la baza metodologiei de formulare a 

rezultatelor învățării.  

Calendarul proiectului include, printre altele, ca 

România să fie gazda primei reuniuni de lucru în cursul 

acestui an, prilej cu care se vor analiza progresul proiectului, 

respectiv conținutul metodologiei referitoare la compararea 

rezultatelor învățării, ce urmează să fie elaborată de către 

statele participante. 

Acest proiect este finanțat prin programul Erasmus+, 

acțiunea 3, se desfășoară în perioada octombrie 2020 - 

septembrie 2022, și este coordonat de Centrul ENIC-NARIC 

din Letonia, fiind destinat instituțiilor de învățământ 

superior, angajatorilor, Centrelor naționale de recunoaștere 

ENIC-NARIC, evaluatorilor și studenților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru mai multe informații, accesați 

http://www.aic.lv/portal/en/par-aic/projects/quatrec-2 
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Platformă EU de dezbateri pentru cetățeni: 

Conferinţa privind viitorul Europei 

 

Lansarea oficială a Conferinţei privind viitorul Europei, 

un cadru de discuţii şi reflecţie în legătură cu perspectivele 

Uniunii Europene, construit în logica implicării active a 

reprezentanţilor instituţiilor europene, ai guvernelor statelor 

membre şi parlamentelor naţionale şi, în special, a cetăţenilor, 

a avut loc în data de 9 mai 2021. 

Inițiativa se constituie într-un forum public pentru o 

dezbatere deschisă, incluzivă și transparentă cu cetățenii, 

urmărind să reflecte diversitatea și să aducă Europa dincolo 

de capitalele sale, să consolideze legătura dintre europeni și 

instituțiile care îi deservesc, să consolideze legătura dintre 

cetățeni și elaborarea de politici. 

Tematica vizează nouă subiecte principale, de interes 

direct pentru cetăţeni: 

 schimbări climatice şi mediu; 

 sănătate; 

 o economie mai puternică, justiţie socială şi 

locuri de muncă; 

 UE în lume; 

 valori şi drepturi, statul de drept, securitate; 

 transformarea digitală; 

 democraţie europeană; 

 migraţie;  

 educaţie, 

 cultură, tineret şi sport. 

În acest cadru, vor avea loc o serie de dezbateri, atât la 

nivelul statelor membre, cât și la nivel european. Principalele 

rezultate și concluzii ale Conferinței urmează să fie înglobate 

într-un raport, ce va fi publicat în prima parte a anului 2022. 

Instrumentul principal pentru facilitarea dezbaterilor 

este platforma digitală, accesibilă tuturor cetăţenilor europeni 

și disponibilă inclusiv în limba română - 

https://futureu.europa.eu/?locaIe=ro&locale=ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: https://www.edu.ro/Conferinta_viitorul_Europei   
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Internaționalizarea învățământului superior în 

zona mediteraneană 

 

Internaționalizarea învățământului superior are drept 

scop consolidarea calității și standardelor de predare și 

cercetare. Uniunea pentru zona mediteraneană a inițiat un 

dialog pe această temă, cu scopul de a construi o viziune 

comună privind viitorul universităților.  

În raportul recent publicat sunt abordate concepte 

precum mobilitatea și tendințele din educația transfrontalieră 

în regiunea euro-mediteraneană, un accent deosebit fiind pus 

pe schimburile academice, implicarea studenților, 

cercetătorilor și corpului administrativ, precum și pe 

parteneriatul internațional. Raportul a fost întocmit pe baza 

unui sondaj efectuat în rândul corpului profesoral și 

administrativ și al studenților din 10 țări: Algeria, Egipt, 

Israel, Iordania, Liban, Libia, Mauritania, Maroc, Palestina și 

Tunisia, fiind intervievați, totodată, beneficiarii internaționali 

și regionali.  

În urma sondajului au rezultat următoarele: 

- în mai multe țări, programul Erasmus+ are cel mai 

mare impact asupra strategiilor de internaționalizare,  

- conducerea instituției trebuie să recunoască rolul-

cheie al personalului administrativ în procesul de 

internaționalizare, 

- discrepanța dintre procedurile și sistemele de 

recunoaștere a creditelor și evaluarea calificărilor.   

Ideea principală care reiese din raport este aceea că, în 

cele mai multe cazuri, internaționalizarea este sinonimă cu 

mobilitatea, însă o strategie de internaționalizare mai 

cuprinzătoare ar aduce mai multe beneficii instituțiilor și 

personalului. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Pentru informații suplimentare, raportul poate fi 

consultat aici: 

https://ufmsecretariat.org/wp-content/uploads/2021/06/Union-for-

the-Meditterranean-Report-160621-FINAL-WEB.pdf 
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Noile programe EACEA pentru perioada 2021 - 

2027 

Agenția Executivă Europeană pentru Educație și 

Cultură (EACEA) a publicat pe site-ul său 

(https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/2021-2027_ro) noua 

generație de programe de finanțare EACEA pentru perioada 

2021 - 2027.  

„Aceste programe se bazează pe succesul predecesorilor 

lor (Erasmus+, Creative Europe, the European Solidarity 

Corps and Europe for Citizens-Erasmus +, Europa creativă, 

Corpul european de solidaritate și Europa pentru cetățeni) și 

sunt : Erasmus+, Creative Europe, the European Solidary 

Corps, the Citizens, Equality, Rights and Values programme 

(CERV). 

Mai multe informații despre aceste programe pot fi 

consultate pe portalul Comisiei Europene la adresa 

https://ec.europa.eu/info/funding-

tenders/opportunities/portal/screen/home, toate cererile de 

propuneri urmând a fi publicate la această adresă. 

Totodată, informații referitoare la oportunitățile de finanțare 

pot fi găsite la https://www.eacea.ec.europa.eu/grants/how-

get-grant_en, iar potențialii solicitanți pot consulta, de 

asemenea, manualul online accesând  

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-

opportunities/display/OM/Online+Manual  
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