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Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Ilfov 
(cu prioritate celor care derulează/intenţionează să deruleze 
proiecte e-Twinning) 

În atenţia doamnei/domnului director 
responsabilului cu proiecte europene 
profesorilor implicaţi în proiecte e-Twinning 

Aprobat, 
Prof. Ad 'ana STOICA 

Referitor la: Noua platformă eTwinning I Obţinere NQL-Certificat Naţional de Calitate 

1. Vă aducem la cunoştinţă faptul că, începând cu 1 aprilie 2022, ANPCDEFP coordonează 
Acţiunea eTwinning la nivel naţional. 

Versiunea iniţială a noii platforme European School Education Platform va fi lansată în a 
doua jumătate a lunii mai 2022. Aceasta va oferi funcţionalităţile de bază eTwinning pentru 
înregistrarea de noi utilizatori şi pentru desfăşurarea proiectelor. Versiuni de lucru cu 
funcţionalităţi şi conţinut actualizat şi nou vor fi implementate în următoarele luni ale anului 
2022. 

Noua platformă va putea fi accesată prin link-ul I URL-ul: 
https ://schoo 1-education. ec. euro pa. eu/ 

Toate URL-urile existente (www.etwinning.net, live.etwinning.net, twinspace.etwinning.net 
şi www.schooleducationgateway.eu) continuă să funcţioneze până când vechile platforme 
vor fi desfiinţate (al doilea semestru din 2022). 

Cu toate acestea, crearea de proiecte pe vechea platformă va fi dezactivată şi viitoarele 
proiecte vor fi create pe noua platformă. În mod similar, conţinutul publicat până în prezent 
pe SEG va fi publicat pe noua platformă de îndată ce funcţionalităţile necesare vor fi 
disponibile. Atunci când platformele iniţiale vor fi închise, link-urile acestora vor fi 
redirecţionate către noua platformă în domeniile corespondente. 
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Înregistrarea şi conectarea pe European School Education Platform - inclusiv 
eTwinning şi SEG - sunt posibile numai în baza unui cont EU Login. 
EU Login permite accesul la toate platforme Comisiei Europene. Utilizatorii existenţi trebuie 
să creeze un cont EU Login cu aceeaşi adresă de e-mail utilizată la înregistrarea în eTwinning 
sau pe SEG pentru a-şi sincroniza conturile vechi cu cele noi, inclusiv migrarea datelor cu 
caracter personal către noul cont, înainte de a accesa noua platformă. 
Pe platforma eTwinning există un articol care ghidează paşii necesari pentru crearea 
conturilor EU Login - https://www.etwinning.net/ro/pub/newsroom/highlights/create-an-eu
login-account.htm 

2. Termenul limită pentru primirea candidaturilor NQL: 31 mai 2022. Calendarul de 
trimitere a aplicaţiilor pentru obţinerea Certificatelor Naţionale de Calitate (National Quality 
Labei) a fost actualizat în acord cu calendarul de lansare a noii platforme/funcţionarea 
actualelor platforme şi instrumente eTwinning. 
Informaţii detaliate privind termenele şi criteriile de evaluare sunt disponibile în articolul 
dedicat de pe site-ul naţional eTwinning România - https://etwinning.ro/certificate-de-calitate/ 

Prof. dr. Daniela BARBU 
Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale 


