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1
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1. CONTEXT 

 Construirea unui viitor mai bun pentru cetăţenii europeni, înseamnă să investim în tineri, 

prin oferirea unor oportunităţi pe care să le valorifice şi să îi ajute să beneficieze de un start mai bun 

în viaţă. Situaţia tinerilor s-a îmbunătăţit în ultimii ani: şomajul a scăzut
2
, la fel şi rata cazurilor de 

abandon şcolar timpuriu din sistemele de educaţie şi formare
3
, iar rata de absolvire a învăţământului 

terţiar a crescut
4
. Investiţia în tineri pune bazele unei societăţi echitabile, deschise şi democratice, a 

unei mobilităţi şi incluziuni sociale, precum şi a unei creşteri economice şi ocupări durabile a forţei 

de muncă. Acest lucru se poate realiza prin investiţii în cunoaştere, competenţe şi experienţă, un 

prim loc de muncă bun pentru o formare bună.  

 Criza economică a afectat şi ea acest segment uman în mod deosebit. În acest context, mulţi 

tineri nu privesc cu încredere către viitor. Perspectivele lor nu sunt compatibile cu economia socială 

de piaţă a Europei şi cu prioritatea Comisiei Europene  de a stimula crearea de locuri de muncă, 

creşterea economică şi investiţiile. De aceea, combaterea şomajului rămâne o prioritate, punându-se 

un accent deosebit pe accesul la o educaţie de calitate şi pe competenţe
5
.  

 Comisia Europeană propune, pentru anul 2017, eforturi reînnoite de sprijinire a 

tinerilor. După discursul privind Starea Uniunii 2016 şi după Foaia de parcurs de la Bratislava
6
, 

prezenta comunicare propune acţiuni prin care să se investească într-un mod mai eficace în tineri. 

                                                 
1
 Fişă de procedură COM(2016)940. 

2
 De la un nivel de vârf de 23,9% în 2013 - la 18,5% în 2016.  

3
 De la 17% în 2002 la 11% în 2015. 

4
 În categoria tinerilor de 32-34 de ani, de la 23,6% în 2002 la 38,7% în 2015.  

5
 În ultima perioadă s-a constatat tot mai des că o mare parte din tineri au un nivel redus de competenţe de bază, datorate 

abandonului timpuriu sau dezinteresului pe parcursul anilor de şcolarizare. Ca urmare, aceşti tineri nu pot face faţă unei 

încadrări profesionale de calitate sau să participe la un program educaţional sau de formare adecvat. Potrivit datelor din 

cel mai recent studiu PISA (Programme for International Student Assessment), ponderea elevilor care au un nivel scăzut 

de competenţe în domeniul ştiinţelor şi al cititului este în creştere. Acesta este un regres major, care subliniază 

necesitatea urgentă de a revizui funcţionarea sistemelor de educaţie europene. 
6
 Liderii UE din 27 de state membre au convenit asupra documentului prin care s-a stabilit necesitatea de a oferi 

perspective mai bune tinerilor printr-un sprijin suplimentar pe care UE să îl acorde statelor membre prin combaterea 

şomajului în rândul tinerilor şi prin consolidarea programelor UE dedicate tineretului. 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_ro.htm
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/09/16-bratislava-declaration-and-roadmap/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2016)0940&l=en
http://www.oecd.org/pisa/
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Scopul este de a-i ajuta să valorifice oportunităţile şi să se integreze bine în societate, să devină 

cetăţeni activi şi să aibă o carieră profesională de succes.  

 Comunicarea face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin aplicarea cărora tinerii să 

dispună de perspective mai bune
7
.  

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Prezenta comunicare „Investiţia în tinerii Europei” cuprinde acţiuni concrete ale UE menite 

să ajute tinerii să obţină locuri de muncă şi să valorifice oportunităţile de educaţie şi de formare pe 

care le merită. Provocările sunt mari şi sunt întâlnite în toate statele membre. Pe baza a ceea ce s-a 

realizat în ultimii ani, Comisia Europeană se angajează să coopereze strâns cu Parlamentul 

European şi cu Consiliul pentru a spori sprijinul dedicat investiţiilor în tinerii din întreaga Europă.  

 Comunicarea se concentrează pe două direcţii: I. acţiunea UE în favoarea tinerilor;          II. 

impulsul de a investi în aceştia.  

I. UE în favoarea tinerilor - Principala responsabilitate în ceea ce priveşte politicile în 

domeniul ocupării forţei de muncă, al educaţiei, al formării şi al tineretului le revine statelor 

membre, însă Uniunea Europeană are rolul de a sprijini eforturile acestora. Acest lucru a fost  

asumat şi de actuala Comisie Europeană, prin derularea programului Garanţia pentru tineret
8
, 

printr-o finanţare anticipată a  iniţiativei Locuri de muncă pentru tineri 
9
 şi, mai recent, în 2016, 

prin  Noua agendă pentru competenţe în Europa
10

.  

1. Combaterea şomajului în rândul tinerilor rămâne o prioritate majoră pentru UE. Domeniile 

prioritare în cadrul Semestrului european 2016 au fost politicile active în domeniul pieţei forţei de 

muncă, abandonul şcolar timpuriu, îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare al grupurilor 

vulnerabile, relevanţa educaţiei din perspectiva nevoilor pieţei forţei de muncă, învăţarea la locul de 

muncă şi stagiile de ucenicie şi sprijinul specific destinat tinerilor care nu sunt încadraţi profesional 

şi nu urmează nici un program educaţional sau de formare. Sprijinul financiar acordat prin fondurile 

structurale şi de investiţii ale UE corespunde acestor orientări politice
11

. 

                                                 
7
 Ca parte a acestui pachet, Comisia Europeană lansează Corpul european de solidaritate [COM(2016)942] şi prezintă o 

Comunicare privind îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei [COM(2016)941]. 
8
 Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 stabileşte „Garanţia pentru tineret”. Din ianuarie 2014, peste 14 

milioane de tineri au intrat într-unul dintre programele naţionale de Garanţie pentru tineret. De atunci, aproximativ 9 

milioane de tineri au acceptat o ofertă de loc de muncă, şi-au continuat educaţia, ucenicia sau formarea. 
9
 COM(2013)144 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European Şi Comitetul Regiunilor - Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri” din 12.03.2013. Iniţiativa reprezintă o 

sursă de finanţare cheie din partea UE pentru a promova derularea Garanţiei pentru tineret, a fost lansată în 2013 şi i s-a 

alocat un buget total de 6,4 miliarde euro. În septembrie 2016, ţinând cont şi de primele rezultate ale punerii în aplicare, 

Comisia Europeană a propus să majoreze şi să extindă pachetul financiar disponibil până în 2020. 
10

 COM(2016)381 – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic Şi Social 

European Şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă pentru competenţe în Europa - Să lucrăm împreună pentru 

consolidarea capitalului uman, a capacităţii de inserţie profesională şi a competitivităţii, din 10.06.2016. Aceasta conţine 

un pachet de măsuri care vizează dotarea unui număr mai mare de tineri cu competenţe mai bune, o mai bună utilizare a 

competenţelor existente şi îmbunătăţirea cererii şi ofertei de competenţe. 
11

 În ultimii 60 de ani, Fondul social european (FES) a investit în competenţele, educaţia şi formarea tinerilor. Între 

2007 şi 2013, FES a sprijinit peste 30 de milioane de tineri. Pentru măsuri de îmbunătăţire a integrării tinerilor pe piaţa 

forţei de muncă, pentru  2014-2020, din FSE s-au alocat mai mult de 6 miliarde euro, iar pentru măsuri în domeniul 

educaţiei şi formării alte 27 miliarde euro. În aceeaşi perioadă, 6,8 milioane de tineri vor putea utiliza infrastructuri, noi 

sau îmbunătăţite, pentru educaţie, în 15 state membre, prin finanţare pusă la dispoziţie din Fondul european de 

dezvoltare regională. De asemenea, din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală se vor investi 2 miliarde 

euro, în aceeaşi perioadă, în formare şi servicii de consiliere care să sporească competenţele tinerilor şi capacitatea lor 

de inserţie profesională, iar 7 miliarde euro s-au alocat pentru sprijinirea întreprinderilor nou-înfiinţate din mediul rural, 

cu accent puternic asupra tinerilor. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1079
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-784_ro.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=1223
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0426(01)
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2. Aptitudinile şi competenţele
12

 sunt considerate, din ce în ce mai mult, o investiţie esenţială, 

iar sistemele de învăţământ profesional şi tehnic de înaltă calitate ar trebui să facă mai uşoară 

trecerea tinerilor de la şcoală pe piaţa forţei de muncă. 

 Comisia Europeană sprijină orice iniţiativă a partenerilor sociali în ceea ce calitatea  

ofertelor de învăţământ profesional şi tehnic şi promovează parteneriate
13

 între instituţiile de 

învăţământ şi întreprinderi. De asemenea, sprijină statele membre în efortul acestora de a-şi 

îmbunătăţi sistemele de învăţământ profesional şi tehnic. 

3. Într-o societate deschisă şi democratică, este esenţial ca, încă din tinereţe, persoanele să îşi 

asume responsabilităţi în calitate de cetăţeni activi. În acest context, tot mai mulţi tineri, din dorinţa 

de a accede pe piaţa muncii într-o poziţie bună, îşi desăvârşesc studiile în străinătate (învăţarea, 

studiile şi formarea într-o altă ţară reprezintă o experienţă unică şi deschid noi orizonturi).  În anul 

2017 se sărbătoresc 30 de ani de programe europene (Erasmus) şi 20 de ani de programe europene 

în educaţie, formare, tineret şi sport. 

4. Un alt instrument care permite tinerilor să se implice este Serviciul european de 

voluntariat. Considerat vectorul voluntariatului transnaţional în ultimii 20 de ani, serviciul sprijină 

aproximativ 10.000 de tineri voluntari care se deplasează în străinătate pentru a contribui la diferite 

cauze (activităţi pentru tineret, sprijin social pentru persoanele aflate în dificultate sau protecţia 

mediului). 

II. Investiţia în tineri - Creşterea economică înseamnă o acţiune colectivă (implicarea tuturor 

părţilor, în special a organismele publice responsabile şi a partenerii sociali).  

 Comisia Europeană doreşte să se înregistreze progrese în următoarele 3 linii de acţiune: 

1. Posibilităţi mai bune de acces la încadrarea în muncă:  

- trebuie să se ţină seama de cum sunt impulsionate reformele la nivel naţional şi ce orientări sunt 

emise pentru fiecare stat membru în parte (Semestrul european
14

); 

- aplicarea integrală şi sustenabilă a „Garanţiei pentru tineret” în toate statele membre, iar pentru a 

face acest lucru posibil trebuie să se aloce mai multe resurse pentru punerea în aplicare a Iniţiativei 

„Locuri de muncă pentru tineri”
15

. 

2. Oportunităţi mai bune prin educaţie şi formare prin intermediul Comisiei Europene:  

- se va facilita cooperarea între statele membre şi va sprijini reforma sistemele de educaţie şi 

formare
16

; 

                                                 
12

 Prima Săptămână europeană a competenţelor profesionale, care s-a desfăşurat între 5-9 decembrie 2016, s-a 

adresat unui număr de peste 500.000 de tineri, părinţi, profesionişti, angajatori şi parteneri sociali din întreaga UE, 

pentru a evidenţia excelenţa şi calitatea învăţământului profesional şi tehnic. 
13

 Alianţa europeană pentru ucenicii a implicat state membre, parteneri sociali, întreprinderi, cadre didactice din 

învăţământul profesional şi tehnic şi alte părţi interesate pentru a îmbunătăţi oferta, calitatea şi imaginea şi mobilitatea 

stagiilor de ucenicie. De asemenea, Pactului european pentru tineret, lansat în 2015, împreună cu întreprinderi 

europene de vârf, a fost special creat  pentru a oferi cel  puţin 100.000 de oferte de ucenicii, stagii sau prime locuri de 

muncă de bună calitate. Prin intermediul celor două iniţiative există deja peste 500.000 de oportunităţi de formare şi de 

angajare pentru tineri, sub formă de angajamente din partea unor diverse întreprinderi şi organizaţii.  
14

 În ultima Analiză anuală a creşterii, care lansează Semestrul european 2017, Comisia Europeană a subliniat 

importanţa acordării de prioritate investiţiilor în capitalul uman, care implică îmbunătăţirea capacităţii de inserţie 

profesională a tinerilor şi investirea în competenţele şi educaţia acestora. 
15

 Comisia Europeană a propus suplimentarea alocării iniţiale pentru Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri” cu 1 

miliard euro în perioada 2017-2020.  
16

 În 2017, Comisia Europeană va prezenta măsuri specifice pentru a moderniza învăţământul, va realiza o monitorizare 

a absolvenţilor, o agendă pentru sprijinirea dezvoltării şcolilor şi a perfecţionării profesorilor şi o revizuire a 

Recomandării privind competenţele-cheie pentru învăţarea de-a lungul vieţii. De asemenea, va sprijini transformarea 

digitală în educaţie şi îmbunătăţirea accesului la învăţarea şi competenţele digitale. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4097_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5225_ro.htm
http://www.mts.gov.md/content/pactul-european-pentru-tineret-european-youth-pact
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- se va propune un cadru de calitate pentru stagii de ucenicie, în care va prezenta principiile-cheie 

ale conceperii şi furnizării de programe de ucenicie la toate nivelurile, flexibile, pentru a fi aplicate 

în sistemele diferite ale statelor membre
17

; 

- se va avea în vedere crearea unei noi componente de mobilitate în cadrul programului Erasmus+, 

denumită „ErasmusPro”, dedicată ucenicilor, de lungă durată (6-12 luni), prin care să se sprijine 

stagiile în străinătate.  

3. Posibilităţi mai bune de manifestare a solidarităţii - mobilitate în scop educaţional, şi 

de participare - în contextul evaluării la jumătatea perioadei a Cadrului Financiar Multianual 

(CFM), Comisia Europeană a propus să se dea un nou impuls mobilităţii în scop educaţional printr-

o creştere semnificativă, cu 200 milioane euro, a bugetului pentru Erasmus+ până în 2020. 

Astfel, va pregăti revizuirea Strategiei UE pentru tineret
18

 pentru perioada de după 2018.  

3. POZITII ALE ALTOR  INSTITUŢII / PARLAMENTE 

 În concluziile Consiliului European din 15-16 decembrie 2016, la pct. 18 se precizează: 

„Consiliul European face apel la continuarea «Garanţiei pentru tineret» şi salută sprijinul sporit 

acordat «Iniţiativei privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor». De asemenea, solicită 

continuarea lucrărilor privind iniţiativele recente ale Comisiei Europene dedicate tineretului, 

inclusiv cele privind mobilitatea, educaţia, dezvoltarea aptitudinilor şi Corpul european de 

solidaritate
19

.” 

 Parlamentul European a adoptat, în sesiunea sa din februarie a.c., o rezoluţie
20

 de punere 

în aplicare a programului Erasmus+
21

, prin care se face o prezentare a imaginii de ansamblu asupra 

programului desfăşurat în primii 2 ani şi jumătate de la implementarea sa, dar şi oportunităţile şi 

principalele provocări, precum şi sugestii de îmbunătăţire ale acestuia pe parcursul celor 4 ani şi 

jumătate rămaşi. Concluziile şi recomandările ar trebui să contribuie la raportul de evaluare la 

                                                 
17

 Cadrul de calitate ar putea să stea la baza asigurării calităţii stagiilor de ucenicie sprijinite prin programele UE 

(Garanţia pentru tineret, „Locuri de muncă pentru tineri”, Corpul european de solidaritate, Erasmus+ şi Fondul social 

european). În 2017 va fi lansat un serviciu de asistenţă care să vină în întâmpinarea cererii de stagii de ucenicie, care va 

sprijini ţările pentru a introduce sau a reforma sistemele de ucenicie. 
18

 În cursul anului 2017 se va efectua o amplă consultare a tinerilor şi a principalelor părţi interesate, pentru a discuta 

aspectele pe care se va concentra strategia în viitor. Comisia Europeană va continua să îşi dezvolte şi să îşi intensifice 

instrumentele de dialog şi schimb de opinii cu tinerii (de exemplu, iniţiativa „Un milion”, proiectul „O nouă naraţiune 

despre Europa” şi dialogul structurat). De asemenea, va sprijini mobilitatea multimodală pentru tinerii implicaţi într-un 

proiect educaţional, oferind noi oportunităţi pentru ca generaţiile tinere să descopere Europa şi să beneficieze de 

propriile experienţe directe.  
19

 COM(2016)942 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social 

European şi Comitetul Regiunilor - Corpul european de solidaritate, din data de 07.12.2016 
20

 Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: 

Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 

1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE - 2015/2327(INI). 

21
 ERASMUS+, program al Uniunii Europene, lansat în 2014, se bazează pe o lungă evoluție istorică a programelor UE 

din domeniul educației, formării și tineretului. După lansarea mai multor programe în anii ’80, eficientizarea 

programelor din domeniul educației și formării a debutat o dată cu înființarea, în anii ’90, a programelor Socrates 

(educație) și Leonardo da Vinci (educație și formare profesională). Programul de învățare pe tot parcursul vieții (2007-

2013) a reunit într-un cadru unic programele de sprijin existente ale mecanismului Socrates și ale programului Leonardo 

da Vinci. Înființarea programului Erasmus+ a adus cea mai mare schimbare, prin integrarea tuturor programelor pentru 

educație și formare și tineret într-un cadru unic (așa-numita abordare integrată). Sectorul sportului este pentru prima 

dată adăugat în program, ca un nou element de sprijin. În cadrul noii abordări integrate, Erasmus+ este organizat în jurul 

a trei acțiuni-cheie (AC): mobilitatea în scop educațional a persoanelor, (2) cooperarea pentru inovare și schimbul de 

bune practici și (3) sprijin pentru reformarea politicilor. Cele două capitole, educația și formarea, pe de o parte, și 

tineretul, pe de cealaltă parte, stabilesc în mod clar obiectivele specifice și activitățile relevante ale acțiunilor-cheie. 

Sectorul sportiv face obiectul unui al treilea capitol și nu este organizat în cadrul acțiunilor-cheie. Pentru perioada 2014-

2020, se adresează următoarelor domenii: educație, formare, tineret și sport, dar se concentrează şi pe dezvoltarea 

competențelor și a capacității de inserție profesională. Pentru această perioadă, Erasmus+ dispune de un buget total de 

14,8 miliarde euro. Se preconizează că acesta va oferi sprijin unui număr de peste 4 milioane de tineri. 

http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/12/15-euco-conclusions-final/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0018+0+DOC+XML+V0//RO&language=RO
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jumătatea perioadei a programului, care urmează să fie prezentat de Comisia Europeană la sfârşitul 

anului 2017. Raportul oferă, de asemenea, o serie de idei care ar putea fi relevante în negocierile 

pentru următoarea perioadă de programare. 

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 La nivel naţional, în România funcţionează deja „Investiţia în tineri, investiţia în viitorul 

nostru!” - ID POSDRU/126/5.1/S/139515 - care oferă tinerilor cu vârste între 16 şi 24 de ani 

opţiuni în privinţa viitorului lor traseu profesional: cursuri de formare profesională, stagii de 

ucenicie sau sprijin pentru înfiinţarea unei afaceri
22

.  

 În 2014, Ministerul muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice a lansat, 

cele două proiecte-pilot cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, care preced schema „Garanţii 

pentru tineri”
23

. 

 În Programul de guvernare 2017- 2020, Capitolul - Tineret şi sport - sunt cuprinse un număr 

de 21 de măsurile pe care Guvernul României le susţine pentru acest segment, bazate, printre altele, 

pe o serie de parteneriate, cum ar fi: 

- educaţia complementară a tinerilor prin crearea şi gestionarea de programe naţionale de formare - 

în parteneriat cu Ministerul muncii; 

- implementarea programului naţional de consiliere şi orientare în carieră - în parteneriat cu 

Ministerul muncii şi Ministerul educaţiei;  

- implementarea programului naţional pentru promovarea voluntariatului, a educaţiei civice şi a 

implicării sociale - în parteneriat cu Ministerul educaţiei; 

- crearea unui program al egalităţii de şanse pentru tinerii proveniţi din medii dezavantajate (tineri 

din mediul rural, tineri cu dizabilităţi, tineri de etnie romă etc.) pentru integrarea socială şi 

financiară a acestora; 

- crearea unui program de prognoză a evoluţiei pieţei muncii, de gestiune a curriculei şcolare - 

împreună cu Ministerul educaţiei şi Ministerul muncii;  

- asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru toţi studenţii din România, începând cu anul 

2017.  

5. SURSE: 

- COM(2016)940 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Investiţia în tinerii Europei;  

-  COM(2016)941 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei; 

- COM(2016)942 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Corpul european de solidaritate;  

- Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 care stabileşte „Garanţia pentru tineret”;  

- COM(2013)144 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic şi Social European Şi Comitetul Regiunilor - Iniţiativa „Locuri de muncă pentru tineri”; 

- COM(2016)381 - Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic Şi Social European Şi Comitetul Regiunilor - O nouă agendă pentru competenţe în 

Europa; 
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- Deciziile Consiliului European din 15-16 decembrie 2016 referitoare la „Iniţiativa privind 

ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor”; 

- Rezoluţia Parlamentului European din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 

2013 de instituire a acțiunii „Erasmus+”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și 

sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE - 

2015/2327(INI); 

- Programul de guvernare 2017-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

28 martie 2017 


