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1. CONTEXT 

 Prosperitatea Europei şi modul său de viaţă se bazează pe cel mai important atu: populaţia 

sa, în special tinerii. Astfel, educaţiei i se acordă o importanţă strategică în societate, ajutând la 

dezvoltarea economică a Europei, iar o educaţie de calitate este esenţială pentru ca Uniunea să 

asigure menţinerea coeziunii sociale, a competitivităţii şi a creşterii susţinute. 

 Educaţia de calitate reprezintă mult mai mult decât o investiţie economică: este 

esenţială pentru dezvoltarea personală, socială şi profesională, precum şi pentru capacitatea de 

inserţie profesională de-a lungul vieţii, dar poate fi una dintre cele mai eficace modalităţi de 

combatere a inegalităţilor socio-economice şi de promovare a incluziunii sociale. În general,  

sistemele de educaţie şi formare profesională din Europa asigură rezultate bune, însă un procent 

ridicat de elevi absolvenţi ai învățământului gimnazial (în vârstă de până la 15 ani) au un nivel prea 

scăzut de competenţe de bază la citire, matematică şi ştiinţe
2
. Cu toate acestea, creşterea proporţiei 

de tineri absolvenţi de învăţământ superior, obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 - de 40% 

este pe cale de a fi atins. Pe de altă parte, însă, o reuşită notabilă constă în faptul că proporţia 

persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala a fost redusă în perioada 2005-2015 cu 30%, 

situându-se în prezent la o medie de 11% la nivelul UE. Aceste elemente indică o nevoie clară de a 

îmbunătăţi performanţa şi rezultatele sistemelor de educaţie şi de formare, sistemele de educaţie 

trebuie modernizate, iar calitatea educaţiei ar trebui să devină o realitate pentru toţi -  profesori şi 

elevi.  

 Educaţia de înaltă calitate este esenţială pentru a înzestra tinerii cu cunoştinţele, atitudinile, 

competenţele şi mentalităţile de care au nevoie pentru a-i ajuta să profite de noile oportunităţi. 

Sistemele de învăţământ depun eforturi pentru a asigura un nivel suficient de competenţe 

fundamentale, cum ar fi competenţele digitale şi antreprenoriale sau competenţele sociale şi civice, 
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însă sistemele de educaţie şi de formare trebuie să răspundă mai bine la aceste realităţi în 

schimbare. 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Prezenta comunicare înscrie îmbunătăţirea şi modernizarea educaţiei drept o prioritate 

majoră pe agenda UE şi stabileşte acţiuni specifice la nivelul UE de sprijinire a statelor membre în 

eforturile lor de reformă şi de contribuire la realizarea unei agende comune, care să transforme 

educaţia de înaltă calitate într-o realitate pentru toţi. Comunicarea face parte dintr-un pachet mai 

amplu de măsuri prin aplicarea cărora tinerii să dispună de perspective mai bune
3
.  

 Comunicarea este structurată pe 3 capitole care analizează: 1. educaţia - ca importanţă 

strategică pentru societate şi dezvoltarea sa economică; 2. modernizarea învăţământului (la nivel 

şcolar şi preşcolar, dar şi superior) - prin sprijinului acordat de UE statelor membre; 3. reformele de 

îmbunătăţire a sistemelor de educaţie din statele membre.  

 Modernizarea şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei necesită reforme. Decizia de a pune în 

aplicare aceste reforme aparţine statelor membre, care au un interes comun să înregistreze progrese 

şi să genereze rezultate, de care să beneficieze UE, în ansamblul său. La rându-i, UE poate sprijini 

eforturile depuse de statele membre. Eficienţa în materie de educaţie trebuie îmbunătăţită, prin 

menţinerea unor sisteme de înaltă calitate, favorabile incluziunii şi cu o finanţare adecvată, utilizând 

în cel mai bun mod posibil resursele limitate pentru a asigura calitatea, echitatea şi performanţa. De 

asemenea, este important să se facă eforturi susţinute şi la nivel de politici privind educaţia pentru a 

se realiza această investiţie în tineri.  

 Noile eforturi depuse sunt strâns legate de lansarea, în iunie 2016, a Noii agende pentru 

competenţe în Europa
4
, pe care, parţial, se şi bazează. Acţiunile stabilite în cadrul acestor iniţiative 

se completează şi se consolidează reciproc. De asemenea, şcolile au posibilitatea să îşi consolideze 

cooperarea cu comunitatea locală şi să ofere experienţe de învăţare mai încărcate de sens pentru 

tineri, în afara cadrului şcolar şi a structurilor de învăţare formală. Însă, unul din elementele-cheie 

pentru îmbunătăţirea calităţii, a rezultatelor sociale şi a eficienţei şcolilor este acela de a oferi un 

sprijin mai solid cadrelor didactice şi directorilor unităţilor de învăţământ. Sunt necesare investiţii 

strategice în conducerea eficientă a şcolilor şi un corp profesoral care să se bazeze pe o educaţie 

iniţială excelentă, pe lucru în echipă şi pe o dezvoltare profesională pe parcursul întregii cariere. 

 În acest context, Comisia Europeană va continua să sprijine statele membre în furnizarea de 

educaţie şi îngrijire de înaltă calitate şi îşi va intensifica eforturile pentru a încuraja schimbul 

transnaţional de experienţe şi identificarea metodelor care funcţionează cel mai bine; va revizui 

Cadrul din 2006 privind competenţele-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi va 

intensifica conlucrarea cu statele membre, cu grupurile de interese şi cu industria în cadrul Coaliţiei 

pentru competenţe şi locuri de muncă în sectorul digital; va propune un cadru de politică şi un 

Proiect de recomandare a Consiliului privind promovarea incluziunii sociale şi a valorilor 

comune prin intermediul educaţiei şi al învăţării non-formale; va promova educaţia favorabilă 

incluziunii prin dezvoltarea setului european de instrumente pentru şcoli; va utiliza reţelele 

transnaţionale din cadrului Fondului social european (FSE) cu scopul de a face schimb de bune 

practici; va promova utilizarea fondurilor structurale şi de investiţii europene pentru 

modernizarea sistemelor de educaţie şi de formare profesională şi asigurarea unui acces mai bun la 

educaţie de calitate şi reducerea abandonului şcolar şi va dezvolta platformele eTwinning şi School 
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Education Gateway. Totodată, serviciile Comisiei Europene ar putea pregăti, împreună cu 

Comitetul pentru politică economică (CPE)
5
  (şi cu alte organisme relevante) o analiză privind 

politicile şi sistemele de educaţie, precum şi eficienţa şi performanţa acestora
6
. 

 Altfel spus, Europa trebuie să accelereze procesul de modernizare a învăţământului, la toate 

nivelurile, să respecte programa oferită de instituţiile de învăţământ şi competenţele de care au 

nevoie absolvenţii pentru reuşită. Totodată, trebuie  să înscrie educaţia ca o prioritate pe agenda 

politică, astfel încât reformele educaţionale să fie privite într-un sens larg, coordonate cu politicile 

economice
7
.     

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII / PARLAMENTE 

 În 2017, Comisia Europeană va prezenta anumite iniţiative care vor aborda aspecte-cheie 

din învăţământul şcolar şi superior. Aceste iniţiative vor fi pregătite cu respectarea deplină a 

principiului subsidiarităţii şi în strânsă cooperare cu principalele părţi interesate din statele membre, 

cum ar fi asociaţiile cursanţilor, ale cadrelor didactice, ale directorilor unităţilor de învăţământ şi ale 

părinţilor, partenerii sociali şi organizaţiile societăţii civile.  

 Tot în acest an, Comisia Europeană va prezenta un pachet de iniţiative în domeniul 

învăţământului superior
8
 care să sprijine statele membre, instituţiile de învăţământ, personalul şi 

studenţii, să îmbunătăţească educaţia şi formarea pe întreg teritoriul UE.  

 În scopul de a oferi o bază solidă pentru activitatea viitoare, Comisia Europeană va 

prezenta o agendă actualizată şi reînnoită pentru învăţământul superior, pornind de la răspunsurile 

primite în cadrul consultării publice privind priorităţile pentru cooperarea UE, care s-a încheiat la 

începutul anului 2016. Această agendă a fost iniţiată la 20 septembrie 2011, când Comisia 

Europeană a prezentat
9
 un proiect pentru modernizarea sistemelor de învăţământ superior din 

Europa.   

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 
Comisia Europeană a formulat orientări care sunt valabile pentru toate statele membre. 

Acestea nu au caracter obligatoriu, deoarece educaţia şi formarea profesională sunt competenţe 

naţionale. Decizia de a pune în aplicare aceste reforme aparţine statelor membre.  

România urmăreşte ca aceste reforme să înregistreze progrese şi să genereze rezultate, de 

care să beneficieze UE în ansamblul său. 

În ceea ce priveşte  rolul învăţământului preşcolar de calitate - pentru România este necesară 

accelerarea eforturilor de creştere a gradului de participare a copiilor din medii dezavantajate (de 

exemplu prin programul „Fiecare copil în grădiniţă
10

”), dar şi accelerarea revizuirii calităţii în 

învăţământul preşcolar.  
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 Referitor la importanţa calităţii predării în educaţie  - sunt importante eforturile de 

dezvoltare sau de creare de politici publice care să vizeze resursele umane din învăţământ, inclusiv 

componenta de formare iniţială.  

 Pentru România - îmbunătăţirea calităţii - trebuie să aibă în vedere şi rezultatele PISA
11

. În 

acest sens trebuie să se ţină cont de rezultatele obţinute de elevii români la aceste teste, care sunt în 

continuare printre cele mai slabe din Europa. Sunt necesare eforturi suplimentare inclusiv prin 

implementarea noii curricule şcolare.  

 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;  

- 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.   

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;  

- 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; 

- SWD(2017)88 - Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei - Raportul de ţară al României din 

2017 în cadrul Semestrului european 2017. 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

28 martie 2017 
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