
1 

Direcţia pentru Uniunea Europeană 

 

FIŞA DE INFORMARE 

Rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii 

 

   

DATE DESPRE PROPUNERE                                           EDU 9 

1. Data adoptării de către Comisie: 22.05.2018; responsabil: Tibor Navracsics, membru al 

Comisiei Europene, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport 

2. Denumire document: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Construirea unei Europe mai 

puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii 

3. Date de identificare: COM(2018)268 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: faza pregătitoare în Parlamentul European - Va fi examinată la Comisia 

pentru educație și cultură (CULT) - pe fond și Comisia pentru ocuparea forței de muncă, afaceri 

sociale (EMPL) - pentru aviz 

 

1. CONTEXT 

 În anul 2016, liderii UE au recunoscut că este necesar să se acorde mai multă atenție educației, 

formării, tineretului și culturii la nivelul UE, pentru a le permite tinerilor să își dezvolte întregul 

potențial. Aceștia au stabilit că este nevoie de măsuri pentru sprijinirea tinerilor
1
. În foaia de 

parcurs de la Bratislava s-au angajat să creeze oportunități mai facile pentru tineri, 

precum Inițiativa pentru tineret
2
, care include Corpul european de solidaritate. În prezent, Comisia 

Europeană propune reînnoirea strategiei pentru tineret, pentru a se asigura că ei au un cuvânt de 

spus în construirea viitorului Europei. 

În luna  noiembrie 2017, șefii de stat și de guvern au discutat despre educație, formare și 

cultură în cadrul Summit-ului social de la Göteborg, pe baza comunicării Comisiei 

intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”
3
, care stabilește viziunea unui 

Spațiu european al educației până în 2025 și anunță o nouă agendă pentru cultură. Aceste dezbateri 

au avut ca rezultat Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017, prin care se solicita 

statelor membre, Consiliului și Comisiei să continue lucrările cu privire la o serie de inițiative 

importante, incluzând aici programul Erasmus+, universitățile europene, învățarea limbilor străine, 

legitimația europeană de student, recunoașterea reciprocă a diplomelor și Anul european al 

patrimoniului cultural, și să analizeze măsurile posibile pentru a aborda provocările în materie de 

competențe digitale, securitatea informatică, alfabetizarea mediatică și inteligența artificială; 

necesitatea unei abordări a educației și formării care să fie favorabilă incluziunii, bazată pe 

învățarea pe tot parcursul vieții și axată pe inovare; și condițiile cadrului juridic și financiar pentru 

dezvoltarea industriilor culturale și creative și pentru mobilitatea profesioniștilor din sectorul 

cultural.  

Ca răspuns la această solicitare, Comisia Europeană a prezentat, în data de 17 ianuarie 2018, 

un prim pachet de măsuri care abordează competențele-cheie, competențele digitale, precum și 

valorile comune și educația favorabilă incluziunii. 

                                                 
1 COM(2016)940  
2 COM(2016)942  
3 COM(2017)673  

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=568
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)0268&l=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_ro.htm
https://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32179/14-final-conclusions-en.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160940.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0942:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0673:FIN:RO:PDF
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În acest context, în luna mai a.c., Comisia Europeană a lansat un nou set de măsuri care 

include:  

 o comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în 

domeniul tineretului, educației și culturii” - COM(2018)268; 

 o strategie pentru tineret - pentru perioada 2019-2027 - al cărei scop este de a-i capacita pe 

tinerii europeni și de a le oferi un rol mai semnificativ în procesul decizional al UE, ceea ce 

ilustrează importanța pe care Comisia Europeană o acordă investiției în tineri și în viitorul lor - 

COM(2018)269; 

 propuneri de recomandare ale Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și 

îngrijire a copiilor preșcolari pentru a pune bazele succesului ulterior în viață - 

COM(2018)271/2018/0127(NLE), privind recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a 

perioadelor de învățare petrecute în străinătate, pentru a facilita mobilitatea de studiu în Europa - 

COM(2018)270, și privind îmbunătățirea predării și a învățării limbilor, pentru a asigura creșterea 

numărului de tineri cu un nivel de utilizator experimentat al limbilor străine - COM(2018)272; 

 o nouă Agendă pentru cultură - menită să sporească gradul de sensibilizare în legătură cu 

patrimoniul comun și divers al Europei, vizând valorificarea întregului potențial al culturii pentru a 

construi o Uniune mai incluzivă și mai echitabilă, care să sprijine inovarea, creativitatea, crearea 

de locuri de muncă durabile și creșterea economică, dar și pentru a consolida relațiile externe ale 

UE - COM(2018)267.  

Politica în domeniul educației, culturii și tineretului joacă un rol central în construirea unei 

Europe reziliente, competitive și unite în viitor. Acest al doilea pachet de măsuri  demonstrează 

eforturile susținute depuse de Comisia Europeană e pentru a realiza o serie de obiective ambițioase 

împreună cu statele membre și vor contribui la pregătirea terenului în vederea creării Spațiului 

european al educației până în 2025, consolidând totodată identitatea europeană și capacitându-i pe 

cetățeni, în special pe tineri.  

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană a 

propus majorarea la 1,85 miliarde euro
4
 a finanțării pentru ”Creative Europe”, programul care 

sprijină sectoarele culturale și creative europene, precum și operele audiovizuale. 

În anul 2019, liderii europeni se vor întâlni la Sibiu - România, pentru a analiza demersurile 

făcute după lansarea Cărții albe privind viitorul Europei
5
, făcută publică de   Comisia Europeană, 

în martie 2017. Un rol important îl vor avea politicile privind tineretul, educația și cultura. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Prezenta comunicare face parte din al doilea pachet de inițiative care răspund recomandărilor 

Consiliului European din luna decembrie 2017. Documentul reunește o serie de inițiative din 

domeniul politicilor în materie de tineret, cultură, educație și formare care vor contribui la 

asigurarea unei Europe mai competitive, mai incluzive și mai unite. 

Inițiativele adoptate de Comisia Europeană vor determina avansarea demersurilor pentru 

construirea unui Spațiu european al educației până în 2025
6
, vor stabili modul cum să se valorifice 

                                                 
4 Suma de 609 milioane euro din noul buget va fi alocată pentru promovarea sectoarelor culturale și creative europene. 

Se vor înființa proiecte, rețele și platforme de cooperare pentru a conecta artiști talentați din întreaga Europă și pentru 

a permite creatorilor să coopereze mai ușor peste granițe. Pentru acțiunea intersectorială în domeniile cultural și media, 

160 milioane euro vor finanța IMM-urile și alte organizații care activează în sectoarele culturale și creative. Această 

finanțare va fi utilizată și pentru a promova cooperarea în materie de politică culturală pe teritoriul UE, pentru a 

promova un univers mediatic caracterizat prin libertate, diversitate și pluralism și pentru a sprijini un jurnalism de 

calitate și alfabetizarea mediatică. 
5 COM (2017)2025 - Cartea albă privind viitorul Europei: Reflecții și scenarii pentru UE-27 până în 2025 
6 Spațiu european al educației trebuie să promoveze mobilitatea și cooperarea transfrontalieră în domeniul educației și 

formării profesionale; să ajute la depășirea obstacolelor nejustificate care îngreunează învățarea, formarea sau munca 

în altă țară în scopul realizării „liberei circulații a cursanților” și creării unui spațiu european de învățare autentic; să 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0268:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0269:FIN:RO:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018DC0270
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180272.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0267:FIN:RO:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20172025.do
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mai bine potențialul culturii în conducerea dezvoltării economice și sociale și să stimuleze 

participarea și reziliența tinerilor, prin programul emblematic Erasmus+ și a programului care îi 

succedă, prin cooperarea europeană existentă în domeniul educației și formării profesionale și o 

mai bună orientare a finanțării UE în acest domeniu. De asemenea, se pune accent pe competențele 

pentru educație și formare și pe cooptarea cursanților de toate vârstele și din toate sectoarele de 

activitate.  

Prezenta comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice” vine în 

întâmpinarea așteptărilor cetățenilor în economia socială de piață a Europei, în contextul unor 

priorități sociale stabilite în Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat în comun de către 

Parlamentul European, Consiliu UE și Comisia Europeană în noiembrie 2017.  

Comunicarea acordă o atenție sporită educației, formării și culturii, în diversitate, care este o 

caracteristică distinctivă a Europei și o sursă de inovare și de creativitate, și conferă un sentiment 

de apartenență comună europeană.  

Documentul prezintă, totodată,  planuri privind recunoașterea reciprocă automată a 

diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate,  o mai bună învățare a limbilor, crearea 

unei legitimații europene de student, menită să încurajeze mobilitatea de studiu prin reducerea 

sarcinii administrative și a costurilor pentru studenți și pentru instituțiile de educație și formare. 

Comisia își propune să demareze o introducere progresivă a legitimației europene de student până 

în 2021, analizând posibilitatea de a extinde legitimația pentru a include studenții din educația și 

formarea profesională.  

De asemenea, documentul evidențiază eforturile realizate, împreună cu statele membre și cu 

sectorul educației, în vederea creării unor universități europene
7
. Aceste universități europene, 

formate din rețele ascendente ale universităților existente, vor îmbunătăți cooperarea 

transfrontalieră prin strategii instituționale pe termen lung. Ele vor promova inovarea și excelența, 

vor îmbunătăți mobilitatea studenților și a cadrelor didactice și vor facilita învățarea limbilor, 

contribuind totodată la creșterea competitivității învățământului superior din Europa. Înainte de 

punerea completă în aplicare a inițiativei în 2021, Comisia Europeană intenționează să lanseze 

proiecte-pilot în cadrul programului Erasmus+ în 2019 și 2020. 

Totodată, vor fi dezvoltate și alte acțiuni care sprijină o abordare bazată pe învățarea pe tot 

parcursul vieții și pe inovarea în domeniul educației și al formării. Comisia Europeană va propune 

sprijinirea creării unor centre de excelență
8
 în domeniul educației și formării profesionale, care ar 

urma să promoveze rolul activ al acestora în dezvoltarea economică locală și regională. De 

asemenea, va lansa o nouă propunere pentru continuarea Corpului european de solidaritate și va 

aborda condițiile cadrului juridic și financiar pentru dezvoltarea industriilor culturale și creative și 

pentru mobilitatea profesioniștilor din sectorul cultural și creativ.  

                                                                                                                                                                
sprijine statele membre în îmbunătățirea sistemelor lor de educație inovatoare, bazate pe învățarea pe tot parcursul 

vieții și favorabile incluziunii. 
7 Studenții nu au nici o garanție că diplomele obținute într-un stat membru vor fi recunoscute într-un alt stat membru și 

vor trebui să facă față unor perioade lungi de așteptare sau costuri suplimentare în procesul de recunoaștere. Aceste 

obstacole nu numai că oferă studenților incertitudine, ci și împiedică crearea unui spațiu european de învățare integrat 

și împiedică apariția unei piețe europene cu adevărat deschise a forței de muncă, lucru confirmat în cadrul consultărilor 

recente cu părțile interesate. Statele membre vor fi invitate mai întâi să se angajeze voluntar la recunoașterea automată. 

Ei vor fi apoi invitați să implementeze o abordare tehnică, pas cu pas, pentru a construi încrederea reciprocă în 

sistemele de educație și formare. Propunerea stabilește condițiile, cum ar fi asigurarea calității și transparența, care 

trebuie îndeplinite pentru ca recunoașterea automată să devină o realitate, precum și instrumentele UE existente, cum 

ar fi Sistemul european de transfer si acumulare de credite și Cadrul european al calificărilor. Comisia își propune să 

stimuleze apariția a cel puțin douăzeci de universități europene până în 2024. 
8 În ceea ce privește recunoașterea calificărilor, nu vor exista diferențe între abordările dintre învățământul superior și 

învățământul secundar superior. Cu toate acestea, deoarece procedurile și instrumentele sunt mai dezvoltate în 

recunoașterea perioadelor de mobilitate la nivelul învățământului superior, va exista o distincție privind recunoașterea 

rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate. De exemplu, Sistemul european de transfer și acumulare a creditelor 

este deja în vigoare pentru recunoașterea rezultatelor perioadelor de învățare în străinătate la nivelul învățământului 

superior, dar nu există un astfel de proces la nivel secundar în învățământul general. Prin urmare, la acest nivel, 

competențele dobândite în străinătate vor fi verificate în raport cu competențele definite în curriculumul național al 

țării în care elevul studiază. 

https://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_en
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_en
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Consolidarea dimensiunilor de tineret, de educație, de formare și de cultură ale proiectului 

european va contribui la construirea unei Uniuni care să capaciteze, să fie conștientă de realizările 

sale și să abordeze cu încredere provocările viitoare. 

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII 

În aceeași zi cu lansarea noului pachet privind educația, formarea și cultura au fost publicate 

rezultatele unui sondaj Eurobarometru care prezintă opiniile europenilor cu privire la inițiativele-

cheie vizând crearea unui Spațiu european al educației până în 2025. Potrivit sondajului, peste 9 

din 10 respondenți din toate țările consideră că ar fi util să li se ofere studenților șansa de a 

colabora cu persoane din alte țări la realizarea unor proiecte inovatoare, în cadrul unor rețele de 

universități europene. Sondajul mai arată că 84% dintre tinerii intervievați ar dori să își amelioreze 

nivelul de cunoaștere a unei limbi străine pe care au învățat-o deja și că 77% ar dori să învețe o 

nouă limbă străină. 

 Președinția austriacă a Consiliului UE și-a prezentat, în data de 11 iulie a.c., în cadrul 

Comisiei pentru cultură și educație, prioritățile sale în domeniul culturii și educației; acestea 

vizează patrimoniul cultural, educația de calitate, mobilitatea, drepturile de autor, noul Program 

Erasmus+,  recunoașterea diplomelor, programul Corpului European de solidaritate, dimensiunea 

economică a sportului și sportul la locul de muncă.  

 În România, politicile pentru tineret sunt cuprinse în Legea Tinerilor nr. 350 din 21/07/2006, 

reactualizată în 2017.  

 Ministerul tinerelului și sportului a lansat în dezbatere publică, în luna august 2013, o 

Strategie națională în domeniul tineretului 2014-2020, care susţine participarea activă a tinerilor la 

viaţa economică, socială, culturală şi politică a ţării, asigurând oportunităţi egale de acces la 

educaţie, ocupare şi condiţii de viaţă decente, inclusiv pentru grupurile vulnerabile. 

 O Strategia Naţională în domeniul politicii de tineret 2015-2020, realizată cu sprijinul 

UNICEF, în contextul politic, social, educaţional, economic şi tehnologic, se referă, per ansamblu, 

la toţi tinerii și abordează situaţia şi politicile pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, 

aşa cum prevede Legea Tinerilor nr. 350 din 21.07.2006. Analiza este defalcată pe grupele de 

vârstă 14-15-19, 20-24, 25-29 şi respectiv 30-34-35, cele mai multe date comparative cu alte ţări, 

importante pentru că pot ghida politicile de tineret în direcţia convergenţei la nivel european, fiind 

disponibile pentru aceste grupe de vârstă. 
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