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DATE DESPRE PROPUNERE                                                                                   EDU 2 

1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 30 septembrie 2020; responsabil: Mariya 

Gabriel, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru portofoliul inovare, cercetare, 

cultură, educație și tineret 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea Spațiului 

european al educației până în 2025  

 

3. Date de identificare: COM(2020)625 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: etapă pregătitoare; comisia competentă pentru raport - Comisia 

pentru cultură și educație (CULT); comisii sesizate pentru aviz – Comisia pentru afaceri 

externe (AFET), Comisia pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru afaceri economice și 

monetare (ECON), Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE, Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE),  Comisia pentru drepturile femeii și 

egalitatea de gen (FEMM) cf. OEIL). 

6. Alte date:  

Documentul face parte din cele două noi inițiative ale Comisiei Europene care vor contribui la 

crearea unui spațiu european al educației  și un Plan de acțiune pentru educația digitală 

2021-2027 (resetarea educației și formării pentru era digitală), ambele permițând tuturor 

tinerilor să beneficieze de cea mai bună educație și formare și să-și găsească locuri de muncă 

peste tot Europa.  

Comunicarea este însoțită de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene pentru 

comunicarea Spațiul european al educației până în 2025 - SWD(2020)212.  

 

1. Context 

► Statele membre folosesc întregul potențial al educației și culturii pentru a crea locuri de 

muncă și pentru a favoriza creșterea economică și coeziunea socială. 

► 2016 - În foaia de parcurs de la Bratislava, liderii UE s-au angajat să creeze oportunități 

pentru tineri, și au lansat Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și Corpul 

european de solidaritate.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/afet/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/femm/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2020)0625&l=en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_212_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21241/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-ro.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ro
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_ro
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_ro
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►2017 - Comisia Europeană a prezentat un prim pachet de măsuri care abordează 

competențele-cheie, competențele digitale, precum și valorile comune și educația favorabilă 

incluziunii. 

►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”1. 

►2018 - Parlamentul European a adoptat Strategia pentru tineret 2019 - 2027, pentru a se 

asigura că tinerii au un cuvânt de spus în construirea viitorului Europei. Se stabilește viziunea 

unui Spațiu european al educației până în 2025 și se anunță o nouă agendă pentru cultură. 

Se va continua seria inițiativelor importante, incluzând aici programul Erasmus+, universitățile 

europene2, învățarea limbilor străine, legitimația europeană de student, recunoașterea reciprocă 

a diplomelor și Anul european al patrimoniului cultural, și se vor analiza măsurile posibile 

pentru a aborda provocările în materie de competențe digitale, securitatea informatică, 

alfabetizarea mediatică și inteligența artificială. 

►2018 - În comunicarea „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul 

tineretului, educației și culturii”, Comisia Europeană a propus al doilea pachet de inițiative care 

să evidențieze rolul esențial al educației, tineretului și culturii în viitor și a răspuns invitațiilor 

formulate de liderii europeni la Consiliul European din decembrie 2017. În aceste coordonate, 

s-a prefigurat spațiul european al educației prin: 

 consolidarea programului Erasmus+; 

 crearea unui cadru ambițios pentru cooperarea europeană în domeniul politicilor 

privind educația și formarea profesională; 

 acordarea sprijinului pentru reformele din statele membre, prin intermediul Semestrului 

european; 

 utilizare mai bine direcționată a fondurilor europene. 

► 2019 - Președinția română a Consiliului UE a reunit părțile interesate din domeniul 

educației și factorii de decizie politică pentru a discuta practicile de învățare, pentru  o 

cooperare și dialog privind spațiul european al educației și educația digitală.  

►noiembrie 2019 – Prin Rezoluția Consiliului privind dezvoltarea în continuare a spațiului 

european al educației se stabilește viziunea și pașii de urmat.  

►2019 - Liderii UE au recunoscut că este necesar să se acorde mai multă atenție educației, 

formării, tineretului și culturii la nivelul UE, pentru a permite o dezvoltare a întregului 

potențial. Spațiul european al educației care are la bază decenii de cooperare în domeniul 

educației la nivelul UE a condus la elaborarea Cadrului strategic pentru cooperarea europeană 

în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020). Acesta a consolidat încrederea și 

înțelegerea reciprocă pentru a sprijini actualele inițiative - Spațiului european al educației 

COM(2020)625 și Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, resetarea 

educației și formării pentru era digitală COM(2020)624.  

►2020 au fost adoptate de Comisia Europeană două inițiative:  

 o nouă comunicare privind realizarea Spațiului european al educației până în 2025, 

                                                           
1 A se consulta fișa de informare privind consolidarea identității europene prin educație și cultură a Direcției 

pentru Uniunea Europeană a Camerei Deputaților, precum și Hotărârea Camerei Deputaților cu privire la acest 

document. 
2 România are 7 universități  pe lista Comisiei Europene ca fiind prinse în spațiul european al educației: 

Universitatea politehnică din Timișoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea din Petroșani, 

Universitatea de medicină și farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara, 

Universitatea tehnică din Cluj Napoca și Universitatea politehnică din București.,  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_673_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_673_RO_ACTE_f.pdf
https://epale.ec.europa.eu/ro/content/rezolutie-strategia-europeana-pentru-tineret-2019-2027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3704
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/early-language-learning_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_ro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/42/recunoasterea-reciproca-a-diplomelor
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/42/recunoasterea-reciproca-a-diplomelor
https://anuleuropean.patrimoniu.gov.ro/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_268_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_268_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/12/14-15/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://www.romania2019.eu/2019/01/11/prioritatile-ministerului-educatiei-nationale-in-perioada-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9f1d16d1-09d1-11ea-8c1f-01aa75ed71a1/language-ro/format-HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52009XG0528%2801%29
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2365.pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F62387586/HCD%20COM(2018)673.PDF
https://ec.europa.eu/romania/news/20200709_spatiul_european_al_universitatilor_ro
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care se stabilește calea de urmat către realizarea sa până în 2025; 

 un Plan de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), care propune un set de 

inițiative pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. 

► Ambele inițiative vor sta la baza celui de al treilea Summit european pentru educație, pe 

care Comisia Europeană îl va găzdui, online, în data de10 decembrie a.c., unde se vor reuni 

miniștrii și principalele părți interesate pentru a discuta despre modalitățile prin care educația 

și formarea pot fi adaptate erei digitale. 

► De asemenea, utilizarea tehnologiilor digitale este importantă pentru atingerea obiectivelor 

stabilite prin Pactul ecologic european și pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.  

►În iulie 2020, Consiliul European a aprobat un pachet de măsuri de redresare fără precedent 

pentru a combate efectele virusului COVID-19 asupra economiilor și societăților noastre și 

pentru a promova redresarea puternică a Europei, precum și transformarea și reforma 

economiilor3.  

► Bazându-se pe activitatea Parlamentului European, în special a Comisiei pentru cultură și 

educație (CULT), care a întocmit rapoarte relevante privind educația, inteligența artificială, 

precum și alte aspecte conexe, a Consiliului UE privind urmările pandemiei în educație, 

Spațiului european al educației vizează măsuri în materie de educație și formare digitală de 

înaltă calitate și favorabilă incluziunii, care vor necesita o combinație de acțiuni și politici 

pentru a fi eficente. Acesta acoperă următoarea perioadă de programare până în 2025 și 

stabilește priorități și acțiuni corespunzătoare acolo unde UE poate aduce valoare adăugată. 

 

2. Prezentarea comunicării și a documentului de lucru 

►Comunicarea prezintă o abordare consolidată pentru a asigura realizarea unui spațiu 

european al educației până în 2025 și se află în strânsă legătură cu Instrumentul de redresare 

Next Generation EU și cu bugetul pe termen lung al Uniunii Europene pentru 2021-2027. 

Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale 

(ET 2020) a contribuit la susținerea spațiul european al educației și reforme naționale, și a 

facilitat răspunsul comunității pentru educație și formare la pandemia de COVID-19. 

2.1. Obiectivul general 

► Se dorește un spațiu european al educației ambițios care să abordeze:  
 competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

 competențele digitale 
 valorile comune și o educație favorabilă incluziunii. 

► Planul este structurat pe 6 direcții: 

1. Calitatea unui învățământ de calitate obținut prin: 

o stăpânirea unor competențe de bază, inclusiv a competențelor digitale; 

o stăpânirea competențelor transversale (gândirea critică, spiritul întreprinzător, 

creativitatea și implicarea civică); 

o promovarea libertății duale a cursanților și profesorilor de a fi mobili și a instituțiilor 

de a se asocia liber unele cu altele în Europa și dincolo de ea; 

o încurajarea învățării limbilor străine și a multilingvismului; 

o menținerea instituțiilor de educație și formare ca medii sigure. 

2. Incluziunea și egalitatea de gen se va obține prin: 

o decuplarea nivelul de instruire și de absolvire de statutul social, economic și cultural; 

                                                           
3 A se consulta cronologia acțiunilor Consiliului European cu privire la COVID-19. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12108-Climate-Law
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2020/07/17-21/
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/timeline/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-framework_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/timeline/
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o adaptarea sistemelor de educație la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile 

persoanelor cu handicap; 

o gestionarea riguroasă a trecerii de la sistemele de educație și formare profesională 

(EFP) la locul de muncă; 

o promovarea unor strategii de învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și 

lipsa abandonului școlar; 

o consolidarea cooperării transfrontalieră consolidată; 

o creșterea conștientizării problemelor generate de egalitatea de gen, precum și 

provocarea și dizolvarea stereotipurilor de gen. 

3. Tranziția ecologică și digitală realizată prin: 

o schimbarea profundă a comportamentului și a competențelor cetățenilor, începând cu 

sistemele de educație și cu instituțiile de învățământ; 

o creșterea investițiilor în educație și formare pentru a crește numărul de specialiști; 

o susținerea tranzițiilor către durabilitate prin integrarea perspectivelor durabile de mediu 

în științele naturale și umane și sprijinirea schimbărilor decompetențe, metode, procese 

și culturi.   

4. Profesori și formatori de calitate în educație prin: 

o asigurarea de specialiști foarte competenți și dedicați; 

o revalorizarea socială a cadrelor didactic revalorizată atât social, cât și financiar; 

o asigurarea de oportunități continue pentru dezvoltarea profesională; 

o susținerea mobilității internaționale ca parte din educație, pentru a lărgi accesul la 

diversitate.   

5. Învățământul superior dezvoltat prin: 

o susținerea cooperării strînse și aprofundate între instituțiile de învățământ superior; 

o promovarea unui cadru de politici transfrontalier în scopul valorificării punctelor lor 

forte; 

o transformarea instituțiilor de învățământ superior actori principali pentru educație, 

cercetarea inovare și serviciile pentru societate, în redresarea după COVID-19 și 

dezvoltarea durabilă; 

o recunoașterea calificărilor și a perioadelor de studii în străinătate;  

o promovarea programelor educaționale specializate pe competențe digitale avansate; 

6. Dimensiunea geopolitică realizată prin: 

o implementarea politicilor externe ale UE ca instrument incontestabil de putere 

necoercitivă; 

o schimbarea ordinii mondiale necesită consolidarea cooperării internaționale europene; 

o internaționalizarea sistemului educațional. 

►Pentru ca Spațiul european al educației să devină o realitate până în 2025, va fi instituit un 

cadru de susținere, a tuturor demersurilor încercate și testate privind învățarea reciprocă, care 

va facilita implicarea și interacțiunea în cadrul ecosistemului mai amplu de educație, favorizând 

un echilibru bun între întâlnirile față în față și cele online.  

 

2.2. Strategie de viitor 

►Succesul Spațiului european al educației va depinde de cooperarea anterioară, de 

angajamentul reînnoit privind urmărirea obiectivelor comune și de un cadru robust pentru 

realizarea acestuia. Spațiul european al educației oferă o perspectivă privind viitorul educației 

și formării în Uniunea Europeană, identifică aspectele-cheie și stabilește căile de urmat, în 

conformitate cu principiul subsidiarității și cu respectarea deplină a competențelor statelor 

membre privind educația și formarea la nivel național, regional și local, care să revitalizeze 

împreună puterea educației de a modela o lume durabilă și generoasă 
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► Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene SWD(2020)212 este structurat pe 

4 capitole principale:  

1. o  introducere în contextul mai larg care stă la baza propunerii pentru o viziune coerentă 

a Spațiul european al educației;  

2. o prezentare a tendințelor pe termen lung și schimbările din societate care exercită un 

efect transformator asupra educației și formării, 

3. o reflecție asupra moștenirii și realizărilor cadrului de cooperare strategică ET 2020 și 

prezintă progrese în domeniul inițiative în curs de desfășurare a Spațiului european al educației; 

4. o identificare a priorităților pentru viitor, emite domenii și propune opțiuni pentru 

cadrul favorabil Spațiului european al educației.  

►Oferirea unei educații de calitate și incluzive pentru toți este un efort comun pentru statele 

membre, respectând și prețuind diversitatea tradițiilor educaționale. Tendințe de transformare, 

cum ar fi schimbările demografice, digitalizarea și tehnologice avansarea, tranziția către o 

economie și o societate durabile sunt solicitări suplimentare, precum și oportunități de educație 

și formare. Pandemia COVID-19 a amplificat nevoia de a construi sisteme de educație și 

formare orientate spre viitor, pentru o cooperare europeană consolidată pentru a face față 

provocărilor vechi și noi.  

3. Poziții ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

3.1.Parlamentul European  

►La data de 16 martie a.c., Comisia pentru cultură și educație (CULT)  a avut un schimb de 

opinii referitoare la  STUDIUL comandat, intitulat „Realizarea unui spațiu european al 

educației, ca realitate - situația actuală, provocări și perspective”. Totodată, dezberea amplă a 

pus accent pe crearea acestui spațiu comun al educației, a îmbunătățirii calității educației, a 

abilităților și competențelor profesionale. 

3.2. Consiliul UE și Consiliul European  

► Ambele instituții au fost permanent preocupate de dezvoltarea zonei educaționale, în 

continuare, pentru a sprijini sistemele de educație și formare orientate spre viitor, prin 

dezvoltarea unei rețele de universități europene, îmbunătățirea calității și eficienței învățării, 

precum și predării limbilor străine. 

3.3. Comisia Europeană  

►La 10 decembrie 2020, a avut loc, în format online, cea de-a III-a ediție a Summit-ului 

european al educației cu tema „Transformarea educației digitale - consolidarea rezilienței în 

Spațiul european al educației”. Reuniunea a oferit oportunitatea tuturor părților interesate 

(cercetători, furnizori de formare profesională, ONG-uri, reprezentanții comunităților locale, 

inovatori care fac parte din sistemul european al educației digitale), să participe la dezbaterea 

următoarelor teme de interes: transformarea digitală a sistemelor educaționale europene; 

schimbul de experiențe și cele mai bune practici în atenuarea efectelor COVID-19 asupra 

sistemelor de educație și formare; crearea Spațiului European al Educației până în 2025 și 

punerea în aplicare a noului Plan de acțiune în domeniul educației digitale. 

3.4. Comitetul European al Regiunilor  

► Comitetul European al Regiunilor, prin reprezentanții săi, va reitera importanța investițiilor 

în sectorul educațional, prin prezentarea raportului privind Spațiul european al educației 2025, 

caracterizat de raportor ca fiind  „cheia pentru a crea o Europă unită”. La cea de-a 143-a sesiune 

plenară a Comitetul European al Regiunilor, din perioada 17-19 martie 2021, din cadrul 

SEDEC (Comisia pentru Politica Socială, Educație, Ocuparea Forței de muncă, Cercetare și 

Cultură), vor fi făcute unele recomandări politice în care se va atrage atenția asupra faptului că 

educația este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a comunităților locale și regionale, în 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_212_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/ro/agenda/202103/CULT?meeting=CULT-2021-0315_1&session=03-15-17-45
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/DV/2021/03-15/Study_EuropeanEducationArea_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/education-area/
https://ro.eureporter.co/education/2020/12/10/president-von-der-leyen-opens-3rd-european-education-summit/
https://ro.eureporter.co/education/2020/12/10/president-von-der-leyen-opens-3rd-european-education-summit/
https://www.caleaeuropeana.ro/comitetul-european-al-regiunilor-emil-boc-a-prezentat-raportul-privind-spatiul-european-al-educatiei-2025-cheia-pentru-a-crea-o-europa-unita/
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-04756-00-01-PAC-TRA-RO.docx/content


6/6 

special în noul context în care ea reprezintă un factor strategic esențial pentru construcția 

economiei bazate pe cunoaștere. La nivel local și regional, responsabile pentru implementarea 

a 70% din legislația UE, susținerea educației și formării trebuie văzută ca o investiție solidă în 

viitor, iar politicile educaționale definite la nivel european trebuie implementate acolo unde 

produc un impact direct. De asemenea, trebuie accentuată importanța corelării optime a 

obiectivelor strategice aferente Spațiului european al educației cu resurse financiare clare și 

identificabile, accesibile autorităților locale și regionale, iar atingerea obiectivelor de 

dezvoltare durabilă, urmărirea durabilității mediului și consolidarea identității europene ar 

trebui să fie obiective-cheie ale acestui spațiu. În acest context, va fi necesară elaborarea unei 

foi de parcurs, precum și a unor indicatori anuali și a unor repere de etapă, pentru a se putea 

evalua evoluția implementării obiectivelor pentru Spațiului european al educației la nivel 

european, național, și, dacă este necesar, la nivel regional și local. 

3.5. Parlamentele naționale  

►Documentul a fost dat spre examinare Consiliul Național al Republicii Slovace, Senatului 

din Olanda, Parlamentului din Suedia, Danemarca, Finlanda, Lituania, Camera lorzilor din 

Marea Britanie, Bundestagul și Bundesratul german, Seimul polonez, Senatul și Camera 

Deputaților din România (cf. IPEX). 

 

4. Aspecte privind poziția autorităților române  

► Ministerul educațieie și cercetării din România este procupat de realizarea Spațiului 

european al educației încă din perioada mandatului Președinției române la Consiliul Uniunii 

Europene. 

 

5. Resurse utile  

 Realizarea Spațiului european al educației până în 2025 septembrie 2020 - Fișă de 

informare 

 Deblocarea potențialului educației și formării pentru a sprijini proiectul european – 

Fișă de informare mai 2018 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

16 martie 2021 

https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do#_e=dHlwZT1BTEwmZmFjZXRlZD10cnVlJnN0YXJ0PTAmcm93cz0xMCZ0ZXh0PSZzbGFuZz0mZG9jdW1lbnRDb2RlPUNPTSZkb2N1bWVudFllYXI9MjAyMCZkb2N1bWVudE51bWJlcj02MjUmX2RlYWRMaW5lUHJlc2VudD1mYWxzZSZmcm9tRGF0ZT0mdG9EYXRlPSZucENhcmQ9Tm9uZSZzY3J1dGlueUNoYW1iZXI9JnNjcnV0aW55U3RhdHVz
https://www.edu.ro/documente-importante-pentru-crearea-spa%C8%9Biului-european-al-educa%C8%9Biei-adoptate-de-consiliul-educa%C8%9Bie
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/eea-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/eea-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/factsheet-education-may2018-en.pdf

