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 1. Numele și numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și 
Protocolului nr. 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), Comisia pentru învățământ a fost sesizată cu propunerea de Recomandare a 
Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului. 
 2. Data sesizării: 10.02.2022 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 15.03.2021 
 4. Dezbateri în data:  01.03.2022 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul Recomandării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- în repetate rânduri, Consiliul UE a subliniat necesitatea aprofundării cercetării 
interdisciplinare și transdisciplinare privind biodiversitatea, mobilizarea științei, a 
tehnologiei și a inovării pentru a accelera dezvoltarea durabilă și favorabilă incluziunii și 
tranziția către societăți și economii reziliente, bazate pe cunoaștere; 

- în întreaga Europă se derulează un număr tot mai mare de inițiative și acțiuni 
privind schimbările climatice, biodiversitatea și durabilitatea în educația timpurie, în școli, 
în instituțiile de educație și formare profesională, în învățământul superior și în organizațiile 
comunitare. Este necesar să luăm măsuri atât la nivel colectiv, cât și individual, pentru a 
plasa societatea și economia pe o traiectorie durabilă, să acționăm pentru a proteja clima și 
mediul pentru generațiile actuale și viitoare; 

- sistemele și instituțiile de educație și formare au datoria de a răspunde preocupărilor 
din ce în ce mai clar exprimate ale tinerilor cu privire la criza climatică și a biodiversității și 
de a implica tinerii în conceperea de soluții legate de învățarea pentru durabilitatea 
mediului; 

- învățarea și predarea în domeniul durabilității mediului trebuie să aibă loc nu numai 
în școli și în instituțiile de învățământ superior, ci și în toate celelalte componente ale 
sistemului (formal, non-formal, informal) și la toate nivelurile (de la vârstă preșcolară până 
la vârste înaintate). Pentru a integra pe deplin durabilitatea mediului în educație și formare, 
sunt necesare acțiuni pe mai multe fronturi: educația și îngrijirea copiilor preșcolari, 
adoptarea unei abordări bazate pe învățarea pe tot parcursul vieții, crearea unor medii de 
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învățare favorabile, centrată pe cursant, sprijinirea cadrelor didactice, promovarea de 
parteneriatele în comunitățile locale; 

- este evident rolul școlilor, al învățământului superior și al altor instituții de formare 
în ceea ce privește implicarea cursanților, a părinților, a cadrelor didactice și a comunității în 
general în promovarea schimbărilor necesare pentru o tranziție verde de succes. Integrarea 
durabilității mediului în politicile, programele și procesele de educație și formare este 
necesară pentru a construi aptitudinile și competențele necesare. În programele școlare 
actuale, aspectele legate de durabilitatea mediului, inclusiv de biodiversitate, sunt în prezent 
fragmentare, deși acesta are caracter interdisciplinar; 

- multe dintre cadrele didactice nu dispun de expertiză și oportunități de formare 
pentru a integra durabilitatea mediului în practicile lor de predare. Este necesară integrarea 
durabilității mediului în toate programele de formare inițială a cadrelor didactice, în 
programele de dezvoltare profesională continuă, precum și în standardele și normele 
profesionale aplicabile cadrelor didactice, pentru a sprijini dezvoltarea competențelor 
acestora în materie de durabilitate; 

- încurajarea și sprijinirea școlilor, a instituțiilor de învățământ superior, a 
furnizorilor de EFP și a altor furnizori de educație să participe la programe de certificare 
ecologică pot aduce beneficii de mediu, educaționale și economice. Învățământul superior și 
instituțiile EFP trebuie susținute în dezvoltarea unor cursuri de mici dimensiuni, adaptate 
tematicii legate de durabilitatea mediului, care să conducă la acordarea de micro-certificate, 
în vederea aprofundării, extinderii și actualizării competențelor profesionale; 

- propunerea Comisiei urmărește: să dezvolte o abordare coerentă a competențelor, 
aptitudinilor și atitudinilor de care oamenii au nevoie pentru a putea să acționeze, să trăiască 
și să lucreze în mod durabil; să faciliteze schimbul de experiență între factorii de decizie, 
cercetători și cadre didactice. 

La nivel legislativ intern, Legea nr. 14/2022 pentru modificarea și completarea Legii 
educației naționale nr. 1/2011 instituie posibilitatea ca Ministerul Educației, în colaborare cu 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, să elaboreze o strategie privind educația pentru 
mediu, care să fie transpusă în planurile-cadru de învățământ primar și gimnazial, începând 
cu anul școlar 2022-2023. 
 

În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 
Comisiei pentru învățământ au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
prezentului Proiect de opinie favorabil Recomandării.  
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