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1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 14.01.2022; responsabil Mariya Gabriel, responsabilul 

UE pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret (Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și 

Cultură) 

2. Denumire document: Propunere de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru 

durabilitatea mediului 

3. Date de identificare: COM(2022)11 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Alte informații: Propunerea este însoțită de un document de lucru al Comisiei Europene – 

SWD(2022)3.  

Propunerea este însoțită și de un nou cadru european de competențe privind durabilitatea, publicat 

de Centrul Comun de Cercetare care prezintă competențele necesare pentru tranziția ecologică, inclusiv 

gândirea critică, luarea de inițiative, respectarea naturii și înțelegerea impactului pe care acțiunile și 

deciziile de zi cu zi îl au asupra mediului și a climei globale. 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: comisia sesizată pentru raport: Comisia pentru cultură și educație (CULT). S-a 

solicitat aviz de la Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI) și de la 

Comisia pentru afaceri economice și sociale (EMPL) (cf. oeil) 

- Consiliul UE: formațiunea educație, tineret, cultură și sport – 4 și 5 aprilie 2022.   

 

Rezumat 

Propunerea privind învățarea pentru durabilitatea mediului are caracter transectorial în sensul că pune în 

discuție elemente specifice politicilor de mediu, sociale și de învățământ. 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. A evidențiat 

că se impun investiții în sistemele naționale și locale de cercetare și crearea unor  condiții de muncă 

adecvate și echitabile pentru dezvoltarea carierei. 

Parlamentul European a invitat statele membre ale UE să adopte politici concrete și acțiuni de finanțare 

menite să contribuie la dubla tranziție „ecologică și digitală, la punerea în aplicare a unui Pact ecologic 

european ambițios și a unei strategii industriale ambițioase”. A invitat Comisia Europeană să consolideze 

biodiversitatea în cadrul programelor UE pentru tineret, cum ar fi Serviciul european de voluntariat, și 

să lanseze un program Erasmus ecologic în cadrul programului Erasmus, care să fie axat pe schimbul de 

cunoștințe, de studenți și de profesioniști din domeniul refacerii și conservării biodiversității. Consideră 

că educația în domeniul mediului ar trebui să fie parte integrantă a educației. Observă că tranziția 

ecologică  este un vector important al cererii de forță de muncă în toate sectoarele și poate crea milioane 

de locuri de muncă. Evidențiază importanța accesului la formare și la reconversie profesională pentru 

lucrătorii din ramurile industriale și din sectoarele care trebuie să treacă prin schimbări fundamentale, în 

perspectiva unei tranziții ecologice  și digitale. Apreciază că unul dintre obiectivele Spațiului european 

al educației este ca sistemele de învățământ să fie capabile să facă față crizei climatice și încurajează 

statele membre să integreze în sistemele de educație și formare dezvoltarea durabilă și aptitudinile și 

competențele ecologice. La nivel legislativ intern, menționăm adoptarea recentă a Legii nr. 14/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care se instituie posibilitatea 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_11_RO_ACT_part1_v3.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/SWD(2022)%203_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128040
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/jrc-publishes-new-competence-framework-support-learning-environmental-sustainability
https://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2022)0011&l=en
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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.  

 

 

Cuvinte-cheie  

 

sistem de învățământ; adaptarea la schimbările climatice; educația pentru mediu; protecția 

mediului; dezvoltare durabilă; politica UE în domeniul mediului; formare profesională 

continuă; educație permanentă; cooperare mediu 
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1. CONTEXT 

În contextul dezvoltării durabile și al 

eforturilor de eradicare a sărăciei, Convenția-

cadru a Organizației Națiunilor Unite privind 

schimbările climatice și Acordul de la Paris și-

au propus integrarea educației pentru un 

mediu sănătos în rândul politicilor 

educaționale și pentru dobândirea unor 

competențe necesare reinserției profesionale. 

Pactul ecologic european a anunțat pregătirea 

unui cadru european de competențe pentru a contribui la dezvoltarea și evaluarea cunoștințelor și a 

atitudinilor privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă. Dezvoltarea durabilă este un principiu 

fundamental al Uniunii Europene, iar realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU constituie 

o prioritate pentru politicile interne și externe ale Uniunii. UE vizează o tranziție ecologică care să fie 

atât justă, cât și favorabilă incluziunii. La fel ca în toate sectoarele, și în domeniul educației și formării 

trebuie să se ia măsuri pentru a răspunde la urgența climatică și la criza planetară – atât în ceea ce privește 

funcționarea, cât și pregătirea cursanților pentru viitor. Noul Bauhaus european aduce o dimensiune 

culturală și creativă Pactului ecologic european, cu scopul de a demonstra modul în care inovarea durabilă 

oferă schimbări tangibile și pozitive în viața noastră de zi cu zi, inclusiv în ce privește clădirile școlilor 

și în alte medii de învățare. Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 evidențiază rolul esențial al 

școlilor, al universităților și al altor instituții de formare în ceea ce privește promovarea schimbărilor 

necesare pentru o tranziție ecologică de succes. 

 Proclamația interinstituțională privind Pilonul european al drepturilor sociale propune principii și 

drepturi esențiale pentru existența unor piețe ale muncii și a unor sisteme de protecție socială echitabile 

și funcționale în Europa secolului al XXI-lea. Primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale 

prevede că orice persoană are dreptul la educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții 

pentru a dobândi și a menține aptitudini care îi permit să participe deplin în societate și să gestioneze cu 

succes tranzițiile pe piața forței de muncă. Prin comunicarea „privind instituirea unui Pilon european al 

drepturilor sociale”, se urmărește crearea unei economi sociale de piață cu grad ridicat de competitivitate, 

care să tindă spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progresul social. Recomandarea Consiliului 

din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții reține că în rândul 

competențelor cetățenești intră înțelegerea valorilor comune europene, inclusiv o cunoaștere a sistemelor 

durabile, în special a schimbărilor climatice și demografice la nivel mondial și a cauzelor care stau la 

baza acestora. Recomandarea „EASE” referitoare la un sprijin 

eficient pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei de COVID-

19 urmărește să faciliteze tranzițiile profesionale și o redresare 

generatoare de locuri de muncă prin sprijinirea oportunităților de 

perfecționare și de recalificare, în special prin cursuri de formare de 

scurtă durată, atestate de micro-certificate. 

Încurajarea dezvoltării competențelor este unul dintre obiectivele 

viziunii de realizare a unui spațiu european al educației care să valorifice întregul potențial al educației 

și culturii în crearea de locuri de muncă, echitate socială și cetățenie activă, inclusiv în sprijinirea 

tranziției ecologice. Comunicarea privind un nou SEC pentru cercetare și inovare solicită ca politicile și 

investițiile în materie de educație și formare să fie orientate către tranziția ecologică, favorabilă 

incluziunii, pentru reziliența și prosperitatea viitoare. Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic 

pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în 

„Schimbări climatice” înseamnă modificări a climei 

atribuite direct sau indirect unei activități umane care 

alterează compoziția atmosferei la nivel global și se 

adaugă variabilității naturale a climatului observate pe 

parcursul unor perioade de timp comparabile 

(Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite 

privind schimbările climatice) 

Micro-acreditările completează 

calificările tradiționale, fiind 

asimilate cu stagii de învățare 

formală, nonformală și 

informală. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A0207(02)&qid=1644921881734&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:21994A0207(02)&qid=1644921881734&from=RO
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_573_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_380_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_251_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0250&qid=1644921881734&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&qid=1644921881734&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021H0402
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0625&qid=1644921881734&from=RO
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_628_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&qid=1644921881734&from=RO
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continuare a spațiului european al educației (2021-2030) stabilește susținerea tranziției ecologice  și a 

tranziției digitale în și prin educație și formare și susține că toți cetățenii trebuie să dobândească 

cunoștințele, competențele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru a face față acestor schimbări. În 

acest sens, instituțiile de educație și formare ar trebui să includă dimensiunea ecologică în dezvoltarea 

lor. 

Rezoluția Consiliului Uniunii Europene privind Planul de lucru pentru Strategia UE pentru tineret pe 

perioada 2022-2024 anunță posibilitatea adoptării în prima jumătate a lui 2022 a unor concluzii privind 

implicarea tinerilor pentru dezvoltarea durabilă și încurajarea factorilor de decizie și a părților interesate 

din sectorul tineretului să țină seama de opiniile acestora și să le permită să devină actori în politicile și 

programele publice legate de dezvoltarea durabilă și de combaterea schimbărilor climatice. Abordarea 

globală a cercetării și a inovării - Strategia Europei privind cooperarea internațională într-o lume în 

schimbare  - consolidează rolul UE în sprijinirea parteneriatelor multilaterale în domeniul cercetării și al 

inovării pentru a oferi noi soluții la provocările ecologice, digitale, sanitare, sociale și de inovare. Pactul 

pentru cercetare și inovare în Europa constituie baza unui proces simplificat de coordonare și 

monitorizare a politicilor la nivelul UE și al statelor membre prin intermediul unei platforme SEC, în 

cadrul căreia statele membre își pot împărtăși abordările în materie de reforme și investiții pentru a 

intensifica schimburile de bune practici.  

Toate aceste obiective ale UE presupun o abordare interdisciplinară  a învățării pe tot parcursul vieții 

pentru durabilitatea mediului, cu metode de învățare care promovează (i) cunoștințe, înțelegere și gândire 

critică (învățare cognitivă); (ii) dezvoltarea competențelor practice (învățare aplicată); și (iii) empatie, 

solidaritate și grijă pentru natură (învățare socioemoțională).  

 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI 

2.1. Obiectivul general 

Recomandarea vizează dezvoltarea politicilor naționale ale statelor membre ale UE, integrarea 

durabilității mediului în actele de învățare, predare și cooperare, inclusiv în politicile, programele și 

procesele de educație și formare pentru a construi aptitudinile și competențele necesare pentru tranziția 

ecologică.  

2.2. Obiectivul secundar 

Recomandarea urmărește facilitarea unui schimb de experiență între factorii de decizie, cercetători și 

cadre didactice, precum și de bune practici la nivel de sistem și de instituție. De asemenea, are în vederea 

sprijinirea inițiativelor  de la nivelul UE de promovare a învățării pentru durabilitatea mediului și 

încurajarea investițiilor. 

2.3. Prezentarea propriu-zisă 

În conformitate cu prevederile strategiei UE în domeniul biodiversității și ale comunicării privind Spațiul 

european al educației, Comisia a propus în 2022 o recomandare privind educația în materie de durabilitate 

a mediului, educația referitoare la climă, biodiversitate ș.a. 

Între 13 aprilie 2021 și 11 mai 2021 au putut fi formulate observații cu privire la textul propunerii. În 

acest răstimp au fost formulate 31 de observații, care pot fi consultate aici.  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14428-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_252_RO_ACT.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_407_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Education-for-environmental-sustainability/feedback_ro?p_id=23832124
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Între 18 iunie și 24 septembrie 2021 a fost 

organizată consultarea publică. Numărul de 

observații valide primite a fost de 1368 

(dintre care 1352 răspunsuri și 96 de 

documente de poziție). Mai multe informații 

puteți găsi aici și în documentul de lucru 

însoțitor al serviciilor Comisiei, care descrie 

datele recente obținute în urma cercetărilor, 

precum și opiniile părților interesate și oferă 

detalii cu privire la noul cadru european de 

competențe în materie de durabilitate.   

Consultările efectuate în vederea pregătirii 

propunerii au evidențiat că sunt necesare 

acțiuni pe mai multe niveluri. De pildă, 

învățarea eficace pentru durabilitatea 

mediului ar trebuie să înceapă cu educația și 

îngrijirea copiilor preșcolari, abordarea 

bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții 

implică crearea unor medii de învățare 

favorabile în ceea ce privește durabilitatea, 

fiind centrată pe cursant, stimulând 

implicarea, promovând colaborarea și 

parteneriatele în comunitățile locale, 

implicând tinerii ș.a.   

Propunerea conține 9 recomandări adresate 

statelor membre și 7 adresate Comisiei Europene, care au ca numitor comun  facilitarea cooperării și 

învățarea reciprocă cu privire la învățarea în domeniul durabilității mediului. Astfel, statele membre sunt 

invitate: 

 să ofere cursanților de toate vârstele acces la educație și formare de înaltă calitate și favorabile 

incluziunii, precum și la formare privind schimbările climatice, biodiversitatea și durabilitatea; 

 să prioritizeze învățarea pentru durabilitatea mediului în politicile și programele de educație și 

formare, pentru a sprijini sectorul și a-i permite să contribuie la tranziția ecologică; 

 să încurajeze și să sprijine abordările care includ predarea și învățarea; dezvoltarea viziunilor, a 

planificării și a guvernanței; implicarea activă a studenților și a personalului; gestionarea clădirilor și a 

resurselor și parteneriatele cu comunitățile locale și mai largi; 

 mobilizarea fondurilor naționale și ale UE pentru investiții în infrastructuri durabile și verzi, 

formare, instrumente și resurse pentru a spori reziliența și pregătirea educației și formării pentru tranziția 

verde. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1.Consiliul Uniunii Europene 

 26 noiembrie 2021 - Concluziile privind guvernanța Spațiului european de cercetare (SEC) și 

pactul pentru cercetare și inovare (C&I) în Europa stabilesc prioritățile, cadrul de guvernanță optimizat 

pentru SEC și o agendă de politici în domeniu pentru perioada cuprinsă între 2022 și 2024. Subliniază că 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12985-Sustenabilitatea-mediului-educatie-si-formare/public-consultation_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/SWD(2022)%203_EN_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14308-2021-INIT/ro/pdf
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dimensiunile transsectoriale ale politicii SEC sunt caracteristici esențiale ale guvernanței sale, care 

necesită o asumare comună și direcționalitatea acțiunilor de politică.  

 28 septembrie 2021 - Concluziile privind „abordarea globală a cercetării și a inovării - Strategia 

Europei privind cooperarea internațională într-o lume în schimbare” susțin punerea în aplicare a abordării 

globale prin 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, inclusiv în 

țările cu venituri mici și medii. 

 28 mai 2021 - Concluziile privind „Aprofundarea Spațiului european de cercetare: asigurarea 

unor cariere și condiții de muncă atractive și durabile pentru cercetători și transformarea circulației 

creierelor în realitate” remarcă necesitatea de a investi în sistemele naționale și locale de cercetare și de 

a crea condiții de muncă adecvate și echitabile pentru dezvoltarea carierei. 

 23 octombrie 2020 – Concluziile privind „Biodiversitatea – nevoia urgentă de acțiune” 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. 

3.2. Parlamentul European 

 8 iulie 2021 - Rezoluția referitoare la un nou SEC pentru cercetare și inovare invită statele 

membre să adopte politici concrete și acțiuni de finanțare menite să contribuie la dubla tranziție 

„ecologică și digitală, la punerea în aplicare a unui Pact ecologic european ambițios și a unei strategii 

industriale ambițioase”. Insistă ca termenii „cercetare” și „inovare” să nu se limiteze la inovarea 

tehnologică, ci să fie integrați ca subiecte transversale în toate aspectele științelor sociale și umaniste. 

 9 iunie 2021 - Rezoluția referitoare la Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030: 

Readucerea naturii în viețile noastre consideră extrem de binevenită o propunere legislativă privind 

planul UE de refacere a naturii; invită Comisia să consolideze biodiversitatea în cadrul programelor UE 

pentru tineret, cum ar fi Serviciul european de voluntariat, și să lanseze un program Erasmus ecologic în 

cadrul programului Erasmus, care să fie axat pe schimbul de cunoștințe, de studenți și de profesioniști 

din domeniul refacerii și conservării biodiversității. Consideră că educația în domeniul mediului ar trebui 

să fie parte integrantă a educației; sprijină crearea unor zone protejate și în scopuri educaționale; 

subliniază că ar trebui sprijinite științele participative și sensibilizarea, printre altele, pentru a demonstra 

societății necesitatea de a proteja și de a reface biodiversitatea. 

 11 noiembrie 2021 - Rezoluția referitoare la Spațiul european al educației: o abordare comună și 

cuprinzătoare apreciază că unul dintre obiectivele Spațiului european al educației este ca sistemele de 

învățământ să fie capabile să facă față crizei climatice, iar transformarea ecologică și cea digitală să fie 

o reușită. De asemenea,  invită statele membre să promoveze educația legată de schimbările climatice și 

tranziția ecologică și să asigure conștientizarea elevilor în privința Pactului ecologic. 

 18 februarie 2021 - Rezoluția privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în 

domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european 

al educației (2021-2030) susține explorarea conceptului micro certificatelor și a utilizării acestora astfel 

încât să contribuie la  extinderea oportunităților de învățare, consolidarea rolul învățământului superior 

și cel al educării și formării profesionale, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții și furnizarea unor 

oportunități de învățare mai flexibile și modulare și prin oferirea unor parcursuri de învățare mai 

incluzive. 

 11 februarie 2021 - Rezoluția privind agenda pentru competențe în Europa în vederea obținerii 

unei competitivități durabile, a echității sociale și a rezilienței observă că tranziția ecologică  este un 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12301-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9138-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11829-2020-INIT/en/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0353_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0452_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0051_RO.html
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vector important al cererii de forță de muncă în toate sectoarele și poate crea milioane de locuri de muncă. 

Reamintește că trecerea cu succes la o economie verde trebuie să fie însoțită de măsuri de calificare, 

recalificare și perfecționare, pentru a dezvolta aptitudinile, cunoștințele și competențele necesare într-o 

astfel de economie. Solicită adoptarea de măsuri rapide pentru a evita blocajele în materie de competențe 

în acest domeniu și pentru a permite UE să rămână lider mondial în economia ecologică. Încurajează 

statele membre și autoritățile locale și regionale să integreze în sistemele de educație și formare 

dezvoltarea durabilă și aptitudinile și competențele ecologice. 

 22 octombrie 2020 - Rezoluția referitoare la viitorul învățământului european în contextul 

pandemiei de COVID-19 susține oportunitatea pe care a oferit-o această criză pentru definirea viitoarei 

politicii în materie de educație și de formare, în special rolul pe care îl joacă educația în tranzițiile 

ecologice și digitale. Reamintește că Pactul ecologic european recunoaște rolul esențial al școlilor, al 

instituțiilor de formare și al universităților în promovarea schimbării. 

 17 decembrie 2020 - Rezoluția referitoare la o Europă socială puternică pentru tranziții juste 

evidențiază importanța accesului la formare și la reconversie profesională pentru lucrătorii din ramurile 

industriale și din sectoarele care trebuie să treacă prin schimbări fundamentale, în perspectiva unei 

tranziții ecologice  și digitale. Susține valoarea adăugată pe care o conferă calificările și competențele 

certificate, îmbunătățind poziția lucrătorilor pe piața muncii. Solicită ca politicile publice privind 

competențele să fie orientate către certificarea și validarea calificărilor și a competențelor.  

 16 martie 2021 - Comisia pentru cultură și educație (CULT) a schimbat opinii referitoare la 

studiul pe care l-a comandat, respectiv „Realizarea unui spațiu european al educației, ca realitate - situația 

actuală, provocări și perspective”. Studiul solicitat de Comisia CULT a reiterat apelul de a se aloca cel 

puțin 10% din finanțarea din cadrul Mecanismului pentru redresare și reziliență pentru educație (digitală) 

și a solicitat statelor membre să mărească substanțial fondurile publice în educație la peste media UE 

(4,7% din PIB în 2019). În mod constant, Comisia CULT a încurajat statele membre să promoveze 

educația legată de schimbările climatice și tranziția ecologică și să crească gradul de conștientizare cu 

privire la Pactul ecologic european. 

3.3. Comitetul European al Regiunilor 

 5 februarie 2021 - Avizul cu privire la „Un nou spațiu european de cercetare (SEC) pentru 

cercetare și inovare” recomandă să se pună un accent mai puternic pe relația dintre cercetare și mediul 

de afaceri și să se recunoască rolul-cheie al autorităților locale și regionale în dezvoltarea mediilor 

antreprenoriale și în dezvoltarea legăturilor care facilitează transferul de cunoștințe, prin sponsorizarea 

cercetării fundamentale de către întreprinderi, promovarea antreprenorialului științific, investiții private 

și sprijinirea întreprinderilor pentru a-și dezvolta inovarea.  

 14 octombrie 2020 - Avizul pentru O Europă socială puternică pentru tranziții juste salută 

propunerea de foaie de parcurs privind punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, 

solicită o mai bună coordonare a politicilor economice și sociale între nivelul european și cel național în 

contextul Semestrului european și solicită, totodată, să se asigure implicarea autorităților locale și 

regionale în acest proces de coordonare, prin gestiunea partajată bazată pe principiul subsidiarității, cere 

ca eforturile de recuperare să aibă o puternică dimensiune socială. 

 6 februarie 2019 - Avizul privind „O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – 

șansa Europei de a-și modela viitorul” subliniază că sunt necesare eforturi mai numeroase și mai susținute 

pentru a transforma rezultatele cercetării în inovații și aplicații care pot genera o dezvoltare și o creștere 

economică durabilă.  

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0282_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0371_RO.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://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020IR4749&qid=1642080804760
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-2167-2020
https://op.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/db4101ab-7883-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-ro
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3.4.  Comitetul Economic și Social  

 27 aprilie 2021 - Avizul privind promovarea, prin educație și formare, din perspectiva învățării 

pe tot parcursul vieții, a competențelor necesare pentru ca Europa să creeze o societate mai justă, mai 

solidară, mai durabilă, mai digitală și mai rezilientă recomandă instituirea unui sistem de monitorizare 

constantă în cadrul Spațiului european al educației, pentru fiecare stat membru. Această monitorizare are 

ca scop asigurarea educației, a învățării și a  formării pe tot parcursul vieții pentru toți cetățenii. 

 2 decembrie 2020 - Avizul din proprie inițiativă privind o strategie a UE pentru îmbunătățirea 

competențelor și competențelor ecologice pentru toți subliniază faptul că responsabilitatea în domeniul 

mediului este o obligație a tuturor. Dezvoltarea durabilă a mediului presupune schimbări sociale drastice, 

inclusiv schimbări de mentalitate la nivel individual și colectiv, de comportament, de stil de viață, precum 

și modificări aduse organizării sociale, politice și economice a țărilor. Îndeamnă statele membre să 

instituie strategii naționale eficace pentru a lua măsuri în vederea punerii de urgență în aplicare a 

obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU referitoare la „îmbunătățirea educației, a sensibilizării și a 

capacității umane și instituționale în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea la 

acestea, reducerea impactului acestora și alerta timpurie”. De asemenea, vizează îmbunătățirea seturilor 

de competențe și de stimulare a economiei, de a promova obiectivele privind cetățenia globală și pacea. 

Comitetul Economic și Social susține că pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă, sunt necesare 

competențele ecologice, fiind o noțiune transversală care se referă la capacitatea de a integra aspectele 

legate de mediu cu alte competențe.   

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 

 Legea  nr.14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 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. De asemenea, în curriculumul naţional pentru 

învăţământul primar şi gimnazial se introduce, între competenţele care determină profilul de formare a 

elevului, şi competenţa de mediu. 

 Hotărârea nr. 61/2021 - Camera Deputaților consideră că integrarea biodiversității și a 

ecosistemelor în sistemul de educație și formare este o oportunitate de a extinde și intensifica educația 

privind reziliența la dezastre.  

 Hotărârea nr. 52/2021 - Camera Deputaților consideră că politicile naționale în domeniul 

educației și politicile de sprijin ale Uniunii Europene ar trebui să țină cont de aspecte precum consolidarea 

educației non-formale, necesitatea creșterii investițiilor, necesitatea de a dobândi rapid calificările cerute 

de piața muncii. 

 Hotărârea nr. 44/2021 - Camera Deputaților atrage atenția asupra necesității unei viziuni 

pragmatice a sprijinului acordat cercetării și inovării, pentru a se asigura un impact real și rapid asupra 

economiei și societății.  

 Hotărârea nr. 27/2021 - Camera Deputaților menționează că asigurarea concordanței 

competențelor, educația și formarea, în vederea dezvoltării economiei circulare impun abordarea 

armonizată la nivelul Uniunii, cu luarea în considerare a educației non formale și, în special, a celei 

științifice ce are loc în afara sălii de clasă.  

https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/how-promote-based-education-and-training-lifelong-learning-perspective-skills-needed-europe-establish-more-just-more
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37e8901e-6ff9-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search
https://193.226.121.238/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=182057
http://www.cdep.ro/eu/docs/F1581423806/Hotararea%20Camerei%20Deputatilor%20privind%20COM(2021)%20102%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F229657500/HCD_COM(2020)_628%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F-1982924027/HCD_COM(2020)_562.PDF
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 Hotărârea nr. 19/2021 - Camera Deputaților recomandă sprijinirea soluțiilor descentralizate de 

obținere a energie din surse regenerabile prin finanțarea investițiilor, ar și a formării specialiștilor 

necesari pentru dezvoltarea și aplicarea lor, inclusiv a acțiunilor ce vizează familiarizarea cu această 

carieră începând de la vârsta școlară.  

 Hotărârea nr. 25/2020 - Camera Deputaților recomandă adaptarea pieței unice la confirmarea 

calificărilor prin sistemele de recunoaștere voluntare și informare, astfel încât lucrătorii adulți, în special 

cei cu un nivel scăzut de calificare, să-și dezvolte seturi de competențe diversificate, la un nivel mai înalt 

de performanță.  

 11 ianuarie 2022 -  Grupul de lucru cu privire la schimbări climatice și mediu, care reunește 

reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Ministerului Educației, ai Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor, ai instituțiilor de învățământ, ai elevilor, ai profesorilor și ai părinților, precum și ai unor 

ONG-uri cu experiență relevantă a prezentat Raportul privind schimbările climatice și mediul în școli 

sustenabile. Documentul vizează învățământul preuniversitar și lărgirea accesului la educația privind 

schimbările climatice și mediul. 

 

5. Alte resurse utile  

 Informare - European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and 

Culture, The green deal highlights the crucial role of education and training in empowering and 

engaging people for environmental sustainability and boosting the skills and competences needed for the 

green transition, 2022. 

 Raport - European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, 

Education for environmental sustainability: policies and approaches in European Union Member States, 

2022. 

 Raport - European Commission, Joint Research Centre, Green Comp, The European 

sustainability competence framework, 2022. 

 Raport - The European University Association,  Environmental sustainability of learning and 

teaching Learning & Teaching Paper no. 14/2021. 

 Raport - The Institute for European Environmental Policy, Biodiversity footprints in policy- and 

decision-making. Briefing on the state of play, needs and opportunities, and future directions, 2021. 

 Document de poziție - Lifelong Learning for Sustainable Societies, 2020. 

 Raport - European Commission, Joint Research Centre, Bianchi, G., Sustainability competences: 

a systematic literature review, Publications Office, 2020.  

 Raport – All European Academies (ALLEA) - A snapshot of Climate Change Education 

Initiatives in Europe: Some initial findings and implications for future Climate Change Education 

research, 2020. 

 Ghid – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor „Ghidul autorităților publice pentru accesul 

publicului la informația de mediu”, 2020.  

 Raport - Cedefop, Green skills and environmental awareness in vocational education and training, 

2012. 

 

 

http://www.cdep.ro/eu/docs/F-504624761/HCD_COM(2020)_274%20(anonimizat).pdf
http://www.cdep.ro/eu/docs/F2055652607/HCD%20COM(2019)650_Redacted.pdf
https://www.presidency.ro/files/userfiles/EDUCA%C8%9AIA%20PRIVIND%20SCHIMB%C4%82RILE%20CLIMATICE%20%C8%98I%20MEDIUL%20%C3%8EN%20%C8%98COLI%20SUSTENABILE(1).pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2766/922248
https://data.europa.eu/doi/10.2766/391
https://data.europa.eu/doi/10.2760/13286
https://eua.eu/downloads/publications/eua%20tpg%20report_environmental%20sustainability%20of%20learning%20and%20teaching.pdf
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/027980bb-f4b6-4c81-a157-504f51d6b373/Biodiversity%20Footprint_Report_IEEP.pdf?v=63801513552
https://lllplatform.eu/lll/wp-content/uploads/2021/01/LL4SS.pdf
https://data.europa.eu/doi/10.2760/200956
https://allea.org/wp-content/uploads/2020/05/ALLEA_Climate_Science_Education_2020-1.pdf
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2020-09-14_ghid%20autorit%20pb%20pt%20acces%20pb%20la%20info%20med%202020.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c05be81a-73b7-4bfa-a4ee-fefd8c5986bd/language-en/format-PDF/source-251245857

