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Rezumat 

Inițiativa privind universitățile europene răspunde apelului lansat în cadrul reuniunii la nivel înalt de la 

Göteborg din 2017, în care liderii UE au prezentat viziunea asupra educației și culturii. În concluziile 

sale din decembrie 2017, Consiliul European a invitat statele membre, Consiliul UE și Comisia să 

întreprindă o serie de inițiative. Această inițiativă privind o strategie europeană pentru universități se 

numără printre acestea.   

Strategia este rezultatul colaborării dintre instituțiile de învățământ superior, organizațiile studențești, 

statele membre ale UE și Comisia Europeană și constituie una dintre inițiativele care reflectă cel mai 

bine ambiția UE de a crea un Spațiu european al educației până în 2050. 

 

Cuvinte-cheie   

politica învățământului; cooperare europeană; inovație; educația pentru mediu înconjurător; cooperare în 

domeniul educației; mobilitate școlară; cercetare universitară; transformare digitală; universitate; sistem 

de învățământ; învățământ superior 

  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_16_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_17_RO_ACT_part1_v3.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/SWD(2022)%206_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2022)0016&l=en
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1. CONTEXT 

Comisia Europeană și-a anunțat intenția de a iniția crearea 

unei agende de transformare pentru învățământul superior. 

Acest lucru se va face prin punerea în aplicare a agendei 

politice a Uniunii Europene, prin numeroasele inițiative-

cheie adoptate recent pentru redresare și reziliență.  

Uniunea Europeană și statele membre au un interes comun 

în ceea ce privește sprijinirea învățământului superior, 

unindu-și forțele în jurul unei viziuni comune pentru 

sectorul învățământului superior, pe baza diversității 

acestuia. În acest sens se vor lua în considerare schimbările 

din Europa și impactul direct asupra învățământului 

superior. 

Instituțiile europene au fost întotdeauna preocupate de 

evoluția sistemelor de învățământ de înaltă calitate. Printre 

documentele UE premergătoare acestei inițiative se 

regăsesc:  

Europa găzduiește: 

aproape 5.000 de instituții de 
învățământ superior; 

17,5 milioane de studenți din 
învățământul terțiar,  

1,35 milioane de oameni care predau 
în învățământul terțiar; 

 1,17 milioane de cercetători. 

Tipuri de instituții de învățământ 
superior: universități de cercetare, 
institute de tehnologie, școli de arte 
sau instituții de învățământ 
profesional și tehnic superior 

 



4 
 

 11 mai 2006 - Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European - Realizarea 

agendei de modernizare a universităților - educație, cercetare și inovare – COM(2006)208; 

 20 septembrie 2011 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu,  Comitetul 

Economic și Social și Comitetul Regiunilor - Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un 

proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa – COM(2011)567; 

 22 mai 2018 - Recomandarea Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții; 

 22 mai 2018 - Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației 

favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării; 

 26 noiembrie 2018 - Recomandarea Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce 

automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a 

absolvirii unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de 

învățare petrecute în străinătate; 

 27 februarie 2020 - Rezoluția Consiliului privind educația și formarea în cadrul Semestrului 

european - asigurarea unor dezbateri în cunoștință de cauză cu privire la reforme și investiții; 

 30 septembrie 2020 – Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind realizarea unui spațiu european al educației 

până în 2025 – COM(2020)625; 

 30 septembrie 2020 - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Un nou SEC pentru cercetare și inovare – 

COM(2020)628; 

 30 octombrie 2020 - Recomandarea Consiliului privind „O punte către locuri de muncă – 

consolidarea Garanției pentru tineret” și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 

privind înființarea unei garanții pentru tineret; 

 1 decembrie 2020 - Concluziile Consiliului privind noul Spațiu european de cercetare susțin 

dezvoltarea sinergiilor și a elementelor legate de învățământul superior al Spațiului european al educației; 

 26 februarie 2021 - Rezoluția Consiliului 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 propune o agendă pentru transformarea învățământului superior; 

 26 noiembrie 2021 -  Concluziile Consiliului privind viitoarea guvernanță a Spațiului european 

de cercetare sprijină acțiunile relevante pentru universități, inclusiv o acțiune specifică privind 

capacitarea instituțiilor de învățământ superior să se dezvolte în conformitate și în sinergie cu Spațiul 

european de cercetare și cu Spațiul european al educației; 

 26 noiembrie 2021 - Recomandarea Consiliului privind un pact pentru cercetare și inovare în 

Europa; 

 12 februarie 2021 - Propunerea de regulament de instituire a Mecanismului de redresare și 

reziliență COM(2020)408; 

 17 mai 2021 - Concluziile Consiliului referitoare la inițiativa privind universitățile europene 

susțin crearea de legături între învățământul superior, cercetare, inovare și societate și pregătirea terenului 

pentru o nouă dimensiune a învățământului superior european. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0208
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2011/COM_2011_567_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32018H1210%2801%29
file:///C:/Users/dana.honciuc/Downloads/Rezoluția%20Consiliului%20privind%20educația%20și%20formarea%20în%20cadrul%20semestrului%20european:%20asigurarea%20unor%20dezbateri%20în%20cunoștință%20de%20cauză%20cu%20privire%20la%20reforme%20și%20investiții
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_628_RO_ACTE_f.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1104%2801%29
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/01/new-european-research-area-council-adopts-conclusions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/11/26/new-pact-and-governance-structure-for-the-european-research-area-era/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13701-2021-INIT/ro/pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_408_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/17/european-universities-initiative-council-conclusions-pave-the-way-for-new-dimension-in-european-higher-education/
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Sectorul învățământului superior joacă un rol esențial în ceea ce privește redresarea Europei în conturarea 

unor societăți și economii durabile și reziliente.  

Universitățile care promovează excelența și sunt favorabile incluziunii reprezintă o condiție și, în același 

timp, fundația unei societăți democratice, echitabile și durabile. 

 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI 

 

2.1. Obiectivul general 

Obiectivul acestei strategii este de a dezvolta o 

dimensiune cu adevărat europeană în sectorul 

învățământului superior, construită pe valori 

comune, cu excelența și incluziunea ca trăsătură 

distinctivă a învățământului superior european. 

Sectorul învățământului superior are o poziție 

unică în domeniul „educație, cercetare și inovare”, 

deservind societatea și economia și jucând un rol 

important  în: 

 realizarea Spațiului european al educației 

(SEE) și al Spațiului european de cercetare (SEC), 

simultan cu Spațiul european al învățământului superior; 

 formarea unor economii durabile și rezistente și a unei societăți ecologice, incluzive și digitale; 

 oferirea unor înalte calificări și perspective de angajare pentru cetățenii implicați care participă la 

viața democratică.  

Strategia europeană pentru universități: 

 urmărește să sprijine universitățile și să le permită să se adapteze la condițiile în schimbare, să 

prospere și să contribuie la reziliența și redresarea Europei; 

 se bazează pe primele învățăminte desprinse din inițiativa privind universitățile europene; 

 necesită alinierea priorităților politice și a investițiilor la nivel european, național, regional și 

instituțional. 

Strategia propune un set de acțiuni importante pentru a sprijini universitățile europene în vederea atingerii 

a 4 obiective: 

 consolidarea dimensiunii europene în învățământul superior și cercetare – prin 

implementarea unui set de inițiative emblematice care urmăresc să devină expresia vizibilă a unei 

abordări europene, susținute de un sprijin financiar adecvat, pentru a ajuta universitățile să construiască 

punți și să ducă cooperarea transnațională la următorul nivel;  

 susținerea dezvoltării universităților ca simboluri ale modului nostru de viață european – 

prin sprijinirea universităților și sprijinirea de competențe de calitate și relevante pentru viitor, pentru a 

Această strategie urmărește să sprijine toate universitățile din Europa și să le permită să se 
adapteze la condițiile în schimbare, să prospere și să contribuie la reziliența și redresarea Europei. 

Obiectivele europene sunt ca, până în 2030, cel 
puțin 45% dintre persoanele cu vârste cuprinse 
între 25 și 34 de ani să fi absolvit învățământul 
terțiar și cel puțin 60% dintre adulți să fi 
participat la activități de învățare (în ultimele 12 
luni) până în 2030. Deceniul digital stabilește 
obiective ambițioase, vizând ca 80% dintre 
persoanele care au competențe digitale de 
bază și 20 de milioane de specialiști TIC să fie 
angajați până în 2030. 

https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities
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promova  diversitatea și incluziunea, pentru a proteja practicile democratice, drepturile fundamentale și 

valorile academice; 

 împuternicirea universităților ca actori ai schimbării în tranziția ecologică și digitală – UE 

își va îndeplini ambițiile de a dota mai mulți tineri și cursanți care învață pe tot parcursul vieții cu 

competențe de calitate  și competențe digitale pentru tranziția ecologică sau dezvoltarea de soluții verzi 

prin inovare tehnologică și socială; 

 consolidarea universităților prin o cooperare internațională mai profundă în Europa. 

 

2.2.  Prezentarea propriu-zisă  

Implementarea eficientă a strategiei necesită coerența priorităților politice și a investițiilor la nivelul UE, 

național, regional și instituțional și o 

cooperare mai strânsă cu și între statele 

membre, instituțiile de învățământ superior 

și alte părți interesate. 

Cele 4 obiective mai sus amintite vor sprijini 

implementarea strategiei prin 4 inițiative 

emblematice, până la jumătatea anului 2024: 

 se dorește extinderea numărului de 

universități europene cu peste 500 de 

instituții de învățământ superior până la 

jumătatea anului 2024, cu un buget indicativ 

Erasmus+ în valoare totală de 1,1 miliarde 

euro pentru perioada 2021-2027; se 

urmărește dezvoltarea și împărtășirea 

cooperării structurale, durabile și sistemice 

comune pe termen lung în domeniul 

educației, cercetării și inovării, crearea unor 

campusuri inter-universitare europene în 

care studenții, personalul și cercetătorii din toate regiunile Europei să se poată bucura de mobilitate 

neîntreruptă și să împărtăși cunoștințe, dincolo de granițele dintre țări și discipline;  

 se vor face demersuri în vederea elaborării unui statut juridic1 pentru alianțele instituțiilor de 

învățământ superior, care să le permită acestora să își pună în comun resursele, capacitățile și punctele 

forte, cu un proiect-pilot Erasmus+, începând din 2022. 

 se vor depune eforturi în vederea unei diplome europene comune2 pentru a recunoaște valoarea 

experiențelor transnaționale în ceea ce privește calificările obținute de studenți în învățământul superior 

și pentru a reduce birocrația în ceea ce privește realizarea programelor comune. 

                                                           
1 Un statut juridic pentru alianțele instituțiilor de învățământ superior, pentru universitățile europene și alte tipuri de alianțe, 

le-ar permite să își reunească punctele forte, să ia decizii strategice comune, să acționeze împreună cu o personalitate juridică 

și să faciliteze punerea în comun a resurselor, a activităților și a datelor. Acest statut ar facilita o cooperare transnațională mai 

aprofundată, pe termen lung și flexibilă, permițând partajarea capacităților și schimbul de personal, precum și punerea în 

aplicare a programelor comune, cu scopul de a acorda diplome comune la nivelul alianței. 
2 O diplomă europeană comună, care urmează să fie acordată la nivel național, ar atesta rezultatele învățării obținute în 

cadrul cooperării transnaționale între mai multe instituții, oferită, de exemplu, în cadrul alianțelor de universități europene, și 

Comisia Europeană invită Consiliul UE, statele 
membre ale UE și universitățile să discute cu privire 
la agenda politică și să colaboreze în direcția unor 
universități adaptate exigențelor viitorului; în acest 
context a lansat un pachet de două propuneri.  

Coordonarea eforturilor între UE și statele sale 
membre, regiuni, societatea civilă și sectorul 
învățământului superior este esențială pentru ca 
Strategia europeană pentru universități  
COM(2022)16 să devină realitate.  

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului 
privind crearea de punți pentru o cooperare 
europeană eficientă în domeniul învățământului 
superior COM(2022)17 va fi discutată cu statele 
membre ale UE.  
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 se va extinde aria de aplicare a inițiativei privind legitimația europeană de student3 prin lansarea 

unui identificator european unic al studenților, disponibil pentru toți studenții mobili în 2022 și pentru 

toți studenții din universitățile din Europa până la jumătatea anului 2024, pentru a facilita mobilitatea la 

toate nivelurile. 

Aceste patru inițiative emblematice vor funcționa în sinergie și vor contribui la crearea unui cadru pentru 

cooperarea europeană în sectorul învățământului superior. Ele vor contribui la conturarea unei veritabile 

identități europene, aducând cooperarea transnațională la un nivel mai înalt și promovând un sentiment 

puternic de apartenență europeană. 

Această inițiativă reprezintă un exemplu de cooperare instituțională transnațională, bazată pe viziunile 

comune și partajate pe termen lung ale universităților. Cele 41 de alianțe ale universităților europene sunt 

catalizatori pentru lansarea de noi instrumente și cadre juridice și pot inspira comunitatea învățământului 

superior din întreaga Europă.  

De asemenea, se propune dezvoltarea unui sistem european de asigurare și recunoaștere a calității, 

în care să fie asigurată calitatea calificărilor, iar calificările să fie digitalizate și recunoscute automat în 

întreaga Europă, eliminând birocrația, facilitând mobilitatea, accesul la învățare și formare continuă sau 

inserția pe piața muncii. Simultan cu agenda politică privind SEC, o inițiativă europeană de excelență 

va spori excelența în știință și în valorificarea cunoștințelor universităților europene și va îmbunătăți 

competitivitatea la nivel mondial a universităților europene în domenii-cheie, cum ar fi tranziția 

ecologică și digitală. 

 

2.3.  Finanțarea și susținerea  strategiei  

Finanțarea europeană este importantă pentru universități pentru a completa finanțarea națională ca sursă 

de venit, dar și ca platformă pentru cooperarea 

universitară europeană și internațională. Odată 

cu noul cadru financiar multianual, la nivelul 

UE se va investi o sumă semnificativă în 

sprijinul universităților, investiție estimată la 80 

miliarde euro în perioada de programare 2021-

2027. 

Astfel, sectorul învățământului superior va 

beneficia de un nivel fără precedent de finanțare 

din partea UE din diverse surse, inclusiv 

Erasmus+, Orizont Europa, Europa digitală, 

Mecanismul de redresare și reziliență, fondurile 

care fac obiectul gestiunii partajate (Fondul 

european de dezvoltare regională (FEDR) și 

Fondul social european (FSE) sau InvestEU. Fiecare dintre aceste surse de finanțare reprezintă un 

instrument financiar de sine stătător, cu scop și misiuni specifice. 

                                                           
s-ar baza pe un set comun de criterii; ea ar trebuie să fie ușor de eliberat, stocat, partajat, verificat, autentificat și recunoscut 

în întreaga UE. 
3 Aceasta va face gestionarea mobilității mai ușoară, eficientă și verde. Asigurarea faptului că fiecare student european poate 

fi identificat în mod unic la nivel transfrontalier și la nivelul instrumentelor digitale va facilita introducerea cardurilor europene 

de student în întreaga Europă și va permite digitalizarea completă a gestionării mobilității studenților Erasmus+, de la 

depunerea candidaturilor până la eliberarea certificatelor de studiu. 

În prezent, statele membre ale UE cheltuiesc, în 
medie, 0,8% din PIB-ul lor pentru învățământul 
terțiar, acest procent variind între 0,3% și 1,7%.  

Media cheltuielilor publice pentru cercetare și 
dezvoltare în instituțiile de învățământ superior 
este de 0,48% din PIB în Europa.  

Sectorul învățământului superior din UE prezintă 
semne de subfinanțare semnificativă, în special 
având în vedere creșterea numărului de 
studenți și responsabilitățile tot mai mari ale 
universităților. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3389
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_628_RO_ACTE_f.pdf
https://europeanstudentcard.eu/what-is-the-european-student-card/
https://europeanstudentcard.eu/what-is-the-european-student-card/
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Deși fondurile și programele UE sunt semnificative, ele nu trebuie să înlocuiască finanțarea publică 

națională suficientă și alte investiții publice și private, ci să le completeze. 

 

2.4. Criterii europene  

În contextul pandemiei, a tranzițiilor europene în toate domeniile, dar mai ales a dezvoltării carierelor 

academice, ca răspuns la promovarea de structuri flexibile și atractive de îmbunătățire a condițiilor de 

muncă, se iau în calcul mai multe criterii cum ar fi: 

 consolidarea competențelor adaptate exigențelor viitorului; 

 promovarea diversității, a incluziunii și a egalității de gen;  

 promovarea și protejarea valorilor democratice europene;  

 dezvoltarea abilităților, competențelor și inovării tehnologice pentru tranziția verde;  

 dezvoltarea abilităților și competențelor și promovarea inovării pentru tranziția digitală. 

Comunicarea cuprinde pentru toate acestea  acțiuni ale Comisiei Europene în strânsă cooperare cu părțile 

interesate și cu statele membre ale UE. Ele sunt susținute de propuneri de recomandări ale Consiliului 

privind educația pentru durabilitatea mediului COM(2022)11, conturile personale de învățare 

COM(2021)773 și micro-certificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție 

profesională COM(2021)7704, dar și de parteneriatele și misiunile Orizont Europa.  

  

2.5. Documentul de lucru al Comisiei Europene de însoțire a comunicării  

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene de însoțire a prezentei comunicări SWD(2022)6 

cuprinde domeniile de consens general care au fost abordate de statele membre printre care se numără 

necesitatea de a proteja și promova valorile academice fundamentale și libertatea de cercetare; sprijinul 

atât pentru calitatea, cât și pentru incluziunea învățământului superior; necesitatea unei mai mari 

cooperări între instituțiile de învățământ superior și între instituțiile de învățământ superior și 

ecosistemele acestora și pentru ridicarea barierelor în calea unei astfel de cooperări; nevoia de recalificare 

și perfecționare a populației Europei și rolul învățământului superior în aceasta într-o perspectivă a 

învățării pe tot parcursul vieții; rolul cheie al universităților în abordarea provocărilor societale, cum ar 

fi tranziția digitală și cea ecologică; necesitatea de a promova în continuare internaționalizarea și 

diversele parteneriate globale. 

                                                           
4 Detalii și mai multe informații despre comunicările Comisiei Europene privind educația pentru durabilitatea mediului 

COM(2022)11, conturile personale de învățare COM(2021)773 și micro-certificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții 

și capacitatea de inserție profesională COM(2021)770 – pot fi consultate în fișele realizate de Direcția pentru Uniunea 

Europeană aici.  

A se vedea acțiunea „Structurarea și sprijinirea antreprenoriatului studențesc în Maghreb”  
(SALEEM) care a fost finanțată prin acțiunea de consolidare a capacităților Erasmus+ în 
învățământul superior, cu parteneri din Franța, Belgia și România, Maroc și Tunisia.  

Această acțiune are 2 obiective specifice:  

1. implicarea ministerului de  învățământ din Tunisia și Maroc în crearea unui sistem național de 
antreprenoriat studențesc;  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_11_RO_ACT_part1_v3.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_773_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_770_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/SWD(2022)%206_EN_autre_document_travail_service_part1_v7.pdf
http://www.cdep.ro/eu/AFACERI_EUROPENE2015.listdocsupl?tip=fi
https://www.projet-saleem.org/
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România face parte din aceste abordări în ceea ce privește decalajul de investiții inter-UE în urma crizei 

financiare din 2008. Comparându-se cu țări precum Luxemburg, Germania, Elveția, Norvegia, Austria 

și Danemarca, unde finanțarea a crescut semnificativ în comparație cu creșterea PIB-ului lor, țări precum 

Republica Cehă, România, Slovacia și Irlanda au încă o finanțare redusă. 

În plus, există câteva inițiative care abordează decalajele dintre mediul academic și societatea civilă și 

mediul de afaceri. Strategiile de specializare inteligentă (RIS) ajută instituțiile de învățământ superior să 

conecteze diferiți actori și să alimenteze inovația, așa cum arată dovezile din Lituania, Portugalia, nord-

estul României și nordul Țărilor de Jos. 

În ultimul timp s-a dezvoltat învățarea pe tot parcursul vieții, crescând numărul de studenți maturi, dar 

există provocări societale, cu o piață a muncii în schimbare rapidă și schimbări tehnologice. Instituțiile 

de învățământ superior trebuie să continue să se diversifice și să continue să dea dovadă de flexibilitate 

în ceea ce privește accesul prin învățarea prealabilă non-formală și informală. În prezent, sistemele de 

recunoaștere a învățării informale și non-formale sunt inegale, Belgia (Comunitatea Flamandă), 

Danemarca, Finlanda, Țările de Jos și România având proceduri bine dezvoltate. 

De asemenea, tranziția ecologică și digitală sunt parte din reformele întreprinse la nivelul instituțiile de 

învățământ superior. În acest sens, unele instituții de învățământ superior și-au reînnoit deja cursurile și 

campusurile cu intenția de a realiza această „ecologizare” și  România este dată ca exemplu.  

În ceea ce privește necesitatea competențelor digitale, pandemia COVID-19 a scos în evidență că multe 

profesii care, în mod normal nu erau considerate a fi puternic axate pe tehnologie, au fost nevoite să 

rezolve într-un fel acea „conversație” la distanță și să rezolve problema instrumentelor și a competențelor 

digitale relevante. România este un exemplu bun de urmat la extinderea capacității de cercetare și inovare 

în domeniul patrimoniului cultural, prin aplicația virtuală eHeritage, finanțată de Programul Orizont 

Europa 2020. Prin crearea de aplicații pentru site-uri de patrimoniu cultural, eHeritage contribuie la 

răspândirea cunoștințelor din domeniile istoriei și artei. Departamentul specializat în aceste tehnici are 

sediul în România și oferă primul pas pentru consolidarea acestui domeniu de cercetare în Europa de Est.  

 

2.6. Calea de urmat 

Comisia Europeană a instituit un dialog structurat cu statele membre privind educația și competențele 

digitale pentru a conveni asupra principalilor factori pentru ca educația și formarea digitală să devină 

favorabile incluziunii. Universitățile conectate trebuie transformate într-o realitate. În acest scop, 

capacitatea și infrastructura digitală ale universităților sunt esențiale. 

Europa are nevoie să creeze legături cu restul lumii, iar în acest context universitățile joacă un rol esențial 

în promovarea valorilor europene la nivel mondial, în generarea dovezilor care stau la baza politicilor 

externe și de securitate ale Europei, a acordurilor internaționale și a acțiunilor multilaterale ale Europei. 

 

În 2023, Comisia va înființa un Observator european al sectorului de învățământ superior5, pentru a 

furniza dovezi cu privire la progresele înregistrate. Acest observator va combina cele mai bune 

                                                           
5 Acest observator va combina cele mai bune instrumente și capacități actuale ale UE în materie de date într-un singur loc, de 

exemplu  ETER, U-Multirank, DEQAR, Eurostudent, Eurograduate, datele din rapoartele de punere în aplicare a procesului 

2. consolidarea capacității instituțiilor de învățământ superior de a sprijini studenții antreprenori 
din patru orașe pilot, în parteneriat cu agențiile de ocupare a forței de muncă și actorii 
economici. 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/en/w/higher-education-for-smart-specialisation-the-case-of-north-east-romania
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJSHE-01-2019-0036/full/html
http://www.eheritage.org/ro/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_ro
http://www.eheritage.org/
https://www.eter-project.com/#/home
https://www.umultirank.org/
https://www.eqar.eu/
https://www.eurostudent.eu/
https://www.eurograduate.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/european-higher-education-area-2020-bologna-process-implementation-report_en


10 
 

instrumente și capacități actuale ale UE în materie de date într-un singur loc, sporind totodată utilizarea 

și relevanța pentru factorii de decizie politică, universități, studenți și cercetători. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1. Consiliul Uniunii Europene 

 La 30 septembrie 2021, la Ljubljana, președinția slovenă a Consiliului UE a adus în dezbatere  

Strategia europeană pentru universității – construind sinergii între educația la nivel înalt, cercetare și 

inovare,  și a prezentat un document de lucru în cadrul ședinței comune a Comitetul european pentru 

cercetare și inovare (CCR) și a Direcțiilor generale de învățământul superior.  

 La 8 martie 2022, la Marsilia, sub președinția franceză a Consiliului UE, a avut loc o conferință 

a miniștrilor UE pentru învățământul superior, cercetare și inovare, care s-a bazat pe concluziile 

Consiliului privind „o abordare globală a cercetării și inovării”, adoptate la 28 septembrie 2021, precum 

și pe Recomandarea Consiliului din 26 noiembrie 2021 privind un Pact pentru cercetare și inovare în 

Europa. Privită din punct de vedere al contextului actual, conferința de la Marsilia a avut ca scop 

reafirmarea valorilor și principiilor cooperării internaționale în domeniile cercetării, inovării și al 

învățământului superior. Miniștrii au discutat despre valorile și principiile cheie pe care UE și statele  

membre le-ar putea susține împreună pentru a promova cooperarea internațională în domeniile cercetării, 

inovării și a învățământului superior 

3.2. Parlamentul European 

 Documentul va fi examinat de comisia competentă pentru raport - Comisia pentru cultură și 

educație (CULT); și de următoarele comisii pentru aviz: Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea 

de gen (FEMM); 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 ocuparea forței de muncă și afaceri 

sociale (EMPL) – conform OEIL.  

3.3. Comitetul European al Regiunilor (CoR)   

 Comitetul European al Regiunilor, prin reprezentanții săi, a reiterat importanța investițiilor în 

sectorul educațional, prin prezentarea unor recomandări politice privind Spațiul european al educației 

2025, caracterizat de raportor ca fiind  „cheia pentru a crea o Europă unită”. Prin adoptarea avizului din 

17-19 martie 2021, CoR accentuează importanța crescută a construcției de parteneriate strategice între 

autoritățile locale și regionale și universitățile lor (actori centrali ai „pătratului cunoștințelor”: 

                                                           
Bologna și Tabloul de bord al mobilității, Eurostat, Statistici privind educația și formarea și Statistici din domeniul cercetării 

și dezvoltării și Platforma indicatorilor de transfer de cunoștințe a Centrului comun de cercetare (JRC).   

Această strategie stabilește o viziune europeană pentru viitorul universităților și modul în care 
UE le poate sprijini în întreaga Europă, fiind primul demers în Anul european al tineretului 2022.  

Pentru a sprijini redresarea și reziliența Europei și pentru a pune bazele creșterii sale durabile, 
Europa trebuie să investească în tânăra sa generație.  

Prin comunicarea privind o strategie europeană pentru universități, Comisia Europeană invită 
statele membre și universitățile acestora să-și unească forțele în beneficiul învățământului 
superior și al UE în ansamblu. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Predsedovanje/4.-ERA-EHEA_Presidency-Summary_final_6.10.2021.pdf
https://era.gv.at/public/documents/4521/EEA-ERA-EHEA-Background_paper_for_discussion_PSEU_22.9.2021.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/press-release-ministerial-conference-on-a-comprehensive-approach-to-research-innovation-and-higher-education/
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/libe/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2022)0016&l=en
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
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/mobility-scoreboard/higher-education/scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/overview
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120716
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/index_en
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educația, cercetarea, inovarea și serviciile pentru societate), și încurajează autoritățile locale și regionale 

să sprijine universitățile și alte entități care implementează programe Erasmus+, astfel încât să se 

încurajeze nu doar mobilitatea studenților, ci și a tinerilor antreprenori și voluntari din statele membre. 

Rolul universităților în dezvoltarea unor comunități locale și a unor regiuni reziliente este esențial și 

poate stimula atragerea și circulația creierelor, astfel încât să ajute Europa să atragă o resursă umană 

internațională de calitate. În domeniul educației universitare, reformele propuse la nivelul UE sunt 

masive, precum: inițiativa privind universitățile europene și a unei strategii a universităților europene, 

mobilitatea studenților, legitimația europeană de student, monitorizarea parcursului profesional al 

absolvenților, recunoașterea reciprocă automată a calificărilor dobândite în cadrul învățământului 

superior.  

3.4. Comisia Europeană    

 La Summit-ul de la Porto, din 29 martie 2021, comisarul european responsabil cu portofoliul 

pentru inovare, cercetare, cultură educație și tineret, Mariya Gabriel, a precizat în alocuțiunea sa despre 

ceea ce se poate face la nivel european, pentru a ajuta cultura și învățământul superior să lucreze 

împreună: 

o sprijinirea universităților ca vehicule ale culturii –catalizatori ai creativității și gândirii critice; 

o  valorificarea artelor pentru a îmbogăți informațiile cursanților din învățământul superior; 

o folosirea acestei abordări interdisciplinare pentru a avea un impact mai mare în viețile noastre. 

Făcând referire la inițiativele deja lansate, Spațiul european al educației, Spațiul european de cercetare și 

Noul plan de acțiune pentru educație digitală, comisarul european consideră că un bun exemplu este 

inițiativa despre universităților europene, acestea fiind alianțe transnaționale ambițioase ale instituțiilor 

de învățământ superior care dezvoltă o cooperare structurală și strategică pe termen lung. 

3.5. State membre  

 Documentul va fi examinat de Senatul Cehiei, Seimul Republicii Lituania, Seimul polonez, 

Parlamentul suedez (conform IPEX).  

 Camera Deputaților din România va examina documentul. Pentru mai multe informații puteți 

accesa pagina de examinare parlamentară europeană aici.   

3.6. Alte instituții europene 

 Asociația Universităților Europene a salutat strategia propusă de Comisia Europeană, și o 

consideră un nou impuls pozitiv pentru universități. O conferință pe această temă a avut loc la 27 ianuarie 

a.c.  De asemenea, la 23 februarie a.c., a fost abordat subiectul Strategiei europene pentru universități din 

punct de vedere al diplomelor europene - un statut juridic european pentru alianțele universitare, precum 

și extinderea Inițiativei Universităților Europene. S-a discutat despre licența europeană, universitățile 

europene și eventualii pașii care ar trebui parcurși către instituții federale sau instrumente flexibile de 

colaborare. 

 The Guild of European Research-Intensive Universities, ce reunește mari universități active în 

domeniul cercetării, a salutat documentul propus, dar subliniază că o întrebare valabilă rămâne aceea 

dacă strategia este suficient de vizionară și în ce măsură include ea dimensiunea de cercetare și inovare 

discutată în cadrul Spațiului european de cercetare. 

 Alte opinii despre propunerea Comisie Europene privind o Strategie europeană pentru universități 

pot fi consultate aici și pe site-ul European University Association (EUA). 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel/announcements/keynote-speech-commissioner-mariya-gabriel-eu-university-culture-summit-porto_en
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2022-16
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=676
https://eua.eu/news/808:european-commission-presents-higher-education-package-coherent-narrative,-new-momentum.html
https://eua.eu/events/216-the-european-strategy-for-universities-and-system-level-reforms-quo-vadis.html
https://eua.eu/resources/expert-voices/269:european-degree,-european-statute,-european-universities-steps-towards-federal-institutions-or-flexible-tools-for-collaboration.html
https://www.the-guild.eu/news/2022/the-guild%E2%80%99s-response-to-the-european-strategy-for-.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13199-Invatamantul-superior-o-strategie-europeana-pentru-universitati/feedback_ro?p_id=27170972
https://eua.eu/component/tags/tag/81-european-universities-initiative.html?start=20
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4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 Ministerul Educației a  dezbătut și a cerut contribuții, cu privire la cele două comunicări lansate 

de Comisia Europeană, pentru a participa la sesiunea de observații desfășurată în perioada 20 octombrie 

- 17 noiembrie 2021.  

 Ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a participat la Reuniunea informală a miniștrilor 

învățământului superior, cercetării și inovării, din 24-25 ianuarie a.c., care a avut loc la Paris, prilej cu 

care a salutat lansarea de către Comisia Europeană a Strategiei europene pentru universități. Ministrul 

Cîmpeanu a subliniat că acest document este rezultatul unui proces îndelungat de cooperare și reflecție 

la nivel european, la care au contribuit statele membre ale UE și universitățile, atât în cadrul Procesului 

Bologna, cât și în cadrul oferit de implementarea programelor europene în domeniile educației și 

cercetării. În ceea ce privește facilitarea cooperării transnaționale la nivel european, ministrul Cîmpeanu 

a declarat susținerea continuă și fără echivoc a României, atrăgând, totuși, atenția asupra importanței, dar 

și a caracterului extrem de ambițios al propunerilor de clarificare a statutului juridic al alianțelor de 

universități europene și al diplomelor europene de licență, master sau doctorat. 

 Strategia europeană pentru universități este extrem de relevantă pentru România și învățământul 

superior românesc, având în vedere potențialul instituțiilor de învățământ superior ca motor în creșterea 

economică, furnizarea de răspunsuri la provocările societății și facilitarea dublei tranziții ecologice și  

digitale. În acest context, inițiativa universităților europene este de mare interes pentru dezvoltarea, 

consolidarea și extinderea alianțelor existente, precum și constituirea de noi alianțe de universități 

europene. 

 La nivel național, România a inclus, în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNNR)6, 

obiective de investiții care au în vedere sprijinirea procesului de digitalizare a universităților, precum si 

facilități moderne care să sprijine un proces educațional modern și tranziția ecologică.  

 La nivel național7 au fost constituite grupuri de lucru cu reprezentanți ai universităților membre 

în Alianțe de universități europene și reprezentanți ai autorităților publice în vederea identificării 

obstacolelor și găsirea unor soluții pentru facilitarea cooperării transnaționale și implementarea noilor 

inițiative europene. 

5. ALTE RESURSE UTILE  

 Sondajul Asociației universităților europene (AUE) „International strategic institutional 

partnerships and the European Universities Initiative”, (Parteneriatele instituționale strategice la nivel 

internațional și inițiativa privind universitățile europene), aprilie (2020), p. 26  

 Eurobarometru (2018) - Universitățile pot soluționa mai bine marile provocări societale 

 Raportul Observatorului finanțării publice al Asociației Universităților europene, 2019/20 

 U-Multirank, DEQAR, Eurostudent, Eurograduate, datele din rapoartele de punere în aplicare a 

procesului Bologna și Tabloul de bord al mobilității, Eurostat, Statistici privind educația și formarea   

 Pagina Comisiei Europene - Inițiativa privind universitățile europene  

 University World News  - Diploma europeană în centrul strategiei UE pentru universități 

                                                           
6 Partea a II, componenta 15 – educație. 
7 A se consulta anexa. 

https://www.edu.ro/initiative_CE_invatamant_superior_cerere_contributii
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13199-Invatamantul-superior-o-strategie-europeana-pentru-universitati_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/compet/2022/01/24-25/
https://www.edu.ro/comunicat_presa_07_2022_reuniune_PRES_FR_CUE
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_19_3389
https://www.eua.eu/resources/publications/925:international-strategic-institutional-partnerships-and-the-european-universities-initiative.html
https://www.eua.eu/resources/publications/925:international-strategic-institutional-partnerships-and-the-european-universities-initiative.html
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2186
https://eua.eu/resources/publications/913:eua-public-funding-observatory-report-2019-20.html
https://education.ec.europa.eu/ro/initiativa-privind-universitatile-europene
https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20220121143311811
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 The Parliament Magazine - Strategia europeană pentru universități: un catalizator pentru reforme 

și investiții naționale 

 CIVIS8 – despre Inițiativa privind universitățile europene și transformarea învățământului 

universitar din Europa. 

                                                           
8 Universitatea Civică Europeană, formată prin alianța a opt instituții europene de învățământ superior, care dispun de 

programe de cercetare avansată 

https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/the-european-strategy-for-universities-a-catalyst-for-national-reforms-and-investments
https://civis.eu/ro/despre-civis/cine-este-civis
https://civis.eu/ro/despre-civis/european-university-initiative

