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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și 
bărbați 

 
Bucureşti,  8 martie 2022 

Nr. 4c-20/72 

 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte STEFAN MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

vă înaintăm proiectul de opinie asupra Comunicării Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și 

Socialși Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru 

universități [COM(2022) 16], document nelegislativ transmis comisiei 

noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

 

DAN TANASĂ 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 
 

Bucureşti,  8 martie 2022 

Nr. 4c-20/72 

 

PROIECT  DE  OPINIE asupra  

strategiei europene pentru universități [COM(2022) 16] 

 Comisia pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați a fost 

sesizată, potrivit Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru examinarea fondului cu 

documentul nelegislativ – Comunicare a Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliul Uniunii Europene, Comitetul Economic și 

Socialși Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru 

universități [COM(2022) 16], transmis cu adresa nr.3/E din 22 

februarie 2022 şi înregistrat sub nr.4c-20/62/03.03.2022. 

 Prezenta propunere se referă la universitățile care ocupă o poziție 

unică la intersecția dintre educație, cercetare, inovare, în serviciul 

societății și al economiei: acestea jucând un rol esențial în realizarea 

spațiului european al educației (SEE) și al Spațiului european de cercetare 

(SEC). Universitățile sunt considerate actori esențiali pentru promovarea 

modelului european în conformitate cu interesele și valorile UE: statul de 

drept, drepturile omului și normele și standardele internaționale.  Comisia 

invită Consiliul, statele membre și universitățile să discute cu privire la 

această agendă politică și să colaboreze în direcția unor universități 

adaptate exigențelor viitorului. Europa are nevoie de universități 

prospere care să contribuie la punerea în aplicare a agendei 

politice a Uniunii Europene.  
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Până în 2030, obiectivele europene sunt ambițioase: 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 până în 2039. Diversitatea, incluziunea și egalitatea 

de gen în sectorul învățământului superior sunt mai importante ca 

niciodată. Studenții, cadrele didactice universitare, personalul 

administrativ și cercetătorii proveniți din medii defavorizate trebuie să fie 

reprezentați în cadrul învățământului superior deoarecere se constată o 

disparitate de gen care persistă în pozițiile decizionale din universități.  

Echilibrul de gen scade în rândul șefilor instituțiilor de învățământ superior 

în care femeile dețin puțin sub 24% dintre aceste posturi în UE-27.  

Această strategie europeană pentru universități face parte 

dintr-un pachet privind învățământul superior. 

Obiectivul prezentei Strategii europene pentru universități: 

urmărește să sprijine universitățile, să se adapteze la condițiile în 

schimbare și să contribuie la reziliența și redresarea Europei. Strategia 

trebuie să conducă la cooperarea transnațională și să dezvolte o 

dimensiune cu adevărat europeană în sectorul învățământului superior, 

bazată pe valori comune. Până la jumătatea anului 2024, Comisia propune 

să se pună accentul pe realizarea celor patru obiective-cheie comune: 

consolidarea dimensiunii europene a învățământului superior și a 

cercetării; sprijinirea universităților ca repere ale modului nostru de viață 

european; capacitarea universităților ca actori ai schimbării în dubla 

tranziție verde și digitală și consolidarea universităților ca vectori ai rolului 

și poziției de lider deținut de UE la nivel mondial. 

Pentru a reuși, strategia europeană pentru universități 

necesită alinierea priorităților politice și a investițiilor la nivel 

european, național, regional și instituțional. Se dorește promovarea 

diversității, a incluziunii și a egalității de gen, conform prevederilor din 

primul principiu al Pilonului european al drepturilor sociale, „orice 

persoană are dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții 

incluzivă și de calitate”. Europa dispune de un învățământ superior foarte 
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accesibil în comparație cu restul lumii, dar există în continuare disparități 

de gen. Tema propusă referitoare la viziunea pentru învățământul superior 

european prin Strategia europeană pentru universități este relevantă 

pentru România și învățământul superior românesc, având în vedere 

potențialul instituțiilor de învățământ superior de motor în creșterea 

economică, furnizarea de răspunsuri la provocările societale și facilitarea 

dublei tranziții digitale și ecologice. Cele patru obiective cheie și acțiunile 

subsumate propuse în Strategia europeană pentru universități vor sprijini 

instituțiile de învățământ superior în îndeplinirea  misiunilor lor, astfel încât 

acestea să fie o sursă de redresare și reziliență. Sunt necesare mai 

multe schimbări instituționale pentru ca universitățile să devină 

locuri care să asigure cu adevărat egalitatea de șanse. Membrii 

Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați au dezbătut 

documentul sus menţionat în şedinţa din 8 martie 2022. La lucrările 

Comisiei deputaţii acesteia au fost prezenţi conform listei de prezenţă.  

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei 

prezenţi la şedinţă au hotărât, în unanimitate de voturi, să întocmească un 

proiect de opinie favorabil Comunicării Comisiei Comunicării 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene, 

Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind o 

strategie europeană pentru universități [COM(2022) 16]. 

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

PREŞEDINTE, 
 

DAN TANASĂ 
 

 
 
Întocmit, Simona Șerban, consilier parlamentar 


