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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 21 martie 2022 

Nr. 4c-9/148 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ştefan MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, vă 

înaintăm proiectul de opinie asupra documentului privind Comunicarea 

Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 

Social European și Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană 

pentru universităţi – COM (2022) 16, document transmis comisiei 

noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 21 martie 2022 

Nr. 4c-9/148 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor 

privind o strategie europeană pentru universităţi 

COM (2022) 16 

 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și 

Comitetul Regiunilor privind o strategie europeană pentru universităţi – 

COM (2022) 16, transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 

documentele conexe în şedinţa din data de 16 martie 2022. Astfel, a fost 

prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru Uniunea 

Europeană, precum şi Nota Ministerului Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este fără 

caracter legislativ. De asemenea, au fost prezentate motivele care au dus 

la apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că Europa se confruntă 

cu provocări majore, cum ar fi schimbările climatice, transformarea 

digitală și îmbătrânirea populației, într-un moment în care este lovită de 
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cea mai mare criză sanitară mondială din ultimul secol și de consecințele 

sale economice. Universitățile și întregul sector al învățământului superior 

se situează la intersecția dintre educație, cercetare și inovare și ocupă o 

poziție unică pentru a modela economii durabile și reziliente și a spori 

caracterul ecologic, incluziv și digital al Uniunii Europene. 

 Europa găzduiește aproape 5 000 de instituții de învățământ 

superior, 17,5 milioane de studenți din învățământul terțiar, 1,35 milioane 

de persoane care predau în învățământul terțiar și 1,17 milioane de 

cercetători. Strategia europeană pentru universități 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. Strategia propune un set de acțiuni importante pentru a sprijini 

universitățile europene în vederea atingerii obiectivelor. 

Dimensiunea europeană a învățământului superior și a cercetării va 

fi consolidată prin patru inițiative emblematice până la jumătatea anului 

2024: 

 Extinderea la 60 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 EUR pentru 

perioada 2021-2027. Scopul este de a dezvolta și de a împărtăși o 

cooperare structurală, durabilă și sistemică comună pe termen lung în 

domeniul educației, cercetării și inovării, creând campusuri 

interuniversitare europene în care studenții, personalul și cercetătorii 

din toate regiunile Europei să se poată bucura de mobilitate 

neîntreruptă și să poată crea noi cunoștințe împreună, dincolo de 

granițele dintre țări și discipline. 

 Depunerea de eforturi în vederea elaborării unui statut juridic 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. 

 Depunerea de eforturi în vederea unei diplome europene comune 

pentru a recunoaște valoarea experiențelor transnaționale în ceea ce 
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privește calificările obținute de studenți în învățământul superior și 

pentru a reduce birocrația în ceea ce privește realizarea programelor 

comune. 

 Extinderea inițiativei privind legitimația europeană de student prin 

lansarea a 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. 

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.  

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. 

 

Tema propusă referitoare la viziunea pentru învățământul superior 

european prin Strategia europeană pentru universități este extrem de 

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.  

La nivel național, România a inclus în Planul Național de Redresare și 

Reziliență obiective de investiții care au în vedere sprijinirea procesului de 

digitalizare a universităților, precum si construcția de facilități moderne care 

să sprijine un proces educațional modern și tranziția verde.  
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În contextul mai amplu al Strategiei europene pentru universități, 

inițiativa Universități europene este de mare interes pentru România și 

susținem dezvoltarea, consolidarea și extinderea alianțelor existente, 

precum și constituirea de noi alianțe de Universități europene. 

La nivel național, 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. 

 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor.  

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,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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