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1. Data adoptării de către Comisie: 22.05.2018; responsabil: Tibor Navracsics, 

membru al Comisiei Europene, responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport 

2. Denumire document: Propunere de recomandare a Consiliului privind sisteme de 

înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari 

3. Date de identificare: COM(2018)271  

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: faza pregătitoare în Parlamentul European – în data de 24 mai a.c., 

a fost trimisă spre examinare la Comisia pentru educație și cultură (CULT) – pentru 

fond și la Comisia pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale (EMPL) și la 

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM) – pentru aviz  

7. Alte informaţii: Propunerea este însoțită de alte două documente: O Anexă
 
la 

propunerea de recomandare a Consiliului, care cuprinde Cadrul de calitate pentru 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari și un Document de lucru al Serviciilor 

Comisiei SWD(2018)173  

 

1. CONTEXT 

 În anul 2016 liderii UE au ajuns la concluzia că este necesar să se acorde mai multă 

atenție educației, formării, tineretului și culturii la nivelul UE, pentru a le permite tinerilor să 

își dezvolte întregul potențial. Aceștia au stabilit că este nevoie de măsuri pentru sprijinirea 

tinerilor
1
 și s-au angajat, în foaia de parcurs de la Bratislava, să creeze oportunități mai bune 

pentru tineri, precum Inițiativa pentru tineret
2
 , care include Corpul european de solidaritate. 

În prezent, Comisia Europeană propune reînnoirea strategiei pentru tineret, pentru a se 

asigura că tinerii au un cuvânt de spus în construirea viitorului Europei. Totodată, la 12 

decembrie 2016, Comisia Europeană a lansat comunicarea privind îmbunătățirea și 

modernizarea educației – o educație de înaltă calitate pentru toți
3
.  

 În luna noiembrie 2017, șefii de stat și de guvern au discutat despre educație, formare 

și cultură în cadrul Summit-ului social de la Göteborg, pe baza comunicării Comisiei 

intitulată „Consolidarea identității europene prin educație și cultură”
4
, care stabilește viziunea 

unui Spațiu european al educației până în 2025  și anunță o nouă agendă pentru cultură. 

Aceste dezbateri au avut ca rezultat Concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017, 

prin care se solicita statelor membre, Consiliului și Comisiei să continue lucrările cu privire 

la o serie de inițiative importante, incluzând aici programul Erasmus+, universitățile 

europene, învățarea limbilor străine, legitimația europeană de student, recunoașterea 

                                                 
1 COM(2016)940  
2 COM(2016)942  
3 COM(2016)941  
4 COM(2017)673  

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=569
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2018)0271&l=en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180173.do
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016DC0940&from=EN
http://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4165_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0942:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0941:FIN:RO:PDF
https://www.government.se/government-policy/social-summit-for-fair-jobs-and-growth/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-strengthening-european-identity-education-culture_en.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/32179/14-final-conclusions-en.pdf
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160940.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0942:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2016:0941:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0673:FIN:RO:PDF
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reciprocă a diplomelor și Anul european al patrimoniului cultural, și să analizeze măsurile 

posibile pentru a aborda provocările în materie de competențe digitale, securitatea 

informatică, alfabetizarea mediatică și inteligența artificială; necesitatea unei abordări a 

educației și formării care să fie favorabilă incluziunii, bazată pe învățarea pe tot parcursul 

vieții și axată pe inovare; și condițiile cadrului juridic și financiar pentru dezvoltarea 

industriilor culturale și creative și pentru mobilitatea profesioniștilor din sectorul cultural.  

Ca răspuns la această solicitare a Consiliului, Comisia Europeană a prezentat, în data de 

17 ianuarie 2018, un prim pachet de măsuri care abordează competențele-cheie, competențele 

digitale, precum și valorile comune și educația favorabilă incluziunii. 

În acest context, în luna mai a.c., Comisia Europeană a lansat un nou set de măsuri care 

include:  

 o comunicare generală, intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul 

politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii” - COM(2018)268; 

 o strategie pentru tineret - pentru perioada 2019-2027 - al cărei scop este de a-i 

capacita pe tinerii europeni și de a le oferi un rol mai semnificativ în procesul decizional al 

UE, ceea ce ilustrează importanța pe care Comisia Europeană o acordă investiției în tineri și 

în viitorul lor - COM(2018)269; 

 propuneri de recomandare ale Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație 

și îngrijire a copiilor preșcolari pentru a pune bazele succesului ulterior în viață - 

COM(2018)271/2018/0127(NLE), privind recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a 

perioadelor de învățare petrecute în străinătate, pentru a facilita mobilitatea de studiu în 

Europa - COM(2018)270, și privind îmbunătățirea predării și a învățării limbilor, pentru a 

asigura creșterea numărului de tineri cu un nivel de utilizator experimentat al limbilor străine 

- COM(2018)272; 

 o nouă Agendă pentru cultură - menită să sporească gradul de sensibilizare în legătură 

cu patrimoniul comun și divers al Europei, vizând valorificarea întregului potențial al culturii 

pentru a construi o Uniune mai incluzivă și mai echitabilă, care să sprijine inovarea, 

creativitatea, crearea de locuri de muncă durabile și creșterea economică, dar și pentru a 

consolida relațiile externe ale UE - COM(2018)267.  

Obiectivul prezentei propuneri este de a sprijini statele membre (care dețin 

responsabilitatea principală în acest domeniu) în eforturile lor de a-și îmbunătăți 

accesibilitatea și calitatea sistemelor de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari, inclusiv 

recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de învățare petrecute în 

străinătate și îmbunătățirea predării și a învățării limbilor străine.  

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Documentul subliniază  importanța primilor 6 ani de viață apreciind că sunt esențiali în 

dezvoltarea unei persoane pentru că atunci se pun bazele realizărilor educaționale ulterioare și 

se creează un sentiment de apartenență, cu mari implicații pentru perspectivele indivizilor pe 

piața muncii și pentru capacitatea acestora de a profita de oportunități și de a deveni cetățeni 

independenți și activi. Copiii au dreptul la educație și îngrijire de calitate și accesibilă încă 

din perioada copilăriei, așa cum de altfel se precizează în Pilonul European al Drepturilor 

Sociale.  

Documentul urmărește să stabilească o definiție comună la nivel european a calității în 

domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari, prezentând, totodată, instrumente și 

exemple de politici menite să sprijine statele membre în ambițiile lor de a crea sisteme și 

servicii de înaltă calitate și incluzive. Țările care adoptă o abordare strategică în domeniul 

calității progresează mai mult decât celelalte în dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor lor de 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0268:FIN:RO:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0269:FIN:RO:PDF
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:52018DC0270
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180272.do
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2018:0267:FIN:RO:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13129-2017-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13129-2017-INIT/en/pdf
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educație și îngrijire a copiilor preșcolari. Cu toate acestea, doar un număr redus de state 

membre au creat un cadru de calitate sau un document de politică echivalent pentru 

reglementarea serviciilor. În acest context, propunerea de recomandare a Consiliului prezintă 

elementele-cheie ale unui cadru de calitate în domeniul educației și îngrijirii copiilor 

preșcolari care poate constitui o sursă de inspirație pentru statele membre în gândirea lor 

strategică legată de serviciile din acest domeniu. 

UE se străduiește să contribuie în două moduri: prin sprijin financiar (în cadrul 

fondurilor structurale și de investiții și prin programul Erasmus+), și, respectiv, prin 

încurajarea statelor membre să coopereze în vederea îmbunătățirii sistemelor de educație și de 

îngrijire timpurie.  

Recomandarea este însoțită de o anexă
5
, care cuprinde Cadrul de calitate pentru educația 

și îngrijirea copiilor preșcolari
6
; acesta reprezintă rezultatul muncii de cooperare între statele 

membre, fiind o încercare de a defini calitatea în ceea ce privește accesul, forța de muncă, 

curriculum-ul, monitorizarea, evaluarea, guvernanța și finanțarea, și descrie principalele 

caracteristici ale serviciilor de înaltă calitate. De asemenea, prezintă principalele elemente ale 

curriculum-ului în primii ani, ținând cont de nevoile cognitive, sociale, emoționale, fizice și 

de limbă ale copiilor mici. 

Totodată, recomandarea este însoțită de Documentul de lucru al Serviciilor Comisiei la 

Propunerea de recomandare a Consiliului privind sistemele de înaltă calitate de educație și 

îngrijire a copiilor preșcolari
7
, care prezintă dovezile relevante care susțin declarațiile făcute 

în propunere, analizează situația actuală din Uniunea Europeană, activitatea tehnică 

pregătitoare desfășurată împreună cu experții statelor membre în contextul cooperării 

ET2020, contribuția adusă de consultările părților interesate și oferă dovezi recente cu privire 

la cele 10 declarații de calitate evidențiate în anexa la propunerea de recomandare a 

Consiliului, respectiv Cadrul de calitate pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari. 

 

3. ALTE  ELEMENTE  DE  INTERES 

La nivel european există o Platforma on-line dedicată învăţământului preuniversitar  - 

School Education Gateway - disponibilă în 23 de limbi europene, o platformă de informare 

integrată destinată profesorilor, directorilor de şcoli, factorilor de decizie, experţilor şi altor 

specialişti din domeniul învăţământului preuniversitar. Platforma este structurată pe secțiuni 

cum ar fi: noutăţi, puncte de vedere, resurse, pagini tematice, Teacher Academy, oportunităţi 

Erasmus+, set european de instrumente școlare. De asemenea, la secțiunea teme conținutul 

site-ului  este structurat în diverse categorii pentru a oferi posibilitatea de a găsi subiectele 

corespunzătoare propriilor interese, iar temele sunt corelate cu politica educațională a 

Comisiei Europene.  

 

 

 

                                                 
5 COM(2018)271 – ANEXĂ la Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă calitate de educație și  

îngrijire a copiilor preșcolari, însoțită la rândul său de SWD(2018)173  
6 Principalul obiectiv al Cadrului este de a asigura o educație și o îngrijire de bună calitate pentru toți copiii 

preșcolari, iar elaborarea sa se bazează pe următoarele principii: serviciile de înaltă calitate sunt cruciale pentru 

promovarea dezvoltării și a învățării la copii și, pe termen lung, pentru îmbunătățirea șanselor lor educaționale;  

participarea părinților în calitate de parteneri la aceste servicii este esențială - familia este locul cel mai 

important pentru creșterea și dezvoltarea copiilor, iar părinții (sau tutorii) sunt responsabili pentru bunăstarea, 

sănătatea și dezvoltarea fiecărui copil; serviciile de educație și îngrijire a copiilor preșcolari trebuie să fie 

centrate pe copii, să determine participarea activă a acestora și să țină seama de opiniile lor. 
7 SWD/2018/0173 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180167.do
https://www.schooleducationgateway.eu/ro/pub/about.htm
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180173.do
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4. POZIȚIA ROMÂNIEI  

România consideră esențiale educația și formarea, atât pentru progresul economic, cât și 

pentru progresul social, și alinierea competențelor la nevoile de pe piața muncii joacă un rol 

important în acest sens. 

Ministerul educației naționale are în prezent aprobate patru Strategii Naționale în 

domeniul educației, a cincea fiind în consultare publică: 

 Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România; 

 Strategia educaţiei şi formării profesionale din România; 

 Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții; 

 Strategia națională pentru învățământ terțiar; 

 Strategia privind modernizarea infrastructurii educaţionale 2017-2023 (proiect). 

 

LINK-URI UTILE 

- COM(2018)271 - Propunere de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind 

sistemele de educație și de îngrijire de înaltă calitate în învățământul preșcolar 

- SWD(2018)167 -  Document de lucru al Serviciilor Comisiei - O nouă agendă 

europeană pentru cultură - Informații de fundal - Însoțirea documentului Comunicare 

a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor O nouă agendă 

europeană pentru cultură 

- COM(2018)271 – ANEXĂ la Recomandarea Consiliului privind sisteme de înaltă 

calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari  

- Comunicatul de presă al Comisiei Europene - Construirea unei Europe mai puternice: 

noi inițiative pentru a stimula în continuare rolul politicilor în domeniul tineretului, 

educației și culturii 

- Fișă de informare a Comisiei Europene privind noul set de măsuri - European 

Commission - Fact Sheet 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

28  august 2018 

 

https://www.edu.ro/strategii-condi%C8%9Bionalit%C4%83%C8%9Bi-ex-ante
http://edu.ro/strategia-privind-reducerea-p%C4%83r%C4%83sirii-timpurii-%C8%99colii-%C3%AEn-rom%C3%A2nia
http://edu.ro/strategia-educa%C5%A3iei-%C5%9Fi-form%C4%83rii-profesionale-din-rom%C3%A2nia
http://edu.ro/strategia-na%C8%9Bional%C4%83-de-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii
http://edu.ro/strategia-na%C8%9Bional%C4%83-de-%C3%AEnv%C4%83%C5%A3are-pe-tot-parcursul-vie%C5%A3ii
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do#dossier-NLE20180127
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/SWD20180167.do
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180271.do
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3704_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3705_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3705_en.htm

