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 1. Numele şi numărul documentului:  
 În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 privind procedura 
de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra proiectelor 
de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul Tratatului de la Lisabona privind rolul 
parlamentelor naţionale, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a fost sesizată cu 
Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European și Comitetul Regiunilor – Îmbunătățirea și modernizarea educației. 
COM (2016) 941. 
 2. Data sesizării: 28.02.2017 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 20.04.2017 
 4. Dezbateri în data: 14.03.2017 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conţinutul Comunicării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  
  - într-o societate în schimbare și într-un mediu competitiv global, o educație de calitate 
este esențială pentru ca UE să asigure menținerea coeziunii sociale, a competitivității și a 
creșterii susținute. O educație de înaltă calitate, oferită de la o vârstă fragedă, reprezintă o bază 
solidă pentru dobândirea de competențe mai ușor pe durata întregii vieți. 
 - educația de calitate este esențială pentru dezvoltarea personală, socială și profesională, 
precum și pentru capacitatea de inserție profesională de-a lungul vieții. Sistemele de educație 
trebuie să fie accesibile, să ofere șanse egale tuturor, indiferent de mediul din care provine o 
anumită persoană, și să producă rezultate de înaltă calitate. 
  - rezultatele recente ale sondajului PISA al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică confirmă faptul că un procent ridicat de elevi în vârstă de 15 ani au un nivel prea 
scăzut de competențe de bază la citire, matematică și științe, iar cel mai îngrijorător este faptul 
că rezultatele sunt mai slabe decât în 2012. 
 - până în 2020 trebuie să se atingă nivelul de referință al UE, de 82 %, în ceea ce 
privește încadrarea în muncă a tinerilor absolvenți. În prezent, această pondere se ridică la 
numai 77 %. 
  - cu toate că statele membre aproape au atins valoarea de referință, de 95 %, stabilită în 
cadrul de cooperare în domeniul educației și formării (2020) în ceea ce privește furnizarea de 
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educație și îngrijire a copiilor preșcolari, copiii care provin din medii defavorizate și grupuri 
minoritare continuă să fie subreprezentați. 
 - multe dintre sistemele de învățământ școlar au dificultăți în a răspunde la schimbările 
profunde și complexe prin care trec societățile și economiile statelor membre UE. Este necesar 
ca școlile să se adapteze la contextul în schimbare în care își desfășoară activitatea, inclusiv la 
era digitală și la diversitatea din ce în ce mai mare din rândul elevilor. Toate aceste aspecte 
impun nu numai adaptarea programelor școlare, dar și metode de predare și învățare mai 
diverse pentru a răspunde nevoilor tuturor cursanților. 
 - unul din elementele-cheie pentru îmbunătățirea calității, a rezultatelor sociale și a 
eficienței școlilor este acela de a oferi un sprijin mai solid cadrelor didactice și directorilor 
unităților de învățământ. Sunt necesare investiții strategice în conducerea eficientă a școlilor și 
un corp profesoral care să se bazeze pe o educație inițială excelentă, pe lucru în echipă și pe o 
dezvoltare profesională pe parcursul întregii cariere. Aptitudinile și competențele digitale 
trebuie incluse atât în formarea prealabilă, cât și în formarea continuă la locul de muncă a 
profesorilor și trebuie sprijinite în mod activ de cadrele de conducere ale instituțiilor de 
învățământ. 
 - studiile efectuate de Comisie arată că există o discordanță între programa oferită de 
instituțiile de învățământ superior și competențele de care au nevoie absolvenții pentru reușită 
pe piața muncii. 
 - sunt necesare mai multe eforturi pentru a investi în formarea pedagogică a personalului 
academic, acesta fiind un domeniu în mod tradițional mai puțin valorificat decât cel al 
cercetării. Este necesar să se înregistreze progrese cu privire la dezvoltarea, recunoașterea și 
recompensarea învățământului de înaltă calitate. Cadrele didactice trebuie să fie bine pregătite 
și formate pentru a se adapta studenților care provin din medii diverse și au așteptări și nevoi 
variate. 
 - trebuie stabilite legături mai numeroase și mai strânse între universități, întreprinderi și 
alte organizații, dar și îmbunătățită interacțiunea dintre cercetare și predare, asigurându-se că 
predarea se bazează pe cele mai recente cunoștințe și este recunoscută în mod adecvat și că 
absolvenții au o capacitate analitică temeinică și aptitudini de soluționare a problemelor. 
 - Comisia va oferi un acces online facil la o bază de date de bune practici privind 
„măsurile care funcționează în educație”, care va avea rolul de „ghișeu unic”, și va sprijini 
statele membre prin consiliere externă, reunind profesioniști din cadrul administrațiilor 
naționale ale statelor membre, țărilor care solicită asistență privind reforma educației. 

- educația trebuie înscrisă ca o prioritate pe agenda politică prin crearea de strategii 
comune, corelarea educației cu economia, finanțele, ocuparea forței de muncă, protecția 
socială, sănătatea și politicile de incluziune, inclusiv cu privire la integrarea resortisanților 
țărilor terțe. Statele membre trebuie să ia măsuri pentru modernizarea și îmbunătățirea calității 
educației prin reforme. 

În constatarea celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii Comisiei pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, 
întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil promovării Comunicării. Se consideră că 
preluarea recomandărilor din Comunicare este de interes pentru România. 
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