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EUROPA CA ACTOR GLOBAL 

 

 Uniunea Europeană (UE) a fost înființată de șase țări europene (Germania, Franța, Italia, 

Belgia, Olanda și Luxemburg) după cel de-al doilea război mondial, pentru a stabili o zonă 

politică și economică comună, pentru dezvoltare, stabilitate politică și evitarea unui nou război 

pe continent (Fontaine, 2007). UE este rezultatul unor circumstanțe istorice particulare și a 

voluntarismului actorilor care, într-un cadru multilateral, au prioritizat căutarea consensului în 

relațiile de putere.  

 UE este o uniune politică și economică alcătuită din 27 de țări europene, cu un model 

unic de integrare. Având un cadru instituțional solid, aceasta beneficiază de o putere de decizie 

într-o varietate de domenii, în special domeniile economic și comercial [1]. Aceasta nu este un 

stat, însă se acceptă de obicei ca ceva unic – o putere politico-economică care influențează 

ordinea mondială în cea mai mare parte prin intermediul persuasiunii directe și intermediare. 

Rolul UE în ultimele decenii a evoluat de la simpla cooperare economică între Statele  Membre 

la o partajare activă de valori și idei comune. În special de la intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona în 2009, UE a revizuit aspecte substanțiale ale activității sale externe. Această evoluție, 

determinată de cooperarea politică și militară, a dus la recunoașterea potențialului UE ca actor 

global în sine nu numai de propriile state membre, ci și de alți actori importanți pe arena globală. 

UE s-a extins de la șase membri în anii 1950 la douăzeci și cinci în 2004 și douăzeci și șapte în 

2007, ca mai apoi în 2016-2020 să se producă și prima ieșire a unui membru din Uniune – 

Regatul Unit.  

 Apariția Uniunii Europene ca putere economică globală a ridicat în mod inevitabil 

întrebări despre potențialul său politic și militar, ca putere capabilă să-și apere interesele sale 

politice cât și cele de securitate cu același nivel de angajament și unitate pe care îl aduce în sfera 

economică. Tratatul de la Maastricht a stabilit Politica Externă și de Securitate Comună (PESC) 

ca al doilea pilon al UE și a solicitat crearea unei Identități Europene de Securitate și Apărare 

(ESDI).  

Etapele istorice ale Uniunii Europene 

 În anul 1950, ministrul francez de externe, Robert Schuman, a propus integrarea 

industriilor de cărbune și oțel din Europa de Vest, fapt ce a condus la apariția Comunității 

Europene a Cărbunelui și Oțelului în 1951 - predecesorul Uniunii Europene. Inițial au fost două 

abordări principale pentru integrarea europeană: federalistă și funcționalistă. Principala idee a 

abordării federaliste era ca autoritățile locale, regionale, naționale și europene să coopereze și să 

se completeze reciproc. Abordarea funcționalistă, în schimb, favorizează un transfer treptat de 

suveranitate de la nivel național la nivel comunitar. Astăzi, cele două abordări s-au îmbinat în 

convingerea că autoritățile naționale și regionale trebuie să fie dirijate de instituții europene 

independente, democratice, cu responsabilitate, pentru domeniile în care acțiunea comună este 

mai eficientă decât acțiunea statelor individuale, cum ar fi:   

 - piața unică;   

 - politica monetară;  

 - coeziunea economică și socială;   

 - politica externă și de securitate;   

 - politica de angajare;   

 - protecția mediului;   

 - crearea unui sistem de justiție independent care să asigure protecția și respectarea 

drepturilor omului; 
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Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (1952)  

 Inițial, activitățile de integrare europeană s-au limitat la crearea unei piețe comune a 

cărbunelui și oțelului între cei șase membri fondatori (Belgia, Franța, Germania, Italia, 

Luxemburg și Olanda). În perioada de după război, Comunitatea a fost văzută ca o modalitate de 

a asigura pacea prin aducerea învingătorilor și învinșilor în cadrul unei structuri instituționale, 

care le va permite să coopereze ca egali. La început au fost fondate patru instituții europene:  

 1) Înalta Autoritate, cu rol executiv față de statele membre și companiile lor, având nouă 

membri.  

 2) Consiliul, un organ legislativ în domeniu.   

 3) Adunarea Parlamentară, formată din delegații din parlamentele statelor membre, care 

discutau și controlau activitățile Înaltei Autorități   

 4) Curtea de Justiție.  

Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Atomică Europeană (1957)  

În 1957, cei șase membri fondatori au decis să creeze, pe lângă Comunitatea Europeană a 

Cărbunelui și Oțelului o Comunitate Atomică Europeană, pentru cercetarea utilizării energiei 

nucleare și a altor utilizări pașnice a acesteia și o Comunitate Economică Comună, construită în 

jurul liberei circulații a lucrătorilor, bunurilor și serviciilor. Taxele vamale la mărfurile fabricate 

au fost abolite și au fost stabilite politici comune, în special în politica agricolă și politica 

comercială externă. 

Fuzionarea instituțiilor (1967)  

 În timp ce toate cele trei tratate Europene au avut de la început o Adunare Parlamentară 

comună și o Curte comună de Justiție, abia în 1967 a fost creată o Comisie comună (ca executiv 

și ca succesor al Înaltei Autorități) și un Consiliu comun.  

Prima extindere (1973)  

 Succesul celor șase membri fondatori a determinat Danemarca, Irlanda și Regatul Unit să 

solicite aderarea la Comunitatea Europeană (cum se numea la acel moment). Această primă 

extindere, care a mărit numărul de state membre de la șase la nouă, a fost legată inclusiv și de 

aprofundarea sarcinilor Comunității, care a primit responsabilitatea pentru probleme sociale, 

regionale și de mediu. 

Sistemul monetar european (1979)  

 Nevoia de convergență economică și crearea unei Uniuni Monetare Comune a apărut în 

anii 1970, când Statele Unite au suspendat convertibilitatea în dolari. Aceasta a marcat începutul 

unei perioade de instabilitate monetară mondială, agravată de cele două crize petroliere din 1973 

și 1979. Înființarea unui Sistem Monetar European în 1979 a ajutat la stabilizarea cursurilor de 

schimb și a încurajat statele membre să continue politici economice stricte, permițându-le să 

ofere sprijin reciproc și să beneficieze de noile reguli aduse de zona economică deschisă.  

A doua (1981) și a treia extindere (1986)  

 Comunitatea s-a extins spre sud odată cu aderarea Greciei în 1981 și a Spaniei și 

Portugaliei în 1986, după ce aceste țări au scăpat de regimurile dictatoriale și s-au transformat în 

regimuri democratice. Între anii 1970 – 1980, Comunitatea Europeană a început să joace un rol 

mai important la nivel internațional, semnând noi acorduri cu țările din sudul Mediteranei, 

precum și din Africa, Insulele Caraibe și Oceanul Pacific. Aceste țări au decis să conlucreze mai 

aprofundat cu UE, semnând in anii 1975, 1979, 1984 și 1989 patru convenții, cunoscute și ca 

Convențiile de la Lome.  

Actul unic din 1986  

 La începutul anilor 1980, recesiunea mondială și lupta internă cu privire la distribuția 
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sarcinii financiare au dus la o perioadă de "europesimism". Acest lucru a dat naștere, începând cu 

1985, la o viziune nouă a perspectivelor de revitalizare a Comunității: pe baza Cărții Albe, 

elaborate de Comisia prezidată de Jacques Delors, UE și-a pus misiunea de a crea o piață unică 

până la 1 ianuarie 1993.  

 Actul Unic, semnat în februarie 1986 și intrat în vigoare din 1 iulie 1987, a confirmat 

această țintă ambițioasă și a introdus noi proceduri pentru adoptarea legislației comune, respectiv 

abolirea veto-ului statelor membre în chestiunile legate de politica pieței interne și introducerea 

unei așa-numite „Majorități calificate” (cu voturi proporționale populației statelor membre, dar 

nu într-un mod liniar). 

 Tratatul de la Maastricht (1991)  

 Prăbușirea Zidului Berlinului, urmată de unificarea Germaniei la 3 octombrie 1990, 

eliberarea de sub control sovietic și democratizarea ulterioară a țărilor din Europa Centrală și de 

Est, precum și dezintegrarea Uniunii Sovietice în decembrie 1991, au transformat structura 

politică  europeană. Statele membre au decis să-și consolideze legăturile și au negociat un nou 

tratat, ale cărui caracteristici au fost convenite la Consiliul European de la Maastricht în 

decembrie 1991.  

 Tratatul privind Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare în noiembrie 1993, stabilește 

statelor membre un program ambițios cu următoarele puncte:  

 • crearea uniunii monetare (moneda unică) până în 1999,  

 • elaborarea și adoptarea unor noi politici comune,  

 • instituie cetățenia europeană,  

 • o politică externă de securitate comună,  

 • securitatea internă comună.  

 A patra extindere (1995)  

 La 1 ianuarie 1995, Austria, Finlanda și Suedia au aderat la Uniunea Europeană, 

dezvoltând Comunitatea în centrul și nordul continentului.  

 Tratatul de la Amsterdam (1997)   

 Aplicând clauza de revizuire din Tratatul de la Maastricht, statele membre au negociat un 

nou tratat, semnat la Amsterdam în octombrie 1997 (în vigoare din mai 1999), care a adaptat și 

consolidat politicile și prerogativele Uniunii, în special în cooperarea judiciară, libera circulație a 

cetățenilor, politica externă și sănătatea publică. Parlamentul European, vocea democratică a 

Uniunii, a primit atribuții suplimentare, confirmându-și rolul de legiuitor comun.  

Tratatul de la Nisa (2000)  

 Acest tratat a fost elaborat în decembrie 2000, semnat în februarie 2001 și a intrat în 

vigoare în februarie 2003. Principalul său rezultat este adaptarea instituțională la următoarea, 

viitoare extindere a 10 noi state membre. Unul dintre rezultatele reuniunii la Summit-ul de la 

Nisa a fost proclamarea Cartei Drepturilor Fundamentale a UE, peste 50 de articole care conțin o 

selecție a drepturilor în domeniile libertății personale, a drepturilor economice și sociale în 

tradiția generală a dreptului european.   

 A cincea extindere (2004)  

 Începând cu 1 mai 2004, UE cuprinde 25 de state membre. Țările noi sunt cele trei 

republici baltice: Estonia; Letonia și Lituania; urmate de Polonia, Republica Cehă și Slovacia; 

Ungaria; Slovenia; ca parte a fostei Iugoslavii, precum și Cipru cu Malta.  
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 A șasea extindere (2007)

 La 1 ianuarie 2007, 

Uniunea Europeană a fost extinsă 

prin aderarea a două noi state 

membre, Bulgaria și România. 

  

 Ultima extindere (2013)

 La data de 13 iulie 2013, 

Croația a devenit al 28-lea Stat 

Membru al UE. 

 Brexit-ul (2020)  

 Marea Britanie a fost 

prima țară care a delcarat oficial 

dorința de a părăsi UE, în urma 

unui referendum controversat în 

2016. După mai multe tratative, 

Marea Britanie a părăsit UE la 

data de 31 ianuarie 2020. 

Politica Europeană de Vecinătate  

Politica Europeană de Vecinătate (PEV), apărută ca urmare a extinderii Uniunii Europene 

din 1 mai 2004, reprezintă o nouă etapă de dezvoltare şi construire continuă a continentului 

european, fortificând calitatea de actor internaţional al Uniunii Europene [2].  

  

Politica de Vecinătate a Uniunii Europene 

 

      Țări membre a Uniunii Europene 

      Țări din Agenda de Extindere 

      Parteneriatul Estic 

      Uniunea pentru Mediterană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenţa Politicii europene de vecinătate constituie stabilirea „unui cerc de prieteni” pentru 

a crea un areal de prosperitate, stabilitate şi securitate în vecinătatea Uniunii Europene, benefic şi 

în interesul atît al UE, cît şi al ţărilor-partenere.  

Politica Europeană de Vecinătate reglementează relaţiile privilegiate cu statele vecine, ce 

depăşesc cooperarea de ordin general, incluzând respectarea principiilor economiei de piaţă, 

dezvoltării durabile şi a comerţului liber, având la bază integrarea economică a statelor vecine pe 

piaţa internă, axîndu-se pe reducerea sărăciei, consolidarea cooperării trans-frontaliere, 

interconexiunea reţelelor şi oferind o asistenţă financiară solidă, în schimbul consolidării 
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statutului de drept în ţările vecine, a democraţiei, respectării drepturilor omului, bunei guvernări, 

promovării reformelor de piaţă, promovării coeziunii sociale, în comun fiind prevăzute 

cooperarea privind obiectivele politicii externe, precum lupta împotriva terorismului şi non-

proliferării mijloacelor de distrugere în masă [3]. 

 Politica europeană de vecinătate sprijină coordonarea politică și aprofundarea integrării 

economice, îmbunătățirea mobilității și contactele interpersonale. Nivelul de ambiție al acestei 

relații depinde de măsura în care aceste valori sunt împărtășite 

Interpretând necesitatea evitării 

noilor linii de divizare pe continentul 

european, se pune în evidenţă faptul că deşi 

Politica Europeană de Vecinătate nu este 

prevăzută ca instrument ce oferă perspective 

clare de integrare europeană, esenţa ei 

constă în ştergerea însemnătăţii clasice a 

frontierelor, prin stabilirea legăturilor de 

interconexiune în diferite şi multiple 

domenii, ţinîndu-se cont de interesul comun 

şi cel reciproc al ţărilor vecine pe de o parte 

şi UE pe de alta. 

 

Politica europeană de vecinătate rămâne distinctă de procesul de extindere, deși aceasta 

nu afectează modul în care relațiile dintre țările vecine și UE pot evolua în viitor. Ea urmărește 

consolidarea prosperității, stabilității și securității tuturor. Politica Europeană de Vecinătate 

utilizează principiul geografic sau cel al proximităţii de graniţele Uniunii Europene pentru a 

delimita statele ce fac parte din vecinătatea unională. După cum este prevăzut în Strategia 

Politicii de vecinătate acestea sunt ţările vecine sau cele ce s-au apropiat de UE în urma ultimelor 

extinderi. 

 

 

 

 

 

Partenerii UE în cadrul Politicii Europene de Vecinătate 
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Principiul interdependenţei sau a angajamentului comun presupune implicarea activă 

comună a Uniunii Europene şi a statului vecin în implementarea Politicii Europene de 

Vecinătate. Utilizarea acestuia evidenţiază că PEV reprezintă un proiect comun elaborat 

împreună. 

În pofida faptului că Uniunea Europeană concepe politica sa de vecinătate pentru toate 

statele ce se învecinează cu ea din punct de vedere al frontierelor terestre şi maritime drept o 

politică coerentă şi luînd în consideraţie faptul că politica în cauză este bazată pe un set de 

priorităţi clar determinate în scop şi metodologie de implementare, elementul novator al Politicii 

Europene de Vecinătate constă în principiul diferenţierii care fundamentează relaţiile fiecărui stat 

în parte cu UE în procesul de realizare a politicii de vecinătate. 

Un alt principiu folosit pe larg în cadrul Politicii Europene de Vecinătate este cel al 

progresivităţii, care devine echivalent ca forţă motrice al celui utilizat în procesul de extindere, 

cu excepţia că Politica de vecinătate nu se pronunţă asupra calificării de aderare la UE. 

 

Strategia Politicii Europene de Vecinătate prevede două domenii largi care ghidează 

întreaga gamă de priorităţi ce stau la baza relaţiilor dintre UE şi statul-partener. Astfel, 

acestea pot fi rezumate în felul următor: 

I. Priorităţi ce se referă la angajamentele asumate pentru luarea de acţiuni specifice 

ce confirmă sau consolidează aderarea la valorile comune şi unele obiective din domeniul 

politicii externe şi de securitate. 

II. Priorităţi ce se referă la angajamentele asumate pentru luarea de acţiuni ce vor 

aduce ţara-partener mai aproape de UE într-un număr stabilit de domenii. 

 

Politica europeană de vecinătate se bazează pe democrație, pe construcția statului de 

drept și pe respectarea drepturilor omului și este o politică bilaterală între UE și fiecare țară 

parteneră, însoțită de inițiative de cooperare regională: 

 

 

Parteneriatul Estic  

Prin intermediul Politicii europeane de vecinătate, UE colaborează cu vecinii săi de la sud 

și est pentru a ajunge la cea mai strânsă asociere politică și la cel mai înalt grad de integrare 

economică posibilă. Parteneriatul estic este o dimensiune estică specifică a politicii europene de 

vecinătate.  

Parteneriatul estic are drept obiectiv consolidarea asocierii politice și a integrării 

economice a partenerilor din Europa de Est și Caucazul de Sud.  

Țările partenere ale UE în cadrul Politicii de vecinătate 
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Politica UE privind Parteneriatul estic, instituită în 2009, cuprinde șase state 

postsovietice: Armenia [5], Azerbaidjan[6], Belarus[7], Georgia [8], Republica Moldova[9] și 

Ucraina [10]  

Parteneriatul estic a fost creat pentru a sprijini 

eforturile de reforme economice, sociale și politice din 

aceste state, pentru a consolida procesul de 

democratizare și bună guvernare, securitatea energetică, 

protecția mediului și dezvoltarea socială și economică. 

În iunie 2008, Consiliul European a invitat 

Comisia să pregătească o propunere privind un 

Parteneriat Estic (PaE) cu scopul de a sprijini 

cooperarea regională și a consolida relațiile UE cu 

vecinii săi din est. Parteneriatul estic a fost lansat în 

2009 ca inițiativă comună între: 

 UE 

 statele membre ale UE 

 șase țări partenere din Europa de Est și 

Caucazul de Sud 

Țările partenere se confruntă cu numeroase provocări comune. Abordarea lor în comun 

promovează cooperarea și schimbul de bune practici.  

Parteneriatul Estic este un instrument politic al UE care structurează cooperarea cu statele 

partenere pe două dimensiuni:  

 

Cooperarea multilaterală din cadrul Parteneriatului estic se desfășoară la nivelul unei largi 

serii de aspecte: 

 consolidarea instituțiilor și 

a bunei guvernanțe, 

inclusiv a rezilienței la 

schimbări de natură 

externă. 

 dezvoltarea de oportunități 

de piață prin integrare 

economică și acorduri 

comerciale. 

 asigurarea securității 

energetice și îmbunătățirea 

interconexiunii în domeniul 

energetic și al 

transporturilor. 

Țările ce fac parte din Parteneriatul 

Estic (2019) 

Donald Tusk, președintele Consiliului 

european (2014-2019): 

Parteneriatul estic a fost creat și a fost 

întotdeauna o inițiativă de pace, care nu este 

îndreptată împotriva nimănui, având ca obiectiv 

crearea unor societăți tot mai prospere, cu o bună 

guvernare, un stat de drept puternic și o justiție 

eficientă. Când ne uităm la primii zece ani ai 

Parteneriatului Estic, este evident că datorită 

acestuia și prin intermediul acestuia, relațiile 

noastre au devenit mai profunde, mai structurate și 

mai previzibile. 
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 intensificarea mobilității și a contactelor interpersonale prin negocierile din cadrul 

dialogului privind vizele. 

Parteneriatul Estic este un forum instituţionalizat ce are ca obiect de discuţii liberalizarea 

regimului de vize sau a comerţului. Parteneriatul Estic include promovarea democraţiei, a 

dreptului omului şi funcţionarea statului de drept, precum şi asigurarea principiilor economiei de 

piaţă, dezvoltarea sustenabilă şi a unei mai bune guvernări, fiind considerată o regiune de 

importanţă strategică. Parteneriatul Estic este un cadru ce asigură condiţii pentru semnarea 

Acordului de Asociere dintre UE şi ţările ce au progresat suficient de mult în privinţa promovării 

principiilor şi valorilor comune. Mai nou, UE abordează în relaţia sa cu vecinii principiul ,,more 

for more” (mai mult pentru mai mult). Astfel ţările ce avansează în reforme primesc mai mult 

suport atît la nivel de experiență, cât și financiar. Cooperarea pe dimensiunea parlamentară a PaE 

este efectuată în cadrul Adunării Parlamentare EURONEST [11].  

CORLEAP este platforma care reunește statele partenere în cadrul Comitetului 

Regiunilor al UE, iar Forumul Societății Civile a PaE facilitează consolidarea rolului societății 

civile în realizarea obiectivului PaE. În 2012 Moldova a fost prima țară non-UE care a organizat 

Forumul Societății Civile.  

Summit-ul PaE de la Vilnius, 28 – 29 noiembrie 2013, a evaluat progresele înregistrate de 

cele 6 state partenere stabilind totodată obiectivele pentru perioada 2014-2015 [12]. 

Summit-ul PaE de la Riga, 21-22 mai 2015 a evidenţiat diferenţa care se crease dintre 

ţările member associate UE – Republica Moldova, Ucraina, Georgia; şi ceilalţi participanţi în 

cadrul Parteneriatului Estic: Azerbaijan, Armenia şi Belarus. 

 

Priorități stabilite în declarația comună a summitului PaE desfășurat la Riga:  

• dezvoltarea economică și oportunitățile de pe piață;  

• consolidarea instituțiilor și buna guvernare;  

• conectivitatea, eficiența energetică, mediul și schimbările climatice;  

• mobilitatea și contactele interpersonale. 

 

Summit-ul PaE de la Bruxelles, 24 noiembrie 2017, a evidenţiat importanţa relaţiilor 

bilaterale dintre Uniunea Europeană şi fiecare stat participant al Parteneriatului Estic, fiind 

totodată agreate obiectivele cheie ale Parteneriatului pînă la sfârșitul anului 2020, implementarea 

cărora va aduce iniţiativa mai aproape de cetăţeni şi necesităţile acestora [13]. 

Republica Moldova este un participant activ în cadrul Parteneriatului Estic şi îşi bazează 

acţiunile pe principiile diferenţierii, mai mult pentru mai mult, implicării comune, promovând  o 

abordare pragmatică a oportunităţilor oferite atît pe dimensiunea bilaterală, cît şi multilaterală în 

vederea avansării spre realizarea obiectivului strategic al integrării europene. 

Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova 

La 1 septembrie 2014 a fost iniţiată punerea provizorie în aplicare a Acordului de 

Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană (AA), semnat la 27 iunie 2014 [14] și 

ratificat de Parlamentul Republicii Moldova la 2 iulie 2014 [15]. Câteva luni mai târziu, la 13 

noiembrie 2014, noul Acord cu Republica Moldova a fost ratificat și de Parlamentul European.  

Începând cu 1 ianuarie 2016, prevederile Acordului de Asociere au început să fie puse în 

aplicare pe întregul teritoriu al ţării, inclusiv în regiunea transnistreană. Iar la 1 iunie 2016, 

Acordul de Asociere a intrat pe deplin în vigoare, odată cu finalizarea procedurilor de ratificare a 

acestuia de către parlamentele naţionale ale statelor-membre ale Uniunii Europene. 

Acordul de Asociere poate fi definit ca un act de înțelegere dintre Republica Moldova, pe 

de o parte, și UE cu statele sale membre, în conformitate cu competențele lor care decurg din 

Tratatul privind Uniunea Europeană și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, 

după caz, de asemenea, Euratom, în conformitate cu competențele sale prevăzute de Tratatul de 

instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, pe de altă parte, ce creează un cadru 
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juridic modern prin preluarea de componente esențiale ale acquis-ului comunitar și bazîndu-se pe 

două elemente esențiale: 

 

 

Acordul de Asociere nu specifică aderarea Republicii Moldova la UE, ci mai curînd 

recunoaşte aspiraţiile europene ale Republicii Moldova şi prevede realizarea unei serii de 

reforme politice, economice şi sociale care vor permite o integrare graduală a țării în UE[16]. 

Obiectivele asocierii se axează pe promovarea unei apropieri etapizate între Republica 

Moldova și UE, pe baza valorilor comune, inclusiv prin creșterea participării Republicii 

Moldova la politicile, programele și agențiile Uniunii Europene, consolidarea cadrului pentru un 

dialog politic consolidat, promovarea, menținerea și consolidarea păcii și a stabilității atât la 

nivel regional, cât și pe plan internațional, stabilirea condițiilor pentru consolidarea relațiilor 

economice și comerciale care să conducă la integrarea economică treptată a Republicii Moldova 

pe piața internă a UE în domeniile convenite, intensificarea cooperării în domeniul justiției, 

libertății și securității în vederea consolidării statului de drept, a respectării drepturilor omului și 

a libertăților fundamentale, precum și crearea condițiilor pentru o cooperare tot mai strânsă în 

alte domenii de interes comun [17]. 

Din punct de vedere structural, Acordul de Asociere cuprinde: un Preambul, șapte Titluri, 

Anexe și Protocoale. Preambulul Acordului recunoaște aspiraţiile europene ale Republicii 

Moldova, precum şi faptul că Republica Moldova, ca ţară europeană, are o istorie şi valori 

comune cu statele membre ale UE şi se angajează să pună în aplicare şi să promoveze aceste 

valori care inspiră Republicii Moldova la alegerea sa europeană. 

Anexele completează prevederile Acordului de Asociere, făcând referință la cadrul juridic 

al Uniunii Europene, în special la Directivele Consiliului UE și ale Parlamentului European, care 

urmează a fi transpuse în legislația națională, fiind stabilit și un calendar precis de implementare 

a acestora. 

În esenţă, AA însumează o serie de angajamente pe care Republica Moldova şi Uniunea 

Europeană şi le-au asumat cu scopul de a aprofunda şi întări legăturile existente [18]. Astfel, 

pentru a asigura îndeplinirea acestor angajamente, prin Acord părţile au consemnat să stabilească 

un mecanism  instituţional de monitorizare a implementării, dar şi luare a deciziilor asupra 

aspectelor ce cad sub incidenţa prevederilor Acordului [19]. 
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Titlurile Acordului de Asociere UE-RM 
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Structura instituţională comună a Republicii Moldova și Uniunii Europene de 

implementare a Acordului de Asociere 

La nivel instituţional, este creat Consiliul de Asociere cu rolul de monitorizare a punerii 

în aplicare a prevederilor, dar şi de revizuire periodică a funcţionării anumitor aranjamente. 

Consiliul este format din reprezentanţi ai Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene şi 

ai Guvernului Republicii Moldova [20].  

 

Deciziile se iau prin comun acord şi sînt obligatorii pentru părţi. Consiliul de Asociere se 

întruneşte periodic, dar nu mai rar de o dată pe an la nivel ministerial.  

Acordul de Asociere se fundamentează pe o abordare inovativă și ambițioasă, incluzând 

crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător – ZLSAC [21].  

Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător este un acord între UE și Republica 

Moldova care urmărește o relație comercială preferențială, bazată pe condiții mutual avantajoase, 

acordând fiecărei din aceste părți un acces mai bun pe piață, decât ce este oferit altor parteneri de 

comerț [22].  

Acordul de Liber Schimb urmărește eliminarea taxelor vamale de import (și export, daca 

există) în comerțul produselor între aceste părți [23]. Acesta are ca scop eliminarea barierelor în 

comerțul serviciilor și un acces mai bun al companiilor pe piețele respective: 

 

 
  

 

Comitetul de 

Asociere 

Parlamentar 

Structura Consiliului de Asociere 

Aspectele incluse în ZLSAC cu Republica Moldova 
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Zonele de Liber Schimb (ZLS) stabilite de UE în relație cu partenerii săi comerciali, de 

obicei includ un număr de domenii, care depășesc „comerțul” obișnuit.  

Este o abordare „cuprinzătoare” vis-a-vis de comerț, legată de faptul că comerțul nu mai 

este decuplat de politicile interne privind achizițiile, concurența, proprietatea intelectuală sau 

dezvoltarea durabilă. Aceste aspecte sunt prin urmare incluse în ZLSAC cu Republica Moldova 

[24]. O dimensiune specifică a politicilor are referință la aspectul „aprofundat” al acestei Zone de 

Liber Schimb cu Republica Moldova.  

 

Fiind membrul al Parteneriatului Estic, Republicii Moldova i-a fost oferit un statut 

avansat de parteneriat cu UE, orientat să creeze legături politice și economice mai strânse 

cu UE. Pe această bază, ZLSAC include o serie de prevederi care vizează reformarea 

comerțului și politicilor comerciale ale Republicii Moldova, în conformitate cu acquis-ul 

comunitar. Acestea vor viza modernizarea economiei, atragerea investițiilor UE în țară, 

pentru un mediu mai previzibil al politicilor. 

 

După șase ani de implementare a Acordului de Asociere, astăzi cooperarea sectorială 

dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova este mai consolidată, în special, în domeniul 

cercetării, al inovării și cel al educaţiei.  

Beneficiile, de asemenea, au fost multiplicate 

de regimul fără vize cu UE [25], lansat la 28 aprilie 

2014. Cooperarea în domeniul politicii externe și 

securităţii a fost aprofundată.  

Totuși, funcţionarea instituţiilor democratice, 

fortificarea statului de drept și a independenţei 

justiţiei nu au cunoscut transformări clare, ceea ce a 

afectat sever calitatea dialogul UE-Moldova, implicit 

valorificarea deplină a suportului european [26].  

În pofida acestor constrângeri, datorită Zonei 

de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, 

Republica Moldova s-a apropiat puternic din punct de vedere economic de Uniunea Europeană. 

UE a devenit principalul partener economic al ţării.  

Schimburile comerciale între UE și Republica Moldova au atins în 2017, 3.45 milliarde 

de euro, cu pătrime mai mult față de momentul întrării în vigoare a Acordului de Liber Schimb 

[27]. Astăzi, aproximativ 70% din exporturile 

moldovenești sunt orientate pe piaţa Uniunii 

Europene, iar importurile reprezintă aproape 

50%.   

Ponderea UE în totalul exporturilor 

moldovenești a crescut de la 53,3% în 2014, la 

68,5% în anul 2018 [28]. Astfel, 2 din 3 euro 

câștigați din export vin din Europa. 

Impactul net al exporturilor în UE 

este estimat la peste 367 de milioane de euro, 

contribuind la crearea a peste 15.000 de locuri de 

muncă și ajutând la creșterea cu 5% a veniturilor 

la Buget și cu 320 de milioane de euro a investiţiilor în sectorul privat.  

ZLSAC a adus beneficii importante economiei moldovenești în ansamblu. Creșterea 

exporturilor spre UE, estimată la 367 milioane de euro, a impulsionat creșterea Produsului Intern 

Brut cu 7%, creșterea investițiilor în capital fix cu 11% - circa 320 milioane euro și creșterea 
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veniturilor bugetare cu 5% sau circa 355 milioane euro (efect cumulativ până la sfârșitul anului 

2020): 

 

 
 

Sectorul agroalimentar este principalul beneficiar al ZLSAC. În 5 ani de Zonă de Liber 

Schimb Aprofundat și Cuprinzător [29], exporturile agricole către UE au crescut cu 44%, iar cele 

industriale – cu 11%.  
 

Creșterea exporturilor de oleaginoase și cerealiere către UE 

 

 
 

Importurile din UE în Republica Moldova la rândul lor au scăzut. Importurile de produse 

agroalimentare s-au diminuat cu 4%, iar de industriale – cu 15%. Deficitul balanței comerciale s-

a redus cu 45%. 

Cu toate acestea, potenţialul oferit de Acordul de Asociere și de Zona de Liber Schimb 

Aprofundat și Cuprinzător încă urmează să fie valorificat. Cheia progresului în acest sens rămâne 

existenţa unei voinţe politice clare și consecvente în realizarea tuturor prevederilor Acordului de 

Asociere.  

Iar aceasta înseamnă că rezultatele transformărilor trebuie să contribuie la dezvoltarea 

durabilă a ţării, să aducă mai multe beneficii vizibile cetăţenilor și să ajute la integrarea continuă 

a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. 
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CUM FUNCȚIONEAZĂ UNIUNEA EUROPEANĂ? 

 

 Uniunea Europeană este mai mult decât o simplă confederație de țări, însă nu este un stat 

federal. Ea este unică din punct de vedere istoric, iar sistemul ei de luare a deciziilor a evoluat 

constant în ultimii 60 de ani.   

 Tratatele (cunoscute sub denumirea de „legi primare”) stau la baza unui mare corp de legi 

„secundare”, care au un impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor UE. Legile secundare 

sunt alcătuite în principal din reglementări, directive și recomandări adoptate de instituțiile UE. 

Aceste legi, împreună cu politicile UE, sunt rezultatul deciziilor luate de Consiliu (ce reprezintă 

guvernele naționale), Parlamentul European (ce reprezintă cetățenii) și Comisia Europeană (un 

organism independent de guvernele UE ce susține interesul colectiv european ). De asemenea, 

există alte instituții și organisme care joacă un rol important în funcționarea UE, cum este 

prezentat mai jos. 

 

 
Instituțiile Uniunii Europene 

EXECUTIVE 

JUDICIARE 

LEGISLATIVE 

FINANCIARE 
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Parlamentul European  

Parlamentul European este singurul organ legislativ al UE ales direct de către cetățenii 

UE. Celelalte reprezintă ori sunt numite de către statele membre. Parlamentul are 705 de membri 

(eurodeputați) aleși pentru un mandat de cinci ani. Votarea are loc în aceeași perioadă de patru 

zile în toate statele membre. Locurile sunt alocate în funcție de populația statelor membre, dar, 

ca și în cazul Consiliului, ponderea nu este direct proporțională.  

 Pe lângă rolul său legislativ, Parlamentul a ajuns să exercite o influență din ce în ce mai 

mare asupra numirilor în funcții cheie ale UE. Parlamentul poate lansa investigații, organiza 

audieri publice, poate crea comisii temporare de anchetă și poate pune întrebări orale și scrise 

Comisiei și Consiliului [30].  

Consiliul European  

Consiliul European este format din șefii de stat sau de guvern din statele membre, 

împreună cu președintele Comisiei.  

 Consiliul se întrunește, de obicei de 4 ori pe an. țara care are președinția rotativă a 

Consiliului de Miniștri, de asemenea, prezidează Consiliul European și găzduiește semestrialul. 

Această țară, poate, de asemenea, să convoace sesiuni speciale ale Consiliului European pentru a 

rezolva sau pentru a evidenția anumite probleme [31].  

Consiliul 

Consiliul (cunoscut și sub numele de Consiliul Miniștrilor) este format din miniștri din 

guvernele naționale ale UE. Fiecare stat are rândul său în deținerea președinției Consiliului 

pentru o perioadă de 6 luni. La fiecare ședință a Consiliului participă un ministru din fiecare țară 

UE. Domeniul miniștrilor ce vor participa la ședințe depinde de subiectul ce se află pe ordinea de 

zi: afaceri externe, agricultură, industrie, transport, mediu, etc. Misiunea principală a Consiliului 

este de a aproba legile UE. În mod normal, Consiliul împărtășește această responsabilitate cu 

Parlamentul European.  

 De asemenea, Consiliul și Parlamentul au responsabilitatea de a adopta bugetul UE. În 

plus, Consiliul semnează acorduri internaționale care au fost negociate de Comisie. Conform 

Tratatului de la Lisabona, în dependență de importanța problemei, Consiliul trebuie să ia 

deciziile fie cu votul majorității simple, fie cu votul „cu majoritate calificată”, fie în unanimitate, 

în funcție de subiectul care urmează să fie decis.  

 Până la 1 noiembrie 2014 o decizie se adopta dacă:  

 • cel puțin 260 din cele 352 de voturi (adică 73,9%) erau în favoarea deciziei;  

 • este aprobată de majoritatea statelor membre;  

 • dacă statele membre ce au votat în favoarea deciziei reprezintă cel puțin 62% din 

populația UE; 

 De la 1 noiembrie 2014, conform Tratatului de la Lisabona, sistemul a fost simplificat. 

Astăzi, decizia este adoptată dacă 55% din statele membre sunt în favoarea acesteia și dacă 

aceste state reprezintă cel puțin 65% din populația UE [32].  

Comisia Europeană  

Comisia Europeană este o instituție-cheie a UE. Numai ea are dreptul să elaboreze 

propuneri de noi legislații UE, pe care ulterior le transmite Consiliului și Parlamentului pentru 

dezbatere și adoptare. Membrii săi sunt numiți pentru un mandat de 5 ani prin acord între statele 

membre, sub rezerva aprobării Parlamentului European. Comisia răspunde în fața Parlamentului, 

astfel întreaga Comisie trebuie să demisioneze dacă Parlamentul adoptă o moțiune de cenzură 
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împotriva sa. Comisia este alcătuită din câte un membru din fiecare țară UE (comisar), 

președintele Comisiei și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de 

securitate, care este unul dintre vicepreședinții Comisiei. Comisia se bucură de un grad 

substanțial de independență în exercitarea competențelor sale. Misiunea sa este de a susține 

interesul comun, ceea ce înseamnă că aceasta nu ia instrucțiuni de la niciun guvern național. Ca 

„gardian al tratatelor”, ea trebuie să se asigure că reglementările și directivele adoptate de 

Consiliu și Parlament sunt puse în aplicare de către statele membre. În caz contrar, Comisia 

poate duce partea care a comis o infracțiune la Curtea de Justiție pentru a o obliga să respecte 

legislația UE [33]. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), cu sediul la Luxemburg, este formată din 

câte un judecător din fiecare țară UE. Fiecare judecător este asistat de opt avocați generali. 

Aceștia sunt numiți prin acord comun al guvernelor statelor membre pentru un mandat de 6 ani. 

Rolul Curții este de a asigura respectarea legislației UE și respectarea și aplicarea corectă a 

tratatelor [34].  

Banca Centrală Europeană  

Banca Centrală Europeană (BCE), situată la Frankfurt, este responsabilă pentru 

gestionarea monedei euro și a politicii monetare a UE. Principalele sale sarcini sunt menținerea 

stabilității prețurilor și supravegherea băncilor din zona euro [35].  

Rolul executat al Statelor Membre   

Statele membre rămân actori princiapli ai UE din câteva motive, printre care:  

 În primul rând, acestea sunt reprezentate direct în două dintre principalele organe de 

decizie ale Uniunii, Consiliul de Miniștri și Consiliul European și dreptul de a fi membru al altor 

două organe majore de decizie, Comisia și CJUE. De asemenea, aceștia selectează președintele și 

organele de conducere ale BCE. Pozițiile statelor membre în Consiliul European și Consiliul de 

miniștri, precum și eforturile capitalelor naționale de a influența Comisia și BCE se bazează pe 

calcule ale interesului economic și politic național concret, mai degrabă decât pe angajamentul 

față de idealul abstract al unei Europe unite.  

 În al doilea rând, în unele domenii de politică ale UE, în special PESC și anumite 

domenii ale justiției și afacerilor interne, procesul decizional rămâne în mare măsură 

interguvernamental. Statele membre se angajează prin tratate să dezvolte poziții comune și să 

întreprindă acțiuni comune, dar acestea sunt pozițiile și acțiunile statelor suverane care acceptă 

să lucreze împreună, nu o singură poziție creată de instituțiile centralizate care își exercită 

propriile puteri. Dificultățile pe care UE le-a întâmpinat în crearea unei PESC sau în abordarea 

unor probleme precum imigrația la nivel european subliniază persistența diferitelor tradiții și 

interese naționale între statele membre - diferențe care, în unele privințe, s-au extins cu fiecare 

extindere a Uniunii.  

 În al treilea rând, în alte domenii de politică, competența decizională fie rămâne în 

totalitate la statele membre, fie este împărțită între Uniune și statele membre. Educația, sănătatea, 

bunăstarea socială și cultura sunt în mare parte domenii de responsabilitate națională, în timp ce 

acțiunile din domeniul transportului, dezvoltarea regională, mediu și politica de concurență sunt 

împărțite între instituțiile UE și statele membre.  

 În al patrulea rând, statele membre joacă un rol cheie în implementarea politicilor UE - 

chiar și cele care fac obiectul competenței UE. 
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UE este unică între organizațiile internaționale în măsura în care membrii săi au 

combinat suveranitatea și puterile delegate instituțiilor centrale. Totodată, este important 

să nu subestimăm rolul statelor membre sau relevanța continuă a interesului național și a 

politicii interne în procesul de integrare. 

 
  Dreptul UE 

 

 

A DOUA LECTURĂ 

PRIMA LECTURĂ 

CONCILIEREA 
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 Șefii de stat și / sau guvernele țărilor membre a UE se întâlnesc, în calitate de 

Consiliu European, pentru a stabili direcția politică generală a UE și pentru a 

lua decizii majore cu privire la problemele cheie.  

 Consiliul, format din miniștri din statele membre ale UE, se întrunește frecvent 

pentru a lua decizii de politică și a adopta legi în UE.  

 Parlamentul European, care reprezintă cetățenii, împărtășește puterea 

legislativă și bugetară cu Consiliul.  

 Comisia Europeană, care reprezintă interesul comun al UE, este principalul 

organ executiv. Acesta prezintă propuneri de legislație și asigură aplicarea 

corectă a politicilor UE. 

  

 Dreptul UE este diferit de dreptul internațional, prin faptul că are efecte directe asupra 

cetățenilor și a altor persoane juridice, la fel trebuie respectat de statele suverane care sunt 

membre ale Uniunii. În același timp, acesta nu a înlocuit legislația statelor membre, care coexistă 

și se presupune că este în concordanță cu dreptul UE. Sistemul juridic al UE este unic - fără alte 

alternative asemănătoare – în întreaga lume.  

 Dreptul UE poate fi împărțit în două categorii principale: primară și secundară. Tratatele 

fondatoare constituie legea primară a Uniunii. O astfel de lege se adoptează prin acordul unanim 

al statelor membre, în general printr-o conferință interguvernamentală. Tratatele necesită 

ratificarea la nivel național de către parlamentele naționale și, în unele cazuri, de referendumurile 

naționale. Tratatele de aderare, care sunt încheiate între statele membre existente și noii membri 

atunci când aderă la UE, constituie, de asemenea, dreptul primar, deoarece modifică tratatele 

existente.  

 Dreptul secundar constă din legislația adoptată de instituțiile UE. El este utilizat pentru a 

traduce obiectivele și intențiile de scară largă din tratate în reguli și măsuri politice specifice, 

adaptate situației, deoarece, tratatele de fondare ale UE nu pot preciza în detaliu toate nuanțele 

politicilor comune în comerț, transport, concurență și multe alte domenii reglementate în ele. 

Acest lucru trebuie făcut în timp, prin acțiuni ulterioare ale instituțiilor UE. Măsurile legale 

adoptate de și prin aceste instituții constituie dreptul secundar al Uniunii.  

Bugetul 

Alături de lege, a doua caracteristică care distinge UE de alte organisme internaționale și 

care reflectă profunzimea procesului de integrare este bugetul său. Spre deosebire de instituțiile 

internaționale care primesc finanțare din partea statelor membre, UE este finanțată exclusiv 

printr-un sistem de „resurse proprii”. În primii ani ai Comunității, statele membre au plătit la 

buget ca într-o organizație internațională tradițională. Cu toate acestea, în conformitate cu 

tratatele din 1970 și 1975, CE a obținut o sursă autonomă de venit. Aceasta a constat în trei 

elemente:  

- taxele vamale percepute în cadrul tarifului extern comun,  

- taxele la produsele agricole importate  

- și o parte din taxa pe valoarea adăugată (TVA) colectate în fiecare dintre statele 

membre.  

De asemenea, CE a adăugat a patra resursă proprie, care constă într-o evaluare automată a 

fiecăruia dintre statele membre, pe baza produselor lor naționale totale și pe cap de locuitor. 

Componența resurselor proprii a evoluat de-a lungul timpului, în așa mod că ponderea relativă a 

veniturilor din taxele agricole și vamale a scăzut.  

 În conformitate cu procedurile bugetare ale UE, Comisia întocmește un proiect preliminar 

de buget pe care îl prezintă Consiliului de Miniștri. Consiliul poate și, de obicei, modifică 
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proiectul Comisiei. Apoi, stabilește, cu vot majoritar calificat, proiectul de buget și îl transmite 

Parlamentului, care are dreptul să propună amendamente înainte de aprobarea bugetului final. În 

cazul diferențelor dintre Consiliu și Parlament, Consiliul ia deciziile finale privind cheltuielile 

obligatorii, adică cheltuielile esențiale pentru îndeplinirea obligațiilor tratatelor, cum ar fi PAC. 

Parlamentul ia deciziile finale cu privire la cheltuielile opționale, are posibilitatea doar să crească 

aceste cheltuieli într-un anumit procent care este determinat în fiecare an ținând cont de creșterea 

economică, inflației și creșterilor cheltuielilor guvernamentale în statele membre. De asemenea, 

Parlamentul poate respinge, cu un vot de două treimi, proiectul de buget în ansamblu și poate 

solicita depunerea unui nou buget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relațiile și interconexiunea între Instituțiile UE 
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DOMENII DE ACȚIUNE A UNIUNII EUROPENE  

 

 Domeniile de acțiune a UE sunt determinate de trei principii de bază:  

 Principiul de atribuire - UE are doar autoritatea care i-a fost conferită de tratatele UE, 

care la rândul lor au fost ratificate de toate țările membre.  

 Principiul de proporționalitate - acțiunea UE nu poate depăși ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivelor tratatelor.  

 Principiul de subsidiaritate - în domenii în care pot acționa UE sau guvernele naționale, 

UE poate interveni numai dacă ea poate acționa mai eficient decât guvernele [36].  

Competențe exclusive a Uniunii Europene  

 În anumite domenii, numai UE este capabilă să adopte legi. Rolul țărilor membre se 

limitează la aplicarea legii, cu excepția cazului în care UE le autorizează să adopte singure 

anumite legi. În aceste domenii, UE are ceea ce tratatele numesc competențe exclusive:  

 • Uniunea vamală;  

 • Stabilirea regulilor de concurență pentru piața unică;  

 • Politica monetară pentru țările din zona euro;  

 • Acorduri comerciale și internaționale (în anumite circumstanțe);  

 • Plantele și animalele marine reglementate de politica comună în domeniul pescuitului. 

Competențele comune a UE  

 În anumite domenii, atât UE, cât și țările membre pot adopta legi. Țările membre pot face 

acest lucru numai dacă UE nu a propus deja legi sau a decis că nu va face acest lucru. În aceste 

domenii, UE are ceea ce tratatele numesc competențe comune:  

 • Piața unică;  

 • Ocuparea forței de muncă și afaceri sociale;  

 • Coeziune economică, socială și teritorială;  

 • Agricultura;  

 • Pescuit;  

 • Mediu inconjurator;  

 • Protectia Consumatorului;  

 • Transport;  

 • Rețele transeuropene;  

 • Energie;  

 • Securitate și justiție;  

 • Sănătate Publică;  

 • Cercetare și spațiu;  

 • Cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar; 

Competențe de sprijin a UE  
 În anumite domenii, UE poate doar sprijini, coordona sau completa acțiunile țărilor 

membre. Aici UE nu are puterea de a adopta legi și este posibil să nu interfereze cu capacitatea 

țărilor membre de a face acest lucru. UE are ceea ce tratatele numesc competențe de sprijin în 

următoarele domenii:  

 • Sănătate publică;  

 • Industrie;  

 • Cultură;  

 • Turism;  

 • Educație și formare, tineret și sport;  

 • Protecția civilă;  

 • Cooperare administrativă;  
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Competențe speciale a UE  
 În anumite domenii, competențele speciale permit UE să joace un anumit rol sau să 

depășească ceea ce este permis în mod normal în cadrul tratatelor:  

 • coordonarea politicilor economice și de ocupare a forței de muncă.  

 • definirea și punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune.  

 • „clauza de flexibilitate”, care în condiții stricte permite UE să ia măsuri în afara 

domeniilor sale normale de responsabilitate. 

 

Obiectivele principale a UE  

Scopul principal al Uniunii Europene este promovarea păcii, respectarea valorilor UE și 

îmbunătățirea bunăstării națiunilor.  

 Principalele obiective care derivă din scopul principal sunt:  

 Zona europeană comună fără frontiere  

Obiectivul este de a crea o Europă liberă și sigură, fără frontiere interne. 

 Piața internă  

Obiectivul este de a asigura comerțul ușor și eficient în Europa. Concurența între 

companii ar trebui să fie una liberă și corectă. Uniunea Europeană încearcă să creeze o 

economie de piață competitivă care să țină seama de bunăstarea și nevoile sociale ale 

oamenilor. 

 Dezvoltare stabilă și durabilă  

Obiectivul este de a asigura dezvoltarea durabilă și constantă a Europei. Aceasta 

înseamnă o creștere economică echilibrată și prețuri stabile. O problemă importantă este 

protecția mediului, domeniu în care UE permanent face eforturi majore pentrua-l restabili 

și a diminua impactul industriei asupra acestuia. 
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 Dezvoltare științifică și tehnologică  

Uniunea Europeană sprijină avansarea științifică și tehnologică și investește în educație. 

Ca rezultat este crearea unei forțe de muncă calificate și a unui standard ridicat de 

producție tehnologică. 

 Prevenirea excluziunii sociale  

Uniunea Europeană lucrează din greu pentru a preveni excluziunea socială și depune 

efort pentru a nu pierde oamenii în afara pieței muncii și a societății în general. Uniunea 

lucrează pentru obținerea egalității de gen, sociale, rasiale ș.a.  

 Solidaritatea 

Solidaritatea între țări și oameni este promovată în domeniile economiei, egalității sociale 

și egalității regiunilor. UE crede și depune efort pentru ca statele membre trebuie să fie 

loiale unul față de celălalt. Asta înseamnă că statele trebuie să își asume responsabilitatea 

și să se înțeleagă unele cu altele. 

 Respectul pentru limbi și culturi  

Uniunea Europeană respectă limbile și culturile fiecărei țări, care comstituie comoara 

fiecărei națiuni. 

 Politica externă și de securitate comună  

Uniunea Europeană încearcă să promoveze pacea nu numai în Europa, ci și în alte părți 

ale lumii, astfel, urmărind asigurarea și menținerea păcii, ca și securitatea oamenilor în 

Europa și în afara ei. Odată cu politica externă comună, Uniunea Europeană vrea să se 

convingă că resursele planetei sunt utilizate echilibrat și că mediul nu este distrus. UE 

pledează pentru comerțul liber și echitabil și încearcă să elimine sărăcia, inclusiv și 

internațională. Uniunea Europeană respectă Carta Națiunilor Unite și subliniază 

importanța normelor internaționale comune [37].  

Strategia EUROPE 2020 

 Strategia „Europe 2020” a fost concepută ca o strategie Europeană de ieșire din criza 

economică și financiară globală din 2008, care a continuat în Europa următorii doi ani. Această 

criză s-a transformat într-o problemă a datoriilor externe, cu riscul de transfer la alți membri ai 

zonei euro. Ea a pus în discuție nu numai solvabilitatea diferitelor state membre, ci și multe 

dintre realizările care deja au fost luate ca fapte în UE. De asemenea a fost subliniată necesitatea 

unei cooperări economice europene sporite pentru a face față cauzelor care au stat la baza crizei 

respective (diferențe de competitivitate între statele membre și dezechilibre bugetare) și a 

împiedica răspândirile în sfera monetară, în special în zona euro.  

 Strategia Europe 2020, care a primit acordul Consiliului European în primăvara anului 

2010, își are scopul de a consolida cooperarea politicilor economice a Statelor Membre în 

vederea promovării creșterii durabile în UE. Strategia Europe 2020 dezvoltă Strategia de la 

Lisabona (2000-2010) și se bazează pe obiectivele și instrumentele acesteia din urmă care au fost 

revizuite în 2005, și s-au axat pe creștere economică și asigurarea locurilor de muncă [38].  

 Pentru a atinge acest scop, UE a adoptat obiective care trebuie atinse până în 2020 în 

cinci domenii cheie:  

 • Ocuparea forței de muncă:  

  - 75% din populația între 20 și 64 de ani este angajată;  

 • Cercetare și dezvoltare:  

  - 3% din PIB este investit în sectorul de cercetare și dezvoltare;  

 • Schimbări climatice și energetică:  

  - Emisiile de gaze cu efect de seră sunt reduse cu 20% față de 1990;  

  - Ponderea surselor regenerabile de energie în consumul de energie e redus cu  

    20%;  

  - Eficiența energetică care trebuie îmbunătățită cu 20%;  
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 • Educație:   

  - Ponderea abandonului școlar timpuriu e redus sub 10%;  

  - Cel puțin 40% din persoanele cu vârsta între 30 și 34 de ani au terminat studii  

    superioare sau alte studii echivalente;  

 • Sărăcia și excluderea socială:  

  - Cel puțin 20 de milioane de persoane mai puțin expuse riscului de sărăcie sau  

    excludere socială. 

 Acum, la sfârșitul campaniei Europe 2020, este clar că aceasta a oferit o contribuție 

importantă la dezvoltarea socio-economică a UE de la lansarea sa în 2010. Ocuparea forței de 

muncă în Europa este la un nivel record. Obiectivele privind emisiile de gaze cu efect de seră și 

obiectivele referitor la învățământul superior au fost îndeplinite. Obiectivele privind energia 

regenerabilă și eficiența energetică sunt aproape de a fi îndeplinite. Cu toate acestea, sunt 

necesare progrese considerabile pentru stimularea mai multor investiții în cercetare și inovare și 

pentru combaterea sărăciei și excluderii sociale [39].  

 

 

 

 

Zece priorități pentru Europa 
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EDUCAȚIA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

Politica de Educație a Uniunii Europene  

Educația este unul dintre drepturile fundamentale ale omului. Prin urmare, toate statele 

membre ale UE percep nevoia de a crește calitatea educației lor, dar și satisfacerea nevoii de 

acces la învățare în toate etapele vieții.  

 Politica educațională a UE se realizează în esență prin satisfacerea cerințelor de piață 

internă, în funcție de justificările economice (Besgul, 2013). UE a început să acorde importanță 

politicilor educaționale, observând că trebuie să asigure o integrarea culturală și socială pentru 

atingerea obiectivului de integrare politică și culturală (Besgul, 2013). Din acest motiv, politica 

educațională a UE a reieșit din factorii sociali și economici și a fost văzută un posibil instrument 

pentru a îndeplini cerințele egalității și justiției în societate, o metodă de a realiza dreptatea 

socială și a contribui la creșterea economică (Fontaine, 2007).   

 În conformitate cu principiul subsidiarității, politicile educaționale sunt decise la nivelul 

fiecărui stat membru. UE a înființat o politică prin care fiecare țară își poate gestiona propriul 

sistem de învățământ. Rolul UE este să sprijine aceste sisteme educaționale naționale și să 

coordoneze cooperarea lor. UE oferă un forum pentru asta și tinde să îmbunătățească coerența 

politicilor de educație. UE a creat politici în 5 arii principale ale educației:  

 - Învățământ superior de calitate  

 Principalele obiective ale UE în domeniul învățământului superior includ:  

 • încurajarea mobilității studenților și a personalului universitar,  

 • favorizarea recunoașterii reciproce a diplomelor și a perioadelor de studiu și  

 • promovarea cooperării între instituțiile de învățământ superior.  

 - Învățarea adulților  

 Învățarea pe tot parcursul vieții a devenit punctul de bază al strategiei educaționale a UE. 

Acest concept include în sine toate etapele și formele educației. În special UE încurajează adulții 

să dezvolte abilități și cunoștințe pe tot parcursul carierei lor pentru a reduce șomajul și a 

promova activismul civic.  

 - Politici școlare  

 UE folosește sondaje naționale privind progresele și atingerea obiectivelor de competență 

la nivelul întregii UE pentru a se asigura că toți elevii din Uniune primesc o educație de  calitate. 

 - Educație și formare profesională  

 UE permanent se străduiește să îmbunătățească calitatea învățământului în formare, să 

încurajeze mobilitatea și să asigure că programele reflectă nevoile pieței muncii.  

 - Cooperare internațională în domeniul educației și formării  

 UE se promovează ca un hub de excelență în educație și să sprijine țările partenere ale 

UE în îmbunătățirea sistemelor lor de formare.  

Educația și cultura sunt esențiale pentru a dezvolta o Europă mai incluzivă, mai coezivă și 

mai competitivă. În 2017, la Summit-ul social de la Göteborg, Comisia Europeană și-a expus 

viziunea pentru 2025 a unui Spațiu European de Educație în care este garantată libera circulație a 

studenților: „Un continent unde a petrece timpul într-un alt stat membru – pentru a studia,  învăța 

sau lucra a devenit standard și unde, pe lângă limba maternă, vorbirea altor două limbi devine 

normă. Un continent în care oamenii au un puternic simț al identității lor de Europeni, a 

moștenirii culturale Europene și a diversității sale.”  

 Pentru a dezvolta această activitate în domeniul învățământului superior, Comisia 

Europeană lucrează în prezent la trei priorități cheie care vor stimula mobilitatea și schimburile 

de studenți pentru toate țările membre: 

 O rețea de universități europene  

Universitățile europene sunt alianțe transnaționale care vor deveni universitățile 
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viitorului, promovând valorile și identitatea europeană și vor revoluționa calitatea și 

competitivitatea învățământului superior european. Pentru a realiza acest pas important 

înainte, Comisia testează diferite modele de cooperare pentru universitățile europene, în 

special în cadrul programului Erasmus + [40].   

 Recunoașterea reciprocă automată a diplomelor  

Cu recomandarea Consiliului, statele membre ale UE își asumă un angajament de a lua 

măsuri pentru introducerea recunoașterii automate a diplomelor obținute în universitățile 

din Europa până în 2025. Aceasta va fi însoțită de acțiuni care vor crea încredere recirocă 

în sistemele de educație și vor sprijini statele membre pentru a îmbunătăți metodele de 

recunoaștere a reușitelor academice în scopul facilitării mobilității studenților [41]. 

 Un card de student european  

Respectând pe deplin legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal, cardul 

va garanta un schimb sigur de informații despre studenți și va permite tranziția fără 

probleme între instituțiile de învățământ superior. Mai mult, cardul le va oferi studenților 

șansa de a accesa cursuri și servicii online furnizate la alte instituții de învățământ 

superior [42]․ 

Rolul cheie al educației în Strategia Europe 2020 

 În domeniul educației, strategia Europe 2020 stabilește două ținte:  

1) Reducerea numărului de persoane care părăsesc școala,  

2) Creșterea ponderii adulților care au terminat învățământul terțiar, 

 adică nivelul educațional următor învățământului secundar, cum ar fi un liceu, școala 

gimnazială, școala pregătitoare universitară sau gimnaziu. Mai concret, strategia Europe 2020 

prevede reducerea abandonului școlar precoce de la 15% la mai puțin de 10%, și creșterea 

procentului populației cu vârste cuprinse între 30 și 34 de ani care au terminat învățământul 

terțiar de la 31% la cel puțin 40% până în 2020. A doua țintă este deosebit de crucială, deoarece 

educația joacă un rol esențial în ocuparea forței de muncă și competitivitate, prin creșterea 

gradului de angajare și prin favorizarea creșterii pe termen lung[43].  

 Strategia Europe 2020 a ridicat interesul politic european față de învățământul superior. 

Concentrate pe creșterea „inteligentă”, „durabilă” și „incluzivă”, obiectivele Europe 2020 trebuie 

realizate printr-o investiție mai eficientă în educație, cercetare și inovare. Cadrul strategic pentru 

cooperarea europeană în educație și formare (ET 2020) a fost adoptat de Consiliul European în 

mai 2009. Acesta a stabilit mai multe obiective care trebuie atinse până în 2020, printre care:  

 • Procentul dintre 30 și 34 de ani cu studii universitare terțiare ar trebui să fie de cel puțin 

40% 

 • Cel puțin 20% dintre absolvenții de învățământ superior și 6% dintre tinerii între 18 și 

34 de ani cu calificare profesională inițială își vor petrece ceva timp studiind sau activând în 

străinătate.  

 • Cel puțin 82% dintre tinerii între 20 și 34 de ani care au terminat cu succes învățământul 

secundar sau terțiar care au terminat studiile cu până la trei ani în urmă ar trebui să fie angajați 

[44].  

Procesul Bologna 

 Declarația de la Bologna din 1999 subliniază că o Europă a Cunoașterii este un factor 

important pentru creșterea socială și economică. Educația și cooperarea educațională sunt 

importante pentru dezvoltarea unor societăți stabile, pașnice și democratice.  

 Procesul Bologna este un proces voluntar de reformă a învățământului superior care are 
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ca scop reformarea și internaționalizarea sistemelor și instituțiilor de învățământ superior, pe 

baza unui set de valori cheie. Procesul de la Bologna a fost lansat în 1999, când miniștrii de 

educație din 29 de țări s-au întâlnit pentru a discuta despre dezvoltarea viitoare a învățământului 

superior în Europa, rezultând în Declarația de la Bologna. Este unul dintre principalele procese 

voluntare la nivel european și este implementat acum în 48 de țări care definesc Spațiul 

European de Învățământ Superior (EHEA). Principalele obiective ale acestor țări membre sunt 

creșterea mobilității personalului și a studenților și facilitarea gradului de angajare.  

 Astfel, o caracteristică specială a Procesului de la Bologna este aceea că țările participă 

voluntar, declarând că sunt dispuse să reformeze sistemele naționale de învățământ superior, în 

conformitate cu obiectivele și prioritățile EHEA. Astfel, acesta se extinde cu mult peste 

implementarea structurii cu trei cicluri, care este acum în mare parte completă în țările 

participante. De asemenea EHEA acoperă numeroase subiecte, cum ar fi îmbunătățirea calității 

predării și învățării, aspectul social și recunoașterea corectă și transparentă a realizărilor în 

timpul studierii.  

 Cu toate acestea, Uniunea Europeană are o competență limitată în ceea ce privește 

educația și astfel eforturile naționale în aceste domenii devin cruciale. Așa cum s-a menționat în 

Comunicarea Comisiei privind recomandările specifice fiecărei țări din 2018, statele membre 

tind să fie mai reticente în reformarea sistemelor lor sociale și educaționale, astfel încât 

progresele pot fi uneori lente. 

Ca parte a Spațiului European de Învățământ Superior, toate țările participante au 

convenit:  

 • să introducă un sistem de învățământ superior cu trei cicluri format din studii de 

licență, masterat și doctorat;  

 • să asigure recunoașterea reciprocă a calificărilor și a perioadelor de învățare în 

străinătate finalizate la alte universități;  

 • să implementeze un sistem de asigurare a calității, pentru a consolida calitatea și 

relevanța învățării și predării. 

  

 Reforma Bologna este esențială pentru crearea încrederii necesare reușitei mobilității 

academice, cooperării transfrontaliere interuniversitare și recunoașterii reciproce a perioadelor de 

studiu și a calificărilor obținute în străinătate. Procesul de la Bologna oferă, de asemenea, un 

forum pentru dialogul cu țările vecine cu privire la reformele învățământului superior și întrebări 

legate de principiile academice comune, precum independența universităților și participarea 

studenților la activitățile societății civile. Acesta, la rândul său a devenit un spațiu important 

pentru diplomația „blândă” cu țările vecine din Balcanii de Vest (cu excepția Kosovo), țările 

Parteneriatului Estic, Turcia și Rusia, precum și cu multe alte țări. 

 Comunicatele 

 Comunicatele convenite în cadrul conferințelor de trei ani ai miniștrilor educației din 

întreaga EHEA constituie baza politică pentru punerea în aplicare a obiectivelor și priorităților 

Spațiului. Declarația de la Bologna din 1999 a lansat procesul și a fost urmată de Comunicatul de 

la Praga din 2001; Berlin, 2003; Bergen, 2005; Londra, 2007; Leuven / Louvain-la-Neuve, 2009; 

Budapesta / Viena, 2010; București, 2012 și Erevan, 2015. Cel mai recent comunicat a fost 

convenit la Paris în mai 2018.  

 La Paris, miniștrii învățământului superior au convenit să extindă focusul procesului de la 

Bologna, care, acum acoperă, de asemenea, păstrarea valorilor academice fundamentale, precum 

independența universităților și libertatea academică. Comunicatul acordă, de asemenea o 

prioritate mai mare subiectelor inovării în predare și învățare și dimensiunii sociale în 

învățământul superior. Cooperarea transnațională este un plan deosebit de ambițios. Un mijloc de 

a realiza acest lucru este prin crearea „Universităților Europene”. 
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Agenda reînnoită a UE pentru învățământul superior 

 În 2017, Comisia a publicat „Agenda reînnoită a UE pentru învățământul superior”. 

Aceasta se concentrează pe patru domenii prioritare:  

 • Ajustarea dezvoltării competențelor în învățământul superior la nevoile pieței muncii; 

 • Crearea unui învățământ superior mai incluziv și accesibil pe scară largă și creșterea 

mobilității în societate;  

 • Creșterea capacității de inovare a învățământului superior;  

 • Creșterea eficacității și eficienței învățământului superior. 

Spațiul European al Educației 

 În mai 2018, în urma summitului de la Goteborg, Comisia Europeană a publicat un 

comunicat intitulat „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor pentru tineret, 

educație și cultură”. Acest document descrie viziunea Comisiei de a construi un Spațiu european 

de educație, inclusiv:  

 • Un program Erasmus + consolidat;  

 • Crearea a cel puțin 20 de universități europene până în 2024, ceea ce ar trebui să 

contribuie la apariția diplomelor europene, care ar fi recunoscute în toată Europa;  

 • Crearea unui card de student european pentru a facilita mobilitatea;  

 • O propunere de recomandare a Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce 

automate a diplomelor de învățământ superior și învățământ secundar superior și a rezultatelor 

perioadelor de învățare în străinătate. 

Rolul Parlamentului European în crearea politicilor educaționale  

 Datorită importanței politice crescânde din ultimele decenii, Parlamentul a reușit să 

exercite o influență din ce în ce mai mare asupra formării politicilor de învățământ superior în 

Europa pe câteva arii importante:  

 A. Mobilitatea  

 Parlamentul a lucrat cu succes pentru creșterea bugetului disponibil pentru programele 

existente în domeniul învățământului superior, inclusiv Erasmus+. În februarie 2017, a fost 

adoptată o rezoluție privind Erasmus+ care analiza primii ani de implementare a programului, 

subliniînd succesele sale și sugerînd modificări pentru îmbunătățirea celei de-a doua părți a 

programului-cadru multianual. Pentru următoarea generație a programului Erasmus +, 

Parlamentul a propus triplarea bugetului la 41 de miliarde de euro, permițând astfel participarea 

mai multor studenți și realizarea unei incluziuni mai mari prin asta. Parlamentul a subliniat, de 

asemenea, necesitatea unei mai bune cooperări cu alte programe europene de finanțare și 

cofinanțare pentru acțiunile care nu sunt finanțate în prezent de Erasmus+. Textul final al noului 

regulament privind Erasmus+ urmează să fie negociat și convenit cu Consiliul. În ceea ce 

privește situația generată de BREXIT, Parlamentul a jucat, de asemenea, un rol central în 

vederea asigurării drepturilor și statutului tinerilor care participă în prezent la un program de 

schimb Erasmus+.  

 B. Legături cu angajarea ulterioară  

 De-a lungul anilor, Parlamentul a fost mereu interesat de învățământul superior și 

legăturile sale cu ocuparea forței de muncă. În 2012 Parlamentul a adoptat o rezoluție privind 

modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa, solicitând instituțiilor de învățământ 

superior să integreze învățarea pe tot parcursul vieții în curricula lor și să se adapteze la noile 

provocări prin crearea de noi domenii de studiu care să reflecte nevoile pieței muncii. În urma 

comunicării Comisiei din 30 mai 2017 privind o agendă reînnoită a UE pentru învățământul 

superior, Parlamentul a adoptat la 12 iunie 2018, o rezoluție privind modernizarea educației în 
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UE. Privind învățământul superior, această rezoluție solicită crearea unui spațiu european pentru 

educație și încurajează statele membre să investească mai mult în învățământul superior și 

susține cooperarea între învățământul superior, lumea muncii, industrie, comunitățile de 

cercetare și societatea în general.  

 C. Procesul Bologna  
 Pe lângă inițiativele politice proprii ale statelor membre, UE sprijină în mod activ 

prioritățile Bologna. Parlamentul a manifestat un interes de lungă durată pentru consolidarea și 

progresul procesului de la Bologna. În 2012, acesta a adoptat o rezoluție subliniind importanța 

reformelor de la Bologna pentru crearea Spațiului European de Învățământ Superior (EHEA) și 

pentru obiectivele stabilite în strategia Europa 2020. În rezoluția din 28 aprilie 2015, Parlamentul 

a confirmat că reformele de la Bologna au contribuit la îmbunătățirea calității sistemelor 

educaționale și la atractivitatea învățământului superior în Europa. În aprilie 2018, Parlamentul a 

adoptat o rezoluție privind punerea în aplicare a procesului de la Bologna. Acesta a solicitat ca 

următoarea Conferință ministerială a EHEA din 2018 de la Paris să ofere o evaluare critică a 

procesului. Rezoluția a subliniat necesitatea îmbunătățirii dimensiunii sociale a educației, cu 

oportunități concrete de acces la învățământul superior pentru studenții cu dizabilități și din 

medii defavorizate. El a pledat pentru mecanisme accesibile și echitabile pentru alocarea 

subvențiilor și alocațiilor pentru mobilitate. De asemenea, a solicitat UE și statelor membre să își 

crească bugetele pentru educație, pentru a garanta că învățământul superior public este gratuit și 

accesibil tuturor. 

Spațiul European de Cercetare 

 Spațiul European de Cercetare (SEC) este o zonă de cercetare unificată, deschisă lumii și 

bazată pe piața internă a UE. Acesta este un sistem de programe de cercetare științifică care 

integrează resursele științifice ale Uniunii Europene. De la înființarea sa în anul 2000, structura 

sa este concentrată pe cooperarea europeană în domeniul cercetării medicale, de mediu, 

industriale și socioeconomice. Scopul său este de a crește competitivitatea instituțiilor de 

cercetare europene, prin reunirea acestora și încurajarea unui mod de muncă mai incluziv. 

Mobilitatea sporită a lucrătorilor în domeniul educației și intensificarea cooperării multilaterale 

între instituțiile de cercetare ale statelor membre ale UE sunt obiectivele centrale ale SEC. 

Această inițiativă susține circulația liberă a cercetătorilor și difuzarea liberă a cunoștințelor 

științifice și tehnologie. 

  SEC are șase priorități de bază:  

 • sisteme naționale de cercetare mai eficiente;  

 • cooperare și concurență transnațională optimă și crearea unei infrastructuri de 

concurență și cercetare în UE;  

 • o piață de muncă deschisă pentru cercetători;  

 • egalitatea de gen și integrarea ambelor sexe în cercetare;  

 • circulația optimă, accesul și transferul cunoștințelor științifice, inclusiv circulația 

cunoștințelor și accesul deschis la ele;  

 • cooperarea internațională. 

Despre inovație în educație 

 Instituțiile de învățământ, cum ar fi școlile și universitățile, trebuie să evolueze și să se 

adapteze pentru a-și îndeplini misiunea de bază: educarea studenților pentru a avea succes într-o 

lume complexă și interconectată, care se confruntă cu schimbări tehnologice, culturale, 

economice și demografice rapide.  
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Comisia sprijină inovația în educație prin următoarele inițiative:  

 • Cooperarea în afaceri universitare și Forumul Universitate-Business.  

 • Sprijinirea Antreprenoriatului și Inovării în Învățământul Superior,  

 • Alianțele de Cunoaștere.  

 • Învățământ Superior pentru Specializare Inteligentă.  

 • Planul de Acțiune pentru Educație Digitală.  

 • Grupul de Lucru pentru Educație Digitală: Învățare, Predare și Evaluare.  

 • Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT).  

 • Educația Antreprenorială [45]. 

Planul de acțiuni în Educația Digitală 

 Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune pentru educație digitală, care include 11 

acțiuni pentru sprijinirea utilizării tehnologiei și dezvoltarea competențelor digitale în educație.  

Planul de acțiune are trei priorități, stabilind măsuri care să ajute statele membre ale UE să facă 

față provocărilor și oportunităților educației în era digitală:  

 Utilizarea mai bună a tehnologiei digitale pentru predare și învățare (acțiunile 1 - 3) 

 Acțiunea 1 - Conectivitate în școli  

Acțiunea intenționează să crească gradul de conștientizare cu privire la avantajele 

conexiunii pe bandă largă pentru școli și să combată decalajul digital dintre și în 

interiorul țărilor UE prin:  

• Oferirea de informații despre sprijin financiar din partea UE pentru conectivitate;  

• Dezvoltarea unei scheme de vouchere pentru școli pentru conectivitate îmbunătățită. 

 Acțiunea 2 - Instrumentul de autoevaluare SELFIE și programul de mentorat pentru școli 

Acțiunea își propune să sprijine școlile cu utilizarea tehnologiilor digitale pentru predare 

și învățare prin:  

• Oferirea oricărei școli din Europa posibilitatea de a utiliza SELFIE, un instrument 

gratuit de auto-reflecție online cu privire la utilizarea tehnologiilor digitale;  

• Lansarea unei scheme de mentorat pentru a extinde practicile inovatoare bazate pe 

Tehnologiile Informaționale de Comunicare (TIC) între școli în diferite etape ale 

integrării tehnologice. 

 Acțiunea 3 - Calificări semnate digital  

Calificările semnate digital sunt documente electronice emise de instituțiile de 

învățământ pentru a confirma primirea unei calificări de către o persoană. Angajatorii, 

furnizorii de educație sau alți terți pot avea încredere în acest document; 

• În cadrul acestei acțiuni, va fi dezvoltată o abordare tehnică comună pentru eliberarea 

calificărilor semnate digital pentru fi siguri că certificatele dintr-un stat membru pot fi 

înțelese și interpretate corect în oricare alt stat.  

• Abordarea se va baza pe standarde deschise și integrate în noua platformă Europass, 

unde calificările semnate digital pot fi stocate și partajate. 

 Dezvoltarea competențelor și abilităților digitale (acțiunile 4 - 8) 

 Acțiunea 4 - Centrul de învățământ superior  

Va fi creată o platformă online la nivelul întregii UE pentru a sprijini instituțiile de 

învățământ superior în utilizarea tehnologiilor digitale. Platforma va acționa ca un hub 

pentru platformele europene, naționale și regionale existente, care se ocupă de învățarea 

online, mobilitatea combinată / virtuală, campusurile online și schimbul de bune practici. 

Această platformă v-a ajuta la îmbunătățirea calității și relevanței învățării și predării, 

facilitarea internaționalizării și sprijinirea unei mai strânse cooperări între instituțiile de 

învățământ superior din Europa.  
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 Acțiunea 5 – Competențe în materie de știință deschisă  

Acțiunea își propune să favorizeze competențele digitale și să deschidă abilități științifice 

între persoanele din învățământul superior. Acest lucru le va permite co-proiectarea și co-

crearea de programe care abordează provocările din societate și tehnologice. 

 Acțiunea 6 - Săptămâna UE a programării în școli  

Acțiunea își propune să încurajeze mai multe școli primare, secundare și profesionale să 

participe la Săptămâna Codului UE.  

• Săptămâna Codului UE este o mișcare de bază organizată de voluntari din toată Europa.  

• Săptămâna promovează gândirea de calcul, codificarea și utilizarea creativă și critică a 

tehnologiilor digitale. 

 Acțiunea 7 – Securitatea cibernetică în educație  

Această acțiune își propune să crească conștientizarea riscurilor cu care se confruntă 

tinerii online și să sprijine consolidarea capacității educatorilor în siguranța online. Sunt 

prevăzute două inițiative:  

• O campanie de sensibilizare la nivel european asupra culturii cibernetice, care va 

promova siguranța online, alfabetizarea media și „igiena cibernetică” pentru copii, 

părinți/îngrijitori și profesori. 

• Un curs mixt (online și față în față) pentru profesori cu privire la securitatea cibernetică 

și abordări pedagogice pentru predarea cibersecurității în învățământul primar și 

secundar. 

 Acțiunea 8 – Formarea în domeniul competențelor digitale și antreprenoriale pentru fete.

  

Această acțiune prevede o serie de ateliere privind abilitățile digitale și antreprenoriale 

care vor fi organizate în toată Europa pentru fetele din învățământul primar și secundar. 

Aceste ateliere au scopul de a inspira tinerele studente să ia în considerare carierele în 

tehnologie, antreprenoriat și inovație. Cursurile vor fi organizate în strânsă cooperare cu 

parteneri din afaceri, cercetare și educație. Persoanele – modele de rol cu cariere și studii 

în tehnologie, antreprenoriat și inovare vor contribui, de asemenea la ateliere și vor 

împărtăși experiența lor. 

Îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni 

prospective (acțiunile 9-11) 

 Acțiunea 9 - Studii privind TIC în educație  

• Studiul ESSIE2 va măsura progresul în utilizarea tehnologiilor digitale în educația 

școlară; 

• Chestionarul privind utilizarea TIC, care însoțește sondajul PISA va fi actualizat în 

colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. 

 Acțiunea 10 - Inteligență artificială și analiză  

În cadrul acestei acțiuni, vor fi lansate proiecte-pilot de inteligență artificială și analitică 

pentru a prezice deficiențele viitoare de competențe și abilități. 

• Diverse surse de date vor fi combinate, comparate și analizate cu tehnici de inteligență 

artificială pentru a construi modele predictive pentru competențele viitoare. 

• Acțiunea va oferi, de asemenea, informații despre politicile educaționale necesare 

pentru a aborda echilibrul și incluziunea de gen în anumite sectoare. 

 Acțiunea 11 - Previziuni strategică 

Vor fi publicate o serie de documente de politică, cercetare și ghidare cu privire la 

impactul și potențialul tehnologiilor digitale în învățământul primar, secundar și superior. 

Va fi organizat un hackathon pentru educație la nivelul întregii UE pentru a identifica 

soluții inovatoare la provocările cu care se confruntă instituțiile de învățământ astăzi [46]. 
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Instiututul European de Inovare și Tehnologie 

Institutul European de Inovare și Tehnologie încearcă să consolideze capacitatea de 

inovare a statelor membre UE, să încurajeze creșterea economică durabilă și competitivitatea și 

să abordeze provocările majore ale societății cu care se confruntă Uniunea.  

 Misiunea Institutului European de Inovare și Tehnologie, cu sediul la Budapesta, 

Ungaria, constă în:  

 • promovarea și integrarea educației superioare, cercetarea și inovarea la cele mai înalte 

standarde;  

 • promovarea sinergiei și cooperării între învățământul superior, cercetare și inovare;  

 • contribuirea la creșterea economică durabilă, competitivitate și antreprenoriat, prin 

îmbunătățirea capacității de inovare a statelor membre ale UE;  

 • abordarea provocărilor sociale majore cu care se confruntă Uniunea. 

EIT face parte din programul Horizon 2020, programul-cadru pentru cercetare și inovare, 

care asigură ca EIT să funcționeze în parteneriat cu alte inițiative și programe ale UE. 

Horizon 2020 

Horizon 2020 (H2020) este cel mai mare program de cercetare și inovare din UE, cu 

aproape 80 de miliarde de euro finanțare pe șapte ani (2014 - 2020), fără a lua în calcul 

investițiile private care sunt atrase în acest program. Acesta promite să ofere mai multe 

descoperiri, inovații și noutăți mondiale, dezvoltând idei minunate de la laborator la piață.  

 H2020 continuă din cel de-al șaptelea program-cadru pentru activități de cercetare și 

dezvoltare tehnologică, care s-a derulat pentru perioada 2007-2013. El este conceput pentru a 

maximiza valoarea adăugată și impactul UE, punând accentul pe obiective și activități care nu 

pot fi realizate în mod eficient de către țările UE în cazul activității lor independente.  

 Obiectivele H2020 includ îmbunătățirea competitivității Europei pe plan global și 

stimularea creșterii și creării locurilor de muncă. În același timp, programul se concentrează pe 

abordarea provocărilor societății care sunt importante pentru noi toți. Programul oferă finanțare 

pentru fiecare etapă a procesului de inovare, de la cercetarea de bază până la comercializarea pe 

piață și vizează în mod specific mari provocări sociale, precum sănătatea, energia și transportul. 

Horizon 2020 este construit pe trei piloni:  

 1. Suport pentru Științe Excelente: de exemplu, cercetarea extremă finanțată de Consiliul 

European de Cercetare; crearea de rețele noi în infrastructurile de cercetare existente; granturi de 

mobilitate pentru toate etapele carierei cercetătorilor (acțiuni Marie Skłodowska-Curie);  

 2. Suport pentru leadershipul industrial: de exemplu, proiecte de mare importanță pentru 

competitivitatea industrială a Europei; sprijin direcționat pentru întreprinderile mici și mijlocii 

(IMM-uri);  

 3. Sprijin de cercetare pentru a face față provocărilor societale: proiecte care se 

concentrează pe următoarele provocări sociale prioritare identificate de UE:  

 • Sănătate, schimbări demografice și bunăstare;  

 • Securitatea alimentelor, agricultura și silvicultura durabilă, cercetarea maritimă și 

maritimă și a apelor interioare și bioeconomia;  

 • Energie sigură, curată și eficientă;  

 • Transport inteligent, verde și integrat ; 

 • Acțiuni climatice, mediu, eficiența resurselor și materiei prime;  

 • Europa într-o lume aflată în schimbare – crearea unei societăți inclusive, inovatoare și 

reprezentativă;  

 • Societăți securizate - protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi; 
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În plus, există alte patru măsuri transversale și de sprijin:  

 1. Răspândirea excelenței și extinderea participării;  

 2. Știința cu și pentru societate;  

 3. Centrul comun de cercetare;  

 4. Institutul European de Inovare și Tehnologie.  

Horizon 2020 este un pilon esențial al Uniunii Inovării, o inițiativă emblematică a 

programului Europe 2020 care are ca scop îmbunătățirea competitivității globale a Uniunii 

Europene. Văzut ca un mijloc de a aduce un impuls în creșterea economică și de a crea locuri de 

muncă, H2020 are sprijinul politic al liderilor Europei, precum și al membrilor Parlamentului 

European. Aceștia au convenit că cercetarea reprezintă o investiție în viitorul nostru și, prin 

urmare, a pus-o în centrul planului european pentru creștere și locuri de muncă inteligente, 

durabile și incluzive. Combinând cercetarea și inovarea, H2020 contribuie la realizarea acestor 

lucruri datorită accentului său pe excelența în știință, leadershipului industrial și abordarea 

provocărilor societății. Obiectivul este să se asigure că Europa produce știință de nivel mondial, 

elimină barierele pentru inovare și face mai ușor pentru sectoarele publice și private să lucreze 

împreună pentru realizarea inovației.  

 EIT contribuie puternic la obiectivele stabilite în H2020, în special prin abordarea 

provocărilor societății într-o manieră care este complementară cu alte inițiative din aceste 

domenii [47]. 

Cooperearea Europeană în Politici Educaționale  

Cadrul ET 2020 oferă oportunități de a construi cele mai bune practici în politica 

educațională, de a aduna și disemina cunoștințe și de a avansa reformele politicii educaționale la 

nivel național și regional.  

 Acest cadru se bazează pe abordarea învățării pe tot parcursul vieții. Prin urmare, 

abordează  persoanele din copilăria timpurie până la educația profesională și superioară a 

adulților și este conceput pentru a acoperi învățarea în toate contextele: formal, nonformal și 

informal.  

 ET 2020 urmărește următoarele patru obiective comune ale UE:  

 • De a face învățarea pe tot parcursul vieții și mobilitatea o realitate.  

 • Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării.  

 • Promovarea echității, coeziunii sociale și cetățeniei active.  

 • Sporirea creativității și inovării, inclusiv a antreprenoriatului la toate nivelurile de 

educație și formare [48]. 

Importanța educației pentru angajare și economia Uniunii Europene 

UE are nevoie de o forță de muncă calificată pentru obținerea unei productivități maxime 

și a inovației continue în economia din ce în ce mai globalizată. Politici eficiente de educare și 

formare pot, de asemenea, să sporească dezvoltarea personală, să încurajeze cetățenia activă și să 

consolideze echitatea, precum și să promoveze incluziunea și integrarea socială.  

 Cu toate acestea, dovezi recente sugerează o neconcordanță din ce în ce mai mare între 

abilitățile pe care oamenii le dobândesc din educație și formare și cele solicitate de piața muncii. 

În special, 20% din populația în vârstă activă din UE are abilități scăzute de alfabetizare și 

numărare. Acest lucru limitează potențialul unei persoane în dezvoltarea personală și șansele sale 

de a-și asigura angajarea. 
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Rolul Uniunii Europene în îmbunătățirea educației și formării  

Deși responsabilitatea pentru sistemele de educație și formare revine statelor membre, UE 

joacă un rol esențial în sprijinirea și completarea eforturilor de îmbunătățire și modernizare a 

sistemelor naționale de învățământ.  

 Strategia Europa 2020 stabilește obiective la nivelul UE: scăderea numărului de persoane 

ce lasă studiile timpuriu la sub 10% și creșterea gradului de absolvenți ai învățământului superior 

la cel puțin 40% până în 2020.  

 Obiectivele, instrumentele și aranjamentele pentru lucrul comun la nivelul UE sunt 

prezentate în cadrul strategic pentru cooperarea europeană în educație și formare (ET 2020). 

Acest cadru este valabil până în 2020.  

 UE realizează analize de țară pentru a sprijini statele membre în dezvoltarea politicilor lor 

de educație și formare și pentru a monitoriza progresul în materie de reformă. Aceste analize 

răspund la provocările identificate la nivelul UE, la nivel național și regional și vizează 

asigurarea învățării de la egal la egal și schimbul de bune practici; inclusiv prin identificarea 

zonelor care au nevoie de investiții.  

 În fiecare an, statele membre ale UE pot primi orientări specifice privind reformele 

prioritare, sub forma așa-numitelor recomandări specifice fiecărei țări.  

 De asemenea, UE promovează numeroase activități de consultare și cooperare care 

implică părțile interesate, cum ar fi instituțiile de învățământ și formare profesională, societatea 

civilă, întreprinderile, partenerii sociali și asociațiile pentru ocuparea forței de muncă [49]. 

Spațiul European al Învățământului Superior 

Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) este rezultatul voinței politice a 48 

de țări cu tradiții politice, culturale și academice diferite, care, pas cu pas în ultimii douăzeci de 

ani, au construit o zonă de implementare a unui set comun de angajamente: reforme structurale și 

instrumente comune. Aceste 48 de țări sunt de acord și adoptă reformele învățământului superior, 

având la bază valori comune ca: libertatea de exprimare, autonomia instituțiilor, sindicatele 

studenților independenți, libertatea academică, libera circulație a studenților și a personalului. 

Prin acest proces, țările, instituțiile și părțile interesate din spațiul European își adaptează 

continuu sistemele de învățământ superior, făcându-le mai compatibile și consolidând 

mecanismele lor de asigurare a calității. Pentru toate aceste țări, obiectivele principale sunt 

creșterea mobilității personalului și a studenților și facilitarea angajării ulterioare a studenților 

[50].  

 EHEA își propune să facă posibilă mobilitatea studenților, profesorilor, cercetătorilor și 

personalului administrativ din mediul academic ca parte a schimburilor și a experienței de muncă 

sau de studii în străinătate, în contextul unor programe de studiu transparente, comparabile, care 

sunt de o calitate garantată, recunoscută internațional.   

Viziunea Spațiului European al Învățământului Superior 2025 

Procesul de la Bologna și ambițiile Uniunii Europene pentru crearea unui Spațiu 

European de Educație până în 2025 și pentru punerea în aplicare a agendei reînnoite a UE pentru 

învățământul superior se consolidează reciproc. Spațiul European de Educație se va baza pe 

realizările Spațiului European al Învățământului Superior astfel v-a fi posibil ca statele membre 

ale UE să facă mai mult și să se miște mai repede pentru a-și face sistemele de învățământ mai 

bune, mai competitive și mai inclusive, oferind în același timp inspirație țărilor din afara UE și 

EHEA în ansamblu [51].  

 În cadrul dezbaterilor, care sunt în curs de desfășurare despre Viitorul Europei, Comisia 

și-a expus viziunea și pașii concreți pentru crearea unui Spațiu European de Educație până în 
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2025. 

 Responsabilitatea principală a politicilor de educație și cultură revine statelor membre. 

Cu toate acestea, de-a lungul anilor, Uniunea Europeană a jucat un rol complementar important, 

iar Comisia consideră că este în interesul comun al tuturor statelor membre să valorifice 

potențialul complet al educației și culturii ca factori motori ai creării de locuri de muncă, creșterii 

economice și echității sociale, dar și ca mijloc care permite experimentarea identității europene 

în toată diversitatea sa.  

 Spațiul European de Educație ar trebui să includă:  

 • Crearea mobilității ca o realitate pentru toți: bazându-se pe experiențele pozitive ale 

programului Erasmus+ și ale Corpului European de Solidaritate, extinderea participării la 

acestea, precum și prin crearea unor carduri de studenți din UE, care oferă un nou mod mai 

eficient pentru stocarea informației pe fișele academice ale persoanei.  

 • Recunoașterea reciprocă a diplomelor: prin inițierea unui nou „proces de la Sorbona”, 

bazat pe „procesul Bologna”, pentru a pregăti terenul în scopul recunoașterii reciproce a 

diplomelor de învățământ superior și de absolvire a școlii;  

 • Îmbunătățirea învățării limbilor străine: prin stabilirea unui nou punct de referință ce 

presupune ca toți tinerii europeni care termină învățământul secundar superior să aibă o bună 

cunoaștere a două limbi în plus față de limba lor maternă până în 2025;  

 • Promovarea învățării pe tot parcursul vieții: prin căutarea convergenței și creșterea 

ponderii persoanelor care se angajează să învețe de-a lungul vieții, cu scopul de a atinge 25% din 

populația totală până în 2025;  

 • Sprijinirea cadrelor didactice: prin înmulțirea numărului de profesori participanți la 

programul Erasmus+ și la rețeaua eTwinning și oferirea ghidărilor la nivel de politici privind 

dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a conducerii școlilor;  

 • Crearea unei rețele de universități Europene, astfel încât universitățile Europene de talie 

mondială să poată lucra împreună, inclusiv și peste granițe și să sprijine înființarea unei Școli de 

Guvernanță Europeană și Transnațională;  

 • Investiții în educație: folosind Semestrul European pentru a sprijini reformele 

structurale pentru îmbunătățirea politicii educaționale, finanțarea UE și instrumentele de 

investiții ale UE pentru finanțarea educației și stabilirea unui punct de referință pentru ca statele 

membre să investească 5% din PIB în educație;  

 • Consolidarea dimensiunii Europene a Euronews, creată în 1993 de o serie de televiziuni 

publice europene, cu ambiția de a avea un canal european care să ofere acces la informații 

independente de înaltă calitate, cu o perspectivă pan-europeană [52]. 

Programul Uniunii Europene „Erasmus+” 

Programul UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport, Erasmus +, a fost lansat la 1 

ianuarie 2014. Programul are un buget de 14,7 miliarde EUR în scopul de a sprijini cooperarea în 

învățământul superior, învățământul primar, educația profesională și formarea profesională, 

educația adulților, tineret și sport pentru perioada 2014-2020. În plus, 1,68 miliarde EUR sunt 

disponibile pentru dimensiunea internațională a programului; pentru finanțarea cooperării cu 

mobilitatea și învățământul superior cu țările partenere din afara Europei.  

Programul ERASMUS+ se bazează pe trei Acțiuni Cheie:  

 • Acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional;  

 • Acțiunea Cheie 2: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici;  

 • Acțiunea Cheie 3: Sprijinul Erasmus + pentru reforma politicilor educaționale. 

La program participă 33 așa-numite ”țări participante”. Printre acestea se numără, pe 

lângă statele membre ale UE, și alte țări europene, precum Norvegia, Turcia sau Macedonia. 
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 În arhitectura generală a Erasmus+, învățământul superior își asumă un rol central. Cel 

puțin 33,3% din bugetul total pentru Erasmus + este alocat acestui domeniu. 

Programul Erasmus + oferă mai multe oportunități de finanțare pentru sectorul 

învățământului superior:  

 • Mobilitatea studenților: mobilitate pentru o perioadă de studiu sau de formare în 

străinătate (mobilitate intra-europeană).  

 • Mobilitatea personalului: Oportunități de predare și formare pentru personalul 

instituțiilor de învățământ superior (mobilitate intra-europeană).  

 • Mobilitatea internațională: Mobilitatea studenților și a personalului în scopuri de 

învățare și predare din țări partenere în Europa și din Europa către țări partenere.  

 • Împrumuturi Erasmus+ pentru masterat: Împrumuturi pentru studenții acceptați pentru 

un program complet de master într-o altă țară a programului Erasmus+.  

 • Parteneriate strategice Erasmus+: Proiecte de învățământ superior și cooperare 

multisectorială, care susțin inovarea și schimbul de bune practici în învățământul superior prin 

cooperarea între universități și instituții din diferite sectoare sociale.  

 • Alianțe ale Cunoașterii: Alianțele Cunoașterii au ca scop promovarea inovării în 

învățământul superior, în afaceri și în mediul socio-economic. Acestea intenționează să dezvolte 

o cooperare structurată și pe termen lung între universități și domeniul afacerilor, pentru a 

stimula capacitatea de inovare a Europei.  

 • Proiecte de consolidare a capacităților: Cooperarea cu țările partenere și regiunile din 

afara Europei. Proiectele urmăresc să sprijine modernizarea, accesibilitatea și internaționalizarea 

sistemelor de învățământ superior în țările partenere.  

 • Diplomele mixte de master Erasmus Mundus: Stabilirea de masteruri transeuropene 

pentru studenții eminenți din întreaga lume.  

 • Activități Jean Monnet: Sprijin pentru predare și cercetare în domeniul educațional al 

UE. 

 • Proiecte de cooperare în perspectivă: proiecte de cooperare transnațională pentru 

dezvoltarea și evaluarea de noi abordări inovatoare în domeniile formării, educației și tineretului.  

 • Experimentarea cu noi politici europene: cooperare la nivel european în toate domeniile 

educației în vederea implementării de politici inovatoare sub conducerea autorităților publice.  

 • Proiecte de integrare socială: integrare socială prin proiecte în domeniile educației și 

formării tineretului. 

Liniile de finanțare Erasmus + pentru mobilitate și parteneriate strategice Erasmus 

+ sunt administrate la nivel național, de către agențiile naționale Erasmus +. Liniile de 

finanțare suplimentare în învățământul superior, precum proiectele de consolidare a 

capacității, alianțele de cunoaștere, master-urile comune Erasmus Mundus, acțiunile Jean 

Monnet, precum și liniile de finanțare pentru sprijinul Erasmus + pentru reforma politicii 

sunt administrate la nivel central de către Agenția Executivă pentru Cultură și Educație. și 

Audiovizualul (EACEA) al Comisiei Europene de la Bruxelles. 
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