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Politicile comune



Educa Ńie şi formare profesional ă

• Tratatul asupra Uniunii Europene (Maastricht 1992) –
articolele 149 şi 150

• Agenda Lisabona

• Procesul de la Bologna – învăŃământ superior

• Procesul de la Copenhaga – VET

• Education and Training 2010



Agenda Lisabona

– DeclaraŃia de la Lisabona – Consiliul European – 
martie 2000

–  Uniunea Europeană trebuie să devină cea mai 
competitivă şi dinamică economie bazată pe 
cunoaştere din lume, capabilă să susŃină o creştere 
economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi 
mai bune şi o coeziune socială crescută



“Education and Training 2010”

– ÎmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei sistemelor de educaŃie 
şi formare din Uniunea Europeană 

– Asigurarea accesului la educaŃie şi formare pentru toate 
categoriile de cetăŃeni

– Deschiderea educaŃiei şi formării către lumea întreagă 



Obiective educa Ńionale pentru 2010:

– cel puŃin 85% din populaŃia de peste 22 de ani cu 
educaŃia gimnazială completă

– maxim 10% abandon şcolar în rândul populaŃiei între 18 
– 24 de ani 

– cu 15% mai mulŃi absolvenŃi de învăŃământ superior în 
domeniul matematicii, ştiinŃelor şi tehnologiei

– procentul persoanelor sub 15 ani analfabete trebuie să 
scadă cu cel puŃin 20% faŃă de nivelul din 2000

– nivelul mediu de participare la procesul de învăŃare de-a 
lungul întregii vieŃi – cel puŃin 12,5% din totalul populaŃiei 
între 25 – 64 ani.



Tineret

Carta alb ă pentru tineret

- Obiectivul principal al acestui document este să 
propună un nou cadru de cooperare între diferiŃii actori 
care activează în domenii legate de tineret în scopul de 
a implica mai mult şi mai activ tinerii în special în 
procesul de luare a deciziei în problemele care îi 
privesc dar şi în viaŃa comunităŃii, în general.



Sport

• Declara Ńia de la Nisa - obiectivele comune ale Uniunii 

Europene în domeniul sportului
– creşterea rolului educaŃional al sportului

• îmbunătăŃirea poziŃiei ocupate în curricula şcolară de 
sport şi educaŃie fizică – prin intermediul programelor 
comunitare

• promovarea unei treceri ulterioare pe alte locuri de 
muncă şi viitoarea integrare pe piaŃa muncii a 
sportivilor şi sportivelor

• promovarea convergenŃei dintre sistemele de educare 
şi instruire pentru sportivii angajaŃi în muncă în fiecare 
stat membru

– cooperarea în vederea combaterii dopajului 



Politici ale UE în domeniul tineretului



• EducaŃia şi tineretul sunt domenii în care Uniunea 
Europeană adoptă acŃiuni de sprijin şi de coordonare a 
acŃiunilor statelor sale membre.

• Uniunea Europeană vizează crearea unui spaŃiu 
european al educaŃiei prin dezvoltarea mobilităŃii 
studenŃilor şi a cadrelor didactice.



Obiective principale
• reducerea la jumătate, până în 2010, a celor cu vârste cuprinse 

între 18 şi 24 de ani, care abandonează studiile după primul ciclu 
universitar;

• intensificarea mobilităŃii studenŃilor şi a cadrelor didactice, precum 
şi creşterea numărului parteneriatelor dintre instituŃiile de 
învăŃământ;

• integrarea noilor tehnologii ca obiect de studiu şi, în special, 
instituirea unei diplome europene pentru competenŃe de bază în 
tehnologia informaŃiei;

• studiul limbilor străine şi integrarea dimensiunii europene în 
învăŃământ;

• armonizarea ciclurilor de studii universitare



PRO MOBILITATE

• Uniunea Europeană urmăreşte eliminarea obstacolelor 
lingvistice, economice, academice, fiscale sau administrative



• Recunoa şterea diplomelor este operaŃională prin
Sistemul European de Transfer de Credite (ECTS), care 
oferă studenŃilor posibilitatea de a-şi continua pregătirea 
universitară şi/sau profesională într-un alt stat european, 
fără să fie penalizat.

Mai multe informaŃii sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_en.html



• Studiul altor limbi este util pentru mobilitatea profesională 
şi pentru cea personală în cadrul pieŃei interne, permiŃând şi 
mai multe contacte culturale şi o mai bună înŃelegere 
reciprocă. Astfel, UE promovează nu numai cele 23 de limbi
oficiale, ci şi folosirea limbilor minoritare sau regionale (cele
care nu sunt limbi oficiale, dar sunt vorbite de până la 50 de 
milioane de oameni din Statele Membre).

Detalii despre activităŃile UE în domeniul învăŃării limbilor străine sunt
disponibile la adresa

http://europa.eu/languages/en/chapter/14



PROGRAME COMUNITARE PENTRU TINERI



TINERET ÎN ACłIUNE

• Programul Tineret în AcŃiune (2007-2013) urmăreşte să 
dezvolte printre tineri un simŃ de răspundere, de iniŃiativă, 
interes faŃă de ceilalŃi, participare civică şi implicare activă la 
nivel local, naŃional şi european.

• Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 13 
şi 30 de ani, care au domiciliul într-una dintre Ńările 
participante la program sau, în funcŃie de activitate, într-o 
Ńară parteneră, precum şi altor actori din domeniul tineretului 
şi al educaŃiei informale.



• Componente
– Tineret pentru Europa
– Serviciul European de Voluntariat
– Tineretul în lume
– Lucrătorii tineri şi sistemele de sprijin
– Sprijin pentru cooperarea politică în domeniul tineretului

Mai multe informaŃii:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm
www.anpcdefp.ro



• Programul Erasmus (2007-2013) este parte a 
Programului de învăŃare pe tot parcursul vieŃii, acoperă
învăŃământul superior şi învăŃământul profesional şi 
formarea profesională de nivelul al treilea, indiferent de
durata cursului de calificare şi inclusiv studiile doctorale, 
urmărind să sprijine crearea unui spaŃiu european al
învăŃământului superior şi să consolideze contribuŃia 
învăŃământului superior şi a învăŃământului profesional
avansat la procesul de inovare.

ERASMUS



Tipuri de activit ăŃi:
• mobilitatea studenŃilor (studii, formare profesională, plasări), 

a cadrelor didactice şi a altor persoane angajate în instituŃiile 
de învăŃământ superior;

• proiecte multilaterale, cu accent pe inovaŃie, experimentare
şi schimbul de bune practici;

• reŃele multilaterale, cum ar fi „reŃelele tematice Erasmus”, 
organizate de consorŃii ale instituŃiilor de învăŃământ superior 
şi reprezentând o anume disciplină sau o temă care atinge 
mai multe discipline;

• măsuri însoŃitoare.

InformaŃii suplimentare : www.anpcdefp.ro



LEONARDO DA VINCI

• Leonardo da Vinci (2007-2013) face parte din Programul 
de învăŃare pe tot parcursul vieŃii şi urmăreşte
dezvoltarea tehnicilor de predare/învăŃare pentru toate 
persoanele implicate în educaŃie şi formare profesională, 
dezvoltarea instituŃiilor, organizaŃiilor care furnizează sau 
facilitează accesul la educaŃie şi formare profesională şi 
încurajarea cooperării europene în educaŃie şi formare 
profesională



Tipuri de activit ăŃi:
• mobilitate;
• parteneriate pe teme de interes comun;
• proiecte multilaterale, în special cele care vizează 

îmbunătăŃirea sistemelor de formare profesională prin
transferarea inovaŃiei, în vederea adaptării la nevoile 
naŃionale sau prin dezvoltarea inovaŃiei şi bune practici;

• reŃele tematice de experŃi şi organizaŃii care activează pe 
teme legate de învăŃământul profesional şi formarea 
profesională;

• măsuri de însoŃire.

InformaŃii suplimentare: www.anpcdefp.ro



GREEN WEEK

• Tinerii pot participa la concursurile lansate de Comisia 
Europeană în pregătirea evenimentului "Green Week“
(Săptămâna Verde) care are loc anual la Bruxelles, 
întotdeauna în prima parte a anului. Tema concursurilor 
şi posibilităŃile de înscriere sunt anunŃate pe site-ul 
dedicat acestui eveniment:

http://ec.europa.eu/environment/greenweek/home.html



SPRIJIN PENTRU STUDIUL DISCIPLINELOR PE TEME 
COMUNITARE

Comisia Europeană sprijină, prin programul Jean Monnet, 
o serie de instituŃii de învăŃământ din Europa, unde se fac 
studii pe teme de integrare europeană



Colegiul Europei din Bruges

• La Colegiul Europei pot fi urmate studii pe o perioadă de 
un an, la sfârşitul căreia se poate obŃine un master în
următoarele domenii: administraŃie şi politică, economie, 
ştiinŃe juridice.

• CandidaŃii trebuie să posede o diplomă de studii 
universitare în drept, economie sau ştiinŃe politice şi 
sociale.

Mai multe informaŃii sunt disponibile pe site-ul Colegiului 
www.coleurop.be



Institutul Universitar European din Floren Ńa

• Desfăşoară cicluri de studii pe o durată între un an şi trei 
ani, destinate studenŃilor-cercetători din toate statele 
membre ale Uniunii Europene, licenŃiaŃi în: istorie şi 
civilizaŃii, ştiinŃe economice, ştiinŃe juridice sau ştiinŃe 
politice şi sociale.

• Centrul Robert Schuman din cadrul Institutului 
Universitar European este un centru de studii 
aprofundate în ştiinŃe sociale, consacrat studiului 
problemelor la nivel european, o atenŃie specială fiind 
acordată celor legate de construcŃia europeană.

Pentru mai multe informaŃii, accesaŃi www.iue.it



Institutul European de Administra Ńie Public ă (EIPA) din 
Maastricht

• EIPA organizează seminarii şi cursuri de instruire legate 
de UE (proceduri de decizie, politici, legislaŃie etc.).

• Sediul principal al EIPA este la Maastricht, în Olanda, 
dar are sedii şi la Luxembourg, Barcelona (Spania),
Milano (Italia) şi Varşovia (Polonia).

Site-ul EIPA: www.eipa.eu



Academia de Drept European din Trier

• Academia de Drept European, cu sediul la Trier, în 
Germania, organizează conferinŃe, seminarii, vizite de
studiu, cursuri lingvistice şi de instruire, prin care 
judecătorii, avocaŃii, funcŃionarii, cadrele didactice şi alte
persoane care se confruntă cu aspecte juridice în munca 
lor, pot dobândi o cunoaştere mai largă şi mai profundă 
a diferitelor aspecte de drept european.

Detalii la adresa www.era.int



Centrul pentru Formare Profesional ă European ă din Nisa

• Centrul derulează cursuri, seminarii, colocvii pe teme 
legate de unificarea europeană şi mondială, federalism,
regionalism şi transformarea structurilor societăŃii 
contemporane, din perspectiva federalistă. Are un 
program de studii aprofundate, precum şi cursuri online.

• Sediul este la Nisa, în FranŃa.

Site: www.cife.eu


