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Scurtă descriere a proiectului 

  

Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020  
Obiectiv Tematic 9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare 
Axa Prioritară 6. Educaţie şi competenţe 

Prioritatea de investiții: 10.ii. ”Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a 
celui echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile 

defavorizate” 

Obiective specifice: (O.S.) 6.7, 6.9, 6.10. 
Numărul de identificare al Contractului: POCU/379/6/21/124388 

Titlul proiectului: “MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S” 

Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară ”Ion Ionescu de la Brad” 

Iași 
Parteneri: P1 - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele 

Mihai I al României” din Timişoara; P2 – Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
 

 
 

Proiectul POCU :MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMANTUL 
TERȚIAR ANTREPRENORIAL A STUDENȚILOR  DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S,  cod 

proiect MySmis +2014 – 124388, cu valoarea de 7.865.382 lei. 
 

Proiectul este finanțat prin programul POCU, Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe, 
Prioritatea de investiții – 10. ii. Îmbunătățirea calității și eficienței și accesul la învățământul terțiar și a celui 
echivalent în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate; 
 Obiective Specifice:S.6.7. - Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare 
organizat în cadrul  instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din 
grupuri vulnerabile;  
O.S.6.9. -Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar 
și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește 
conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile;  
O.S.6.10. -Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic 
organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din 
sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI,  
Componentă 1 - Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10/21/Operațiune compozită 

OS. 6.7, 6.9, 6.10. 

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este: 
1. Asistența si sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o rata de cuprindere îmbunatațita 

în învațamântul terțiar la minim 3 universitați acreditate din Regiunea de Nord-Est, Regiunea Vest și 

Regiunea de Sud-Est din centrele universitare Iași, Timișoara și Galați, pentru un grup ținta eligibil total de 
minim 840 de persoane, cod 4S100 si 4S106 în aplicarea unor masuri integrate, pentru cresterea ratei de 

acces si participare la învațamântul terțiar inclusiv antreprenorial și creșterea atractivitații a 6 oferte 
educaționale (cod 4S105) cu componente aplicative la 3 universitați acreditate, cu pachete integrate de 
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măsuri de asistență educațională pentru minim 450 de Studenți și 300 de Elevi (cod 4S100), din care minim 
350 de studenți persoane din categorii defavorizate (netradiționali, rural, roma, CES), cu intervenții pentru 

îmbunătățirea competențelor a minim 90 de cadre didactice universitare (cod 4S106), inclusiv prin 

programe cu credite transferabile din învațamântul postuniversitar de formare, pentru a proiecta si oferi 
programe de studii bazate pe nevoile beneficiarilor direcți (studenți) si indirecți (angajatori) pe o piața a 

locurilor de munca în schimbare. 
Proiectul are o abordare combinată și va cuprinde, în mod obligatoriu, activitați relevante cu 

rezultate si indicatori prevazute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”BURSA STUDENT 

ANTREPRENOR”, Apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozita OS. 6.7, 6.9, 6.10 /21/Operațiune compozita 
OS. 6.7, 6.9, 6.10. 

Scopul masurabil si imediat al proiectului este: Cresterea cu 500 a numarului de persoane ce 
beneficiaza de sprijin si asistența pentru  cresterea participarii în educația terțiara a persoanelor din GT 

Persoane (elevi, studenți) – indicator 4S95, în special pentru cei care provin 

din grupuri vulnerabile – cod 4S100, corelat cu O.S. 6.7; sprijinirea a 78 de persoane din GT eligibil – 
personal didactic din învațamântul superior, cod 4S98, corelat cu O.S. 6.9 - ce beneficiaza de programe de 

formare / schimb de bune practici etc. pentru îmbunatațirea nivelului de competența profesionala pentru 
inovarea conținuturilor si resurselor de învațare, cu sprijinirea pentru frecventarea unui program de formare 

post-universitar cu minim 50% ore cu aplicații practice; dezvoltarea / înființarea a 6 programe de 
învațamânt terțiar universitar de licența, cu planuri antreprenoriale propuse – cod 4S105 si 4S99, corelate 

cu O.S. 10 - pentru cresterea atractivitații ofertelor educaționale si îmbunatațirea componentei aplicative 

adresate studenților în vederea cresterii angajabilitații absolvenților, cu servicii de facilitare a învațarii si 
competențelor transversale, cu implicarea profesionistilor din afara universitaților. 

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive în direcția participării la învățământul 
terțiar în cadrul universitaților acreditate cu oferte educaționale universitare cu conținut aplicativ si inovator, 

cu resurse de învațare flexibile inclusiv prin îmbunatațirea nivelului de competențe al personalului didactic, 

prin componentele: 
- dezvoltarea de 6 programe universitare de licența relevante pentru piața muncii identificate conform SNC 

și corelate cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI; 
- dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice și stiințifice la minim 90 de persoane din GT eligibil în 

vederea proiectării și revizuirii curriculare; 
- pachete integrate de sprijin corelate cu nevoile reale ale minim 180 de persoane din GT Studenți din 

ultimele 3 semestre care vor părăsi învațamântul superior cu competențe relevante inclusiv în domeniul 

antreprenorial. 
Beneficiile evaluabile în timp pentru grupurile țintă, definite conform Ghid specific pag.13 si pag.16 

sunt: 
- Pentru grupul ținta - Studenți: pachete de sprijin si masuri de sustenabilitate în vederea creșterii 

participării și accesului la învățământ terțiar universitar, în special pentru cei care provin din grupuri 

vulnerabile, cu accent pe netradiționali, rural si roma, care vor reprezenta minim 75% din GT al 
proiectului; 

- Pentru grupul ținta - Personal didactic din învațamântul superior si terțiar non-universitar: 
dezvoltarea nivelului de competențe în ceea ce priveste conținuturile stiințifice si competențele transversale 

– psiho-pedagogice, inovative, de evaluare – necesare în oferte educaționale aplicative si corelate prin 

stagii ssi mobilitați cu piața muncii. 
- Pentru toate categoriile de persoane din GT si beneficiari indirecți (angajatori) ai programelor 

de educație terțiara: furnizarea de programe cu implicarea partenerilor privați, potențiali angajatori în 
special, pentru ca absolvenții care parasesc învațamântul superior 

sa posede competențe antreprenoriale relevante . 
Proiectul contribuie la realizarea indicatorilor de realizare si de rezultat imediat prin valorile 

proprii cuprinse la indicatorii de monitorizare si evaluare, conform cu Logica intervenției POCU 6, inclusiv 

la nivelul temelor secundare si obiectivelor orizontale. Proiectul contribuie directprin activitați si rezultate la 
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atingerea Prioritații de investiții 10.ii: Îmbunatațirea calitații si eficientei si accesului la învațamântul tertiar  

din Axa prioritara 6. Educație si competențe, prin implementarea de masuri integrate”, Apel de proiecte nr. 
379 – ”Bursa Student antreprenor– masura activa pentru cresterea participarii studenților din categorii 

vulnerabile la programe de licența”. Aceste contribuții sunt inserate în secțiunea INDICATORI PRESTABILII. 
Corolarul proiectului constă în aplicarea unei abordări integrate în sensul că acesta va cuprinde în mod 

obligatoriu acțiuni corelate si unitare din cadrul O.S.6.7, O.S. 6.9 si O.S. 6.10, cconform cu Ghidul 

Solicitantului, Condiții specifice Apel 379 (pag. 4), cu promovarea temelor secundare FSE (pag. 10) și a 
unor Teme orizontale (pag. 11), promovarea principiului ne-segregarii în comunitatea educaționala. 

Obiectivele specifice ale proiectului 
1. 1. OBIECTIV SPECIFIC nr. 1 - Ob. sp. 1 

Dezvoltarea unor acțiuni inovative si implementarea de masuri de asistența educaționala 
pentru minim 450 de persoane din GT cod 4S100.Studenți si minim 300 de persoane din GT 
cod 4S100.Elevi, din care minim 600 persoane care provin din grupuri vulnerabile / defavorizate 

(netradiționali, cu domiciliul / resedința în mediul rural, roma, CES), care beneficiaza de sprijin FSE pentru 
informare, participare si acces la învațamântul terțiar de nivel 5, inclusiv prin dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale. 
Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 1 si ACTIVITATEA 3, cu rezultatele principale ale acesteia: 750 

de persoane din GT Studenți si Cursanti care beneficiaza în mod direct de asistența si sprijin – 

stimulente, subvenții, premii, servicii de consiliere si orientare profesionala si participare la programe de 
studii terțiare, de nivel ISCED-5 - pentru cresterea ratei de acces si cuprindere în învațamântul terțiar si de 

diminuare a ratei de abandon a studiilor terțiare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane 
(studenții si cursanții netradiționali, cu domiciliul sau resedința în mediul rural, roma, CES). Se acorda 

Burse Student Antreprenor în valoare de 300 lei / luna în ultimele 3 semestre din ciclul de 
studii de licența. Se asigura si masurile specifice de informare si promovare a proiectului precum si 

condițiile privind temele secundare FSE prevazute în documentul ”Orientari privind accesarea finanțarilor în 

cadrul POCU 2014-2020”. 
Obiectivul specific 1 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S. 6.7. si a indicatorilor corelați asumați 

în secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI, respectiv:  
INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT: Persoane (elevi, studenți), din care: - Învațamânt terțiar 

universitar = 450 studenți; Persoane (elevi, studenți), din care: - Învațamânt terțiar universitar, din care: 

- Din zona rurala = 350 studenți din zona rurala.; Persoane (elevi, studenți), din care: - Învațamânt terțiar 
universitar, din care: - Roma = 6¸ Persoane (elevi, studenți), din care: - Învațamânt terțiar universitar, din 

care: - CES = 3; Persoane (elevi, studenți) 4S100, care beneficiaza de sprijin în vederea participarii la 
învațamânt terțiar = 750; Persoane (elevi, studenți), din care: - Învațamânt terțiar universitar, din care: - 

Netradiționali= 30.  

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REALIZARE - Persoane (elevi, studenți) 4 S100, care 
beneficiaza de sprijin pentru participare la învațamânt terțiar = 750. Se face distincția între categoriile de 

persoane Studenți (participanți la învațamânt terțiar universitar) si Elevi (persoane care beneficiaza de 
sprijin pentru educație terțiara). 

OBIECTIV SPECIFIC nr. 2 – Ob. sp. 2 
Dezvoltarea si îmbunatațirea a 6 oferte educaționale terțiare universitare – cod 4S105 

si 4S99 pentru învațamânt terțiar universitar, la 3 universitați acreditate prin îmbunatațirea 
cu conținuturi inovatoare a 6 programe universitare de licența cu componenta antreprenoriala 
corelate cu piața muncii pentru minim 450 de persoane din GT Studenți - cod 4S100.1 si 
4S95.1. - din care cel puțin 75% din grupuri vulnerabile / persoane defavorizate. 
Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 2 si rezultatele acesteia: 6 oferte educaționale terțiare 

universitare – cod 4S105 si 4S99 pentru învațamânt terțiar universitar - dezvoltate si îmbunatațite, validate 

/ implementate prin sprijin si asistența FSE în beneficiul direct a 450 persoane GT eligibil Studenți la 
programe de licența, dar si în beneficiul angajatorilor din sectoare economice identificate prin SNC si SNCDI 

care vor avea absolvenți cu competente relevante pentru piața muncii.  
Acțiunile principale se focalizeaza pe: proiectarea executiva si dezvoltarea a 6 oferte educaționale de 
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învațamânt terțiar universitar, dezvoltarea de competente antreprenoriale, socio-emoționale si educație non 
formala antreprenoriala prin mentorat pentru 180 studenți, acțiuni pentru promovarea inovarii sociale prin 

cursuri atractive de formare/dezvoltare a competențelor digitale, monitorizarea si evaluarea studenților din 

ultimele 3 semestre. Se asigura si masurile specifice de informare si promovare a proiectului precum si 
condițiile privind temele secundare FSE prevazute în documentul ”Orientari privind accesarea finanțarilor în 

cadrul POCU 2014-2020”. 
Obiectivul specific 2 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S.6.10. si a indicatorilor corelați 

asumați în secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI, respectiv:  

INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT Oferte educaționale validate / autorizate / 
implementate în cadrul instituțiilor de învațamânt superior acreditate = 6; Oferte educaționale validate / 

autorizate / implementate în cadrul instituțiilor de învațamânt superior acreditate, din care: - Învațamântul 
terțiar universitar = 6; 

OBIECTIV SPECIFIC nr. 3 - Ob. sp. 3 

Dezvoltarea de activitați de formare specifica atestata pentru 90 de persoane din GT 
cod 4S106, inclusiv 1 program cu credite transferabile prin programe post-universitare, de 
formare si dezvoltare profesionala continua, pentru îmbunatațirea conținuturilor educaționale 
inovative si a resurselor de învațare flexibila la 6 oferte educaționale din minim 3 universitați. 
Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 4 si cu rezultatele acesteia: 
 - 90 de persoane eligibile A.P.6 / OS 6.9 identificate, selectate si înscrise în GT al proiectului, dupa o 

procedura transparenta, cu instrumente de motivare, menținere si implicare în activitațile proiectului 

elaborata; 
- o evaluare actualizată a nevoilor specifice pentru 90 de persoane din GT, realizata prin metode inovative 

si participative; 
- schimburi de experiența universitați – angajatori realizate cu finanțare FSE; 

- 90 de persoane din GT specific A.P.6 / OS 6.9 perfecționate cu atestare si credite transferabile, cu 

competențe didactice dezvoltate prin programe de tip mentor, dezvoltator e-learning, specialist coaching 
etc. 

- organizarea de stagii practice scurte si mobilitați pentru dezvoltarea contextelor de învațare ce vizeaza 
cresterea capacitații profesionale la GT 4S106. 

Se asigura si masurile specifice de informare si promovare a proiectului precum si condițiile privind temele 
secundare FSE prevazute în documentul ”Orientari privind accesarea finanțarilor în cadrul POCU 2014-

2020”. 

Obiectivul specific 3 contribuie la îndeplinirea Obiectivului Specific O.S. 6.9 si O.S. 6.10 si a indicatorilor 
corelați asumați în secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI, respectiv: INDICATORI PRESTABILIȚI DE 

REZULTAT  
- Personal didactic certificate urmare a sprijinului primit = 85;  

Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit, din care: - Învațamântul terțiar universitar = 85; 

 INDICATOR PRESTABILIT DE REALIZARE - Personal didactic care beneficiaza de programe de formare / 
schimb de bune practici etc., organizat în cadrul instituțiilor de învațamânt superior acreditate, din care: - 

Învațamântul terțiar universitar = 90. 
OBIECTIV SPECIFIC nr 4 – Ob. sp. 4 

Organizarea si furnizarea de masuri de informare a comunitaților si valorificare a 
rezultatelor proiectului dupa finalizarea acestuia pentru transferabilitatea rezultatelor si 
sustenabilitatea activitaților sprijinite prin finanțare FSE. 
Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 5 si cu rezultatele acesteia: 
- 1 platforma on-line pentru cursuri complementare si planuri antreprenoriale dezvoltata si menținuta cu 

un numar de 3 cursuri complementare antreprenoriale implementate în curriculum ca discipline opționale; 
- 3 planuri pentru continuarea ofertelor dezvoltate aprobate prin Senate la 3 universitați; 

- 3 parteneriate cu piața muncii (parteneriatele ”PRIVAT_TERȚIAR”; ”PUBLIC_TERȚIAR”, 

”PROF_CONSULT”) la 3 universitați, cu clauze de menținere masuri de asistența educaționala pentru 
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educație terțiara timp de 3 ani post implementare semnate. 

Contribuie la îndeplinirea indicatorilor OS 6.7, 6.9 si 6.10 asumați în secțiunea INDICATORI PRESTABILIȚI. 
Susține îndeplinirea tuturor valorilor INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT si INDICATORI 

PRESTABILIȚI DE REALIZARE. 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 5 - Ob. sp. 5 

Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor proiectului, 
inclusiv promovarea si publicitatea proiectului în conformitate deplina cu Manualul de 
identitate vizuala POCU.  

Cheltuielile indirecte sunt stabilite ca rata forfetara de 15% din costurile directe eligibile cu personalul. Rata 
de cofinanțare pentru fiecare instituție din parteneriat este stabilita conform Ghidului general ”Orientari 

privind” la 2,00% din bugetul propriu. 
Pentru toate categoriile de grup ținta si, conform principiului ne-segregarii, pentru membrii comunitaților 

implicate în proiect: informare si promovare a valorilor specifice FSE, inclusiv a temelor secundare si 

obiectivelor orizontale, cu sub-temele: Protecția biodiversitații, Poluatorul plateste, Utilizarea eficienta a 
resurselor, Adaptarea la schimbarea climatica, Reziliența la dezastre, Egalitatea de gen, Nediscriminarea, 

Accesibilitatea pentru persoane cu dizabilitați. 
 

Proiectul POCU 124388 Antre_S se derulează în parteneriat, cu o perioadă de implementare de 24 de 

luni, începând cu 27 iulie 2019, astfel: 
1. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA 

BRAD" IASI- Lider de parteneriat,  
2. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI 

I AL ROMÂNIEI " DIN TIMIȘOARA-  Partener 1, 
3. UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” GALAȚI-  Partener 2. 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
 

Activitatea 1 - PROIECTAREA DE ACȚIUNI INOVATIVE ȘI IMPLEMENTAREA DE MĂSURI DE 
ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PENTRU MINIM 300 DE PERSOANE DIN GT ELEVI (COD 4S100) 

ȘI MINIM 450 DE PERSOANE DIN GT STUDENȚI (COD 4S100) DIN MINIM 3 UNIVERSITĂȚI, 

ÎNDEOSEBI A PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL. 
SA 1.1 - Proiectarea executivă și metodologică a acțiunilor inovative de asistență și dezvoltarea resurselor 

de învățare/ infrastructură educațională la 3 universități, pentru creșterea participării grupurilor defavorizate 
la învățământ superior, inclusiv a studenților netradiționali. 

SA 1.2 - Organizarea de acțiuni în 3 centre universitare pentru identificarea și evaluarea nevoilor de formare 

profesională specifice și selectarea și înscrierea în proiect a 450 persoane din GT cod 4S100.Studenți și a  
300 persoane din GT cod 4S100.Elevi. 

SA.1.3 - Organizarea a 12 evenimente in 6 localitati relevante din 3 regiuni cu metode inovative pentru 
promovovarea invatamantului superior la nivelul grupurilor defavorizate: mese rotunde, seminarii, 

conferinte, cu promovarea a minim o tema orizontala FSE la fiecare eveniment: Egalitatea de sanse si 

tratament; Dezvoltarea durabila, Schimbari demografice.. 
SA.1.4 - Proiectarea executivă și operaționalizarea unor măsuri integrate de actualizarea resurselor de 

învățare ( organizare comunitate virtuală, mobilitati interuniveristare) și pachete de servicii specializate de 
asistență educațională și sprijin financiar pentru studenți la programe de licență, cu acordarea de subvenții, 

burse, premii. 
SA 1.5 -  Dezvoltarea și furnizarea, inclusiv prin servicii externalizate, a 2 oferte / programe de consiliere și 

informare profesională pentru 750 persoane din GT (elevi și studenți) și antreprenoriat inovativ cu subvenții 

pentru 180 studenți aflați în ultimele 3 semestre ale programului de studiu. Total = 750 persoane 
beneficiare de programe de consiliere. 

SA 1.6 - Desfășurarea a 6 acțiuni de promovare a temelor secundare FSE în 3 univ. pentru îmbunătățirea 
accesibilității și utilizării TIC și a competențelor digitale la persoane din GT preponderent din medii 
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defavorizate cu un program non-formal de dezvoltare a competențelor TIC / digitale la minim 180 de 
persoane din GT. 

SA 1.7 - Derularea unei campanii în mediul on-line cu privire la promovarea educației terțiare și a resurselor 

moderne de studiu în domeniul antreprenoratului // Platforma PROGRAM PILOT ON LINE ” STUDENT 
ANTREPRENOR” 

Activitatea 2 - DEZVOLTAREA OFERTELOR EDUCAȚIONALE UNIVERSITARE LA 3 
UNIVERSITĂȚI ACREDITATE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA CU CONȚINUTURI INOVATOARE A 6 

PROGRAME DE LICENȚĂ CU PROPUNEREA UNUI PROGRAM ANTREPRENORIAL LA FIECARE 

PARTENER, ADECVAT PROGRAMULUI DE LICENȚĂ, CORELATE CU PIAȚA MUNCII PENTRU 
MINIM 450 STUDENȚI (COD 4S100), DIN CARE CEL PUȚIN 25 % DIN CATEGORIA DE 

GRUPURI VULNERABILE / PERSOANE DEFAVORIZATE. 
SA 2.1 - Proiectarea metodologică și realizarea a 3 studii practice de analiză a pieței muncii din 3 regiuni 

de dezvoltare pentru identificarea și analiza sectoarelor cu potențial competitiv antreprenorial în 3 centre 

universitare. 
SA.2.2 - Analiza ofertelor de învățământ universitar existente la universități din 3 centre universitare și 

relevanța competențelor absolvenților/beneficiarilor pentru piața muncii și spiritul de antreprenorial SA.2.3 
- Analiza nevoilor beneficiarilor (studenți și angajatori) pentru creșterea participării și angajabilității prin 

calificări și ocupații cu potential antreprenorial in învățământul terțiar.. 
SA 2.4 - Proiectarea executivă și dezvoltarea a 6 oferte educaționale de învățământ universitar pentru 

diversificarea ofertelor de studii licență din sectoarele economice / domenii identificate prin SNC și SNCDI 

și cu activități de mentorat pentru 180 de studenți sprijiniți din ultimul an de licență pentru creșterea 
angajabilității în domeniile identificate. 

SA 2.5 - Dezvoltarea de abordări inovatoare timp de 12 luni privind formarea de competențe socio-
emoționale și educație non-formală antreprenorială prin mentorat pentru 150 de studenți în vederea 

creșterii angajabilității în domenii identificate prin SNC și SNCDI. 

SA 2.6 - Dezvoltarea a 3 acțiuni pentru inovarea socială prin cursuri atractive de formare / dezvoltare a 
competențelor digitale în vederea creșterii antreprenoriatului și angajabilității la 450 de studenți în domenii 

antreprenoriale identificate prin SNC și SNCDI, organizarea a 3 concursuri privind inovarea socială, TIC, 
competențe digitale avansate SA 2.7 - Propunerea, dezvoltarea și evaluarea unui program antreprenorial 

complementar la 3 universități cu obiective și tematici specifice specializărilor de licență dezvoltate cu 
metode inovative de tipul tutoriat-ului, coaching, simularea ocupațională, comunități on-line etc. 

SA 2.8 - Activități de certificare a sprijinului acordat prin subvenții, burse, premii pentru minim 80 % din 

persoanele din Grupul Țintă cod 4S100 studenți, din care minim 75 % din categoria rural și netradiționali. 
Activitatea 3 - DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI ȘI FURNIZAREA DE SERVICII SPECIALIZATE DE 

INFORMARE ȘI CONSILIERE ANTREPRENORIALĂ, INFORMARE ȘI ORIENTARE PRIN STAGII 
PRACTICE ȘI MOBILITĂȚI PRECUM ȘI DERULAREA DE CAMPANII DE CONȘTIENTIZARE 

PENTRU SPRIJINIREA ACCESULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ADRESATE LA MINIM 300 DE 

ELEVI, 450 DE STUDENȚI ȘI 90 DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTĂ PERSONAL DIDACTIC DIN 
3 UNIVERSITĂȚI ACREDITATE. 

SA 3.1 - Proiectarea și realizarea unui studiu de oportunitate în 18 unități școlare ISCED-04 / licee din 3 
regiuni și analize locale pentru evaluarea nevoii reale de programe antreprenoriale și calificări de nivel 6 SA 

3.2 - Pregătirea operațională și administrativă la 3 universități de programe de ”Burse student antreprenor” 

pentru studenți defavorizați, preponderent din mediul rural și netradițiionali, mobilizarea și actualizarea 
resurselor materiale / infrastructurii specifice. 

SA 3.3 - Înscrierea participanților și întocmirea de dosare individuale pentru minim 180 de membri ai 
Grupului Țintă studenți, din care minim 75 % netradiționali, din mediul rural, din medii defavorizate, 

aparținînd unor grupuri vulnerabile 
SA 3.4 - Proiectarea și desfășurarea acțiunilor de informare și consiliere antreprenorială, informare și 

orientare pentru elevi și studenți precum și prin stagii practice corelate cu nevoile pieței muncii regionale / 

locale pentru studenți defavorizați, conform studiului de oportunitate. 
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SA 3.5 - Elaborarea documentației interne și dezvoltarea programului de ”Burse student antreprenor” la 3 

universități cu participarea la cursuri antreprenoriale complementare a minim 180 de studenți înscriși la 
cursuri de licență.  

SA 3.6 - Dezvoltarea la parteneri de parteneriate între universități și medii publice și/sau private pentru 
susținerea programelor antreprenoriale și sustenabilitatea învățământului superior de licență /Parteneriatul 

PRIVAT TERȚIAR. Parteneriatul PUBLIC TERȚIAR 

Activitatea 4 - DEZVOLTAREA DE ACTIVITĂȚI DE FORMARE SPECIFICĂ ATESTATĂ PENTRU 90 
DE PERSOANE DIN GRUPUL ȚINTĂ, COD 4S106, INCLUSIV PROGRAM DEZVOLTARE 

COMPETENȚE DIDACTICE ANTREPRENORIALE PRIN PROGRAME POSTUNIVERSITARE, DE 
FORMARE ȘI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂM PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 

CONȚINUTURILOR EDUCAȚIONALE INOVATIVE ȘI A RESURSELOR DE ÎNVĂȚARE MODERNĂ 
ȘI FLEXIBILĂ, DIN MINIM 3 UNIVERSITĂȚI. 

SA 4.1 - Definirea metodologiei de aplicare unitară, transparentă și nediscriminatorie, a măsurilor de sprijin 

direct pentru 90 de persoane din Grupul Țintă, incluzând și procedurile de organizare concursuri de proiecte 
educaționale cu actori privați, cu actualizarea resurselor și a materialelor necesare derulării cursurilor / 

stagiilor practice. 
SA 4.2 - Evaluarea mixtă a nevoii de perfecționare specifică la 90 de persoane din Grupul Țintă, prin 30 de 

schimburi de experiență cu agenți economici / angajatori și selectarea persoanelor din Grupul Țintă specific. 

SA 4.3 - Proiectarea și desfășurarea de programe de dezvoltare a competentelor didactice pt 90 de membri 
ai GT cu minim 3 programe focalizate pe resurse educaționale flexibile si conținuturi inovative (de ex., medii 

noi de învățare., proiect. cursuri complementare, monitorizarea si dezvoltare de competențe antreprenoriale 
la studenti, coaching, dezvoltarea competențelor emoționale etc. 
SA 4.4 - Organizarea de acțiuni, stagii practice și mobilități pentru 90 de persoane din Grupul Țintă cod 
4S98 în vederea elaborării de programe educaționale terțiare antreprenoriale corelate cu nevoile de pe 

piața muncii și în domenii identificate prin SNC și SNCDI, cu promovarea obiectivelor orizontale FSE - 

Egalitate de șanse și tratament, Dezvoltare durabilă, Schimbări demografice. 
SA 4.5 - Proiectarea, elaborarea și operaționalizarea de Curriculum complementar la programe 

antreprenoriale universitare pentru obiective, tematici și metode adecvate domeniilor de licență vizate cu 
implicarea unor actori non-universitari cu promovarea temelor secundare FSE: inovarea socială, 

îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC. 

ACTIVITATEA 5. PROIECTAREA, ELABORAREA ȘI OPERAȚIONALIZAREA DE CURRICULUM 
COMPLEMENTAR LA PROGRAME ANTREPRENORIALE UNIVERSITARE PENTRU OBIECTIVE, 

TEMATICI ȘI METODE ADECVATE DOMENIILOR DE LICENȚĂ VIZATE CU IMPLICAREA UNOR 
ACTORI NON-UNIVERSITARI SI PROMOVAREA TEMELOR SECUNDARE FSE: INOVAREA 

SOCIALĂ, ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII, A UTILIZĂRII ȘI A CALITĂȚII TIC. 

SA.5.1 - Proiectarea, elaborarea și operaționalizarea de Curriculum complementar la programe 
antreprenoriale universitare pentru obiective, tematici și metode adecvate domeniilor de licență vizate cu 

implicarea unor actori non-universitari cu promovarea temelor secundare FSE: inovarea socială, 
îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității TIC 

SA 5.2 - Prezentarea angajatorilor în vederea obţinerii de feedback din partea acestora pentru adaptarea 
ofertei educaţionale, oferte de job-uri, internship-uri, stagii de practică 

SA 5.3 - Planuri de menținere a minim 3 ani a programelor de studiu dezvoltate prin proiect; susținerea 

ofertei educaționale prin micro-politici instituționale la cele 3 universități - programe anuale de burse, 
subvenții, ajutoare pentru studenții din grupuri defavorizate. 

SA 5.4 - Organizarea măsurilor de transferabilitate la nivel local și regional a rezultatelor relevante: întâlniri 
tematice periodice bi-anuale, inclusiv post-implementare, la parteneri cu reprezentanți ai mediului privat. 

SA 5.5 -Organizarea unor măsuri de menținere timp de 3 ani a parteneriatelor cu piața muncii prin resurse 

instituționale la universități din proiect (parteneriatele ”PRIVAT_TERTIAR”; ”PUBLIC_TERTIAR”, 
”ANTREPRE_CONSULT”). 

Activitatea 6 - ACTIVITATEA TRANSVERSALĂ DE MANAGEMENT ȘI INFORMARE / 
PUBLICITATEA PROIECTULUI.  
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SA 6.1 - Activităţi de management referitoare la raportare către finanțator. 
 

 

I. INTRODUCERE 
 Unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene este asigurarea egalității dintre bărbați și 

femei, prevenirea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală. ”În toate acțiunile sale, Uniunea urmărește să elimine inegalitățile și să promoveze 

egalitatea între bărbați și femei.” (Art. 8 al Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, versiunea 

consolidată, 2012)1. Regulamentul privind dispozițiile comune de implementare a FESI nr. 1303/2013 (RDC) 
stabilește ca obiectiv „eliminarea inegalităților și promovare a egalității între bărbați și femei”. Articolul 7 al 

RDC, intitulat ” Promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea” stipulează: ”Statele 
membre și Comisia asigură luarea în considerare și promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării 

perspectivei egalității de gen pe toată durata pregătirii și implementării a programelor, inclusiv în ceea ce 

privește monitorizarea, raportarea și evaluarea. Statele membre și Comisia iau măsurile necesare pentru a 
preveni orice discriminare pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii și implementării programelor. Pe toată durata pregătirii și 
implementării programelor se va ține seama în special de accesibilitatea pentru persoanele cu handicap.”2 

 Documente strategice privind asigurarea egalității de șanse: 
1) La nivel european 

 Strategia cadru – Nediscriminare și șanse egale pentru toți; 

 Strategia privind egalitatea între bărbați și femei 2010-2015; 

 Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o 

Europă fără bariere (COM/2010/0636 final). 

 Strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă (Strategia UE 2020). 

2) La nivel național 
Principalul document strategic în domeniul egalității de șanse la nivel național este Strategia 

națională în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017. 
Alte strategii relevante pentru tematică sunt: 

· Strategia de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 

2015-2020; 
· Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020; 

· Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei 2015-2020; 
· Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România; 

· Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi", 2016- 
2020; 

· Strategia naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor 

vârstnice 2015–2020; 
· Strategia Națională pentru Învățământ Terțiar 2015 – 2020. 

 
 

                                                           
1 Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (versiunea consolidată), Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene,  C 326/47, 26.10.2012. 
2 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 

afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului,  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj.  

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1303/oj
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II. PRELIMINARII TEORETICE ALE EDUCAȚIEI ÎN SECOLUL XXI  

II.1. Cei patru piloni ai educației în secolul XXI 
Jacques Delors sublinia că educația nu este un ”remediu miraculos”, un fel de ”sesam deschide-te”, ci un 

atu indispensabil; o cale în serviciul dezvoltării umane; un strigăt de dragoste față de copii, față de generația 
tânără; un voiaj interior jalonat de cunoaștere, meditație și exercițiu autentic. Sau, parafrazându-l pe La 

Fontaine, Delors caracterizează educația drept o comoară ascunsă, care trebuie pusă în serviciul individului și 

al colectivității. Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI preciza că 
pilonii educaţiei în noul mileniu vor fi legaţi de  a învăţa să cunoşti, a învăţa să fii, a învăţa să acţionezi şi a 

învăţa să convieţuieşti cu semenii.3 A învăța să cunoști  are în vedere mai puțin însușirea cunoștințelor științifice 
din diferite domenii ale cunoașterii, cât, mai ales, abilitarea individului cu instrumente de cunoaștere. ”O minte 

cu adevărat formată astăzi are nevoie de o cultură general largă și de oportunitatea de a aprofunda un număr 
mic de discipline.” (L. Schwartz, 1993) De primul pilon se leagă al doilea: a învăța să faci. Acesta are în 

vedere, mai ales, dimensiunea acțională a omului, capacitatea lui de a operaționaliza cunoștințele însușite. 

Școala românească suferă din acest punct de vedere. Pilonul al doilea este legat de formarea profesională 
a tinerilor, astfel încât aceștia să facă față noilor provocări ale societății cunoașterii, ale digitalizării, ale 

integrării rapide și eficiente în viața social-economică, valorificându-și potențialul de gândire, inteligență, 
inovare și creativitate. Din acest punct de vedere, educația antreprenorială (EE) este unul dintre domeniile 

educației cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial (Solomon D., 2007)4. O direcție actuală de dezvoltare 

a universității o reprezintă componenta antreprenorială.5 Se modifică și paradigma de centrare a demersului 
educațional pe formare de competențe. A învăța să conviețuiești cu semenii reprezintă una dintre 

provocările majore ale educației contemporane. Autorii au în vedere educația pentru evitarea conflictelor 
sau rezolvarea lor pașnică. O abordare interculturală a educației este necesară pentru cunoașterea tradițiilor 

și valorilor fiecărei națiuni, etnii, minorități, ș.a., pentru a pune în evidență punctele comune și a construi 
proiecte de parteneriat pentru rezolvarea problemelor complexe ale lumii contemporane. A învăța să fii 

înseamnă că ”educația trebuie să contribuie la dezvoltarea totală a fiecărui individ - minte și corp, 

inteligență, sensibilitate, simț estetic, responsabilitate personală, spiritualitate.” 
Basarab Nicolescu 6 a realizat o analiză interesantă a celor patru stâlpi ai educaţiei în secolul XXI, punând 

în evidenţă interdependenţa celor 4 stâlpi, care va conduce la o  educaţie integrală (poetul René Dumal), 
realizând un echilibru între inteligenţa analitică, sentimente şi corp. Viziunea transdisciplinară îi permite 

savantului român să realizeze o legătură, o trans-relație, care este ca ”un acoperiș ce se sprijină pe cei 

patru stâlpi ai clădirii. (...) Și dacă nu există acoperiș, clădirea devine ruină.” (Nicolescu, 1999, p. 160) 
Numai cel care a învățat să fie, poate fi cu adevărat și împreună cu alții. A trăi împreună cu celălalt nu 

înseamnă simpla tolerare a lui, ci ”a te recunoaște pe tine însuți în chipul celuilalt.” (Nicolescu, 1999, p. 
158) A învăța să cunoști implică a învăța spiritul științific și a stabili punți interdisciplinare și transdisciplinare 

între domenii ale cunoașterii. A învăța să acționezi implică faptul că, în viitor, ”orice meserie ar trebui să fie 

un adevărat război de țesut, o meserie care ar fi legată, în interiorul ființei umane, de firele ce o leagă de 
alte meserii. Nu e vorba, bineînțeles, de a dobândi mai multe meserii în același timp, ci de a construi în 

interiorul nostru un nucleu flexibil, care permite rapid accesul la o altă meserie.” (Nicolescu, 2002)7 
 

 

                                                           
3 Delors, J., coord.( 2000). Comoara lăuntrică. Iaşi:Editura Polirom. 
4 Solomon G., 2007, An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small 
Business and Enterprise Development, 14:168–182. 
5 Stanciu M., Brezuleanu Carmen-Olguța, 2020, Non-formal Entrepreneurial University Curriculum: 

Experiences and perspectives, Lucrări științifice, Seria Agronomie, vol. 63. 
6 Nicolescu, B. (1999). Transdisciplinaritatea. Iaşi:Editura Polirom.  
 
7  Nicolescu B.,2002, Noi, particula şi lumea, traducere din l imba franceză de Vasile Sporici, 
Iaşi, Ed. Polirom, pp. 223-224. 
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Figura 1. Cei patru stâlpi ai educației în secolul XXI (J. Delors, B. Nicolescu) 

 

II.2. Centrarea procesului educațional pe formare de competențe-ca paradigmă educațională 8 
Abordarea centrată pe competenţe (APC) s-a născut în domeniul profesional, ca o reacţie faţă de 

organizarea de tip taylorist a muncii. Taylorismul a încercat să raţionalizeze tot mai mult procesul de 
producţie, în vederea asigurării unei mai mari rentabilităţi. Reflexul taylorismului în planul ştiinţelor socio-

umane a reprezentat-o bevaviorismul. Taylorismul şi behaviorismul „încearcă să reducă complexitatatea 

decupând obiectele de studiu în elementele cele mai simple şi în secvenţe mai scurte şi observabile (Delory 
& De Ketele , 2000, p.4). 9 Logica competenţelor a invadat câmpul educaţiei de aproape două decenii şi se 

înscrie în mişcarea critică a concepţiei dominante conform căreia « educaţia / formarea urmăreşte în 
principal transmiterea unor cunoştinţe colective formalizate. » (Bronckart & Dolz, 2002). 10 APC  s-a impus 

rapid în lumea educației mai întâi în SUA, în Australia și apoi în Europa (Marea Britanie, Elveția și Belgia 

fiind printre primele țări europene care au trecut la această abordare). Spre deosebire de lumea muncii 
(aflată sub influența taylorismului și behaviorismului), lumea educației s-a aflat, mai ales, sub impactul 

constructivismului și al socioconstructivismului. 

                                                           
8  Realizăm o sinteză după Stanciu M., 2018, Teoria curriculumului, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași. 
9 Delory, C.& De Ketele, J.-M. (2000). Quel héritage pédagogique pour le nouveau millénaire ? Forum des  

pédagogies, Janvier 2000.  
10 Bronckart, J.-P. & Dolz,J. (2002). La notion de compétence : quelle pertinence pour l'étude de 

l'apprentissage des actions langagières ? In Dolz, J. & Ollagnier E. (Éds.). L'énigme de la compétence 
en éducation. Bruxelles: De Boeck Université. 

http://www.unige.ch/fapse/publications-ssed/index.php/download_file/view/206/178/
http://www.unige.ch/fapse/publications-ssed/index.php/download_file/view/206/178/
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II.2.1. Viziuni despre competență 

a. Guy Le Boterf-competențe individuale și colective  
Guy Le Boterf este un mare expert francez în domeniul resurselor umane, al managementului și al 

formării, ocupând diferite funcții în Franța, precum și pe plan internațional. Coordonează "Le Boterf Conseil", 
un cabinet care este acreditat pentru a ajuta întreprinderile, organizațiile și universitățile să implementeze 

dispozitive moderne de management, de transmitere și dezvoltare de competențe (individuale și colective).  

Este creatorul metodologiei "Agir et interagir avec compétence en situation" (A acționa și a interacționa cu 
competență în situație). De asemenea, este profesor asociat al Universității Sherbrooke (Canada). 

 

 
Figura 2. A fi competent: cursorul unei definiții , Le Boterf 

Conceptul de competență distinge diferite tipuri de resurse personale care trebuie mobilizate în 

practica profesională. Le Boterf face o desciere a acestor resurse variate: 

(1) Cunoștințe 
a) Cunoștințele teoretice, care permit înțelegerea unui fenomen, a unui obiect, a unei situații, a 

unui proces (concepte, cunoștințe disciplinare). 

b) Cunoștințele legate de mediul profesional , care țin de contextul în care profesionistul își 
desfășoară activitatea (echipamente, sisteme de gestiune, reguli și tipuri de management, 

cultură organizațională, coduri sociale, caracteristici ale clienților, produsele și serviciile. 

c) Cunoștințele procedurale , care descriu cum trebuie procedat într-o anume situație 
profesională, au în vedere o acțiune de realizat. 

(2) Priceperi (Savoir-faire) 
a) Priceperile instrumentale sau tehnice sunt constituite din demersuri, metode, instrumente pe 

care un profesionist trebuie să le stăpânescă și să le pună în practică. 

b) Priceperile relaționale au în vedere modurile de interrelaționare cu interlocutorii. 
c) Priceperile empirice provin din acțiune, din experiența practică și pot conduce la o  virtuozitate 

sau la excelența apropiată inocenței (deoarece virtuosul nu poate descrie adesea virtuozitatea 
sa). Caracterul transferabil al acestor cunoștințe este destul de slab. 
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d) Priceperile cognitive corespund ”operațiilor intelectuale necesare formulării, analizei și 
rezolvării de probleme, conceperii și realizării de proiecte, luării deciziei, creației sau inovării” 

(p.95). Ele conduc la informații noi, plecând de la cele inițiale. În acest context este citat Daniel 

Kahneman (2011) cu cele două sisteme de gândire (Sistemul 1-care funcționează rapid și 
automat; Sistemul2 - care face apel la atenția voluntară și controlată a gândirii) și viteze ale 

gândirii.11 Printre principalele demersuri de inferență sunt amintite: inducția, abstracția 
reflexivă, deducția, deducția prin entimemă (din antecedent și consecvent), abducția, 

mettafora și analogia.   

(3) Resursele emoționale permit ”reducerea câmpului alternativelor și, deci, de  lua decizia într-un 
timp mai scurt” Aceste semnale emoționale mai sunt numite ”markeri somatici” (Antonio A.R. 

Damasio, 1995). 

(4) Aptitudinile sau calitățile personale sunt mai greu de exprimat și de descris. Descrierea lor va 

permite traducerea în contexte particulare, de a identifica ”calitățile contextualizate”.  
Conceptul de competență ține cont de dubla dimensiune individuală și colectivă a unei competențe. 

Competențele se referă întotdeauna la persoane. Dar, o persoană trebuie să-și mobilizeze nu numai 

propriile resurse, ci și pe cele din mediul său de viață: rețele profesionale și de documentare, bănci de date, 
manuale de proceduri... (p.100). Multe profesii implică o muncă de echipă și, de aceea, ”răspunsul 

competent trebuie să fie un răspuns de rețea și nu numai un răspuns individual.” (activitatea controlorilor 
de trafic, depistarea cancerului la sân, intervenția chirurgicală, etc. 

Conceptul de competență colectivă a devenit o problemă de actualitate ca urmare a mai multor 

evoluții: importanța interfețelor (valoarea și productivitatea sunt efecte ale sistemului, Pierre Veltz, 2000); 
creșterea complexității situațiilor profesionale (necesită abordări interdisciplinare); exigențele presante ale 

inovației; evoluția organizării muncii (munca în echipă, rețea de competențe); dezvoltarea economiei 
cunoașterii și a informației; rolul referințelor profesionale colective (cultura profesională a unui colectiv, 

denumit gen de către Yves Clot (2000, 2008, 2010); noile abordări privind avantajele competitivității 

(competența organizațională); condițiile sociale ale construirii competențelor. 

                                                           
11 Kahneman, D. (2015). Gândire rapidă, gândire lentă. București: Ed. Publica. 
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Figura 3. Procesul ”a acționa competent” , Le Boterf 

 
 b. Philippe Perrenoud-competența: metafora mobilizării resurselor 
Definirea competenţelor poate fi realizată şi într-o manieră metaforică (a transferului de cunoştinţe 

sau cea a mobilizării resurselor subiectului la un moment dat) (Perrenoud, 2002)12.  

Metafora transferului pune accentul pe ”analogiile între situații, pe capacitatea subiectului de a 

identifica similitudinile de structură sub diversitatea aparentă și a recunoaște că situația relevă <un program 
de tratare> disponibil.” (ib.) Pedagogul Ph. Perrenoud pune în evidență limitele abordării prin intermediul 

metaforei transferului. În această perspectivă, elaborarea programelor școlare stă fie sub semnul 
utilitarismului, fie al cunoșterii gratuite (Isambert-Jamati, 1990). Transferul poate fi asociat cu o intenție și 

o dorință (Rey, 1996, 1998). Școala nu favorizează nici pe una, nici  pe cealaltă (Perrenoud, 2002). Se 

consideră că prezența unor elemente în programa școlară ar fustifica utilizarea lor și le-ar da sens. Metafora 
transferului îi privește pe toți elevii care învață, dar nu clarifică ceea ce ei au învățat în afara contextului de 

învățare sau despre cei care nu au învățat mare lucru dar sunt animați de o dorință sau o intenție de 
transfer. Transferul rămâne un ”obiect enigmatic” (Meirieu, 1998).  

Se vorbește de transferul cunoștințelor, uneori al învățărilor sau competențelor (Tardif, 1999). 
Metafora este amăgitoare pentru că ea este de ordin fizic și spațial. ”Ea evocă o cunoștință zămislită într-

un timp și într-un loc, care este apoi transportată într-un alt timp și într-un alt loc. ” (Perrenoud, 2002) 

Metafora mobilizării pune accentul pe activitatea subiectului, care implică « un ansamblu de operaţii 
mentale complexe, conectându-le unor situaţii, transformând mai degrabă cunoştinţele. » (ib.) Metafora 

mobilizării sugerează « o orchestrare, o coordonare a resurselor multiple şi eterogene » ale subiectului, o 
recombinare permanentă a acestor resurse (ib.) «Mobilizarea nu are nimic magic, este un efort al spiritului, 
care trece prin observații, ipoteze, inferențe, analogii, comparații și alte operații cognitive și 

metacognitive. » (ib.) 

                                                           
12 Perrenoud, Ph. (2002). D'une métaphore à l'autre : transférer ou mobiliser ses connaissances ? In Dolz 
J., Ollagnier E., Éds , op. cit. 

http://www.unige.ch/fapse/publications-ssed/index.php/download_file/view/169/178/
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Cu toate aceste avantaje ale metaforei mobilizării, rămân câteva probleme deschise. În primul rând, 
această ”alchimie rămâne încă în mare măsură o terra incognita.” (Le Boterf, 1994). Subiectul competent 

își mobilizează resursele în mod conștient și în timp util. Dar nu se dezvoltă ideea unei mobilizări polivalente 

(Perrenoud). 
c. Linda Allal-dimensiunile unei competențe 
Cercetătoarea de origine americană Linda Allal constată că încercările de abordare a termenului de 

competență în plan educațional (Rey, 1996; Perrnoud, 1997) încep cu o distanțare față de semnificația 

atribuită termenului de competență lingvistică de către N. Chomsky (1957). Aceasta este un potențial 

biologic, inerent ființei umane, ea se constituie dintr-un ansamblu de reguli care-i permit individului să 
genereze o infinitate de produse de limbaj (performanțe) (Allal, 2002).13 

Autoarea aduce în discuție definiția termenului de competență de către Gillet (1991). În viziunea lui 
Gillet, o competență este « un sistem de cunoștințe, conceptuale și procedurale, organizate în scheme 

operatorii și care permit intenției unei familii de situații, identificarea unei sarcini-problemă și rezolvarea sa 

printr-o acțiune eficace. »(Gillet, 1991, p. 69, apud op. cit.) Analiza definiției permite punerea în evidență 
a unei structuri care se regăseșete în majoritatea definițiilor date de cercetători în domeniul științelor 

educației: a) are în vedere un sistem de cunoștințe; b) se aplică unei familii de situații; c) este orientată 
către o anumită finalitate (Allal) .  

 În opoziție cu noțiunea de competență, Gillet și colegii săi au pus noțiunea de capacitate, care are 
un caracter transversal, dincolo competențele unei discipline sau unei profesii: capacitatea de a trata 

informația, de a selecționa datele, de a distinge esențialul, de organiza un raționament (ib.).  
Abordarea conceptuală a Lindei Allal are la bază două abordări: una a ”cogniției situate” (Brown, 

Collins & Duguid, 1991) și, pe de altă parte, domeniul și demersurile generale de rezolvare a problemelor 

(Perkins & Salomon, 1989) (op. cit.). Pe aceste fundamente, autoarea de la Geneva a propus următoarea 
definiție a noțiunii de competență: ”o rețea integrată și funcțională consituită din componente cognitive, 

afective, sociale, senziomotorii [și metacognitive], susceptibile de a fi mobilizate în acțiuni finalizate față de 

o familie de situații”.  
Linda Allal a propus o reţea de componente (dimensiuni) care intervin într-o competenţă : cognitive, 

afective, sociale, senzorio-motorii și metacognitive (Allal, 2002).  
 

Componentele unei competenţe 
Componente cognitive: 

 Cunoştinţe 
 Declarative- reguli, fapte, legi, principii (cunoştinţe) ; 

 Procedurale (priceperi- savoir-faire) ; 
 Condiţionale (contextuale), care permit subiectului să aleagă într-un anumit 

moment o anumită strategie, un anumit demers, de a se angaja într-o anumită 
acţiune (M.A. Broyon, 2001). Aceste cunoştinţe sunt responsabile de transferul 

învăţării (Tardif, 1992).  
 Metacunoştinţe şi reglări metacognitive. 

Componente afective: 

Atitudini, motivaţii … 

Componente sociale : 
Interacţiuni, concertări… 

Componente senzorio-motorii : 

Coordonaări gestuale… 

                                                           
13 Allal, L. (2002). Acquisition et évaluation des compétences en situation scolaire.In Dolz J., Ollagnier E., 

Éds , op. cit. 
 

http://www.unige.ch/fapse/publications-ssed/index.php/download_file/view/110/178/
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Tabelul 1. Dimensiunile competenţei, L. Alal, în Dolz J., Ollagnier E., Éds , op. cit.) 
Competența corespunde ”unui continuum constituit din diverse nivele de complexitate și de 

eficacitate, mai degrabă decât de un palier de excelență care este sau nu este atins.” (op. cit.) 
O competenţă « se construieşte întotdeauna prin intermediul unei învăţări  <în situaţie> ceea ce 

implică aproprierea nu numai a cunoştinţelor şi abilităţilor (savoir-faire), ci, de asemenea, a modurilor de 

interacţiune şi a instrumentelor valorizate în contextul problemei. » (Allal) Punerea în aplicare a unei 

competenţe este posibilă numai dacă cunoştinţele declarative,  procedurale (savoirs-faire) şi condiţionale 
sunt organizate, ierarhizate şi  integrate  într-o manieră sinergică în diverse situaţii practice. 

 

d. Philippe Jonnaert & colaboratorii- O abordare situațională a unei competențe 
 Fiind considerată o noțiune cu o definiție întotdeauna provizorie, ar fi mai util să punem în evidență 

elementele constitutive ale noțiunii de competență (Jonnaert, Ettayebi & Defise, 2009) 14: 
 O competență este asociată unei situații, unei familii de situații; 

 Implică o diversitate de resurse;  

 Construcția unei competențe presupune un tratament finalizat și socialmente acceptabil al 

situației; 

 Competența rezultă din procesul dinamic și constructiv al tratării situației; 

 O competență nu este predictibilă și nu poate fi definită a priori. 
Francisco Varella (1946-2001) a încercat să sintetizeze și să depășească opoziția dintre cognitivism și 

conexionism prin conceptul de enaction (din engleză to enact, care înseamnă a suscita, a emerge, a 
surveni), care are în vedere interacțiunea dintre organism și mediul său înconjurător. Alături de Varella, 

conceptul a fost dezvoltat de către Evan Thompson și Eleanor Rosch 15.  
Jonnaert, Ettayebi & Defise (2009) analizează conceptul de competență dintr-o triplă logică: a acțiunii 

în situație ; a logicii curriculare și cea a învățării (op. cit.). În acest context al discursului nostru, vom 
prezenta, mai ales, logica acțiunii în situație.  Autorii canadieni citează o cercetare americană realizată în 

intervalul 1980-2004 privind predarea eficientă a științelor exacte. Rezultatele au demonstrat că un grad 

mai mare de eficiență l-au avut strategiile de contextualizare a conținuturilor (enhanced context 
strategies)(cu o valoare de 1.48), urmate de cele de tip colaborativ (collaborative learning strategies) (0.95) 
16.  

Această abordare situată implică o familie de situații prescrise în profilul de formare și care au un 

caracter complex și pluridisciplinar (Jonnaert, Ettayebi , Defise, op. cit.). Situațiile reprezintă «sursa și 

criteriul » competențelor (Jonnaert, 2002). 
Din perspectiva enacțiunii, un modus vivendi între persoană și lumea sa se construiește în acțiune și 

într-o dinamică situațională. Cogniția va fi rezultatul interacțiunii dintre Persoană, Acțiunea sa, într-o anume  
Situație, trei elemente care formează un tot, sistemul PAS (Masciotra ,Morel & Ruiz, 2012).17 Pe această 

bază, autorii citați au construit modelul ASCAR: acțiune, situație, cunoștințe, atitudini și resurse (ib.). Poetul 

                                                           
14 Jonnaert, Ph., Ettayebi, M.& Defise, R. (2009). Curriculum et compétences. Un cadre opérationnel. 
Bruxelles: De   Boeck Université.  
15 Thompson, E. (2010). Mind in life:Biology, phenomenology, and the sciences of mind . Harvard 
University Press; Varela, F. J., Thompson, E. & Rosch, E. (1992). The embodied mind: Cognitive science 
and human experience. MIT Press; Varela, F. J., Thomson, E. & Rosch, E. (1993). L’inscription corporelle 
de l’esprit. Sciences Cognitives et expérience humaine. Paris : Seuil. 
16 Schroeder, C. M., Scott, T. P.,  Tolson, H., Huang, T.-Y. & Lee, Y.-H. (2007). A Meta-Analysis of 
National Research: Effects of Teaching Strategies on Student Achievement in Science in the United 
States. JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, VOL. 44, NO. 10, PP. 1436–1460 (2007) DOI 

10.1002/tea.20212 
17 Masciotra ,M., Morel,D. & Ruiz,J. (2012). Transmettre le savoir technique ou développer l’action : une 

approche de l’énaction et la méthode ASCAR en ETP. Educ Ther Patient/Ther Patient Educ 2012; 4(1): 1-
10, DOI: 10.1051/tpe/2011115. 

https://www.lecteurs.com/auteur/philippe-jonnaert/3077784
https://en.wikipedia.org/wiki/Evan_Thompson
https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Rosch
http://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2012_03.dir/pdf3okBxYPBXw.pdf
http://books.google.com/books?id=QY4RoH2z5DoC&printsec=frontcover#v=snippet&q=We%20propose%20as%20a%20%20name%20the%20term%20%20enactive&f=false
http://books.google.com/books?id=QY4RoH2z5DoC&printsec=frontcover#v=snippet&q=We%20propose%20as%20a%20%20name%20the%20term%20%20enactive&f=false
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spaniol Antonio Machado sublinia, în acest sens, că pentru un călător nu există un drum (predestinat), de 
fapt, drumul se face mergând. 

 
Figura 4. Conceptul de competență dintr-o triplă logică, 2009   

  

Pe această bază, Jonnaert și colaboratorii săi au elaborat modelul MTCS, modelul tratării competente 
a unei situații, care este un instrument curricular menit a asigura trecerea de la obiecte curriculare la 

elemente de învățare (Jonnaert, Dir., 2010).18 MTCS se organizează în jurul a patru cadre : un cadru 
situațional, un cadru al acțiunilor, un cadru al resurselor și un cadru al evaluării (op. cit.). 

  
Figura 5. Interdependența între cele 4 cadre ale  MTCS, Jonnaert,  Barrette , Masciotra  & Yaya, 2006 

Această abordare în situație trebuie să conducă la formarea unui individ care acționează competent. 

Acțiunea competentă se sprijină pe mai multe elemente : înțelegerea situației ; percepția scopurilor propriei 
acțiuni ; are ca efect tratarea situației ; sa possibilité d’entrer dans la situation avec ce qu’elle est et son 
déjà-là; posibilitatea de a utiliza o pluralitate de resurse, de a le adapta și de a construi noi resurse ; 

posibilitatea de a reflecta asupra acțiunii sale, de a o valida și conceptualiza ; posibilitatea de a adapta 
toate construcțiile rezultate dintr-o situație sau dintr-o clasă de situații (Jonnaert, Barrette ,Masciotra & 

                                                           
18 Jonnaert, Ph. (Dir.)( 2010). Approche par situations – Matrice du traitement compétent d’une situation. 

Cahiers de la CUDC, (1010) 5, numéro thématique,  http://www.researchgate.net/publication/264971440,  
DOI: 10.13140/2.1.4195.5201. 

Cadrul 
situațional 

Cadrul 
acțiunilor 

Cadrul Cadrul 
evaluării 

http://www.researchgate.net/publication/264971440


 

20 
 

Yaya, 2006).19 

 

 
Figura 6. Rețeaua conceptuală a noțiunii de competență, Jonnaert, Ettayebi & Defise, 2009 

 Experiența în acțiune este „motorul dezvoltării unei persoane și a tuturor dimensiunilor sale.’’ 
(Masciotra, 2010).20 

 
e. Încercări de clarificări conceptuale 

 Definirea conceptului de competenţă este o misiune dificilă, sunt autori care vorbesc , în acest caz, 
de un „concept vag” (Ruano-Bordalan, 1998), un adevărat “Ali Baba conceptual” (Crahay, 2006) în care se 

regăsesc elemente disparate, căi contradictorii (Gérald Boutin, 2004).  

C. Delory (2002, p. 23-24) propunea următoarea definiţie: « competenţa este un ansamblu integrat 

                                                           
19 Jonnaert, Ph., Barrette ,J., Masciotra ,D. & Yaya, M. (2006). La compétence comme organisateur des 
programmes de formation revisitée, ou la nécessité de passer de ce concept à celui de « l’agir compétent 
». Genève : Bureau international de l’éducation, BIE / UNESCO, Publication de l’Observatoire des Réformes 

en Éducation, Université du Québec à Montréal. 
20 Masciotra, D. (2010). L’expérience en action : la clé d’une approche dite située, În Domenico 
Masciotra, Fidèle Medzo et Philippe Jonnaert (Dir.). Vers une approche située en éducation. Réflexions, 
pratiques, recherches et standards. Cahiers scientifiques de l'ACFAS, Cahiers 111 
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de cunoştinţe,deprinderi şi atitudini care permite subiectului, în faţa unei categorii de situaţii, de a se 
adapta, de a rezolva probleme şi de a realiza proiecte. »  

Competența este o „totalitate complexă şi mişcătoare (mouvante), dar structurantă, operatorie...” 

(Malglaive, 1990). Competențele sunt „scheme operatorii”, care permit „identificarea unei sarcini-problemă 
şi rezolvarea sa printr-o acţiune eficace” (Gillet, 1991); „sinergia, orchestrarea resurselor cognitive şi 

afective diverse pentru a înfrunta un ansamblu de situaţii care prezintă analogii de structură.”(Perrenoud, 
1996, apud Boudouin, 2002)21 

 

f. Competențele cheie 
Educația de tip postmodern trebuie să facă față unor multiple provocări ale lumii actuale. De 

asemenea, dimensiunea prospectivă a educației conduce la întrebări dificile privind educația generațiilor 
actuale din perspectiva transformărilor din lumea de mâine, cărora oamenii trebuie să le față. 

Altfel spus, care sunt competențele cheie pe care un viitor adult va trebui să le aibă formate? Consiliul 

european de la Lisabona (2000) a recunoscut că Europa are anumite dificultăți în a se adapta procesului 
de mondializare și a trece la o economie a cunoașterii. De aceea, a sugerat că este nesar să se adopte un 

cadru european al competențelor de bază pentru educația și formarea de-a lungul vieții. 
Cadrul de referință european al competenţelor-cheie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii a fost 

definit şi adoptat în 2006.22 Cadrul identifică opt competenţe-cheie şi teme transversale, ce combină 
cunoştinţe, competenţe şi atitudini considerate necesare pentru dezvoltarea şi împlinirea personală, pentru 

cetăţenia activă, incluziunea socială şi accesul pe piaţa muncii. 

Cele opt competențe-cheie sunt următoarele:  
 1. Comunicarea într-o limbă maternă : abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, 

sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă. 

 2. Comunicarea într-o limbă străină : ca mai sus, dar include și abilitățile de mediere (adică 

rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală. 
 3. Competența matematică, științifică și tehnologică : buna stăpânire a aritmeticii, o înțelegere a 

lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde 

nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea). 

 4. Competența digitală : utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și 

comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare. 
 5. A învăța să înveți : abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual, fie în 

grupuri. 

 6. Competențe sociale și civice : abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la viața 

socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales în societățile din ce în 
ce mai variate. 

 7. Spirit de inițiativă și antreprenoriat : abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, 

inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte. 
 8. Sensibilizare și exprimare culturală : abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative a 

ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele vizuale 

și ale spectacolului. 

În 2009, U.E. a convenit asupra unui nou program strategic pentru cooperarea europeană în domeniul 
educației și formării profesionale până în 2020.23 Acesta a înlocuit programul anterior ET 2010. 

                                                           
21 Boudouin, J.-M. (2002). La competence et le thème de l`activité: vers une nouvelle conceptualization 
didactique de la formation. In J. Dolz, E. Ollagnier (eds), op. cit. 
22 Recomandarea 2006/962/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 

competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții (JO L 394, 30.12.2006, pp. 10-18), http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11090&from=RO 
23 Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în 
domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”) (2009/C 119/02). Cooperarea europeană în 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/AUTO/?uri=celex:32006H0962


 

22 
 

”A regândi educația-A investi în competențele pentru rezultate socioeconomice mai bune” 
 Acesta este titlul unui document al UE (2012)24, care face din educație și competențe un ”atu 
strategic determinant” al creșterii economice, al productivității, al inovării (UE, 2012, p.2). Principalele 

direcții strategice au în vedere:  dezvoltarea competențelor cheie necesare pentru secolul XXI (dezvoltarea 
competențelor transversale; dezvoltarea competențelor antreprenoriale; o cerere crescândă de competențe 

științifice și tehnice; formarea competențelor de bază; ameliorarea învățării limbilor străine; ), îmbunătățirea 

calității competențelor profesionale; ameliorarea achizițiilor, evaluarea și recunoașterea proceselor de 
învățare; a exploata potențialul TIC și a resurselor educative libere care să sprijine învățarea eficientă. 

 
 

 
 

Figura 8. Cadrele globale ale educației în secolul XXI,  

Fadel Ch., Bialik M. & Trilling B., 2015, Four-dimensional education, The Center for Curriculum 
Redesign, Boston, p. 43 

  
II.3. Relația dintre educație și dezvoltarea socio-economică 

Analiza complexă a dezvoltării social-economice a lumii contemporane pune în evidenţă o schimbare 
semnificativă: s-a trecut de la viziunea ce presupunea ca un prealabil creşterea economică la înţelegerea 

dezvoltării ca un proces integrat, multirelaţional, „angajând ansamblul tuturor aspectelor vieţii unei colectivităţi, 

relaţiile sale cu exteriorul şi conştiinţa de sine”.25 Elementul cel mai important al acestei noi paradigme îl 
constituie faptul că dezvoltarea trebuie proiectată şi realizată la scara umanului, urmărind promovarea „fiinţei 

                                                           
domeniul educației și formării profesionale (ET 2020). http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0016&from=RO 
24 COM (2012) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU 
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS. Repenser l'éducation - 
Investir dans les compétences pour de meilleurs résultats socioéconomiques, Strasbourg, le 20.11.2012 
25  UNESCO, 1977, Comprendre pour agir, PUF, Paris, p. 88 



 
 

23 
 

umane totale în inserţia sa socială şi în împlinirea individuală atât pe plan spiritual şi moral, ca şi material” (ib., 
p. 21). Douglas J. Aitken remarca, în acest sens că educaţia a devenit „un factor crucial pentru supravieţuirea 

omului”.26 Trăim într-o epocă în care resursele umane (inteligenţa, creativitatea, adaptabilitatea) au trecut pe 

prim plan, devenind resursele cheie ale unei dezvoltări care integrează diferitele sale dimensiuni – pacea, 
economia, mediul înconjurător, justiţia socială şi democraţia.27 Tot mai mult s-a înţeles ideea că „dezvoltarea 

trece prin educaţie şi cultură şi că deziderabilul poate deveni realitate socio-educaţională numai în măsura în 
care toţi membrii unei colectivităţi umane şi-l însuşesc ca perspectivă şi ca program de lucru”. (G. Văideanu, 

1988, p. 7) 

Dintr-un factor reactiv al dezvoltării, educaţia a devenit proactiv. Aceasta deoarece, tot mai mult, s-a 
accentuat caracterul prospectiv al educaţiei, chemată „să pregătească oamenii pentru tipuri de societate care 

încă nu există”. 28 Pe de altă parte, societatea – prin diferite mecanisme de feedback integrează sau respinge 
produsele oferite de educaţie. 

Decalajul în domeniul educaţiei are un caracter fundamental în menţinerea şi accentuarea decalajelor dintre 

dezvoltarea socio-economică a diferitelor ţări. Atenţia acordată factorului uman are o explicaţie complexă: a) 
este legată de „dezamăgirea creată în jurul reţelei tehnologice” (Botkin J. ş.a., 1981, p. 19);    b) în lista 

problemelor globale se includ tot mai mult probleme cu caracter social, cultural sau politic; c) „elementul uman 
este încorporat treptat în căutarea noilor indicatori sociali şi a criteriilor pentru verificarea şi aprecierea 

importanţei problemelor globale” (ib., p. 21); investiţia în inteligenţă şi creativitate este cea mai rentabilă pe 
termen lung (Văideanu). 

Relaţia dintre educaţie şi dezvoltare are un dublu sens: „măsura în care educaţia contribuie la dezvoltarea 

social-economică, relevanţa socială a calificărilor oferite de învăţământ pe diferite trepte de şcolarizare; b) 
gradul în care dezvoltarea social-economică implică schimbări şi adaptări în educaţie, capacitatea de 

receptivitate şi flexibilitate a sistemului şcolar în raport cu direcţiile şi ritmurile dezvoltării sociale”. 29 Din 
perspectivă cibernetică, rezultă că sistemul de învăţământ nu numai că reflectă principalele trăsături ale 

macrosocialului, dar – ca subsistem al sistemului social global – trebuie să perceapă exigenţele sistemului social 

(prezente, dar mai ales viitoare), să le operaţionalizeze în termeni educaţionali şi să stabilească direcţii concrete 
de acţiune în acest sens. 

În analiza relaţiei educaţie-dezvoltare se fac uneori greşeli: a) se pune în evidenţă mai ales funcţionarea 
eficientă a învăţământului, neglijându-se „specificitatea sa de transmiţător cultural, de modelator al unor 

anumite tipuri de conştiinţă a valorizării, a acţiunii sociale şi a relaţionării interindividuale” (ib., p. 18); b) o 
asemenea viziune sistemică ar putea conduce în plan teoretic, dar şi practic (ca în cazul socialismului) la o 

masificare şi la neglijarea dimensiunii individuale, a ceea ce-l diferenţiază pe un individ de altul (de aici şi o 

anume frumuseţe a socialului); c) privită ca subsistem al sistemului social global; se pierde din vedere logica 
proprie a acţiunii educaţionale. 

Punerea în discuţie a unui mod de a concepe şi realiza educaţia nu trebuie să conducă la ideea unei crize 
mondiale a educaţiei (Ph. Coombs), la deşcolarizarea societăţii, deci la desfiinţarea şcolii ca instituţie (Ivan 

Illich). Educaţia singură nu poate modela viitorul, dar sporeşte şansele de a apropia cât mai mult viitorul de 

aspiraţiile şi trebuinţele oamenilor (G. Văideanu). La acest început de mileniu şcoala rămâne „structura 
fundamentală pentru formarea tineretului”, dar trebuie să evolueze în legătură cu structura şi dinamica 

societăţii (Rassekh, Văideanu, 1987)30. În acest efort de proiectare a locului şi rolului şcolii în dinamica 
sistemului social, abordarea sistemică, gândirea în termenii complexităţii trebuie să fie prezente. 

 

 
 

                                                           
26  UNESCO, 1991, Rapport mondial sur l'éducation, Paris, p. 19. 
27  UNESCO, 1995, Stratégie  à moyen terme 1996-2001, Paris, p. 15. 
28 Faure E. et al., 1974, A învăţa să fii, EDP, Bucureşti, p.54.  
29 Vlăsceanu L.,coord., 1981, Învăţământ, producţie, cercetare,EDP, Buc.,p. 18. 
30  Rassekh S., Văideanu G., 1987, Les contenus de l`éducation, UNESCO, Paris, p.15. 
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III.ELEMENTE PENTRU O FILOSOFIE A EGALITĂȚII 

3.1. Mitul peșterii sau educația întru valori31 
 Viaţa omului se desfăşoară, chiar din momentul Genezei, sub semnul dialecticii dintre lumină şi 

întuneric. Un exemplu semnificativ al acestui joc du-te – vino este tocmai mitul peşterii din dialogul lui 
Platon, Republica. 
 Ca de obicei, Socrate istoriseşte, în maniera-i caracteristică, o poveste, iar Glaucon este cel care 

„dă glas uimirii ce-l aduce pe calea înţelegerii.”32 Firul narativ al mitului este, pe scurt, următorul: 
a) Să ne imaginăm, spune Socrate, un grup de oameni care trăiau legaţi într-o peşteră, aceştia 

neputând privi decât înainte. Pe peretele din faţa lor ei vedeau doar umbrele unor obiecte, ale unor fiinţe 
care sunt proiectate din spate cu ajutorul unui foc. Datorită condiţiei lor existenţiale, oamenii ar putea lua 

drept adevăr tocmai umbrele lucrurilor (515 c).33 
b) Cum ar putea avea loc eliberarea oamenilor „din lanţuri şi vindecarea de lipsa lor de minte” 

?(515 d) Dacă unul dintre locuitorii peşterii s-ar pomeni dezlegat şi silit să privească spre lumină, el ar 

resimţi „tot felul de dureri”, iar din pricina „strălucirii focului n-ar putea privi obiectele”, cărora nu le văzuse 
înainte decât umbrele lor (ib.). El s-ar afla însă „mult mai aproape de fiinţare” şi ar vedea mai conform cu 

adevărul, atingând un grad sporit al ne-ascunsului (al dezvăluitului). 
c) Cel eliberat de lanţuri va fi  dus cu forţa pe suişul abrupt al peşterii şi scos afară la lumina 

soarelui. Şi de această dată individul eliberat ar avea nevoie de un anumit timp pentru a se obişnui treptat 

cu noua imagine care i se arată ochilor. Ar înţelege, în finalul acestui efort, rolul soarelui în lumea vizibilă, 
el fiind răspunzător şi de imaginile văzute de el în peşteră (516 c). În acest moment al vieţii sale s-ar putea 

considera fericit, spune Platon, şi i-ar putea privi cu milă pe semenii săi.  
d) Dacă cel eliberat s-ar putea întoarce în peşteră şi le-ar povesti oamenilor ceea ce a văzut afară, 

ei nu numai că nu l-ar crede, dar dacă ar încerca să-i elibereze, aceştia s-ar putea să-l şi omoare pe 
eliberator. Acest moment este o aluzie directă la condamnarea nedreaptă a lui Socrate de către tiranii 

spartani care ocupaseră temporar Atena. Iată ce poate păţi uneori Magistrul ! 

Tot Socrate va încerca să ne dezvăluie şi simbolistica acestui mit.34 Poate unii cititori ai acestor 
rânduri s-ar putea întreba de ce atâta filosofie în deschiderea unei lucrări introductive în  pedagogie? 

Motivul principal rezidă în însăşi structura şi tematica mitului. Povestea lui Socrate începe cu trimiterea 
expresă la educaţie / formare (παιδεια- paideia) şi la lipsa de educaţie (απαιδενσια- apaidensia) (514 a). 

Un cuvânt care apare în mai multe contexte şi cu mai multe nuanţe este cel de adevăr. Cu el 

intrăm în „corola de minuni” a filosofiei greceşti şi, până la urmă, în istoria gândului filosofic cel mai pur. 
Grecii foloseau pentru a exprima starea de adevăr termenul de αλήθεια (alétheia), un cuvânt compus 

dintr-o particulă care sugerează lipsa a ceva (a) şi o rădăcină. Heidegger va evidenţia faptul că rădăcina 
cuvântului avea două accepţiuni în limbajul grec: λήθεια (létheia), derivat de la λανθανειν (lanthánein), 

care însemna „a fi ascuns” şi ληθη (léthe), cu sensul de „uitare”. Cele două accepţiuni se întrepătrund şi 

a-létheia are sensul de dez-văluire (Ent-bergen, în germană), va spune Heidegger (1954). Povestea din 
mit reprezintă un adevărat traseu iniţiatic şi care se confundă cu o desfăşurare a gradelor adjectivului 

„neascuns” (alethés): alethés (gradul pozitiv, la nivelul umbrelor); alesthésteron (gradul comparativ, „mai 
ascuns” la nivelul lucrurilor din peşteră) şi alesthéstaton (gradul superlativ, „neascunsul suprem”, la nivelul 

lucrurilor din afara peşterii). 
Adevărul „heliologic” va fi smuls printr-o luptă pe viaţă şi pe moarte, plecând de la adevărul 

„speologic” şi de la „starea- de- ascundere”. În momentul unei adevărate „iluminări”, al surprinderii esenţei 

                                                           
31 Sinteză după Stanciu M., 2003, Introducere în pedagogie, Editura ”Ion Ionescu de la Brad” Iași. 
32 Heidegger M., 1988, “Doctrina lui Platon despre adevăr” în Repere pe drumul gândirii (traducere şi 
note introductive Thomas Kleininger şi Gabriel Liiceanu), Ed. Politică, Bucureşti, p. 168. Acest studiu îl 

considerăm întemeietor şi pentru aceste gânduri introductive. 
33 Folosim atât traducerea din volumul Platon, Opere, vol.V, EŞE, Bucureşti, 1986, precum şi traducerea şi 
interpretarea lui Heidegger.  

34 Pe care noi o vom descifra cu ajutorul lui Martin Heidegger şi al filosofului român Anton Dumitriu 
(Alétheia. Încercare asupra ideii de adevăr în Grecia antică, Ed. Eminescu, Bucureşti, 1984). 
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adevărului au loc schimbări semnificative în sufletul oamenilor care păşesc pe acest drum dificil al 
cunoaşterii. Are loc, se spune în traducerea românească a mitului, o adevărată „răsucire”, o întoarcere 

spre lumina adevărată (518 d). Această  „răsucire” nu este altceva decât formarea (paideia) individului. 

Puterea de evocare a acestui mit nu provine din contraponderea dintre spaţiul închis al peşterii şi 
cea a deschisului specifică spaţiului exterior. Dimpotrivă, pentru Platon, „forţa de simbolizare a mitului se 

concentrează în rolul pe care-l joacă focul, strălucirea focului şi umbrele, luminozitatea zilei, lumina 
soarelui şi soarele. Toate rezidă în strălucirea a ceea ce apare şi în felul în care putinţa de a vedea devine 

posibilă.” (Heidegger, op. cit., pp. 189-190) 

Mitul se concentrează asupra sursei de lumină- strălucirea pură-, care în mit provine de la Soare, 
iar la nivelul reflexiei din Іδεα (Idéa) platonică. Soarele este „imaginea” acelui ceva ce face vizibil toate 

Ideile, este Ideea tuturor Ideilor (sinonimă cu „Ideea Binelui”, va spune Heidegger, p. 181, cu Dumnezeu, 
am considera noi). Meditaţia are drept obiect  Іδεα. Ideea este „strălucirea pură” (în sensul expresiei 

„soarele străluceşte”), este ceea ce „emană strălucire”. „Esenţa ideii rezidă în putinţa de a emana 

strălucire, în putinţa de a face vizibil.”(ib., p. 190) 
Paideia şi alétheia sunt interdependente. „Esenţa formării îşi află temeiul în esenţa adevărului”(ib., 

p. 187), pe baza „supremului ascuns”. Paideia  are în vedere „reorientarea omului în întregul său” (ib., 
p.184). 

Un ultim aspect pe care vrem să-l evidenţiem este faptul că a educa înseamnă a da un sens. Unul 
dintre mesajele pe care ni le trimite peste timp Socrate este acela că fiecare individ trebuie să aibă în mână 

instrumentul sensului pentru a se deschide cunoaşterii 35, valabil atât pentru discipol, cât şi pentru 

magistru. Fiecare individ este prizonierul unui sens (ib., p. 60). Fiecare elev trebuie ajutat pentru a accede 
la sens; pentru a reuşi, el trebuie învăţat <cum să facă> (ib., p.71). Îi revine dascălului misiunea de a face 

să emeargă sensul actului educativ, astfel încât elevul să se angajeze, printr-un efort individual, pe acest 
drum al modelării întru uman. 

Am fixat câteva repere ale mitului: Adevăr, Paideia, Ideea (Eidos). Am înţeles că ele nu sunt 

posibile decât prin eliberarea oamenilor din lanţuri . Mai adăugăm un element semnificativ al mitului: 
Libertatea. Tot acest demers paideutic (în esenţa sa) are drept finalitate „suişul sufletului către locul 

inteligibilului”, care este domeniul Binelui. Astfel oamenii vor ajunge să contemple „adevărul despre cele 
frumoase, drepte şi bune.” (s.n. M.S.) Să nu uităm că miza dialogului Republica este una politică. De 

aceea, Socrate va insista că o cetate poate dura doar „în stare de trezie, iar nu de vis”, aşa cum sunt 
întemeiate majoritatea cetăţilor. Oamenii se luptă „unii cu alţii pentru nişte umbre”(520 c-d)! 

Ce sunt Adevărul, Educaţia, Libertatea, Frumosul, Dreptatea, Binele ş.a. Ele sunt valorile care-i 

vor orienta drumul individului prin Labirintul vieţii. Şi care vor asigura unei Cetăţi o temelie durabilă. 
Educaţia întru valori, în spiritul lui Noica, înseamnă o închidere care se deschide. 

 
3.2. Preliminarii filosofice ale ideii de egalitate  

Idealul de egalitate s-a născut ca o cerinţă a dreptului natural.36  ” Legea naturală sau legea 

naturii (latină lex naturalis ) este lege al cărei conținut derivă în mod natural din natura umană sau din 
natura fizică și, prin urmare, are valabilitate universală. În jurisprudența dreptului natural, conținutul 

dreptului pozitiv creat de om este legat de dreptul natural și își obține autoritatea cel puțin parțial din 
conformitatea cu standardele morale obiective. Teoria dreptului natural încearcă să definească o „lege 

superioară” pe baza unei înțelegeri universale că anumite alegeri în viața umană sunt bune sau rele sau 

că anumite acțiuni umane sunt corecte sau greșite.”37 
 Filosofia greacă a făcut distincția dintre ”natură” (physis) și ”lege”, ”obicei” sau ”convenție” (nomos) 

                                                           
35 La Garanderie A. de, 1997, Critique de la raison pédagogique, Nathan, Paris , p. 54 
36 Andrițoi Claudia, Egalitatea-un concept contestat, Annales Universitatis Apulensis, Series Jurisprudentia, 
nr. 10/2007. 
37 Natural law. (2018, November 13). New World Encyclopedia, . Retrieved December 26, 2020 
from https://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Natural_law&oldid=1015789. 
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provocată de om (ib.). Socrate, Platon și Aristotel au susținut existența ”dreptului natural” (dikaion 
physikon, latină ius naturale) ” constând în acele așteptări care, atunci când natura umană a fost luată în 
considerare, păreau rezonabile pentru ființele umane care coexistă într-o societate.” (ib.). Cel care a 

conturat bazele dreptului natural a fost marele filosof grec Aristotel (384-322 î. Hr.). În Retorica (1373b2-
8) a făcut distincția între legile ”particulare”, pe care fiecare popor și le-a stabilit, și o lege ”comună”, care 

funcționează în funcție de natură. Dreptul natural constituie fundamentul dreptului pozitiv, legile 

particulare adoptate într-o societate.38 
 Toma d`Aquino (1225-1274) va distinge cinci forme de guvernământ (Vasilos, 2013)39 : monarhia, 

oligarhia, aristocrația, democrația și o formă mixtă, rezultată din inersecția dintre aristocrație și 
democrație. Acestor forme de guvernământ le corespund legi diferențiate: legea eternă (lex aeterna), 

legea naturală (lex naturalis), legea umană (lex humana) și legea divină (lex divina). Spre deosebire de 
viziunea teologică a dreptului, Thomas Hobbes (1588-1679) va formula o teorie contractualistă socială a 

dreptului pozitiv. În Levithan Hobbes definește nouă legi ale naturii, una dintre acestea fiind cea a egalității 

omului. John Locke (1632-1704) este considerat un continuator al teoriei lui Hobbes privind teoria 
contractului social. Locke a revizuit contarctul social dintre suveran și poporul său, afirmând că dacă acesta 

va fi împotriva legii naturale și nu va proteja ”viața, libertatea și proprietatea”, oamenii au dreptul de a 
răsturna statul existent și să creeze unul nou (New World Encyclopedia). Făcând trimitere la Locke, 

Thomas Jefferson a afirmat drepturile inalienabile ale omului (Viața, Libertatea și căutarea Fericirii) în 

Declarația de Independență a Statelor Unite (adoptată la 4 iulie 1776). 
 Odată cu Montesquieu (1689-1755) începe firul liberalismului (Simitopol, 2005),40 care nu mai 

pornește, asemenea lui Hobbes și Locke de la ”experimentul mental al condiţiei originare a omului, in 
starea de natură” (Simitopol, p.892). Montesquieu abandonează dreptul absolut al individului și pune 

bazele unui nou tip de limbaj, plecând de la filosofia clasică a lui Aristotel. Liberalismul său se exprimă 
prin principiul separării puterilor în stat și prin descrierea, în Despre Spiritul Legilor, a formelor de 

guvernământ. Prima formă de guvernământ este republica, care poate îmbrățișa două forme (democrația 

și aristocrația). A doua formă de guvernământ este monarhia și a treia despotismul.  Montesquieu a fost 
adeptul unei libertăți moderate, care să nu afecteze libertățile celor din jurul nostru. În cartea I, capitolul 

III, Montesquieu susține că ”legea în general este rațiunea omenească în măsura ân care ea guvernează 
toate popoarele de pe pământ, iar legile politice și civile ale fiecărui popor nu trebuie să fie decât cazuri 

particulare la care se aplică această rațiune omenească.”41 

 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) a trăit într-o perioadă de criză socială şi culturală în viaţa 
Franţei şi, de aceea, opera sa este tocmai expresia acestui timp al crizei, care va pregăti din punct de 

vedere spiritual revoluţia franceză din anul 1789. Ideile sale despre educaţie trebuie să fie corelate cu 
concepţia sa social-politică. În lucrarea Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității dintre oameni 
(1755)42 va emite ideea că "omul se naşte bun, dar societatea îl corupe; omul este născut liber, dar 

pretutindeni e în lanţuri". Rousseau descrie trecerea omului din starea naturală în starea socială. Va sesiza 
asupra caracterului contradictoriu al progresului social. Izvorul inegalității, opinează filosoful, este 

proprietatea privata. Ea nu exista în „stare naturală” și de aceea nu este justificată de legea naturală: 
„Primul om care, împrejmuind un teren, s-a încumetat sa spună: «acesta este al meu» și care a găsit 

oameni destul de proști ca să-l creadă, a fost adevăratul întemeietor al societății civile”. Proprietății private 

                                                           
38 Burns, T. (1998). ARISTOTLE AND NATURAL LAW. History of Political Thought, 19 (2), 142-166. Retrieved 

December 26, 2020, from http://www.jstor.org/stable/26217500.  
39 VASILOS, V., 2013, Teoria dreptului natural (Partea 1). In: Meridian Ingineresc, nr. 1, Universitatea 

Tehnică a Moldovei, pp. 86-95.  
40 Simitopol, A. (2005). De la limbajul absolutist la limbajul moderat: receptarea lui Montesquieu în 

România interbelică şi postcomunistă. Studia Politica: Romanian Political Science Review, 5(4), 891-901. 

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56307-8. 
41 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, 1964, Despre Spiritul Legilor, Ed. Științifică, București, p. 17. 
42 Rousseau, Jean-Jacques,1755, traducere S.Antoniu, Discurs asupra originii și fundamentelor inegalității 
dintre oameni, București, Editura Științifică, 1958. 
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i s-a adăugat dominația politică și, astfel, un sistem artificial de inegalități i-a orânduit pe oameni într-un 
raport de dependență reciprocă. Natura umană este reprimată, iar rațiunea determină individul să acționeze 

contrar pornirilor sale naturale. Ideile sale au avut un caracter vizionar, incomode pentru timpul său, care 

i-au adus autorului lor mari suferinţe. Ed. Claparède explică acest fapt prin aceea că Rousseau a scris opera 
sa "pentru un timp care nu sosise încă" şi care "cel mult, de-abia începe să se ivească."43  

Lucrarea sa fundamentală Emil sau despre educaţie (1762) este o operă de pedagogie 
prospectivă, care are ca punct de plecare copilăria ca realitate sui-generis. Această lucrare începe cu 

aserţiunea: "Totul este bun când iese din mâinile autorului lucrurilor, totul degenerează în mâinile 

omului."44 Întreaga lucrare poate fi considerată ca o "puternică reacţie faţă de sistemul educativ al epocii, 
ca o pledoarie plină de dragoste pentru asigurarea libertăţii de manifestare şi dezvoltare a omului în 

general şi a copilului în special."(ib., p. 174) Rousseau pledează pentru cunoaşterea copilului şi pentru 
respectarea particularităţilor acestuia. "Oameni fiţi umani, iată prima voastră datorie. Iubiţi copilăria, 

ocrotiţi-i jocurile, plăcerile, drăgăstoasele ei porniri." (ib., p. 57) 

Izvoarele educaţiei pot fi găsite în natură (dezvoltarea interioară a facultăţilor şi a organelor); la 
alţi oameni (dobândirea priceperii de a folosi această dezvoltare) şi în lucrurile care ne înconjoară. Deşi 

acordă o mare importanţă naturii, el va manifesta încredere în puterea educaţiei: "Plantele se transformă 
prin cultură, iar oamenii prin educaţie." (ib., p. 10) Copilul nu dobândeşte prin naştere tot ceea ce îi este 

necesar pentru viaţa de adult, de aceea, "tot ceea ce nu avem de la naştere şi ne va trebui când vom fi 
mari ne este dat prin educaţie." (ib., p. 11) Scopul educaţiei, va afirma Rousseau, nu era de a-l face pe 

individ "nici magistrat, nici soldat, nici preot, el va fi mai întâi om." (ib., p. 17) 

Lucrarea în ansamblul ei poate fi considerată un adevărat proiect educativ (F. Morandi, 2000), 
prin intermediul căreia Rousseau a vrut să ne ofere o imagine asupra modului cum va trebui educat un 

copil până la maturizarea sa. El va distinge mai multe etape, fiecare cu un specific al său.  
În continuarea acestor scurte considerații de ordin filosofic, credem că ar fi interesant să explicăm 

sloganul Revoluției franceze de la 1789: "Liberté, Égalité, Fraternité ". Acestea sunt o moștenire a ideilor 

Iluministe. Libertatea și Egalitatea oamenilor sunt stabilite ca principiu în articolul 1 din Declarația 
drepturilor omului și cetățeanului din 1789. În decembrie 1790 , într-un discurs adresat Adunării Naționale 

privind organizarea Gărzilor Naționale, Robespierre a propus ca următoarele cuvintele „Le Peuple Français” 
și „Liberté, Egalité, Fraternité” să fie inscripționate pe uniforme și pe steaguri, dar proiectul lui nu va fi 

aprobat. Din 1793, parizienii, imitați curând de locuitorii altor orașe, au pictat pe frontoanele caselor 
următoarele cuvinte: ”Unitatea, indivizibilitatea Republicii, libertate, egalitate sau moartea”. Ultima parte, 

asociată cu teroarea, va fi apoi ștersă. Motto-ul va fi înscris pe frontoanele instituțiilor publice la 14 iulie 

1880 și va apărea în Constituțiile din 1946 și 1958. Libertatea reprezintă unul dintre drepturile fundamentale 
ale oamenilor. Omul este condamnat al libertate, afirma filosoful francez Jean-Paul Sartre. Ea presupune 

libertatea de exprimare, mișcare, opinie și de asociere. Orice idee care nu este interzisă prin lege, este 
permisă. Egalitatea însemnă că legea este aceeași pentru toți și că fiecare cetățean are aceleași drepturi și 

îndatoriri. Fraternitatea a ideea cea mai originală a acestei triade. Este o datorie pe care o avem unul față 

de ceilalți semeni. Această conotație creștină este pusă la îndoială astăzi și unii preferă termenul de 
solidaritate. La aniversarea a 200 de ani de la Revoluție, în Franța au avut loc dezbateri asupra realizării 

practice a devizei Revoluției de la 1789. Libertatea, Egalitatea și Fraternitatea reprezintă valori 
fundamentale ale oamenilor. Nu întâmplător Articolul 1 din Declarația universală a drepturilor omului (1948) 

stipulează: ”Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Ei sunt înzestrați cu rațiune 

și conștiință și trebuie să acționeze unul față de celălalt într-un spirit de frăție.” 
Experții în filosofie politică vorbesc despre două concepte ale egalității de bază 45: ”valoare egală” 

și ”autoritate egală”. Prin primul concept înțelegem că fiecare individ are o valoare morală egală, că nu se 
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află sub autoritatea naturală a altcuiva. Adevărata autoritate egală o vom regăsi în noi înșine, irelevantă 

pentru a justificarea unei acțiuni legitime. Termenul de ”egalitate” (Gr. Isotes, Lat. Aequitas, aequalitas, Fr. 
égalité, Ger. Gleichheit) înseamnă „egal” și „în mod egal”, ce semnifică o relație calitativă. Vobim de 

persoane, obiecte, procese sau circumstanțe care au cel puțin o trăsătură comună. 46 
 

3.3. Egalitatea șanselor educaționale (Shields, Newman, Satz, 2017) 47 

Oportunitățile educaționale oferite copiilor trebuie să fie egale cel puțin din două motive principale: 
educația sporește șansele de success pe piața muncii și în cee ace privește formarea generală a individului; 

șansele de viață ale copiilor nu ar trebui să depindă de clasa socială, rasă și sex (Shields, Newman, Satz, 
2017). În acest context, autoarele citate mai sus aduc în discuție trei factori cheie: locul central al educației 

moderne și nenumăratele oportunități pe care le oferă; deficitul de oportunități de înaltă calitate pentru 
mulți copii; rolul critic al statului în furnizarea de oportunități educaționale. 

Valoarea educației în formarea oricărei persoane reprezintă o adevărată axiomă. Marii filosofi și 

pedagogi s-au pronunțat cu claritate în acest sens. Aducem doar câteva argumente relevante.48 Individul 
care se educă a fost comparat de către Jan Amos Comenius, pe rând, cu o tabula rasa, cu o ceară de sigiliu, 

cu o sămânţă şi cu o oglindă sferică. Filosoful german Immanuel Kant afirma că ”Omul nu poate deveni om 
decât prin educație”. Marele filosof și pedagog american John Dewey analiza educația dintr-o triplă 

perspectivă: a) Educaţia ca proces de creştere. În acest sens, educaţia presupune „acţiunea de a oferi 

condiţiile ce asigură creşterea sau adaptarea la viaţă, indiferent de vârstă.”(Dewey,1972,49 pp. 45-45) Acest 
efort educativ se explică prin imaturitatea individului, care are două trăsături principale: dependenţa 

copilului (ce implică interdependenţa) şi plasticitatea sa (ce are în vedere capacitatea de a învăţa din 
experienţă) (ib., pp. 38-41). Prin acest demers se urmăreşte, în aceeaşi măsură, „adaptarea mediului la 

propriile noastre activităţi, precum şi a activităţilor noastre la mediu.” (ib., p. 42) Finalitatea instruirii are în 
vedere „de a învăţa din viaţa însăşi şi de a realiza condiţia de viaţă în care totul să se înveţe...”( ib., p. 45) 

b) Educaţia ca proces de reconstrucţie a experienţei, „care se adaugă la înţelesul experienţei precedente şi 

care măreşte capacitatea de a dirija evoluţia experienţei care urmează.” (ib., p. 67) Această reconstrucţie 
se poate realiza la nivel personal şi social. c) Educaţia ca proces de cunoaştere. Criticând modul de 

desfăşurare a învăţământului tradiţional, Dewey va sublinia că gândirea sau reflecţia este „prin ea însăşi 
metoda experienţei educative.”(ib., p. 142) Punctul de plecare în acest demers îl constituie o situaţie 

empirică (acţiunile, faptele, evenimentele şi raporturile dintre lucruri), care vor fi abordate, la început, într-

o manieră de tipul încercării şi erorii. Principiile de bază ale acestui demers cognitiv au în vedere: poziţia 
activă a elevului; o problemă trebuie să devină „un stimul autentic pentru gândire”; „elevul posedă 

informaţia şi efectuează observaţiile necesare pentru a o trata”; responsabilitatea elevului în alegerea 
soluţiilor; oferirea de ocazii şi împrejurări favorabile pentru verificarea ideilor prin „punerea lor în aplicare, 

pentru a face ca semnificaţia lor să fie limpede şi pentru a descoperi pentru el însuşi autenticitatea lor.”(ib.) 
 Problematica rolului educației în formarea individului este abordată azi de către diferite instituții 

internaționale, la unele dintre acestea vom face referiri cu argumente în paginile următoare: UNESCO, 

OECD, Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, ș.a. 
Lipsa oportunităților educaționale de înaltă calitate (Shields, Newman, Satz, 2017) este evidențiată de 

alocările bugetare insufuciente, aspect pe care-l vom aborda în acest ghid. Autoarele citate argumentează 
ideea unei segregări de clasă și rasială privind accesul la o educație de calitate. Așa după cum vom evidenția 

prin date statistice, în România contemporană asistăm la un clivaj în ceea ce privește șansele de acces la 
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o educație de calitate a copiilor provenind din medii defavorizate. Anul 2020 a evidențiat mai clar aceste 
discrepanțe.  

Cert este că instituțiile abilitate ale statului trebuie să aibă în vedere alocarea resurselor financiare, 

umane și materiale necesare pentru a asigura condiții optime de desfășurare a procesului educațional în 
România. Datele statistice pe care le vom prezenta sunt argumente solide în acest sens. Considerăm că e 

nevoie de nouă filosofie a educație, o nouă politică educațională adaptate nevoilor societății românești și 
exigențelor societății de tip postmodern, la începutul secolului XXI. Asigurarea acestor condiții este esențială 

pentru dezvoltarea ”bazei sociale a respectului de sine” (Rawls, 1999).50 Copiii aflați în aceste condiții 

defavorizate suferă că nu sunt tratați ca având șanse egale de reușită din partea statului (Kozol, 1991, 
2005).51 Curtea Supremă a SUA a decis în Hotărârea Brown v. Board of Education (1954):”În aceste zile, 

este îndoielnic că se poate aștepta în mod rezonabil ca un copil să aibă succes în viață dacă i se refuză 
posibilitatea de a avea o educație.” (apud  Shields, Newman, Satz, 2017) De exemplu, în SUA la nivelul 

anului 2014, 42,6 % dintre elevii afro-americani din școlile publice au frecventat școli cu sărăcie ridicată, 

comparativ cu doar 7,6 % dintre elevii de culoare albă. National Equity Atlas, 202052 subliniază faptul că, 
în condițiile SUA, creșterea diversității este un atu extraordinar pe termen mediu. Până în 2045 demografii 

prefigurează că oamenii de culoare va fi majoritatea populației în SUA. ”Demontarea rasismului structural 
și promovarea echității - incluziune corectă și echitabilă - este deja un imperativ moral și economic urgent, 

care va crește în importanță doar pe măsură ce populația noastră va crește din ce în ce mai diversă.” 

 
Figura 9. Evoluția populației SUA pe rase și etnii (1980-2050), 

National Equity Atlas, 2020, https://nationalequityatlas.org/indicators/Race-ethnicity#/  

 
O oportunitate educațională reprezintă o relație între un agent sau un set de agenți și un obiectiv dorit, 

mediat de anumite obstacole surmontabile (Peter Westen, 1985)53 ” Oportunitățile educaționale sunt acele 
oportunități care urmăresc să permită indivizilor să dobândească cunoștințe și anumite abilități și să cultive 

anumite capacități. ” (Shields, Newman, Satz, 2017) De asemenea, statul trebuie să garanteze formal 
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șansele educaționale pentru toți copiii și tinerii dintr-o comunitate indeferent de rasă, clasa socio-

economică, religia și orientarea sexuală. Pe de altă parte, meritocrația trebuie să fie singurul criteriu care 
să stea la baza distribuirii bunurilor educaționale. Oportunitatea educațională în sine creează un merit (Satz, 

2007).54 John Rawls a dezvoltat o concepție pe care o numește Fair Equality of Opportunity (FEO) (Rawls, 
2001).55 O persoană are o șansă echitabilă când perspectivele sale de succes sunt în funcție de talentul 

nativ al persoanei și valorificarea acestui potențial și nu țin de clasa socială sau mediul din care provine. 

 
 

IV. ANALIZE CANTITATIVE PRIVIND ACCESUL LA EDUCAȚIE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 
IV.1. Strategia Europa 2020 

În anul 2010 Consiliul Europei adoptă Strategia Europa 2020. Dintre cei 8 indicatori principali, doi 
se refereau la educație (rata de abandon școlar și absolvirea învățământului terțiar).  

Europa 2020 este strategia UE pentru promovarea unei creşteri inteligente, durabile şi incluzive.  

UE a stabilit obiective ambiţioase care trebuie atinse până în 2020 în cinci domenii principale:  
 Ocuparea forţei de muncă – populaţia între 20 şi 64 de ani trebuie să fie angajată în proporţie 

de 75 %;  
 Inovaţia – 3 % din PIB-ul UE trebuie investit în cercetare şi dezvoltare ; 

 Schimbările climatice – trebuie atinse valorile ţintă „20/20/20‖ pentru climat/energie (inclusiv o 

creştere la 30% a reducerii emisiilor dacă este posibil);  
 Educaţia – cota celor care părăsesc şcoala de timpuriu trebuie să fie sub 10 % şi cel puţin 40 % 

din populaţia între 30 şi 34 de ani trebuie să fi absolvit studii de învăţământ terţiar sau studii 
echivalente;  

 Sărăcia – reducerea sărăciei prin obiectivul de a scoate cel puţin 20 de milioane de persoane din 
sărăcie şi excludere.  

Politica de coeziune oferă cadrul investiţional şi sistemul de aplicare de care este nevoie pentru 

realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. 
Ţinte:  

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20 – 64 ani, de la 69 % în prezent, la peste 75 %;  
 Alocarea a 3 % din PIB pentru cercetare-dezvoltare;  

 Rata abandonului şcolar timpuriu- maxim 10 % (cel puţin 40 % din tineri (30 – 34 ani) să fie 

absolvenţi de învăţământ terţiar);  
 20/20/20: reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20 % a ponderii 

energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20 % a eficienţei energetice, 
comparativ cu 1990;  

 Reducerea cu 25 % a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.  

 Iniţiativa: „Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă” (2010), care a fost 
concentrată pe patru acțiuni-cheie: 

a) O bună funcționare a piețelor forței de muncă; 
b) O forță de muncă mai competentă; 

c) O mai bună calitate a locurilor de muncă și a condițiilor de muncă; 
d) Politici mai puternice de promovare a creării de locuri de muncă și a cererii de forță de muncă. 

Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie) : 

 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin 
implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională;  

 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF): Cadrul Naţional al Calificărilor 
corelat cu EQF;  

                                                           
54 Satz D., 2007, “Equality, Adequacy, and Education for Citizenship”, Ethics, 117(4): 623–648. 

doi:10.1086/518805. 
55 Rawls J, 2001, Justice as Fairness: a Restatement, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi 
prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor cerute 

pentru angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii.  

Iniţiativa: „Tineretul în mişcare”. Linii de acţiune principale:  
• Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe – 

cheie şi excelenţă:  
 investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educaţie şi formare; asigurarea celui mai bun 

randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanţare;  

• consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu;  

• dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru 
planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, 

oportunităţi de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu 
potenţial de angajare;  

IV.2. Ponderea populației (15-64 ani) pe nivel de educație și sexe, la nivel național (2014-

2018)  
Tabelul 2. 

 
Ponderea populației de 15-64 de ani cu nivel de educație terțiară (ISCED 5-8) a evoluat astfel: 

2014: 13,5 % M, 14,8 % F; 2015-14,2 % M, 15,8 % F; 2016-14,2 % M, 16 % F; 2017-14,2 % M, 16,5 % 
F; 2018-14,3 % M, 16,7 % F. Remarcăm un trend ascendent în cazul ambelor sexe, cu un ușor avantaj 

pentru persoanele de sex feminin. 

 
IV.3. Ponderea populației de sex feminin (15-64 ani) pe nivele de educație, la nivel national și 

European (2014-2018) 
Tabelul 3. 

 

   
  

Dacă vom compara aceste rezultate cu media europeană, vom constata că, în ceea ce privește 

ponderea populației de sex feminin (15-64 ani) cu nivel de educație terțiară, România se situează sub 

nivelele europene: 2014-27,5 % UE, 14,8 % Rom; 2015-28,5 %/ 15,8 %; 2016-29,1 % / 16 %; 2017-30 
%/ / 16,5 %; 2018-30,8 % / 16,7 %. Constatăm că, din acest punct de vedere, România mai aare de 

parcurs mulți pași, pentru a se înscrie pe traiectoria unei societăți a cunoașterii. 
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IV.4. Ponderea populației de sex masculin (15-64 ani) pe nivele de educație, la nivel national 

și European (2014-2018) 
Tabelul 4. 

 

 
  

 

La fel este și ponderea populației de sex masculin (15-64 ani) cu nivel de educație terțiară, în 

comparație cu mediile de la nivelul UE: 2015-24,4 % UE, 13,5 % Rom; 2015-24,9 % / 14,2 %; 2016-25,4 
% / 14,2 %; 2017-25,9 % / 14,2 %; 2018-26,5 % /14,3 %. Se constată că trei ani la rând (2015, 2016 și 

2017) ponderea populației de sex masculin a fost de 14,2, cu o creștere de 0,1 în anul 2018. 
 

IV.5. Ponderea populației de sex feminin pe categorii de vârste și nivele de educație, la nivel 

national (2014-2018) 
Tabelul 5. 

 

   
În ceea ce privește evoluția ponderii populației de sex feminin cu nivel de educație ISCED 5-8 cu 

vârstă de 20-24 ani a fost următoarea: 2014-12,7 %; 2015-9,5%; 2016-8,3 %; 2017-9,4 %; 2018-8,7 %. 

Nu putem vorbi de o dinamică ascendentă și este nevoie de o politică coerentă în acest sens.  

 
IV.6. Ponderea populației de sex masculin pe categorii de vârste și nivele de educație, la nivel 

national (2014-2018) 
 

În ceea ce privește evoluția ponderii populației de sex masculin cu nivel de educație ISCED 5-8 cu 
vârstă de 20-24 ani a fost următoarea: 2014-9,3 %; 2015-6,3 %; 2016-5 %; 2017-5,8 %; 2018-5,7 %. 

Ponderea populației de sex masculin de 20-24 ani cu nivel de educație ISCED 5-8 este mai mică decât a 

celei de sex feminin.  
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Tabelul 6. 
 

 
IV.7. Ponderea populației în vârstă de 20-24 ani cu studii superioare 
(Eurostat, ultima actualizare 12.11.2020) 

Tabelul 7. 
 

 

UE - 27 țări (începând cu 2020) : : : : 34,2 33,7 

UE - 28 țări (2013-2020) : : : : 32,7 32,4 

Belgia 38,4 36,2 36,6 36,9 38,8 39,2 

Bulgaria 35,6 36,1 36,5 36,4 36,2 36,0 

Cehia 37,2 37,3 36,6 35,9 35,7 35,7(b) 

Danemarca 36,6 37,7 38,1 37,6 37,5 37,6 

Germania 27,3 28,4 29,3 29,2(d) 29,7(d) 30,2(d) 

Estonia 34,3 33,1 31,1(b) 30,1 29,4 29,5 

Irlanda 31,2(d) 33,0(d) 35,1 35,4 36,3 36,9(d) 

Grecia 36,0 38,0 40,7 43,0 44,0 :(z) 

Spania 36,0 37,7 38,5 39,1 40,0 40,3 

Franța 31,9 32,2 32,6 33,2 34,2 35,3 

Croația 37,8 38,8 38,2 38,4 39,3 39,7 

Italia 32,7 32,0 32,2 31,4 33,1 34,0 

Cipru 21,1 22,8 24,5 26,2 28,0 28,1 

Letonia 35,9 36,0 35,7 37,2 37,9 38,8 

Lituania 44,2 41,4 : 39,4 39,5 40,0 

Luxembourg 9,2 9,5 9,4 9,3 9,0(b) 8,3 
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Ungaria 30,7 28,4 26,7 26,0 25,9 26,0 

Malta 19,7 20,5 20,8 21,6 22,0 22,3 

Olanda 35,6 36,7 39,0 38,9 39,5 39,9 

Austria 29,8 29,3 29,3 28,9 28,8 29,4 

Polonia 43,9(d) 41,8(d) 40,6(d) 40,4(d) 40,2(d) 39,9(e) 

Portugalia 29,0 31,0 29,2 30,0 30,7 31,5 

România 28,4 28,3 28,0 28,1 28,6 29,3 

Slovenia 47,8 48,6 48,3 46,7 46,0(d) 45,1 

Slovacia 32,2 31,8 31,1 30,0 29,1 28,5 

Finlanda 35,9 35,1 34,8 34,9 35,0 35,0 

Suedia 27,1 26,7 26,5 26,6 26,6 27,0 

Regatul-Unit 22,4 24,2 24,1(e) 22,9(e) 23,8(d) 24,9(d) 

Islanda 30,8 31,1 29,8 28,6 27,4 26,4 

Liechtenstein 12,1 9,7 11,5 12,7 14,9 13,9 

Norvegia 33,7 35,0 35,4 36,1 36,6 37,2 

Elveția 26,0 26,5 26,9 26,7 27,1 27,8 

Macedonia de Nord 21,5 21,7 23,9 24,9 25,2 25,1 

Serbia 34,0 34,4 34,5 36,3 37,6 37,2 

Turcia 37,8 39,5 42,7 44,7 45,3 46,1 

TIME 
GEO 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Legendă :     

b ruptură de serie c confidențial d definiție diferită 

e estimări f previziuni n nesemnificativ 

p provizorii r revizuit s estimare Eurostat 

u puțin fiabile z neaplicable  
 

Caracter 
special : 

: nedisponibile 
 

 
Ponderea populației cu studii superioare în vârstă de 20-24 ani la nivelul UE 33,7 % la nivelul UE 

(27 țări, în anul 2018). Turcia-46,1%; Slovenia-45,1%; Lituania-40%; Olanda-39,9%; Polonia-39,9%; 
Belgia-39,2 %. În ceea ce privește România, evoluția ponderii populației cu studii superioare în vârstă de 

20-24 ani a fost următoarea: 2013-28,4 %; 2014-28,3 %; 2015-28,0 %; 2016- 28,1 %; 2017-28,6% și 
2018-29,3 %, sub media UE și al multor țări europene. Există un anumit mit la nivelul României, că am 

avea prea mulți studenți! Realitatea este alta. Se impune o politică educațională care să conducă la 

creșterea numărului de studenți la nivel național, folosind în acest sens diferite instrumente de stimulare. 
Pe de altă parte, este nevoie de o altfel de abordare pedagogică, care să pună accent pe valorificarea 

potențialului de inteligență și creativitate al studenților, reducerea abandonului universitar, accentuarea 
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proceselor de diferențiere și individualizare a procesului de predare-învățare și evaluare. De asemenea, 
pandemia a adus argumente în plus pentru accentuarea procesului de digitalizare. Să fim prospectivi în 

ceea ce privește demersul educațional, în sensul de a medita la evoluțiile viitoare din societate. Cert este 

că dezvoltarea în acest domeniu trebuie să conducă la o universitate de tip antreprenorial pentru USAMV 
Iași. 

 
IV.8. Ponderea studenților în cadrul populației de 20-24 ani (%) 

Update: 12.11.20 

Data accesării: 22.11.2020 
EUROSTAT 

ISCED 2011: Nivel 5-8 
Tabelul 8. 

 

Țări / An 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE - 27 țări (începând cu 2020) : : : : : 34.2 33.7 

UE - 28 țări (2013-2020) : : : : : 32.7 32.4 

Belgia : 38.4 36.2 36.6 36.9 38.8 39.2 

Bulgaria : 35.6 36.1 36.5 36.4 36.2 36.0 

Cehia : 37.2 37.3 36.6 35.9 35.7 35.7 

Danemarca : 36.6 37.7 38.1 37.6 37.5 37.6 

Germania 28.0 27.3 28.4 29.3 29.2 29.7 30.2 

Estonia : 34.3 33.1 31.1 30.1 29.4 29.5 

Irlanda : 31.2 33.0 35.1 35.4 36.3 36.9 

Grecia : 36.0 38.0 40.7 43.0 44.0 : 

Spania : 36.0 37.7 38.5 39.1 40.0 40.3 

Franța : 31.9 32.2 32.6 33.2 34.2 35.3 

Croația : 37.8 38.8 38.2 38.4 39.3 39.7 

Italia : 32.7 32.0 32.2 31.4 33.1 34.0 

Cipru : 21.1 22.8 24.5 26.2 28.0 28.1 

Letonia : 35.9 36.0 35.7 37.2 37.9 38.8 

Lituania : 44.2 41.4 : 39.4 39.5 40.0 

Luxemburg : 9.2 9.5 9.4 9.3 9.0 8.3 

Ungaria : 30.7 28.4 26.7 26.0 25.9 26.0 

Malta : 19.7 20.5 20.8 21.6 22.0 22.3 

Olanda : 35.6 36.7 39.0 38.9 39.5 39.9 

Austria : 29.8 29.3 29.3 28.9 28.8 29.4 

Polonia : 43.9 41.8 40.6 40.4 40.2 39.9 

Portugalia : 29.0 31.0 29.2 30.0 30.7 31.5 

România : 28.4 28.3 28.0 28.1 28.6 29.3 

Slovenia : 47.8 48.6 48.3 46.7 46.0 45.1 

Slovacia : 32.2 31.8 31.1 30.0 29.1 28.5 

Finlanda : 35.9 35.1 34.8 34.9 35.0 35.0 

Suedia : 27.1 26.7 26.5 26.6 26.6 27.0 

Regatul-Unit : 22.4 24.2 24.1 22.9 23.8 24.9 
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Islanda : 30.8 31.1 29.8 28.6 27.4 26.4 

Liechtenstein : 12.1 9.7 11.5 12.7 14.9 13.9 

Norvegia : 33.7 35.0 35.4 36.1 36.6 37.2 

Elveția : 26.0 26.5 26.9 26.7 27.1 27.8 

Macedonia de Nord : 21.5 21.7 23.9 24.9 25.2 25.1 

Serbia : 34.0 34.4 34.5 36.3 37.6 37.2 

Turcia : 37.8 39.5 42.7 44.7 45.3 46.1 

 

Ponderea studenților în cadrul populației de 20-24 ani s-a situat la sfârșitul anului 2018 la nivelul de 
32,4 % (UE-28 de țări) și de 33,7 % (UE-27 de țări), comparativ cu ponderea la nivelul României de 29,3 

%. Câteva exemple de țări: Turcia-46,1% , Spania-40,3 %, Lituania-40,0%, Polonia-39,9, Belgia-39,2%.  

Evoluția ponderii României a fost următoarea: 2013-28.4 %; 2014-28.3%; 2015-28.0%; 2016-28,1%; 
2017-28,6%; 2018-29,3 %. Necesitatea creșterii acestei ponderi rezultă fără îndoială. 

 
 

IV.9. Absolvenți ai învățământului superior cu vârstă de 20-29 ani (la 1000 de locuitori) 
Update: 17.11.20 

Data accesării: 22.11.2020 

EUROSTAT 
Tabelul 9. 

ISCED 2011: Nivel 5-8 
 

 

GEO/TIME 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UE- 27 țări (începând cu 2020) : : : : : 77.3 

UE - 28 țări (2013-2020) : : : : : 79.6 

Belgia 76.3 78.3 79.6 83.7 81.6 82.3 

Bulgaria 70.2 68.7 70.3 70.5 69.7 70.7 

Cehia 72.9 77.5 74.3 72.5 70.3 63.3 

Danemarca 97.5 100.1 102.9 113.9 107.9 104.8 

Germania 49.9 53.8 55.9 55.8 57.3 57.0 

Estonia 57.5 55.6 58.4 59.1 57.3 56.7 

Irlanda 103.8 110.7 119.6 122.3 136.9 146.2 

Grecia 51.5 54.9 56.1 60.7 60.8 62.2 

Spania 76.2 86.5 88.4 90.5 93.2 96.6 

Franța : 94.8 97.8 100.0 101.9 104.9 

Croația 69.1 67.0 70.4 67.5 68.6 70.8 

Italia 57.1 58.3 58.2 59.4 62.1 64.1 

Cipru 43.5 55.4 57.6 62.5 67.4 65.8 

Letonia 73.8 61.7 63.2 61.8 60.9 68.4 

Lituania 95.9 81.3 80.0 75.8 73.6 74.1 

Luxemburg 22.2 25.4 21.4 21.8 21.8 21.2 

Ungaria 59.4 58.5 55.3 55.3 51.8 54.0 

Malta 62.4 63.2 61.9 67.8 67.8 58.2 

Olanda 66.5 67.3 70.3 70.7 72.1 73.4 
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Austria 78.2 74.4 74.7 72.9 73.7 73.5 

Polonia 104.0 100.2 96.0 93.9 103.0 96.7 

Portugalia 67.0 64.5 66.8 66.3 70.6 73.5 

România 65.8 59.4 52.7 50.0 51.8 56.5 

Slovenia 74.8 75.8 77.5 133.1 72.8 76.2 

Slovacia 85.8 82.6 78.3 74.7 69.4 62.9 

Finlanda 77.4 79.1 83.4 82.2 82.2 84.7 

Suedia 57.0 57.3 59.0 58.3 54.4 56.1 

Regatul-Unit 91.5 88.9 84.7 85.9 89.5 93.5 

Islanda 86.0 88.9 91.3 92.7 88.1 81.8 

Liechtenstein 69.2 59.6 62.6 42.2 57.5 35.9 

Norvegia 66.7 69.8 69.1 69.6 74.6 76.2 

Elveția 79.5 82.3 82.1 82.8 83.4 84.3 

Muntenegru : : : : : : 

Macedinia de Nord 35.1 38.3 35.2 33.5 34.9 32.8 

Serbia : 56.8 57.7 58.4 61.0 55.0 

Turcia : 58.7 63.9 63.8 63.8 66.7 

 
În ccea ce privește numărul de absolvenți ai învățământului superior cu vârstă de 20-29 ani la 1000 

de locuitori, media la nivelul UE 28 de țări a fost în anul 2018 de 79,6 studenți, cu un număr peste media 
europeană situântu-se Irlanda (146,2), Franța (104,9), Danemarca (104,8) și Polonia cu 96,7 la nivelul 

anului 2018. Evoluția numărului de studenți în România a fost neregulată: 65,8 (2013), 59,4 (2014), 52,7 

(2015), 50,0 (2016), 51,8 (2017) și 56,5 în anul 2018 (sub media europeană). 
 

 
IV.10. Gradul de cuprindere în învățământul terțiar (Tertiary educational attainment) 

Sinteză: 2015-2019 

Vârsta: 30-34 ani 
International Standard Classification of Education (ISCED 2011): Nivel 5-8 

LAST UPDATE ON: 06.11.2016 
SOURCE: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat  

EU Labour Force Survey (EU LFS) data; downloaded from Eurostat’s online database as table t2020_41 

Accesat la data de 24.11.2020 
Tabelul 10. 

  

Regiunea geografică \Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

Austria 38.7 40.1 40.8 40.7 42.4 

Belgia 42.7 45.6 45.9 47.6 47.5 

Bulgaria 32.1 33.8 32.8 33.7 32.5 

Elveția 49.3 51.2 52.8 55 56.1 

Cipru 54.5 53.4 55.9 57.1 58.8 

Republica Cehă 30.1 32.8 34.2 33.7 35.1 

Germania 32.3 33.2 34 34.9 35.5 

Denmarca 45.7 46.5 48.2 48.4 49 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/eustrat_eu2020_educ__t2020_40/metadata
http://ec.europa.eu/eurostat
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Zona Euro (19 țări) 37.3 37.6 38.4 39.6 40.5 

Estonia 45.3 45.4 48.4 47.2 46.2 

Grecia 40.4 42.7 43.7 44.3 43.1 

Spainia 40.9 40.1 41.2 42.4 44.7 

Uniunea Europeană - 27 țări (din 2020) 37.3 37.8 38.6 39.4 40.3 

Uniunea Europeană - 28 țări (1993-2020) 38.7 39.2 39.9 40.7 41.6 

Finlanda 45.5 46.1 44.6 44.2 47.3 

Franța 45.1 43.7 44.4 46.2 47.5 

Croația 30.8 29.3 28.7 34.1 33.1 

Ungaria 34.3 33 32.1 33.7 33.4 

Irlanda 53.8 54.6 54.5 56.3 55.4 

Islanda 47.1 48.8 53.7 51.7 52.8 

Italia 25.3 26.2 26.9 27.8 27.6 

Lituania 57.6 58.7 58 57.6 57.8 

Luxemburg 52.3 54.6 52.7 56.2 56.2 

Letonia 41.3 42.8 43.8 42.7 45.7 

Muntenegru 31 33.9 34 32.4 36.8 

Macedonia de Nord 28.6 29.1 30.6 33.3 35.7 

Malta 29.1 32 33.5 34.7 37.8 

Olanda 46.3 45.7 47.9 49.4 51.4 

Norvegia 50.9 50.1 49 50.6 49.1 

Polania 43.4 44.6 45.7 45.7 46.6 

Portugalia 31.9 34.6 33.5 33.5 36.2 

România 25.6 25.6 26.3 24.6 25.8 

Serbia 28.9 29.9 31.4 32.8 33.5 

Suedia 50.2 51 51.3 51.8 52.5 

Slovenia 43.4 44.2 46.4 42.7 44.9 

Slovacia 28.4 31.5 34.3 37.7 40.1 

Turcia 23.6 26.5 27.3 28.8 31.4 

Marea Britanie 47.8 48.1 48.2 48.8 50 

  

Gradul de cuprindere în învățământul terțiar (ISCED-Nivel 5-8) a persoanelor de 30-34 de ani a 
fost unul dintre țintele stabilite prin Strategia Europa 2020 , UE propunându-și să ajungă la 40,0%, ceea 

ce a și realizat la sfârșitul anului 2019 (41,6%, UE 28 de țări), evidențiindu-se: Cipru (58,8 %), Lituania 
(57,8%), Luxemburg (56,2 %), Elveția (56,1 %), Irlanda (55,4%), Islanda (52,8%), Suedia (52,5%). La 

sfârșitul anului 2019 România a înregistrat un procent de 25,8 %, sub media UE și nu am realizat ținta 
2020. 

IV.11. Populația cu studii superioare în vârstă de 30-34 ani (%) 

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Tertiary_educationa
l_attainment,_EU-28,_2002-2019_(%25_of_the_population_aged_30-34).png  

Figura 10. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Tertiary_educational_attainment,_EU-28,_2002-2019_(%25_of_the_population_aged_30-34).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Tertiary_educational_attainment,_EU-28,_2002-2019_(%25_of_the_population_aged_30-34).png
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 Graficul prezintă dinamica ponderii populației cu studii superioare în vârstă de 30-34 ani, la nivelul 

UE 28 țări: 23,6 % (2002), 34 % (2010), 38 % (2015), ajungând la 41,6 % în 2019. Repetăm, s-a atins 

ținta stabilită la nivelul UE de a ajunge la cel puțin 40% din populația cu vârstă de 30-34 ani care să aibă 
studii superioare (ISCED 2011). 

 
IV.12. Gradul de cuprindere a persoanelor de gen feminin în învățământul terțiar (Tertiary 

educational attainment) 
Sinteză: 2015-2019 

Vârsta: 30-34 ani 

International Standard Classification of Education (ISCED 2011): Nivel 5-8 
LAST UPDATE ON: 06.11.2016 

SOURCE: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
EU Labour Force Survey (EU LFS) data; downloaded from Eurostat’s online database as table t2020_41 

Accesat la data de 24.11.2020 

Tabelul 11. 
 

Regiunea geografică \Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

Austria 40 42 44 44.2 45.6 

Belgia 48.7 50.7 50.9 54.5 55.2 

Bulgaria 39.9 41 40.5 40.8 39 

Elveția 50 50.1 51.6 54.9 57.1 

Cipru 61.6 62.1 63.6 64.4 68.2 

Republica Cehă 35.9 38.7 41 40.6 41 

Germania 32.4 33 34.2 35.4 35.9 

Denmarca 53.6 53.3 55.9 55.8 57.1 

Zona Euro (19 țări) 41.6 42.2 43.2 44.2 45.1 

Estonia 56.7 52.4 55.6 57.5 60 

Grecia 45.5 48.8 50.5 51.3 49.3 

Spainia 47.1 46.6 47.5 48.6 50.8 

Uniunea Europeană - 27 țări (din 2020) 42.2 42.9 43.9 44.8 45.6 

Uniunea Europeană - 28 țări (1993-2020) 43.4 43.9 44.9 45.8 46.7 

Finlanda 53.4 54.4 52 52.5 56.6 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/eustrat_eu2020_educ__t2020_40/metadata
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Franța 49.5 48.8 49.6 51.1 52.3 

Croația 38.1 36.7 35.4 41.9 41.8 

Ungaria 41 39.6 37.5 40.5 39.8 

Irlanda 60.9 61 60.3 60.4 59.7 

Islanda 55 55.8 65.7 63.6 65.7 

Italia 30.8 32.5 34.1 34 33.8 

Lituania 68.4 68.8 68.1 68.2 69.5 

Luxembourg 57.7 56.5 55.6 59.8 57.9 

Letonia 56.5 56.1 56 55.2 57 

Muntenegru 32.2 35.9 37.7 35.5 38.1 

Macedonia de Nord 34.5 33.8 36.8 40.4 39.4 

Malta 34.4 35.2 35 37.7 45.5 

Olanda 49.6 49.7 51.8 52.6 55.2 

Norvegia 60.9 58.2 55.9 56.6 56.9 

Polania 52 53.9 55.5 55.5 56.4 

Portugalia 40.1 41.6 40.4 42.5 42.5 

România 27.2 27.4 28.9 28.1 29.8 

Serbia 33.7 35.3 37.7 39.4 40.4 

Suedia 57.7 59.2 58.4 59 59.9 

Slovenia 56.4 55.3 58.8 56.3 57.1 

Slovacia 34.4 39.4 42.4 44.6 48.3 

Turcia 22.1 24.7 26 27.4 30 

Marea Britanie 51.1 50.2 50.7 52 53.3 

 
În ceea ce privește ponderea populație de sex feminin cuprinse în învățământul superior (30-34 

ani), la sfârșitul anului 2019 media europeană era de 46,7 % (28 de țări), cu o medie superioară 

evidențiindu-se: Lituania (69,5%), Islanda (65,7%), Cipru (68,2 %), Estonia (60%), Suedia (59,9%). 
România se află sub media europeană cu 29,8 % în anul 2019, 27,2 % în anul 2015. Mai avem de lucru 

pentru a asigura șanse egale de reușită persoanelor de sex feminin, la nivelul UE. 
 

 

IV.13. Numărul populației cu studii superioare (nivele 5-8)(sinteză) 
Tabelul 12. 

 

UE - 27 țări  
(începând cu 2020) 

16.554.510 
(d) 

16.515.763 
(d) 

17.213.655 17.203.154 17.340.948 17.502.045 

UE - 28 țări  
(2013-2020) 

18.940.709 
(d) 

18.865.617 
(d) 

19.543.989 19.590.434 19.772.834 19.969.131 

Belgia 488.488 495.910 504.745 508.270 526.760 515.530 

Bulgaria 283.959 283.294 278.953 266.707 249.937 236.335 

Cehia 427.441 418.624 395.529 371.948 352.873 329.036(b) 
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Danemarca 291.147 301.399 313.756 314.822 312.379 310.903 

Germania  2.780.013 2.912.203 2.977.781 3.043.084 3.091.694 3.127.927 

Estonia 64.806 59.998 55.214 51.092 47.390 45.773 

Irlanda 199.428(d) 203.912(d) 214.632 218.411 225.031 231.201(d) 

Grecia 659.284 677.429 690.868 709.488 735.027 766.874 

Spania 1.969.413 1.982.162 1.963.924 1.968.702 2.010.183 2.051.826 

Franța 2.338.135 2.388.880 2.424.158 2.480.186 2.532.831 2.618.729 

Croația 164.623 166.061 162.022 162.017 165.197 164.826 

Italia 1.872.693 1.854.360 1.826.477 1.815.950 1.837.051 1.895.990 

Cipru 31.965 33.674 37.166 40.347 45.263 47.169 

Letonia 94.474 89.671 85.881 84.282 82.914 81.602 

Lituania 159.695 148.389 140.629 133.759 125.863 118.287 

Luxembourg : 6.788(e) 6.896 6.954 7.058 7.043 

Ungaria 359.040 329.455 307.729 295.328 287.018 283.350 

Malta 12.574 12.610 13.216 13.764 14.425 15.220 

Olanda : : 842.601 836.946 875.455 889.506 

Austria 422.778 421.225 425.972 431.125 430.370 430.195 

Polonia 1.902.718 1.762.666 1.665.305 1.600.208 1.550.203 1.492.899 

Portugalia 360.818 362.200 337.507 343.117 346.963 356.390 

România 618.157 578.706 541.653 535.218 531.586 538.871 

Slovenia 97.706 92.769 85.616 80.798 79.547(d) 76.534 

Slovacia 209.543 197.854 184.390 167.280 156.048 144.447 

Finlanda 309.009 306.080 302.478 297.163 295.528 294.516 

Suedia 436.603 429.444 428.557 426.188 426.354 431.065 

Regatul Unit 2.386.199 
2.349.854 
(d) 

2.330.847 
(d) 

2.378.667(d
) 

2.431.886(d
) 

2.467.086(d
) 

Islanda 19.097 19.901 : 18.590 17.967 17.835 

Liechtenstein 845 830 750 774 799 850 

Norvegia 255.416 264.207 268.231 277.449 284.042 288.739 
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Elveția 279.803 289.722 294.450 295.149 300.618 306.743 

Montenegru : : : 24.643 25.014 23.826 

Macedoinia de 

Nord 
60.682 60.572 63.543 63.252 61.488 60.110 

Serbia 238.945 242.848 241.054 251.162 262.108 256.172 

Turcia 4.975.690 5.472.521 6.062.886 6.689.185 7.198.987 7.560.371 

Anul 

Țara 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
Legendă: d-definiții diferite; e-estimat. 

  
La sfârșitul anului 2018 UE (28 de țări) avea un număr de 19.969.131 studenți, remarcându-se 

Turcia (7.560.371),  Germania (3.127.927), Franța (2.618.729), Spania (2.051.826), Italia (1.895.990), 
Polonia (1.492.899).  

În UE-27, în 2018 erau 17,5 milioane de studenți din învățământul terțiar, din care 6,8 % urmau 

cursuri terțiare cu ciclu scurt, 59,9 % la licență, 29,5 % la masterat și 3,8 % urmau studii doctorale. 
Studenții de la licență și masterat au reprezentat 89,4 %. 

Numărul de studenți a evoluat în România de la 618.157 (2013), 578.706 (2014), 541.653 (2015), 
535.2018 (2016), 531.586 (2017) și 538.871 (2018). Se observă o dinamică inconstantă în cazul României.  

 

IV.14. Numărul de studenți, pe sexe, care au absolvit învățământul terțiar, 2018 
Tabelul 13. 

În 2018, de sex feminin reprezentau 53,7 % din totalul studenților la nivel terțiar, din UE-27; 53,1 % din 
ciclul de licență, 56,9 % la masterat. Cu toate acestea, 52% dintre studenții care urmează studii doctorale 
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erau bărbați. O structură pe sexe mai echilibrată s-a înregistrat pentru cursurile de ciclu scurt din Suedia și 
Irlanda și pentru studiile de doctorat în Italia, Spania, România și Olanda. 

 

IV.15. Distribuția învățământului terțiar pe domenii de studiu și sex  

 
Figura 11. 

În 2018, 22% dintre studenții din învățământul terțiar din UE-27 studiau afaceri, administrație sau 
drept, din care 12 % erau persoane de sex feminin; 15,8 % au urmat studii în domeniul ingineriei, producției 

și construcțiilor, persoanele de sex masculin predomină (11,6%) și 4,2 % de sex feminin; 13,3 % au studiat 

în domeniul sănătății și stării de bine, din care 9,6 % erau persoane de sex feminin și 3,8 % de sex masculin. 
Persoanele de sex feminin predomină în domeniile științelor sociale și al educației. În domeniul TIC bărbații 

predomină, vorbim de un echilibru între sexe în domeniul științelor naturii, matematicii și statisticii.    
Ponderea absolvenților în domeniul afaceri, administrație și drept a fost mai ridicată în Franța 

(34,3%), Cipru (39,0%) și Luxemburg (42,5%) și relativ sccăzută în Suedia, Italia, Finlanda și Spania. Într-

un mod similar, ponderea absolvenților în sănătate și bunăstare a fost relativ scăzută în Cipru, Luxemburg 
și Germania (rețineți că absolvenții academiilor profesionale sunt excluși), în timp ce a fost relativ ridicată 

în Malta (19,9%), Danemarca (20,9%) , Finlanda (21,9%), Suedia (23,2%) și în special Belgia 
(28,8%). Ponderi relative ridicate în domeniul ingineriei, producției și construcțiilor au înregistrat Germania 

(21,4%), Austria (20,6%), Portugalia (19,6%), Lituania (19,4%). Ponderi mai ridicate în domeniul sănătății 
și stării de bine au înregistrat Belgia (28,8%), Suedia (23,2%), Finlanda (21,9%), Danemarca (20,9%), 

Malta (19,9%). Ponderea absolvenților în științe sociale, jurnalism și informații a fost relativ scăzută în 

Irlanda (5,8%), în timp ce mult mai mare acțiunile au fost înregistrate în Bulgaria (13,1%), Olanda (13,4%), 
Grecia (13,9%) și Italia (14,3%). 

 
IV.16. Numărul studenților care au beneficiat de mobilități (Nivel de licență sau echivalent) 

Tabelul 14. 

 

UE - 27 țări (începând cu 

2020) 
: 282.396(d) 291.611(d) 295.829(d) 312.799 315.187 

UE - 28 țări (2013-2020) : 365.481(d) 375.606(d) 384.521(d) 408.034 415.452 

Belgia 17.764 19.352 20.136 18.214 17.734 14.253 

Bulgaria 5.486 4.681 4.177 3.992 3.916 4.070 

Cehia 18.648 18.759 19.206 19.519 19.641 19.099 

Danemarca 9.160 8.994 9.562 9.809 10.117 10.140 

Germania 33.805 35.874(d) 38.437(d) 40.549(d) 42.622(d) 53.019(d) 
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Estonia 893 1.054 1.516 1.347 1.352 1.441 

Irlanda 2.150 2.538(d) 2.555 2.863 2.642 2.902 

Grecia 24.002 24.414 17.107(d) 19.193(d) 16.705 18.444 

Spania 4.757 6.038 11.547 7.209 9.580 10.113 

Franța 17.445 17.940 17.893 18.214 18.500 12.923 

Croația 173(d) 125 151 1.665 2.311 2.372 

Italia :(d) 25.919 26.435 26.668 27.480 28.801 

Cipru 1.211 1.744 2.226 2.182 2.554 2.453 

Letonia 2.108 2.521 1.531 1.549 939 1.117 

Lituania 2.395 2.056 1.965 1.811 1.862 1.612 

Luxembourg 715 724 731 732 744 653 

Ungaria 7.140 8.693 7.237 8.774 9.053 9.267 

Malta 186 188 141 225 245 241 

Olanda 31.616 32.107 33.793 34.530 37.069 40.695 

Austria 27.523 28.196 28.659 30.001 33.299 33.237 

Polonia 11.321(d) 15.617 22.000(d) 28.243(d) 32.813(d) 25.234(e) 

Portugalia 1.285 966 1.056 1.210 1.290 1.380 

România 6.973 7.064 6.696 7.246 7.968 8.792 

Slovenia 1.218 1.185 1.072 :(c) :(c) 1.554 

Slovacia 8.645(d) 9.559(d) 9.366(d) 4.078 4.439 4.917 

Finlanda 3.175 3.513 3.749 3.729 3.565 3.393 

Suedia 2.556 2.700 2.810 2.705 2.961 3.065 

Regatul-Unit 82.434 83.085 83.995 88.692 95.235 100.265 

Islanda 669 689 622 421 411 396 

Liechtenstein 418 386 336 324 315 337 

Norvegia 2.056 2.316 2.443 2.691 2.138 3.161(b) 

Elveția 15.752(d) 16.048(d) 15.984(d) 15.982(d) 16.111(d) 16.222(d) 

Muntenegru : : : : : : 

Macedonia de Nord 1.186 1.613 1.692 2.637 2.346 2.439 

Serbia 6.634 6.479 6.787 7.431 7.703 7.347 
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Turcia 8.108 5.259 6.758 7.068 11.391 12.399 

TIME 

GEO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Legendă :     

b ruptură de serie c confidențial d definiție diferită 

e estimări f previziuni n nesemnificativ 

p provizorii r revizuit s estimare Eurostat 

u puțin fiabile z neaplicable  
 

Caracter 

special : 

: nedisponibile 
 

  
La sfârșitul anului 2018 au beneficiat de mobilități la nivel de licență la nivelul UE-28 de țări un număr 

de 415.452 studenți. Dintre țările nu număr mare de mobilități amintim: Regatul Unit-100.265; Germnia-

53.019; Olanda-40.695; Austria-33.237; Polonia-25.234; Elveția-16.222 și România cu 8.792 de studenți. 
Mobilitățile studențești reprezintă o bună oportunitate pentru studenți de a-și lărgi orizontul de cunoaștere, 

de vedea exemple de bună practică și de a-și crea relații umane. Noi trebuie să-i încurajăm mai ales pe 
studenții de la nivel de licență să beneficieze de aceste oportunități. Facem precizarea că la USAMV Iași s-

au luar măsurile legale pentru recunoașterea și echivalarea notelor și creditelor obținute de către studenții 

Erasmus +. De asemenea, ei beneficiază de o sesiune specială pentru a-și încheia stituația școlară la 
universitatea noastră.  

 
IV.17. Numărul studenților care au beneficiat de mobilități (Nivel masterat) 

Tabelul 15. 
 

UE - 27 țări (începând cu 2020) 
198.818 

(d) 

206.121 

(d) 

226.419 

(d) 

233.269 

(d) 
250.001 260.284 

UE - 28 țări (2013-2020) 
236.252 

(d) 

243.519 

(d) 

263.044 

(d) 

268.260 

(d) 
285.721 295.578 

Belgia 5.498 7.037 6.660 7.987 9.219 7.984 

Bulgaria 4.842 5.246 6.210 6.707 8.183 9.157(d) 

Cehia 13.254 13.585 13.672 13.905 14.487 14.770 

Danemarca 9.846 10.094 11.121 11.765 11.120 11.057 

Germania 49.598 50.946 52.809 53.743 53.864 61.962 

Estonia 493 552 429 835 992 1.060 

Irlanda 1.173 1.036(d) 1.117 1.240 1.302 1.456 

Grecia : : 546(d) 340(d) 304 284 

Spania 9.430 8.120 16.185 9.557 11.172 12.076 

Franța 19.579 20.356 22.184 20.938 23.008 19.908 

Croația 207 298 351 867 1.834 1.924 

Italia 16.630(d) 15.935 15.815 14.688 15.533 16.870 
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Cipru 556 854 1.121 1.151 1.346 1.592 

Letonia 245 388 1.596 2.114 2.111 2.526 

Lituania 700 1.145 675 643 868 1.210 

Luxembourg 1.321 1.341 1.496 1.535 1.528 1.526 

Ungaria 7.470 7.217 6.777 7.413 7.642 7.550 

Malta 173 256 275 329 392 482 

Olanda 10.361 10.734 12.690 13.991 15.661 17.116 

Austria 20.671 20.669 22.156 23.116 24.771 25.521 

Polonia 9.944(d) 11.933 14.126(d) 16.718(d) 18.817(d) 16.373(e) 

Portugalia 1.448 1.260 1.767 1.885 1.832 2.732 

România 7.726 8.915 8.436 9.407 9.864 10.462 

Slovenia 873 887 854 :(c) :(c) 1.191 

Slovacia :(d) :(d) :(d) 4.502 4.765 4.844 

Finlanda 2.025 2.231 2.317 2.201 2.262 2.251 

Suedia 4.962 5.384 5.372 5.578 6.076 6.401 

Regatul-Unit 37.434 37.398 36.625 34.991 35.720 35.294 

Islanda 167 265 262 242 203 247 

Liechtenstein 203 208 200 223 239 236 

Norvegia 1.338 1.367 1.462 1.588 1.277 1.942(b) 

Elveția 10.602(d) 11.446(d) 11.990(d) 12.327(d) 12.665(d) 12.853(d) 

Muntenegru : : : : : : 

Macedonia de Nord 100 51 380 347 347 449 

Serbia 1.779 1.748 1.979 2.044 2.501 2.620 

Turcia : 1.865 2.468 2.679 3.631 3.876 

TIME 

GEO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Legendă :     

b ruptură de serie c confidențial d definiție diferită 

e estimări f previziuni n nesemnificativ 

p provizorii r revizuit s estimare Eurostat 

u puțin fiabile z neaplicable  
 

Caracter 
special : 

: nedisponibile 
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La nivel de masterat, la sfârșitul anului 2018 au beneficiat de mobilități un număr de 295.578 studenți 
(UE 28 de țări). S-au remarcat Germania (61.962), Regatul Unit (35.294), Austria (25.521), Franța (19.908), 

Olanda (17.116), Italia (16.870), Polonia (16.373), Cehia (14.770), Elveția (12.853), Spania (12.076), 

Danemarca (11.057). În ceea ce privește România, un număr de 10.462 studenți de la nivel de master au 
beneficiat de mobilități la nivelul anului 2018. Dacă ne comparăm doar cu Polonia, Cehia și Danemarca, 

considerăm că numărul de studenți ar fi putut fi mai mare. 
 

IV.18. Numărul studenților care au beneficiat de mobilități (Nivel doctorat) 

Tabelul 16. 
 

UE - 27 țări (începând cu 2020) : : : : : 51.907 

UE - 28 țări (2013-2020) : : : : : 68.112 

Belgia 1.781 2.020 2.209 2.358 979 1.169 

Bulgaria 145 183 255 353 329 368(d) 

Cehia 2.632 2.799 2.855 2.982 3.040 3.078 

Danemarca 1.702 1.818 1.883 1.960 2.011 2.034 

Germania : :(d) :(d) :(d) :(d) 14.700 

Estonia 156 166 191 201 218 243 

Irlanda 1.049 787(d) 768 853 924 1.005 

Grecia : : 495(d) 308(d) 253 282 

Spania 1.006 : : 2.377 3.588 3.919 

Franța 5.858 5.996 6.916 6.867 6.792 6.326 

Croația 87 106 88 254 270 300 

Italia 1.568 1.611 1.619 1.660 1.538 1.636 

Cipru 31 46 98 141 172 175 

Letonia 106 119 151 192 160 158 

Lituania 70 67 12 24 36 45 

Luxembourg 297 353 362 364 374 398 

Ungaria 428 496 384 535 574 662 

Malta 4 5 10 11 15 21 

Olanda 2.950 2.984 3.083 2.901 3.146 3.315 

Austria 4.835 4.530 4.790 4.887 5.197 5.178 

Polonia 422 467(d) 490 484 539 528 
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Portugalia 863 487 624 701 795 803 

România 370 257 197 291 376 413 

Slovenia 230 207 188 :(c) :(c) 204 

Slovacia 835 802 740 662 625 594 

Finlanda 1.545 1.624 1.653 1.695 1.659 1.544 

Suedia 2.309 2.463 2.595 2.696 2.780 2.809 

Regatul-Unit 15.735 16.255 16.574 16.864 16.558 16.205 

Islanda 54 81 98 103 88 143 

Liechtenstein 61 97 97 125 108 146 

Norvegia 654 668 731 802 840 921(b) 

Elveția 8.753 9.181 9.588 9.998 10.203 10.404 

Muntenegru : : : : : : 

Macedonia de Nord 0 13 86 142 173 148 

Serbia 256 316 398 512 590 628 

Turcia : 402 605 691 830 842 

TIME 

GEO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Legendă :     

b ruptură de serie c confidențial d definiție diferită 

e estimări f previziuni n nesemnificativ 

p provizorii r revizuit s estimare Eurostat 

u puțin fiabile z neaplicable  
 

Caracter 

special : 

: nedisponibile 
 

 

 La nivel de doctorat, un număr de 68.112 studenți au beneficiat de mobilități în anul 2018 (UE 28 
de țări), remarcându-se: Regatul Unit (16.205),  Germania (14.700), Elveția (10.404), Franța (6.326), 

Austria (5.178), Spania (3.919), Olanda (3.315). România a beneficiat de 413 mobilități în anul 2018. 

 
IV.19. Ponderea persoanelor de sex feminin la nivelul cadrelor didactice (%) 

 
Ultima actualizare: 20.10.20 

Sursa datelor: Eurostat 
ISCED11: Învățământ superior (nivelele 5-8) 

Tabelul 17. 

 
 

 

UE - 27 țări (începând cu 2020) : 41,2(d) 41,4(d) : : : 
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UE - 28 țări (2013-2020) : 41,6(d) 41,8(d) : : : 

Belgia 46,9 48,2(d) 48,6(d) 48,3(d) 48,5 48,4 

Bulgaria 47,8 48,2 48,1 48,9 49,1 49,5 

Cehia : : : : : :(d) 

Danemarca : 41,2 42,8 : :(d) 43,9(b) 

Germania 37,7 38,0 38,2 39,1 39,3 39,8 

Estonia : 48,8 48,9 49,1 48,9 49,1 

Irlanda : : : : : :(d) 

Grecia 33,1 32,7 33,2 33,8 34,3 34,7 

Spania 40,7 41,7 42,5 42,9 43,4 43,9 

Franța : : : 43,4(d) 43,7(d) : 

Croația 47,7 48,0 48,0 48,9 48,8 48,8 

Italia 36,9 37,5 37,3 37,0 37,1 37,4 

Cipru 38,8 38,9 41,1 41,2 42,3 42,9 

Letonia 56,3 55,7 55,7 55,3 56,4 56,0 

Lituania 55,5 55,7 56,1 56,5 56,7 56,1 

Luxembourg : : 37,8 35,3(d) 37,3 35,6 

Ungaria 38,8 43,3 42,1 43,2 40,2 41,0 

Malta 31,5 33,8 34,4 35,4 35,8 36,2 

Olanda : : 44,4 45,2 45,9 45,9 

Austria 42,1 42,6 42,7 42,1 42,3 42,7 

Polonia 44,1 44,2 44,4 : : : 

Portugalia 44,0 44,0 44,4(d) 44,5(d) 44,3 44,8 

România 48,5 48,6 49,4 50,0 50,8 51,3 

Slovenia 39,7 38,8 41,1 42,0 42,6 42,2 

Slovacia 44,7 44,9 45,4 45,6 45,8 46,2 

Finlanda 50,7 50,3 51,1 51,7 51,9 51,9 

Suedia 43,8 43,9 44,3 44,5 44,8 45,1 

Regatul-Unit 44,1 44,3 44,4 44,8 45,2 45,5(d) 
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Islanda : : : : : : 

Liechtenstein 30,6 33,7 34,5 35,0 : 34,2 

Norvegia 45,1 45,2 : : 46,3 46,3 

Elveția 32,9 34,0 34,3 34,7 35,5 35,5 

Muntenegru : : : : : : 

Macedonia de Nord 47,6 49,9 70,7 47,4 46,4 47,6 

Serbia 43,1 43,1 44,6 46,3 46,6 :(z) 

Turcia 41,6 42,8 : 43,3 44,0 44,4 

TIME 

GEO 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Legendă:  := indisponibile; b = date întrerupte; c =confidențiale; d = definiții diferite; p= provizorii; 

r = revizuite; s= estimări Eurostat; u=puțin fiabile; z = neaplicabile.  

 

 

 

 Ponderea cadrelor didactice de sex feminin este următoarea la nivelul anului 2018: Lituania 
(56,1%), Letonia (56,0%), Finlanda (51,9%),  Bulgaria (49,5%), Estonia (49,1%), Croația (48,8%), 

Belgia (48,4 %). Media UE 28 de țări la nivelul anului 2015 era de 41,8 %. În România ponderea cadrelor 
didactice de sex feminin era la sfârșitul anului 2018 de 51,3 %. Considerăm că elevii au nevoie de cadre 

didactice de ambele sexe ca modele de socializare.  
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IV.20. Personalul didactic din învățământul terțiar după sex și nivel de educație, 2018 (mii 
persoane) 

 
Tabelul 18. Personalul didactic din învățământul terțiar după sex și nivel de educație, 2018 
(mii) 

Sursa: Eurostat (educ_uoe_perp01)https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:
Teaching_staff_in_tertiary_education_by_sex_and_level_of_education,_2018_(thousands)_ET2020.png  

 

La nivelul UE- 27 de țări erau, în anul 2018, un număr de 1, 351 milioane de cadre didactice care 
predau în învățământul terțiar, dintre care 773,4 mii erau bărbați (57,2 %) și 578, 1 mii erau femei. Din 

totalul cadrelor didactice din învățământul terțiar, Germania avea un număr de 416,2 mii (30,8%), Spania 
avea 171,9 mii (12,7%), Turcia 158,1 mii (11,6%), Franța 115,6 mii (8,5 %), Polonia 95,0 mii (7,0%). 

România avea un număr de 26,3 mii (1,9 %), dintre care bărbați 12,8 mii și femei 13,5 mii. Ponderea 

bărbaților era mai mare în : Italia (62,6 %), Cehia (61,7%), Germania (60, 2 %) , Spania (56,1 %)și Turcia 
(55,5 %). În schimb, ponderea femeilor era mai mare în : Lituania (56,1%), Letonia (56,0%), Finlanda 

(51,9%) și România (51,3 %).  
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/educ_uoe_perp01/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/educ_uoe_perp01/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=File:Teaching_staff_in_tertiary_education_by_sex_and_level_of_education,_2018_(thousands)_ET2020.png
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IV.21. Raportul dintre numărul de studenți pentru un cadru didactic  

 

Tabelul 19. Raportul studenți-cadre didactice în învățământul terțiar, 2018 
(numărul de studenți per membru al personalului academic) 

Sursa: Eurostat (educ_uoe_perp04)https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/9
/98/Studentacademic_staff_ratios_in_tertiary_education%2C_2018_%28number_of_stud

ents_per_member_of_academic_staff%29_ET2020.png  

 
 

La nivelul UE- 27 de țări erau, în anul 2018, un număr de 1, 351 milioane de cadre didactice care 
predau în învățământul terțiar, dintre care 773,4 mii erau bărbați (57,2 %) și 578, 1 mii erau femei. Din 

totalul cadrelor didactice din învățământul terțiar, Germania avea un număr de 416,2 mii (30,8%), Spania 

avea 171,9 mii (12,7%), Turcia 158,1 mii (11,6%), Franța 115,6 mii (8,5 %), Polonia 95,0 mii (7,0%). 
România avea un număr de 26,3 mii (1,9 %), dintre care bărbați 12,8 mii și femei 13,5 mii. Ponderea 

bărbaților era mai mare în : Italia (62,6 %), Cehia (61,7%), Germania (60, 2 %) , Spania (56,1 %)și Turcia 
(55,5 %). În schimb, ponderea femeilor era mai mare în : Lituania (56,1%), Letonia (56,0%), Finlanda 

(51,9%) și România (51,3 %).  
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/educ_uoe_perp04/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/educ_uoe_perp04/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/9/98/Studentacademic_staff_ratios_in_tertiary_education%2C_2018_%28number_of_students_per_member_of_academic_staff%29_ET2020.png
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/9/98/Studentacademic_staff_ratios_in_tertiary_education%2C_2018_%28number_of_students_per_member_of_academic_staff%29_ET2020.png
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IV.22. Ponderea populației feminine de 30-34 ani care a absolvit învățământul terțiar pe 
regiuni ale UE 

ISCED: 5-8 

Ultima actualizare: 08.10.2020 
Tabelul 20. 

 

Regiunea\An 2010  2015  2017  2018  2019 

Région de Bruxelles-Capitale / 
Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 49.4  49.7  52.9 (b) 57.9  58.2 

Vlaams Gewest 51.4  50.4  53.2 (b) 56.9  57.2 

Région wallonne 47.5  45  45.7 (b) 48.6  50.3 

Severna i yugoiztochna 

Bulgaria 29.1 (b) 32.6  34.3  31.2  30.2 

Yugozapadna i yuzhna 

tsentralna Bulgaria 42.6 (b) 46.9  45.8  48.6  47.1 

Cesko 22.3  35.9  41  40.6  41 

Danmark 46.4  53.6  55.9 (b) 55.8  57.1 

Baden-Württemberg 30.1 (b) 35  35.8  37.1  41 

Bayern 32 (b) 35.3  37.7  38.3  37.6 

Berlin 45.1 (b) 46.6  50.3  52.2  55.2 

Brandenburg 28.5 (b) 22.8  24.5  28  23.3 

Bremen 26.3 (b) 40  36.3  40.3  42 

Hamburg 36.5 (b) 45.8  45.6  45.9  42.6 

Hessen 32.2 (b) 35.6  41.1  40  39.1 

Mecklenburg-Vorpommern 22.3 (b) 24  23.2  29.5  30.4 

Niedersachsen 24.6 (b) 29  27.5  29.2  30.2 

Nordrhein-Westfalen 24 (b) 29.7  31.4  32.1  32.6 

Rheinland-Pfalz 24.7 (b) 27.8  29.4  31.1  32.7 

Saarland 23.4 (b) : (u) 26.7  32.7  31.8 

Sachsen 43.8 (b) 34  34.1  33.4  36.4 

Sachsen-Anhalt 21.6 (b) 20.4  21.6  22.5  21.9 

Schleswig-Holstein 25.9 (b) 24.3  26.9  30  25.3 

Thüringen 28.5 (b) 22.9  27.6  30  28.8 

Eesti (Estonia) 48.6  56.7  55.6  57.5  60 

Éire/Ireland 56.7  60.9  60.3 (b) 60.4  59.7 

Voreia Ellada 33.1  40.7  52  54.4  49.9 

Kentriki Ellada 25.5  40.8  43.6  45.7  44.4 

Attiki 36  54  57.4  58.3  57.3 

Nisia Aigaiou, Kriti 22.1  38.5  39.5  35.2  36.4 

Noroeste (ES) 51.7  53.2  52.7  54.1  55.9 

Noreste (ES) 58.4  56.4  57.1  57.7  56.1 

Comunidad de Madrid 56.1  58.6  54.4  54.7  59.5 

Centro (ES) 47.5  44.9  44.9  47.4  49.9 

Este (ES) 45.4  47.7  48.1  50.5  52.7 



 

54 
 

Sur (ES) 40.7  36.3  39.9  38.8  40.3 

Canarias (ES) 34.8  36.7  37.8  40.2  44 

Île de France 54.9  59.1  60.9  63.6  65 

Centre - Val de Loire 47.4  37.3  43.6  48  47.1 

Bourgogne - Franche-Comté 31.9  37.6  42.4  36.6  49.4 

Normandie 46.2  45  38.5  38.1  36.2 

Nord-Pas-de-Calais - Picardie 45  41.6  40.7  44  49.7 

Alsace - Champagne-Ardenne 

- Lorraine 43.5  43.9  43.6  42.7  41.8 

Pays-de-la-Loire 44.2  46.2  52.5  55.1  51.7 

Bretagne 49.9  47.9  45.9  50.2  53.3 

Aquitaine - Limousin - Poitou-

Charentes 48.9  45.3  51.2  46.6  46.1 

Languedoc-Roussillon - Midi-

Pyrénées 44.4  53.5  48.4  52.5  51.8 

Auvergne - Rhône-Alpes 47.5  57.9  52.6  55.6  56 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 40.2  49.8  49.8  48.2  51.2 

Corse : (u) 57.3 (u) 19.9 (u) : (u) : 

RUP FR - Régions 

ultrapériphériques françaises :  32.4  31.4  33.8  37.7 

Hrvatska 27.6 (b) 38.1  35.4  41.9  41.8 

Nord-Ovest 26.4  32.8  38.6  39.6  37.5 

Nord-Est 24.5  33.4  35.8  38.3  37 

Centro (IT) 30.6  37.8  39  36.3  39 

Sud 18.7  24.5  28.7  26.8  27.2 

Isole 19.1  23.4  24.8  26.9  25.6 

Kypros 48.9  61.6  63.6  64.4  68.2 

Latvija 41.5  56.5  56  55.2  57 

Lituania 50.8  68.4  68.1  68.2  69.5 

Luxembourg 47.4  57.7 (b) 55.6 (u) 59.8  57.9 

Közép-Magyarország 41.8  54.9  48.1  53.4  53.7 

Dunántúl 23.4  33.4  31.9  32.3  32.3 

Alföld és Észak 26.6  33.2  31.2  33.9  32.2 

Malta 23.8  34.4  35  37.7  45.6 

Noord-Nederland 41.6  42.3  46  44.5  51.4 

Oost-Nederland 38  46.2  47.4  44.2  48.1 

West-Nederland 48.7  54  55.7  58  60 

Zuid-Nederland 40  45.5  48  49.8  51.8 

Ostösterreich 27.7  45.5  49  48.6  49.3 

Südösterreich 22  35.6  40.6  41.5  46.2 

Westösterreich 21.6  35.4  39.5  39.9  40.5 

Makroregion Poludniowy 41.1 (b) 48.2  54.7  55.3  55.7 

Makroregion Pólnocno-

Zachodni 34.8 (b) 47.3  50.2  49.2  54 

Makroregion Poludniowo-
Zachodni 35.5 (b) 46  53.2  57.1  55.3 
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Makroregion Pólnocny 36.2 (b) 45.1  49.9  49.4  48.9 

Makroregion Centralny 41.9 (b) 53.1  55.4  57.3  53.2 

Makroregion Wschodni 38.3 (b) 51.9  54  55.6  56 

Makroregion Województwo 
Mazowieckie (Polonia) 52.9 (b) 66.9  70.4  66.6  70.1 

Continente 30.2  40.9  40.9  43.2  43.4 

Região Autónoma dos Açores 

(PT) : (u) : (u) : (u) : (u) : 

Região Autónoma da Madeira 

(PT) : (u) : (u) : (u) : (u) : 

Macroregiunea unu 17.9 (b) 28.1  28.5  28.7  28.7 

Macroregiunea doi 15.4 (b) 17.8  19.7  18.7  18.9 

Macroregiunea trei 25.6 (b) 36  38.5  39.2  42.8 

Macroregiunea patru 16.3 (b) 24.7  26.1  21  22.9 

Slovenija 44  56.4  58.8  56.3  57.1 

Slovensko 26.2  34.4  42.4  44.6  48.3 

Manner-Suomi 54.1  53.6  52.1  52.5  56.6 

Åland : (u) : (u) : (u) : (u) : 

Östra Sverige (East Sweden) 54.9  61.4  61.1  60.9 (b) 64.4 

Södra Sverige 50.4  56.2  57.7  59.2 (b) 57.8 

Norra Sverige 41.6  50.6  52.5  52.9 (b) 53.3 

North East (UK) 39.9 (b) 42  44.1  39.1  41.2 

North West (UK) 40.8 (b) 44.5  46.3  46  48.4 

Yorkshire and The Humber 36.9 (b) 46.6  43.4  45.1  39.1 

East Midlands (UK) 36.2 (b) 48.7  42.7  47.9  47.8 

West Midlands (UK) 37 (b) 42.7  43.6  45.8  46.1 

East of England 40.8 (b) 43.5  44  47.3  45.8 

London 57.3 (b) 66.1  63.8  65.8  69.3 

South East (UK) 47.3 (b) 47.8  50.8  53.7  54.7 

South West (UK) 47.4 (b) 52.5  52.6  49.8  52.5 

Wales 41.1 (b) 41.3  45.7  47  51.4 

Scotland 49.6 (b) 62.8  62.6  61.5  60.8 

Northern Ireland (UK) 44 (b) 45.2  40.3  42  55.8 

Ísland 47.5  55  65.7  63.6  65.7 

Norge 55.2  60.9  55.9  56.6  56.9 

Schweiz/Suisse/Svizzera 38.9 (b) 50  51.6  54.9  57.1 

Crna Gora :  32.2  37.7  35.5  38.1 

Severna Makedonija 18  34.5  36.8  40.4  39.4 

Srbija - sever :  40.3  42  45  47.1 

Srbija - jug :  25.4  32  32.2  31.9 

Istanbul 17.9  27.1  33.7  36  38.2 

Bati Marmara 12.1  24  26.3  28.3  32.7 

Ege 16.6  24.7  28.8  30.6  33 

Dogu Marmara 10.8  22.9  25.8  27.4  29.9 
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Bati Anadolu 21.8  28.8  31.9  33.3  37.8 

Akdeniz 11.9  19.4  22.2  22.6  27.5 

Orta Anadolu 11  17.9  22.9  23.8  23.9 

Bati Karadeniz 11.5  18.9  20.3  24.5  25.6 

Dogu Karadeniz 11  27.4  24.3  24.1  27.4 

Kuzeydogu Anadolu 6.6  10.6  13.9  18.5  18.9 

Ortadogu Anadolu 6.2  12.8  19  17.6  20.1 

Güneydogu Anadolu 6.1  11  12.4  12.6  14 

:=not available b=break in time series u=low reliability       

 
Regiunile cu un procent mai mare: Makroregion Województwo Mazowieckie (Polonia) (70,1%), Lituania 

(69.5%), Londra (69.3), Islanda (65.7%), Île de France (65,0), Östra Sverige (East Sweden)(64,4%), 
Scotland (60,8 %)West-Nederland (60,0%), Eesti (Estonia)(60,0 %). 

 

IV.23. Ponderea populației de 25-64 ani absolventă a învățământului terțiar pe regiuni 
Tabelul 21. 

 

Regiune \ 
An 2008  2010  2015  2017  2018  

20
19 

Rég. Bruxelles 
/ Brussels 

Gewest 41.5 (b) 43.1  44.7  47.7 (b) 49.1  

49.

4 

Prov. 
Antwerpen 33.7 (b) 36.5  40.4  40.6 (b) 43.3  

44.
2 

Prov. Limburg 

(BE) 30.2 (b) 32.1  36.6  39 (b) 40.7  

42.

4 

Prov. Oost-

Vlaanderen 33 (b) 37.8  41.4  46.9 (b) 46.8  

45.

6 

Prov. Vlaams-
Brabant 42.8 (b) 46.5  47.2  53.5 (b) 52.5  

53.
4 

Prov. West-

Vlaanderen 31.2 (b) 31.7  36.2  42 (b) 42.2  

41.

9 

Prov. Brabant 

wallon 46.9 (b) 50.9  58.9  61.9 (b) 63.9  

58.

4 

Prov. Hainaut 25.9 (b) 30.5  31.2  34.7 (b) 35.1  
36.
5 

Prov. Liège 31.5 (b) 34.2  36  39.6 (b) 38.4  

41.

9 

Prov. 

Luxembourg 

(BE) 34 (b) 35.1  41.2  40.7 (b) 42.7  

45.

5 

Prov. Namur 31.4 (b) 35.6  39.9  44.7 (b) 43.9  

41.

6 

Severozapade
n 21.3  23.3 (b) 27.7  25.8  26.7  

25.
4 

Severen 

tsentralen 23.9  24.1 (b) 28.7  28.1  31.7  

32.

4 

Severoiztoche

n 25.4  27.4 (b) 32.4  34  31.3  29 
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Yugoiztochen 21  21.3 (b) 26.1  27.1  27.1  

27.

1 

Yugozapaden 38.7  39.7 (b) 46.1  45.8  45.7  

46.

7 

Yuzhen 
tsentralen 21.5  24.1 (b) 26.8  27.8  28.7  

28.
5 

Praha 29.6  33.1  40.6  45.2  46.7  

45.

7 

Strední Cechy 12.3  15.4  22.3  22.3  25.1  

25.

5 

Jihozápad 12.2  13.8  20.6  22.2  22.9  
23.
8 

Severozápad 6.7  8.9  14  16.4  16.2  

17.

8 

Severovýchod 10.8  13.9  20.3  21.9  21.9  

20.

9 

Jihovýchod 13.6  15.7  26.2  27  27.6  
27.
6 

Strední 

Morava 12.6  13.1  20.3  22.4  22.1  23 

Moravskoslezs

ko 11.6  15.2  20.7  24.1  23.5  

21.

8 

Hovedstaden 44.4 (b) 46.5  52.1  55 (b) 56.2  
56.
2 

Sjælland 29 (b) 30.2  35.6  37.3 (b) 37.3  36 

Syddanmark 26.6 (b) 29.9  35.5  37 (b) 37.3  39 

Midtjylland 32.3 (b) 35.8  40.4  42.5 (b) 43.4  

44.

9 

Nordjylland 27.5 (b) 31.9  34.3  36.8 (b) 38  
38.
7 

Stuttgart 20.6  23.5 (b) 26.7  26.9  27.4  

29.

5 

Karlsruhe 21.1  24 (b) 26.2  26.6  26.4  

28.

1 

Freiburg 20  20.9 (b) 22.7  24.4  25.5  
27.
4 

Tübingen 21.1  22.7 (b) 25  25.2  25  27 

Oberbayern 27  29.1 (b) 32.5  35.4  35.9  

36.

6 

Niederbayern 14.9  16.2 (b) 15.8  17.1  17  
18.
2 

Oberpfalz 15.5  16.8 (b) 18.7  19.3  20.2  

20.

8 

Oberfranken 17.5  19 (b) 17.9  20.6  20.6  

21.

3 

Mittelfranken 21.1  22.5 (b) 24  25.5  26.2  
26.
5 
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Unterfranken 19.3  22.9 (b) 20.7  22.7  22.8  

24.

2 

Schwaben 16.1  18.6 (b) 20.1  19.9  22.1  
22.
5 

Berlin 34.1  36.9 (b) 38  42.1  43.7  
45.
1 

Brandenburg 31.6  31.7 (b) 28.7  28  29.3  

29.

5 

Bremen 22.6  24.3 (b) 25.7  27.3  28.6  
29.
2 

Hamburg 26.5  29 (b) 35  35.5  36.6  
36.
1 

Darmstadt 23.6  26.2 (b) 28.6  30.8  30.8  

31.

6 

Gießen 20.5  21.7 (b) 22.7  25  24.2  
25.
5 

Kassel 17.1  18.6 (b) 18  21.5  21.2  
21.
7 

Mecklenburg-

Vorpommern 27.8  28.5 (b) 26.3  27.8  27.3  

28.

3 

Braunschweig 17.1  17.8 (b) 22  23  24.4  
24.
4 

Hannover 18.5  21.9 (b) 22.4  23.2  24.5  
25.
6 

Lüneburg 15  17.1 (b) 19.1  20.1  20.6  

21.

5 

Weser-Ems 14.8  16.6 (b) 17.1  17.4  18.8  
19.
5 

Düsseldorf 17.9  19.1 (b) 21  22.9  23.2  
23.
6 

Köln 22.1  23.3 (b) 25.4  27.4  28.3  

28.

9 

Münster 16.1  16.6 (b) 20.1  20.1  21  
21.
8 

Detmold 16.1  16.5 (b) 19  19.3  20.5  

20.

9 

Arnsberg 14.6  15.7 (b) 17.8  19.3  19.3  

20.

1 

Koblenz 13.4  16.2 (b) 16.7  19.5  21.1  
22.
1 

Trier 19  20.1 (b) 20.3  23.1  23.8  

24.

9 

Rheinhessen-

Pfalz 19.8  20.4 (b) 22.7  23.2  24.9  

26.

1 

Saarland 14.7  16 (b) 15.7  18.7  20.9  
21.
6 

Dresden 36  36.6 (b) 31  31.6  32  

31.

3 

Chemnitz 33.9  32.1 (b) 24.9  24.5  25  

25.

5 



 
 

59 
 

Leipzig 39.1  40.1 (b) 31.7  33.3  33.9  

36.

2 

Sachsen-

Anhalt 26.2  26.9 (b) 24.7  24.3  23.6  

24.

5 

Schleswig-
Holstein 17.8  19.7 (b) 20.5  21  21.9  

22.
3 

Thüringen 29.9  30.4 (b) 28.7  28.2  30.1  

30.

7 

Eesti 41.6  43.8  47.5  49.3  51.3  

51.

8 

Northern and 
Western :  :  46.7  48 (b) 47.4  

48.
6 

Southern :  :  44.9  47.1 (b) 47.5  

48.

2 

Eastern and 

Midland :  :  51.4  52.7 (b) 53.7  

53.

5 

Border, 
Midland and 

Western 

(NUTS 2013) 35.4  39.3  :  :  :  : 

Southern and 

Eastern 
(NUTS 2013) 39.7  42.8  :  :  :  : 

Anatoliki 

Makedonia, 
Thraki 17.3  18.6  22.9  25.4  26.3  

25.
3 

Kentriki 

Makedonia 23.7  26.9  30.8  34.1  33.7  34 

Dytiki 

Makedonia 18.5  21.2  23  28.4  30.1  

29.

9 

Ipeiros 21.2  22.4  27  32.7  37.7  
34.
5 

Thessalia 23.3  23.9  28  29.7  34.9  

35.

1 

Ionia Nisia 12.6  14.3  21.7  21.1  24.7  

25.

8 

Dytiki Ellada 18.5  20.4  24.4  25.6  24.3  
23.
7 

Sterea Ellada 14.4  15.5  21.7  25.1  25.3  

24.

6 

Peloponnisos 16.7  15.1  21.3  23.4  24.2  
24.
5 

Attiki 26.8  29.2  37.1  39.5  39.5  
40.
8 

Voreio Aigaio 15.7  16.2  24.4  25.7  27.6  28 

Notio Aigaio 12.1  12.2  20.3  19.7  19.3  21 

Kriti 21.7  20.4  25.3  30.4  28  
28.
5 
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Galicia 30.9  32.1  38.1  40.1  40.4  

41.

3 

Principado de 
Asturias 31.4  32.7  42  43.2  45.2  

44.
9 

Cantabria 33.9  36.3  40.1  42.8  44.4  
45.
5 

País Vasco 39.8  43.2  48.8  51.3  51  

52.

6 

Comunidad 
Foral de 

Navarra 36.7  42  44.2  48.7  50  

50.

7 

La Rioja 32.3  37  41.8  40.4  41.3  

42.

1 

Aragón 32.3  33.6  38.2  38.6  40.9  
42.
3 

Comunidad de 

Madrid 38.3  42  48.5  48.4  48.1  

50.

2 

Castilla y León 33.6  34.5  39  40.1  40.7  

42.

8 

Castilla-la 
Mancha 23.5  26.1  29.4  30.9  31.3  

32.
9 

Extremadura 23  25.9  29.4  28.9  30.7  

31.

6 

Cataluña 30.7  33.2  40.6  42.1  43.3  

45.

2 

Comunidad 
Valenciana 27.8  29.9  34.8  36.3  39.5  

40.
5 

Illes Balears 23.4  24.8  30.7  33.3  33.7  

35.

8 

Andalucía 25.1  27.2  30.3  32  32.5  

33.

4 

Región de 
Murcia 24.8  25  28.8  32.4  33.2  

34.
9 

Ciudad 

Autónoma de 
Ceuta (ES) 18.1 (u) 21.2 (u) 28.1  23.7  29.6  

26.
3 

Ciudad 

Autónoma de 
Melilla (ES) 22 (u) 22.3 (u) 25.1  29.4  33.1  

33.
5 

Canarias (ES) 24.4  26.2  28.9  31.6  32.6  

34.

9 

Île de France 39.2  40.2  47.1  48.9  51.2  

52.

6 

Centre - Val 
de Loire 22.8  27.1  32.7  32.3  33.5  

34.
3 

Bourgogne 23.9  24.6  28.7  34.2  32.8  

35.

8 

Franche-

Comté 23.7  25  28.3  33.3  30.2  32 



 
 

61 
 

Basse-

Normandie 27.3  27  30.9  26.2  31.7  

31.

8 

Haute-

Normandie 20.9  23.5  31.8  29.1  30.5  

32.

5 

Nord-Pas-de-
Calais 23.2  26.7  30  32.5  33.3  35 

Picardie 21.7  21.7  26.5  26  30.2  

30.

4 

Alsace 30.1  31.3  34.8  33.8  34.2  38 

Champagne-
Ardenne 22.5  22  24.5  26.3  29.2  

28.
5 

Lorraine 21.6  24.3  32.3  31.3  29.5  

33.

8 

Pays-de-la-

Loire 24.6  29.1  34.3  36.1  37.8  

37.

3 

Bretagne 30.2  30.5  36  37.9  41.2  
41.
5 

Aquitaine 26.7  30.6  37.8  37.4  37.8  

39.

5 

Limousin 25.8  27.7  33  34.6  34.5  

37.

4 

Poitou-
Charentes 22.9  28  28.8  33.4  33.9  

33.
6 

Languedoc-

Roussillon 29.1  27.7  33.8  35.2  37.8  

37.

9 

Midi-Pyrénées 32.9  35.9  43.9  40.1  46.8  

46.

1 

Auvergne 27.8  28.7  32.5  30.5  34.7  
38.
7 

Rhône-Alpes 31.3  29.6  39.8  42.5  44.1  

44.

9 

Provence-

Alpes-Côte 
d'Azur 26.2  29.6  38.1  39.1  41.2  

41.
6 

Corse 12.6 (u) 19.5 (u) 25.7 (u) 37.6 (u) 32.1 (u) 

31.

1 

Guadeloupe :  :  23.5  24.7  24.1  
28.
5 

Martinique :  :  28.6  27.2  29.6  30 

Guyane :  :  20.2  20.3  20.8  

21.

3 

La Réunion :  :  22.3  24.3  25.2  

23.

2 

Jadranska 
Hrvatska 18.8  22.6 (b) 27.6  26.6  30  

31.
6 

Kontinentalna 

Hrvatska 16.6  18.8 (b) 24.3  26.6  27.8  

27.

6 

Piemonte 15  15  18.6  20.7  22.3  

21.

4 
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Valle 

d'Aosta/Vallée 
d'Aoste 13.5  11.9  18.5  22.2  23.5  

23.
7 

Liguria 18.9  19.3  22.4  23.4  25.9  

25.

2 

Lombardia 16.5  17.7  21.5  23.5  23.9  

23.

9 

Provincia 
Autonoma di 

Bolzano/Boze

n 11  13  19.5  19  20.8  

20.

1 

Provincia 

Autonoma di 
Trento 15.3  16.9  21.6  23.3  24.5  25 

Veneto 13.9  15.2  18.8  21.4  22.2  

22.

7 

Friuli-Venezia 
Giulia 15.6  15.6  19.6  23  23.7  

23.
7 

Emilia-
Romagna 17.8  18.3  23.1  24.1  25.1  

26.
4 

Toscana 17.8  17.2  21.4  23.6  24.7  

24.

3 

Umbria 18.1  19.7  22.6  24.5  23.5  
26.
3 

Marche 15.9  18.3  22  24.4  23.5  
24.
3 

Lazio 20.8  20.4  25.6  28.1  28.6  

29.

2 

Abruzzo 17.7  18.6  19.8  21.6  22.1  
23.
9 

Molise 17.3  17.2  21  23  22.4  
21.
2 

Campania 12.7  14.1  16.3  17.4  17.9  

18.

2 

Puglia 12.3  12.4  15.1  16.1  16.8  
17.
4 

Basilicata 13.7  14.5  18.3  18.9  18.8  

19.

6 

Calabria 15.4  15.7  18.3  17.6  17.7  

18.

8 

Sicilia 12.9  13.5  14.5  15.3  15.7  
15.
9 

Sardegna 13.9  15  17.8  20.2  19.5  

20.

7 

Kypros 35.1  36.6  43.4  46.3  48.4  

49.

9 

Latvija 30.5  32.7  40.1  42.1  42.3  
43.
7 

Sostines 

regionas  :  :  55.8  59.2  60.3  

63.

1 
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Vidurio ir 

vakaru 
Lietuvos 

regionas :  :  41  42.1  43.8  

45.

1 

Lietuva (NUTS 
2013) 34.8  38.2  :  :  :  : 

Luxembourg 25.9  32  41.1 (b) 41 (u) 45.2  48 

Budapest :  :  46.5  41.9  46.8  

50.

4 

Pest :  :  29  30.6  30.3  

32.

8 

Közép-
Magyarország 

(NUTS 2013) 29.8  31.7  :  :  :  : 

Közép-
Dunántúl 16.9  16.2  22.3  22.6  22.4  

24.
5 

Nyugat-

Dunántúl 17.3  17.5  22.2  23.4  24.1  

26.

9 

Dél-Dunántúl 16.2  18.7  22.7  21.5  22.4  24 

Észak-
Magyarország 16.1  18  20.5  21.4  20.8  

20.
9 

Észak-Alföld 17.3  18.2  21.2  21.3  23.2  
23.
1 

Dél-Alföld 19.2  20.5  22.2  23.4  25.4  

26.

3 

Malta 12.4  15.2  23  24  28.2  
31.
9 

Groningen 27.5  33.8  34.5  37.6  38.7  41 

Friesland (NL) 24.1  25.5  27.4  31.1  34.5  

35.

3 

Drenthe 22.4  23.3  28.8  29.3  31.5  

33.

6 

Overijssel 24.5  24.9  30.9  35.7  34.2  
33.
5 

Gelderland 27.1  28.6  34.2  35  36  

37.

8 

Flevoland 24.2  25.8  27.9  35  30.7  

33.

7 

Utrecht 38.8  40.4  47.7  49.2  51.4  
53.
2 

Noord-

Holland 34.2  37.6  42  45.8  47.5  

50.

1 

Zuid-Holland 28.3  29.8  34.9  36.9  38.7  

40.

9 

Zeeland 21.7  28.2  24.7  27.1  27.6  
28.
9 

Noord-

Brabant 26.5  26.8  32.1  34.2  35.9  

37.

3 
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Limburg (NL) 22.9  22.6  27.6  29.9  31  

33.

8 

Burgenland 
(AT) 11.8  12.6  26.7  28.3  28.4  

30.
5 

Niederösterrei
ch 13.5  14.9  28.1  31.1  30.3  

31.
9 

Wien 23.6  26.7  39.3  43.6  43.4  

44.

9 

Kärnten 14.3  14  28.2  30.2  30.6  32 

Steiermark 13.2  14.7  24.4  27.8  27.8  
29.
2 

Oberösterreic

h 12.9  14.8  25.5  26.7  26  

29.

3 

Salzburg 14.3  17.1  29.3  28.1  31.6  

32.

4 

Tirol 12.7  14.5  24.6  28.2  28.2  28 

Vorarlberg 12.6  11.6  24.2  26.5  25.3  
25.
5 

Malopolskie 23.3  26.4 (b) 34.1  38.6  38.9  

39.

4 

Slaskie 19.8  24.5 (b) 29.6  33.1  34.7  
36.
2 

Wielkopolskie 19.7  23.3 (b) 30.5  29.9  31.4  
33.
7 

Zachodniopo

morskie 22.7  24 (b) 28.5  31.9  34.4  

34.

9 

Lubuskie 18.4  21.1 (b) 26.3  28.1  29.2  
30.
6 

Dolnoslaskie 20.5  24.5 (b) 32  35  37.5  39 

Opolskie 18.6  20.6 (b) 28.9  30.9  31.6  

31.

8 

Kujawsko-

Pomorskie 16.4  19.2 (b) 25.1  29.4  29.6  

28.

8 

Warminsko-
Mazurskie 18.5  22.9 (b) 26.9  29  28.4  

28.
1 

Pomorskie 22.2  26 (b) 32.6  37.5  37.5  

38.

4 

Lódzkie 22.3  25.8 (b) 31.8  33.5  35.3  

34.

9 

Swietokrzyski
e 23.1  26 (b) 30.8  35.7  36.9  

37.
8 

Lubelskie 22.8  25.6 (b) 32.8  32.9  34.9  

38.

4 

Podkarpackie 20.2  24.5 (b) 29.9  34.1  33.8  

35.

2 

Podlaskie 24.9  27.8 (b) 34.1  37.4  39.1  40 

Warszawski 

stoleczny :  :  57.3  60.9  63.2  

61.

9 
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Mazowiecki 

regionalny :  :  26.8  29.7  30.1  

32.

6 

Norte 13.8  15.4  22.1  24.4  26  

27.

2 

Algarve 15.6  18.4  24.6  26.7  28.1  
26.
3 

Centro (PT) 15.1  15.8  25.8  27.2  30.6  

30.

8 

Área 

Metropolitana 

de Lisboa 23.7  25.6  36.9  37.6  37.1  

38.

4 

Alentejo 16.4  17.7  23  23.4  25.2  26 

Região 
Autónoma dos 

Açores (PT) 8.8  12.9  17.7  19.2  19.2  

17.

9 

Região 

Autónoma da 

Madeira (PT) 13.8  16.9  21.6  25  25.5  

25.

9 

Nord-Vest 11.3  12.3 (b) 17.9  18.7  19.2  

20.

2 

Centru 10.7  10.9 (b) 18.6  18.4  19.2  
20.
1 

Nord-Est 11.6  11.7 (b) 12.2  13  13.8  

12.

7 

Sud-Est 9.4  10.5 (b) 13.7  14.1  14.3  15 

Sud - 
Muntenia 8.5  9.9 (b) 13.3  14.3  13.7  

14.
2 

Bucuresti - 
Ilfov 26.7  27.3 (b) 33.8  37.3  38.9  41 

Sud-Vest 

Oltenia 12.5  12.2 (b) 17.7  16.8  15.5  

15.

9 

Vest 12.2  13.8 (b) 16.5  16  15.9  
16.
6 

Vzhodna 
Slovenija :  24  31.4  34.9  34  

35.
3 

Vzhodna 

Slovenija 
(NUTS 2010) 21.7  :  :  :  :  : 

Zahodna 

Slovenija :  33  42.7  44.5  44.4  

45.

8 

Zahodna 

Slovenija 

(NUTS 2010) 31.9  :  :  :  :  : 

Bratislavský 

kraj 29.8  35.7  40  47  49.4  

51.

2 

Západné 
Slovensko 12.2  15.6  20.1  23.6  23  

25.
5 

Stredné 

Slovensko 14  18.6  22.3  23  25.9  

28.

5 
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Východné 

Slovensko 13  15.8  22.9  23.8  27  

26.

9 

Länsi-Suomi 39.7  41.4  48  49.3  49.9  51 

Helsinki-
Uusimaa 49.3  51.4  57.2  57.8  58  

59.
6 

Etelä-Suomi 40.2  40.7  45.6  47.7  50.5  

51.

7 

Pohjois- ja 

Itä-Suomi 37.8  40.2  44.7  48.1  48.3  

48.

8 

Åland 34.9 (u) 28.9 (u) 31.8 (u) 36.3 (u) 42.3 (u) 
41.
2 

Stockholm 43.6  46.8  53  55.1  56.5 (b) 

57.

7 

Östra 

Mellansverige 34.9  35.8  44.7  47.4  48.8 (b) 51 

Småland med 
öarna 31.3  31.4  41.8  41.8  44 (b) 

45.
8 

Sydsverige 37.8  40.3  46.8  50.6  51.9 (b) 

53.

4 

Västsverige 36.3  37.9  46.5  46.8  49.6 (b) 

49.

2 

Norra 
Mellansverige 30.5  32.6  39  41.2  43.5 (b) 

43.
5 

Mellersta 

Norrland 34.4  35.7  41.7  43  44 (b) 

44.

2 

Övre Norrland 35.3  38  46.9  48.1  48.1 (b) 51 

Tees Valley 
and Durham 23.2 (b) 31.6 (b) 36.3  35.1  34.8  

34.
6 

Northumberla
nd and Tyne 

and Wear 28.3 (b) 28.8 (b) 37.5  39.4  36.8  

39.

9 

Cumbria 25.5 (b) 33.6 (b) 38.5  35.3  40.9  
41.
5 

Greater 

Manchester 28.3 (b) 31.6 (b) 40  39.7  41.1  

42.

6 

Lancashire 27.6 (b) 35.4 (b) 35.7  39.4  40.4  
38.
8 

Cheshire 37.6 (b) 38.2 (b) 47.8  50.7  47.4  
47.
9 

Merseyside 28.3 (b) 28.6 (b) 37.9  36.8  40.9  

41.

4 

East Yorkshire 
and Northern 

Lincolnshire 26 (b) 26.3 (b) 33.1  35.7  33.7  

33.

5 

North 

Yorkshire 38.4 (b) 38.9 (b) 47.3  44.9  49.6  

42.

6 

South 
Yorkshire 26.4 (b) 27.5 (b) 34.9  36.6  42.7  40 

West 

Yorkshire 26.9 (b) 30.1 (b) 37.5  38.8  40.9  

40.

8 
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Derbyshire 

and 
Nottinghamsh

ire 29 (b) 33.6 (b) 39.2  37.3  39.7  

42.

2 

Leicestershire, 
Rutland and 

Northamptons
hire 27.1 (b) 31.1 (b) 37.2  40.7  40.4  

41.
9 

Lincolnshire 24.6 (b) 26.9 (b) 32.2  32.6  38.5  

37.

4 

Herefordshire, 

Worcestershir

e and 
Warwickshire 31.4 (b) 34.4 (b) 45.7  42.9  47.5  

46.
5 

Shropshire 

and 
Staffordshire 29 (b) 32.6 (b) 37.8  38.5  40.4  

44.
7 

West Midlands 26.8 (b) 26.9 (b) 32.5  34.5  34.9  
35.
5 

East Anglia 29.9 (b) 32.7 (b) 36.5  39.8  39.2  

40.

5 

Bedfordshire 
and 

Hertfordshire 34.2 (b) 37.9 (b) 45.4  45.7  47.7  

48.

3 

Essex 23.9 (b) 26.9 (b) 32.9  35.2  36.4  

40.

8 

Inner London 
(NUTS 2010) 47.1 (b) :  :  :  :  : 

Outer London 

(NUTS 2010) 35.8 (b) :  :  :  :  : 

Inner London 

- West :  60.6 (b) 67.1  69.4  69.2  

71.

9 

Inner London 
- East :  50.7 (b) 55.6  58.4  61.1  62 

Outer London 

- East and 
North East :  34 (b) 44  46.6  47.4  

48.
2 

Outer London 

- South :  43.9 (b) 55.2  56.2  53.3  

57.

4 

Outer London 

- West and 

North West :  40.6 (b) 55.4  55.6  56.3  

59.

5 

Berkshire, 

Buckinghams

hire and 
Oxfordshire 36.2 (b) 42.8 (b) 53.2  55.7  53.4  

53.
9 

Surrey, East 
and West 

Sussex 37.9 (b) 40.6 (b) 47.5  53.1  53.5  

55.

5 
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Hampshire 

and Isle of 
Wight 32.6 (b) 34.8 (b) 41.8  43.8  46.3  48 

Kent 27.8 (b) 31.8 (b) 37.4  39.3  41.8  

47.

1 

Gloucestershir

e, Wiltshire 

and 
Bristol/Bath 

area 34.5 (b) 39 (b) 46.2  49.5  47.2  47 

Dorset and 
Somerset 30.6 (b) 34.6 (b) 41.4  41.4  40.7  

42.
2 

Cornwall and 
Isles of Scilly 28.6 (b) 30.3 (b) 37.4  45.5  46.6  

46.
8 

Devon 31.2 (b) 35.8 (b) 42.4  43.7  45.9  

45.

1 

West Wales 
and The 

Valleys 28.2 (b) 31.7 (b) 38.8  37.9  41.5  

43.

5 

East Wales 34.3 (b) 40.4 (b) 43.7  44.6  44.6  

49.

4 

Eastern 
Scotland 

(NUTS 2013) 41.2 (b) 41.9 (b) :  :  :  : 

South 
Western 

Scotland 
(NUTS 2013) 34.9 (b) 36.5 (b) :  :  :  : 

North Eastern 

Scotland 40.4 (b) 40 (b) 56  46.8  54.4  

58.

5 

Highlands and 
Islands 39.8 (b) 43.1 (b) 51  49  45.6  

53.
9 

Eastern 

Scotland :  :  53.7  55.1  55.2  

55.

6 

West Central 

Scotland :  :  49.3  49.5  48.4  

52.

8 

Southern 
Scotland :  :  46.4  47.5  48.6  

50.
6 

Northern 

Ireland (UK) 34.5 (b) 34.2 (b) 36.7  37.1  40.4  

44.

3 

Ísland 34.7  37.8  46.5  50.6  52.9  

53.

5 

Oslo og 
Akershus 51.2  49.9  57.3  58.4  57.6  

58.
1 

Hedmark og 

Oppland 30.4  35.2  39.4  42.2  40.4  39 

Sør-Østlandet 32.9  34.5  40.8  38.9  41.1  

44.

1 

Agder og 
Rogaland 35.4  37.7  42.6  43.9  46.2  

47.
7 
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Vestlandet 37.7  42.3  47.8  47.1  48.2  

49.

2 

Trøndelag 39.9  40.8  50.5  49.3  48.3  

49.

4 

Nord-Norge 37.3  38  45.1  46.4  45.9  
45.
9 

Région 

lémanique 32  33.7 (b) 37.3  41  42.8  

43.

3 

Espace 

Mittelland 23.6  24.9 (b) 32.5  33  34.5  

36.

3 

Nordwestsch
weiz 24.8  27.8 (b) 36.3  38.1  40  

41.
1 

Zürich 30.5  32.4 (b) 44  47.6  49.2  

51.

1 

Ostschweiz 18.4  20.6 (b) 27.5  29.6  32  

33.

1 

Zentralschwei
z 22.1  24 (b) 31.3  36.7  38.1  

36.
8 

Ticino 24  23.6 (b) 33.5  35.7  39.5  

37.

5 

Crna Gora :  :  24.7  27.6  26.7  

28.

2 

Severna 
Makedonija 12.9  15.1  20.4  22.6  22.3  23 

Beogradski 

region :  :  37.1  39.3  40.4  

41.

8 

Region 

Vojvodine :  :  21.1  22.5  23.3  

23.

1 

Region 
Sumadije i 

Zapadne 

Srbije :  :  17.9  18.8  20.3  21 

Region Juzne i 

Istocne Srbije :  :  19.2  20.2  20.8  21 

Istanbul 12.9  12.4  19.6  22.7  23.4  
24.
3 

Tekirdag, 

Edirne, 
Kirklareli 11.1  9.2  12.3  15.7  16.7  

17.
6 

Balikesir, 

Çanakkale 5.6  7.1  14.1  15.4  16.2  

19.

1 

Izmir 16.1  16.4  19.2  22.3  24.8  

24.

3 

Aydin, Denizli, 
Mugla 8.5  9.5  14.7  16.4  17.5  

18.
8 

Manisa, 

Afyonkarahisa
r, Kütahya, 

Usak 4.6  6.1  9.3  11.5  13  14 
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Bursa, 

Eskisehir, 
Bilecik 7.4  8.2  14.4  17.5  18.4  

18.
4 

Kocaeli, 

Sakarya, 
Düzce, Bolu, 

Yalova 7.7  8  13.5  14.6  15.1  

16.

4 

Ankara 18.2  20.6  24.3  26.7  27.3  
29.
5 

Konya, 

Karaman 5.3  7  10.3  10.9  11.7  

12.

9 

Antalya, 

Isparta, 
Burdur 8.2  10.4  16.2  18.5  19.2  

21.
4 

Adana, Mersin 7  7.8  12.7  14.5  15.4  

15.

8 

Hatay, 
Kahramanmar

as, Osmaniye 3.6  5  8  9.4  9.5  

11.

8 

Kirikkale, 

Aksaray, 

Nigde, 
Nevsehir, 

Kirsehir 5.6  6.5  10.3  11.7  12.5  

12.

7 

Kayseri, Sivas, 
Yozgat 4.3  7.4  10  12  13  

13.
4 

Zonguldak, 
Karabük, 

Bartin 4.6  7.6  8.6  8.9  11.8  

15.

1 

Kastamonu, 
Çankiri, Sinop 4.4  6.2  9.1  11.3  13.7  

14.
6 

Samsun, 

Tokat, Çorum, 
Amasya 5.9  7.2  10.5  11.9  12.8  

13.
2 

Trabzon, 

Ordu, 
Giresun, Rize, 

Artvin, 
Gümüshane 5  6.4  11.9  14.5  14.3  

15.
4 

Erzurum, 

Erzincan, 
Bayburt 4.9  5.4  7.1  11.3  12.6  

15.
8 

Agri, Kars, 

Igdir, Ardahan 2.1  3.5  6.9  6.1  7.1  8.8 

Malatya, 

Elazig, Bingöl, 

Tunceli 4.1  6.6  11.1  14.9  14.6  

17.

2 

Van, Mus, 

Bitlis, Hakkari 2.3  3.1  3.9  4  6.2  9.5 
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Gaziantep, 

Adiyaman, 
Kilis 2.3  4  10.5  11  11.1  

11.
4 

Sanliurfa, 

Diyarbakir 1.4  4.2  4.7  8.5  9.1  9.4 

Mardin, 

Batman, 
Sirnak, Siirt 1.3  3.4  5.1  6.2  8  8.3 

Legendă =: date indisponibile; b= date omise;  

u=fiabilitate redusă;        

Sursa datelor: 
Eurosta
t           

Ultima 

actualizare: 08.10.2020          

 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&langu

age=en&pcode=tgs00109  

 
  Au înregistrat procente de peste 50% din populația de 25-64 ani care au absolvit învățământul 

terțiar regiunile (2019):  Inner London – West (71.9 %), Inner London – East (62,0 %), Warszawski 
stoleczny (61.9 %), Outer London - West and North West (59.5 %), Surrey, North Eastern Scotland (58.5 

%), Oslo og Akershus (58,1%), Stockholm (57.7%), Hovedstaden (56.2 %), Eastern Scotland (55.6%), 

East and West Sussex (55.5 %), Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire (53.9 %), Highlands and 
Islands (53.9%), Ísland (53.5%), Eastern and Midland (53.5 %), Prov. Vlaams-Brabant (Belgia) (53.4%), 

Sydsverige (53.4 %), Prov. Vlaams-Brabant (53.4 %), Utrecht (53.2 %), West Central Scotland (52.8%), 
País Vasco (52.6 %), Île de France (52.6 %), Eesti (51.8 %), Zürich (51,1%). 

 Regiunile din România aveau la sfârșitul anului 2019 următoarele procente: București-Ilfov (41,0 
%), Nord-Vest (20,2%), Centru (20,1%), Vest (16,6%), Sud-Vest Oltenia (15,9 %), Sud-Est (15,0 %), 

Sud-Muntenia (14,2%) și Nord-Est (12,7 %). În ceea ce privește România, ar trebui un efort de atragere, 

consiliere, sprijinire a unei cât mai mare număr de absolvenți de liceu să urmeze și să absolve studiile de 
învățământ superior. 

 
IV.24. Părăsirea timpurie a educației și formării, UE-28, 2002-2019 (% din populația cu vârste 

cuprinse între 18 și 24 de ani)  

Sursa: codul de date Eurostat online (t2020_40)  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Early_leavers_from_education_and_training,_EU-28,_2002-
2019_(%25_of_the_population_aged_18-24).png   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_40/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Early_leavers_from_education_and_training,_EU-28,_2002-2019_(%25_of_the_population_aged_18-24).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Early_leavers_from_education_and_training,_EU-28,_2002-2019_(%25_of_the_population_aged_18-24).png
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Early_leavers_from_education_and_training,_EU-28,_2002-2019_(%25_of_the_population_aged_18-24).png
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Figura 12. 

 

 
Ponderea populației care a abandonat de timpuriu (18-24 ani) educația și formarea profesională a 

scăzut continuu la nivelul UE: de la 17.0 % (2002), la 14.0 % (2009) și la 10.3 % (2019). Astfel UE se 
îndreptă către obiectivul său din 2020 de a atinge procentul de 10 %. Estmăm că perioada pandemiei va 

avea efecte negative tocmai în zonele defavorizate. Din păcate, situația României este și mai dificilă, 

deoarece ne înscriem cu o rată foarte ridicată a abandonului timpuriu, care s-a situate la 15,3 % (2019). 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Europe_2020_headline_indicators#Tertiary_educational_attainment_and_early

_leavers_from_education_and_training  
 

IV.25. Părăsirea timpurie a educației și formării (total populație 18-24 ani)(sinteză 2015-

2019) 
LAST UPDATE ON: 02.07.2020 

SOURCE: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
EU Labour Force Survey (EU LFS) data; downloaded from Eurostat’s online database as table t2020_40 

Accesat la data de 24.11.2020 

Tabelul 22. 
 

 

Regiunea geografică \Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

Austria 7.3 6.9 7.4 7.3 7.8 

Belgia 10.1 8.8 8.9 8.6 8.4 

Bulgaria 13.4 13.8 12.7 12.7 13.9 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_headline_indicators#Tertiary_educational_attainment_and_early_leavers_from_education_and_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_headline_indicators#Tertiary_educational_attainment_and_early_leavers_from_education_and_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_headline_indicators#Tertiary_educational_attainment_and_early_leavers_from_education_and_training
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/eustrat_eu2020_educ__t2020_40/metadata
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Elveția 5.2 4.9 4.5 4.4 4.4 

Cipru 5.2 7.6 8.5 7.8 9.2 

Republica Cehă 6.2 6.6 6.7 6.2 6.7 

Germania 10.1 10.3 10.1 10.3 10.3 

Denmarca 8.1 7.5 8.8 10.4 9.9 

Zona Euro (19 țări) 11.6 11.1 10.9 11 10.6 

Estonia 12.2 10.9 10.8 11.3 9.8 

Grecia 7.9 6.2 6 4.7 4.1 

Spania 20 19 18.3 17.9 17.3 

Uniunea Europeană - 27 țări (din 2020) 11 10.6 10.5 10.5 10.2 

Uniunea Europeană - 28 țări (1993-2020) 11 10.7 10.5 10.5 10.3 

Finlanda 9.2 7.9 8.2 8.3 7.3 

Franța 9.2 8.8 8.8 8.7 8.2 

Croația 2.8 2.8 3.1 3.3 3 

Ungaria 11.6 12.4 12.5 12.5 11.8 

Irlanda 6.8 6 5 5 5.1 

Islanda 18.8 19.8 17.8 21.5 17.9 

Italia 14.7 13.8 14 14.5 13.5 

Lituania 5.5 4.8 5.4 4.6 4 

Luxembourg 9.3 5.5 7.3 6.3 7.2 

Letonia 9.9 10 8.6 8.3 8.7 

Muntenegru 5.7 5.5 5.4 4.6 5 

Macedonia de Nord 11.4 9.9 8.5 7.1 7.1 

Malta 20.2 19.2 17.7 17.4 16.7 

Olanda 8.2 8 7.1 7.3 7.5 

Norvegia 10.2 10.9 10.4 9.9 9.9 

Polonia 5.3 5.2 5 4.8 5.2 

Portugalia 13.7 14 12.6 11.8 10.6 

România 19.1 18.5 18.1 16.4 15.3 

Serbia 7.5 7 6.2 6.8 6.6 

Suedia 7 7.4 7.7 7.5 6.5 

Slovenia 5 4.9 4.3 4.2 4.6 

Slovacia 6.9 7.4 9.3 8.6 8.3 

Turcia 36.4 34.3 32.5 31 28.7 

Marea Britanie 10.8 11.2 10.6 10.7 10.9 

 
 Pondrea persoanelor de 18-24 de ani care au abondonat educația a scăzut constant la nivelul UE 

28 de țări: de la 11% (2015), la 10,7 % (2016), 10,5 % (2017), 10,5 (2018) și 10,3 % (2019). Astfel UE 
se apropie constant de îndeplinirea unui obiectiv important al Strategiei UE 2020, de a ajunge la o rată de 

abandon de 10 %. La sfârșitul anului 2008 rata de abandon era de 14,7 %. Cu rate scăzute de abandon 

școlar se situează la sfârșitul anului 2019 următoarele țări: Croația (3%), Lituania (4%), Grecia (4,1%), 
Elveția (4,4%), Slovenia (4,6%), Muntenegru (5%), Irlanda (5,1%); Polonia (5,2%). La polul opus, cu mari 
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rate de abandon școlar se situau la sfârșitul anului 2019 următoarele țări: Turcia (28,7%), Islanda (17,9%), 

Spania (17,3%), Olanda (16,7 %), România (15,3%), Bulgaria (13.9 %), Italia (13.5%). În ceea ce privește 
România, ponderea acestui indicator  scăzut de la 19,1 % (2015), la 18,5 % (2016), 18,1 % (2017), 16,4 

% (2018) și 15,3 % (2019), mult mai mari față de media europeană în aceeași perioadă. Abandonul școlar 
va avea un impact negativ asupra dezvoltării socio-economice pe termen mediu și lung, în contextul general 

al scăderii numărului de populație și creștere a ponderii persoanelor de vârsta a treia.  

 Miniștrii educației din UE au adoptat în anul 2011 o Recomandare a Consiliului privind politicile de 

reducere a părăsirii timpurii a școlii (2011/C 191/01)56, care definește un cadru amplu coerent bazat de 

date statistice. În Recomandare se definește conceptul de părăsire timpurie a școlii, prin care se are în 
vedere persoanele ”care părăsesc sistemul de educație și formare la nivelul educației secundare sau înainte 

de acest nivel și care nu mai sunt integrați în sistemul de educație și formare”. Acest obiectiv este în 

concordanță cu obiectivul Strategiei UE 2020 de asigurare a unei ”creșteri inteligente”, cât și a obiectivului 
de ”creștere favorabilă incluziunii” sociale. Consiliul UE (26.11.2009) a constatat că rata de părăsire timpurie 

a școlii de către elevii migranți este dublă în comparație cu elevii autohtoni și chiar mai ridicată în cazul 
populației rome. Consiliul UE din mai 2010 a concluzionat că ar trebui să fie puse în aplicare ”strategii 

cuprinzătoare și transversale”, care să furnizeze politici sistemice la nivelul unităților de învățământ. 
Recomandările Consiliului (2011/C 191/01) au avut în vedere următoarele direcții strategice: a) identificarea 

cauzelor principale ale abandonului școlar; b) instituirea la sfârșitul anului 2012 a unor strategii 

cuprinzătoare privind reducerea abandonului școlar; c) adoptarea unor măsuri adecvate care să conducă 
la reducerea abandonului școlar; d) măsurile să aibă în vedere educația generală, precum și învățământul 

profesional și tehnic; e) integrarea acestor măsuri în cadrul politicilor educaționale la nivelul UE, precum și 
național; f) implicarea activă a tuturor factorilor (cadre didactice, conducerile școlilor, alți factori cu 

atribuții).  

 Politicile de intervenție la nivelul școlii sau al instituției de formare ar putea avea în vedere (2011/C 
191/01):  

 Transformarea școlilor în comunități de învățare; 

 Elaborarea unor sisteme de avertizare timpurie pentru elevii expuși riscului de abandon școlar; 

 Crearea unor rețele a factorilor implicați, care să permită abordări sistemice; 

 Sprijinirea cadrelor didactice atât în procesul de formare inițială și continuă în ceea ce privește 

abordarea acestei problematici în sălile de clasă; 
 Inițierea unor activități cu caracter extrașcolar, care ar trebui să contribuie la creșterea 

rezistenței la provocările abandonului școlar. 

Politicile de intervenție la nivel individual ar putea include (2011/C 191/01): consilierea 
individualizată a elevilor aflați în situație de abandon școlar; promovarea unor strategii de predare-învățare 

diferențiate și individualizate; consilierea elevilor în procesele de orientare școlară și profesională, precum 

și în cel de tranziție la locul de muncă; garantarea unui sprijin financiar adecvat care trebuie acordat acestor 
tineri. Perioada anului 2020, când lumea s-a confruntat cu pandemia declanșată de COVID-19, a evidențiat 

și mai bine dificultățile cu care s-au confruntat diferite categorii de tineri provenind din medii dezavantajate, 
care nu au avut acces la învățământul online. 

La nivelul UE au fost create șapte grupuri de lucru care și-au desfășurat activitatea în perioada iulie 

2018-iunie 2020. Acestea au abordat : educația și îngrijirea copiilor mici (ECEC); pentru școli; educația și 
formarea profesională; învățământul superior (HE); privind învățarea adulților; pentru promovarea valorilor 

comune și a educației incluzive și cel privind educația digitală. Un Buletin informativ publicat de către 

Comisia Europeană (octombrie 2020)57 , prezintă principalele direcții strategice privind realizarea spațiului 

european al educației. La 30 septembrie 2020 Comisia Europeană a adoptat o Comunicare privind crearea 

spațiului european al educației la nivelul anului 2025 ( Achieving the European Education Area by 2025 ), 

                                                           
56 Consiliul UE, 2011, Recomandarea Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii, 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  (2011/C 191/01), 1.7.2011.  
57 European Commission, 2020, ET 2020 Newsletter, October 2020. 
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care se concentrează pe șase dimensiuni cheie: calitatea în educație; incluziunea în educație și asigurarea 
egalității de gen; tranziții verzi și digitale în educație; cadre didactice și formatori; Învățământul Superior și 

Educația ca parte a unei Europe mai puternice în lume. Raportul final al grupului de lucru privind părăsirea 

timpurie a educației (noiembrie 2013) conține 12 mesaje cheie, care au devenit instrumente de verificare 

a politicilor în acest domeniu 58: 

(1). Asigurarea angajamentului politic și financiar ca primă prioritate a agendei politice. 

(2). Centrarea acestor politici pe nevoile copiilor și tinerilor. 
(3). Elaborarea și implementarea unei strategii naționale de reducere a abandonului școlar. 

(4). Asigurarea unei baze de date care să permită monitorizarea și evaluarea politicilor privind 
abandonul școlar. 

(5). Politiile pe termen lung trebuie să implice cooperarea autorităților naționale, regionale/locale, 
precum și integrarea acestor politici. 

(6). Asigurarea accesului la o educație de calitate, care să permită tranziția lină de la un nivel de 

educație la altul. 
(7). Promovarea de către școli a unui curriculum relevant, centrat pe nevoile elevilor și care să 

dezvolte medii favorabile de învățare. 
(8). Promovarea și sprijinirea echipelor multiprofesionale din școli care abordează problematica 

abandonului școlar. 

(9). Sprijinea cooperării dintre școli, comunități locale, părinți și elevi în efortul de reducere a 
abandonului școlar. 

(10). Abordarea problematicii reducerii abandonului școlar în formarea inițială a cadrelor didactice, 
dar și întregului persoanal din școală. 

(11). Consilierea emoțională și practică a tinerilor privind orientarea școlară și profesională. 
(12). Consolodarea accesului la schemele celei de-a doua șansă pentru tinerii privind accesul la 

educație. 

Grupul de lucru pentru învățământul superior a abordat implicațiile COVID-19 asupra educației 
universitare. Comisia a făcut modificări ale programului Erasmus + în cadrul cadrului multianual de finanțare 

2021-2027. Comisia a lansat Agenda Europeană a Competențelor pentru competitivitate durabilă, echitate 
socială și reziliență, care cuprinde 12 acțiuni:  

(1) Un pact pentru abilități 

(2) Consolidarea inteligentă a abilităților 

(3) Sprijinul UE pentru acțiuni strategice naționale de perfecționare 

(4) Propunere de recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională pentru 
competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 

(5) Lansarea inițiativei universităților europene și perfecționarea oamenilor de știință 

(6) Abilități pentru a sprijini tranzițiile ecologice și digitale 

(7) Creșterea absolvenților STEM și încurajarea abilităților antreprenoriale și transversale 

(8) Abilități pentru viață 

(9) Inițiativă privind conturile individuale de învățare 

(10) O abordare europeană a micro-acreditării 

(11) Noua platformă Europass 

(12) Îmbunătățirea cadrului de abilitare pentru a debloca investițiile statelor membre și private în 
competențe. 

                                                           
58 European Commission, 2013, Reducing early school leaving: Key messages and policy support,  
Final Report of the Thematic Working Group on Early School Leaving, November 2013. 
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Comisia Europeană a organizat o Conferință privind politicile de reducere a abandonului școlar 

(1-2 martie 2012) 59. În cadrul workshop-urilor au rezultat câteva concluzii: necesitatea unor abordări 

holistice a acestei problematici; implicarea comunității locale, îndeosebi a părinților în cadrul acestor 

activități; centrarea pe nevoile elevilor a tuturor politicilor și considerarea elevilor ca parteneri principali; 
necesitatea acordării școlilor a unui grad de autonomie, care să conducă la o implicare profesionistă a 

cadrelor didactice; continuarea procesului de monitorizare și evaluare periodică a  acestui fenomen la nivel 

european. 
De asemenea, la nivelul UE au fost elaborate instrumente școlare pentru promovarea succesului 

educațional și de prevenire a părăsirii timpurii a școlii.60 Aceste instrumente au fost organizate în jurul a 

cinci domenii tematice: guvernanța școlară; profesori; suport pentru învățare; implicarea părinților; 

implicarea altor actori.  

 Consiliul Uniunii Europene a adoptat (2015) un set de concluzii privind reducerea părăsirii timpurii 

a școlii și promovarea succesului școlar.61 Documentul precizează că deși s-au obținut progrese mari privind 

reducerea ratelor de părăsire timpurie a școlii, numărul elevilor care părăsesc de timpuriu școala este destul 
de mare, sunt discrepanțe între statele membre (prezentate de noi mai sus) și în interiorul acestora. 

Strategiile integrate rezultate din Recomandarea Consiliului Uniunii Europene(2011) lipsesc din preocupările 

multor țări. 
 Comisia  Europeană a publicat în anul 2019 o evaluare a eficacității politicilor și a practicilor 

elaborate la nivel european și național pentru a combate abandonul școlar timpuriu.62 Studiul a fost realizat 

pe 37 de țări: 28 de țări membre ale UE, cinci țări candidate (Albania, Muntenegru, Macedonia de Nord, 

Serbia, Turcia) și patru țări AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția). S-au realizat în acest context 

și zece studii de caz : Austria, Bulgaria, Franța, Irlanda, Letonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania 
(Catalonia) și Suedia). 

 Studiul argumentează teza că educația este vitală pentru ”o dezvoltare personală și socială pozitivă” 

(2019, p.7). Numărul anilor de educație reprezintă o premisă a obținerii unor venituri mai mari.63 În vederea 

realizării unei societăți bazate pe cunoaștere, educația este ”principala pârghie pentru realizarea unei vieți 

personale înfloritoare și a unei societăți democratice, corecte, incluzive și competitive.” (2019, Ib.) De 
asemenea, asigurarea unei educații de bază de calitate va aveaa efecte asupra valorificării potențialului 

social și de ocupare, în realizarea unei societăți echitabile. Cercetările au demonstrate faptul că rezultatele 

mai slabe în plan educational sunt determinate de statutul socio-economic, cultural și lingvistic al tinerilor.64 

Datele din 15 țări OECD arată că, la vârsta de 30 de ani, persoanele cu cel mai înalt nivel de educație se 

pot aștepta să trăiască, în medie, cu șase ani mai mult decât colegii lor slab educați. 
Studiul a evidențiat că impactul instrumentelor de politică ale UE a fost, în cea mai mare parte, 

unul pozitiv pentru toate țările examinate. Cu toate acestea, sunt diferențe considerabile între țări, probleme 
deosebite ridicând anumite categoriii de populație (migranții, bărbații tineri și locuitorii din zonele rurale), 

care nu-și încheie ciclul de învățământ obligatoriu. În ciuda scăderii ratelor de abandon școlar în majoritatea 
statelor membre ale UE (2011-2018), rata de abandon a crescut în opt state membre. Până în 2018, 13 

state nu și-au atins obiectivele stabilite prin stategiile naționale cu privire la țintele pentru 2020. 

Recomandările Consiliului Uniunii Europene (28 iunie 2011, C 191/01) aveau în vedere elaborarea unor 
strategii cuprinzătoare, care să aibă în vedere trei piloni: prevenirea, intervenția și compensarea.  

                                                           
59 European Commission, 2012, CONFERENCE REPORT: REDUCING EARLY SCHOOL LEAVING: 

EFFICIENT AND EFFECTIVE POLICIES IN EUROPE, Brussels, 1 and 2 March 2012. 
60 European Toolkit for Schools: Promoting inclusive education and early school leaving. 
61 Consiliul Uniunii Europene, 2015, Concluziile Consiliului privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și 

promovarea succesului școlar, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 15.12.2015, 2015/C 417/05. 
62 European Commission, 2019, Assessment of the Implementation of the 2011 Council Recommendation 

on Policies to Reduce Early School Leaving, Final report: July 2019. 
63 OECD, 2015, Education at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD, Paris. 
64 OECD, 2011, Tackling inequalities in education, Paris, OECD Publishing. 
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Politicile de prevenire vizează „reducerea riscului părăsirii timpurii a școlii înainte de apariția 
problemelor. Astfel de măsuri optimizează furnizarea de educație și formare în vederea obținerii de rezultate 

mai bune ale învățării și eliminării obstacolele din calea succesului educațional ”. Politicile de intervenție 

vizează „evitarea părăsirii timpurii a școlii prin îmbunătățirea calității educației și instruirii la nivelul 
instituțiilor de învățământ, prin reacția timpurie la semnele de avertizare și prin oferirea de sprijin specific 

elevilor sau grupurilor de elevi cu risc de părăsirea timpurie a școlii. Se adresează tuturor nivelurilor 
educaționale, începând din copilărie educație și îngrijire la învățământul secundar superior ”. Politicile de 

compensare vizează „a-i ajuta pe cei care au părăsit prematur școala să se angajeze din nou în educație, 

oferind căi pentru reintrarea în educație și formare și obținerea calificările pe care le-au ratat”. 
Studiul a arătat că măsurile de compensare au fost relativ bine stabilite în majoritatea țărilor 

UE, oferindu-se schemele celei ”de a doua șansă” în educație. Politicile de intervențe la nivel național sunt 
relativ răspândite, deși cu multe variații. Implemetarea măsurilor de infrastructură are cea mai slabă 

acoperire generală, inclusiv măsurile privind rețelele școlare, sistemele de avertizare timpurie și sistemul 

de activități extracurriculare. Deși măsurile de prevenire au o răspândire în general echitabilă, 
majoritatea țărilor evidențiază anumite lacune, dintre care un sfert dintre acestea au lacune accentuate. În 

ceea ce privește măsurile de intervenție, implementarea politicilor sistemice (politicile antisegregare, de 
exemplu) pare mai puțin răspândită decât măsurile implementate în școli și alte instituții. Pentru cei trei 

piloni (prevenire, intervenție și compensare), acoperirea măsurilor în țările din afara UE este semnificativ 
mai slabă. Opt dintre țările UE au elaborat și implemetat strategii naționale privind reducerea abandonului 

școlar timpuriu (Austria, Comunitatea flamandă a Belgiei, Bulgaria, Franța, Grecia, Ungaria, Malta, 

România), strategia națională a Olandei a fost anterioară anului 2011. Un grup suplimentar de țări (Cipru, 
Finlanda, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Portugalia, Serbia, Spania, Suedia, 

Slovacia, Turcia) nu au elaborat o strategie globală privind reducerea abandonului școlar timpuriu, dar au 
implementat diferite măsuri care sunt în concordanță cu politicile UE. Recomandările UE au avut o influență 

mai limitată în anumite state (Albania, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Islanda, 

Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Polonia, Slovenia, Elveția, Regatul Unit). 
Factorii care au influențat punerea în aplicare a Recomandării din 2011 pot fi grupați în două mari 

categorii: factori structurali și factori de implementare. În categoria factorilor structurali au fost incluși: 
conducerea politică și stabilitatea; politicile pieței muncii; factori socio-demografici, migrația și schimbarea 

populației; cadrul legal pentru învățământul obligatoriu; aranjamente de guvernanță în cadrul sistemelor 
de educație; politici de echitate și incluziune; calitatea și disponibilitatea educației și îngrijirii copiilor 

mici; calitatea predării și programe de dezvoltare profesională continuă. Factorii de implementare 

includ:  existența unei strategii cuprinzătoare privind reducerea abandonului școlar timpuriu; un mecanism 
național de coordonare sau structură; un set corespunzător de măsuri politice - prevenire, intervenție și 

compensare; o implementare a planului, cu obiective și repere clare; resurse proporționale pentru 
implementare; sinergii cu alte politici ale UE și finanțare națională; linii clare verticale și orizontale de 

responsabilitate; monitorizare sistematică și evaluare periodică a acestor măsuri. S-au făcut, de asemenea, 

evaluări și recomandări privind instrumentele folosite pentru a aborda problematica părăsirii timpurii a 
educației. 

 Studiul face recomandări privind politica și practicile de reducere a abandonului școlar timpuriu 
(la nivelul UE și al țărilor member) 

 A acorda atenție măsurilor preventive, de intervenție și de compensare. A pune accent pe o 

abordare proactive a problemelor. 

 A elabora politici prin care să răspundem nevoilor unor grupuri specific (persoane în vârstă, bărbați 
tineri, personae din mediul rural, precum și celor cu nevoi complexe: copii cu nevoi speciale, copii 

cu părinți în penitnciare). 

 A promova mai multe strategii și dialog sectorial între factorii de decizie politică din diferite domenii 

(de exemplu, educație, sănătate, ocuparea forței de muncă, justiție, migrație), atât la nivel național 
(în toate ministerele), cât și la nivelul UE (în toate direcțiile generale ale Comisia Europeană, dar 

implicând și alți actori relevanți, precum partenerii sociali ai UE sau organizații guvernamentale). 
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 A implica în procesul de elaborare a politicilor și alte părți interesate (părinții marginalizați, cursanți, 

comunități de migranți și organizații neguvernamentale). 

  O abordare zonală merită o analiză suplimentară la nivel de politici, de practici și ca domeniu de 

cercetare, integrarea acestora cu cele care vizează combaterea agresiunii, sănătatea mintală și 
bunăstarea, inclusiv traume. 

 A stabili sisteme mai eficiente pentru a facilita integrarea cu succes a migranților și refugiaților 

sosiți pentru a evita nivelurile disproporționate abandonului școlar timpuriu. 
 A valorifica mai bine potențialul artelor și culturii, precum și al altor activități extracurriculare în 

abordarea acestei problematici. 

 Contribuția acestor măsuri la creșterea păcii, stabilității și coeziunii sociale nu este recunoscută 

suficient de clar în documentele politice, precum și în practicile cotidiene. 
 Abordarea acestei tematici în procesul de formare inițială și continuă a cadrelor didactice, oferind 

exemple de bune practici care să conducă la o conștientizare a fenomenului și la identificarea 

timpurie a semnelor de avertizare. 

 Problematica părăsirii timpurii a educației trebuie să se regăsească în rețelele de cercetări 

universitare. 
 

 
IV.26. ROMANIA-MONITORUL EDUCAȚIEI ȘI FORMĂRII-2020 

 

Figura 13 – Prezentarea generală a indicatorilor-cheie 
 

 

   

România UE-27 

2009 2019 2009 2019 

Criterii de referință ET 2020 

Părăsirea timpurie a școlii (vârsta 18-24 de ani) 16.6% 15.3% 14.0% 10.2% 

Ponderea absolvenților de studii superioare 

(vârsta 30-34 de ani) 
16.8% 25.8% 31.1% 40.3% 

Educația copiilor preșcolari  

(de la vârsta de 4 ani la vârsta de începere a 

învățământului obligatoriu) 

88.0% 86.3%18 90.3% 94.8%18 

Procent de tineri cu vârsta 

de 15 ani cu un nivel scăzut 
de cunoștințe în: 

Citit  40.4% 40.8%18 19.3% 22.5%18 

Matematică  47.0% 46.6%18 22.2% 22.9%18 

Știință  41.4% 43.9%18 17.8% 22.3%18 

Rata de angajare a noilor 
absolvenți pe nivel de 

ISCED 3-8 
(total) 

 77.6% 76.1% 78.0% 80.9% 
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învățământ(cu vârsta de 

20-34 de ani și care au 

finalizat sistemul de 
învățământ cu 1-3 ani 

înainte de anul de referință) 

Participarea adulților la procesul 

de învățare continuă(vârsta 25-
64 de ani) 

ISCED 0-8 
(total) 

 1.8% 1.3% 7.9% 10.8%b 

Mobilitate în scop 
educațional 

Absolvenți care au 

beneficiat de 
mobilitatea 

diplomelor (ISCED 5-
8) 

: 6.0%18 : 4.3%18 

Absolvenți care au 

beneficiat de 
mobilitatea creditelor 

(ISCED 5-8) 

: 1.7%18 : 9.1%18 

Alți indicatori contextuali 

Investiții în educație 

Cheltuieli publice 

pentru educație ca 
procent din PIB 

3.8% 3.2% 18 5.1% 4.6%18 

Cheltuieli în 
instituțiile 

publice și 
private 

pentru 

fiecare 
student în 

EUR PPS 

ISCED 

1-2 

€1 

66812 

€1 

93016 

€6 
072d, 

12 

€6 240d, 

16 

ISCED 

3-4 

€1 

76912 

€2 

46616 
:12 

€7 757d, 

16 

ISCED 

5-8 

€4 

03512 

€4 

68816 

€9 
679d, 

12 

€9 977d, 

16 

Părăsirea timpurie a 

școlii(vârsta 18-24 de ani) 

de origine 

autohtonă 
 16.7% 15.4% 12.6% 8.9% 

de origine 
străină 

 :u : 29.3% 22.2% 

Ponderea absolvenților de studii 
superioare (vârsta 30-34 de 

de origine 
autohtonă 

 16.7% 25.8% 32.0% 41.3% 
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ani) de origine 
străină 

 :u :u 25.1% 35.3% 

Rata de angajare a noilor 
absolvenți pe nivel de 

învățământ(cu vârsta de 20-34 
de ani și care au finalizat 

sistemul de învățământ cu 1-3 

ani înainte de anul de referință) 

ISCED 3-4  69.1% 66.9% 72.2% 75.9% 

ISCED 5-8  85.7% 87.6% 83.7% 85.0% 

 
Surse: Eurostat; OCDE (PISA); Cifrele privind mobilitatea în scop educațional sunt calculate de DG EAC, pe 

baza datelor UOE din 2018. Informații suplimentare pot fi consultate în anexa I și volumul 1 
(ec.europa.eu/education/monitor). Observații: Media UE pentru anul 2018 privind performanța la citire din 

cadrul PISA nu include Spania; b = întrerupere a seriilor cronologice; d = definiția diferă; u = fiabilitate 

scăzută; : = nu există date disponibile; 12 = 2012, 16 = 2016, 17 = 2017, 18 = 2018. 

 Vom face câteva comentarii punctuale. În cee ace privește Părăsirea timpurie a școlii (vârsta 18-
24 de ani) (ESL), în anul 2009 la nivelul României acest procent era de 16,6%, față de 14,0% media UE 

27 de țări. La sfârșitul anului 2019, ponderea celor care au părăsit de timpuriu educația a fost de 15,3 % 

în cazul României și de 10,2 % la nivelul UE. Așa după cum am subliniat, UE se apropie de ținta UE 2020 
de 10.0%. 

 

Figura 14. Evoluția comparativă a ratelor părăsirii timpurii a școlii (2008-2018) 
Sursa: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=edat_lfse_14&l 

ang=en (01.03.2019) 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
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În studiul de caz privind România, realizat de către Comisia Europeană, 65 se analizează evoluția 

indicatorului privind părăsirea timpurie a școlii, în comparație cu alte țări ale UE. Datele EUROSTAT arată 
că România este încă departe de atingerea obiectivului său național ESL, care este stabilit la 11,3%, care 

urmează să fie atins până în 2020. Rata ESL în România a fluctuat între 17-19% în ultimii 8 ani. Abia în 
2018, datele provizorii arată o ușoară îmbunătățire a acestui indicator (adică 16,9% în 2018 față de 18,1% 

în 2017). Cu toate acestea, se situează România pe locul trei de jos la nivelul UE, după Spania și Malta. 
Portugalia a avut cea mai mare rată ESL în 2008 (34,9%), dar a făcut progrese semnificative prin reducerea 

ratei ESL la doar 12% în 2018, în decurs de 10 ani. Scăderi constante în ultimii 10 ani în ceea ce privește 

rata ESL au au fost înregistrate și în Spania și Malta (cu peste 10 p.p.). Bulgaria, o țară vecină care a aderat 
la UE în același an cu România, și-a redus rata ESL cu 2,4 p.p în ultimii 10 ani. În general, la nivelul UE-28, 

rata ESL a scăzut de la 14,2% la 10,6% din 2008-2018. 
 Comisia Europeană (2019) a încercat să identifice cauzele părăsirii  timpurii a școlii, au fost 

identificate următoarele (A 155-156): 

 Probleme structurale ale sistemului de învățământ românesc (în special acoperirea slabă a zonelor 

rurale cu facilități de învățământ secundar); 
 Provocările legate de construirea unui sistem educațional de calitate și incluziv, în special în zonele 

rurale, și particularitățile cu privire la perioada obligatorie de școlarizare; 

 Natura fragmentată a educației și a politicilor legate de ESL în ultimele trei decenii; 

 Pletora de inițiative-pilot (programe și proiecte) care au prezentat rezultate inițiale pozitive, dar 

care nu au fost urmărite și susținute. 
În figura 14 se evidențiază diferențele dintre rural și urban în ceea ce privește părăsirea timpurie a 

școlii. Procentul cel ami mare s-a înregistrat în anul 2012 (31,0%) în mediul rural, față de 5,0 % în mediul 
urban. Aceste diferențe mari s-au păstrat și la sfârșitul anului 2017- 27,1% în rural , față de 4,5 % în urban. 

De aceea, se impune creșterea fondurilor pentru educația elevilor din mediul rural, atragerea cadrelor 

didactice cu o bună pregătire științifică și psihopedagogică, stimularea complexă a acestora pentru a-și 
desfășura activitatea didactică în mediul rural. Această direcție va conduce și la realizarea egalității de șanse 

și de realizare în România a unei educații incluzive.  

 
 

                                                           
65 European Commission, 2019. Study on the Assessment of the Implementation of the 2011 Council 

Recommendation on Policies to Reduce Early School Leaving (ESL), Country case study: Romania 
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Figura 15. Distribuția urban-rural în părăsirea timpurie a educației și formării în România 

(2011-2017) 
Urban-rural divide in early leavers from education and training in Romania (2011-2017) 

Sursa: EU Labour Force Survey, Eurostat, online data code [edat_lfse_30] 
”Desființarea Școlilor de Arte și Meserii a condus la necontinuarea studiilor a cel puțin 10% dintre 

elevii care au terminat clasa a VIII-a, în principal din cauza faptului că familiile nu pot să acopere    costurile 

a 4 ani de școlarizare.”66 Reînființarea claselor de învățământ profesional începând din anul 2011 nu a 

schimbat radical datele problemei, pe un anumit fond de scepticism. O soluție care s-a dovedit viabilă a 

fost organizarea învățământului profesional în sistem dual, care presupune o implicare activă  a firmelor 
private în organizarea, desfașurarea procesului educațional, precum și angajarea acestei categorii de 

absolvenți. 

 Se observă că rata părăsirii timpurii a școlii a fost de 4,2 în municipiile din România și 9,8 % în cele 
din UE; în orașele mici 14,9% în România și 11,3 % la nivelul UE; în mediul rural 25,4% în România și 

11,0% în UE. Rata toală de părăsire timpurie a școlii (18-24 ani) a fost de 16,4 % în România și de 10,6 % 
la nivelul UE. În cazul României, se impune elaborarea unei strategii de modernizare a învățământului din 

mediul rural, care trebuie să asigure șanse egale de reușită pentru toți elevii, din perspectiva realizării 
obiectivelor țării noastre de a merge pe calea dezvoltării durabile. 

Ponderea absolvenților de studii superioare (vârsta 30-34 de ani)  a crescut de la 16,8% (2009) la 

25,8% (2019) în cazul României și de la 31,1% (2009) la 40,3% (2019) la nivelul UE. Constatăm că și la 
acest indicator esential UE a realizat deja ținta de 40,0%. În cazul României treuie facute eforturi nu numai 

de creștere a numărului de studenți, ci și de realizare în practică a unei noi paradigme educaționale centrate 
pe nevoile și interesele studenților, de implementare a unei pedagogii de masă, nu una de tip elitist. 

Perioada pandemiei cauzată de COVID-19 a evidențiat mai mult problemele cu care se confruntă sistemul 

de educație din România, îndeosebi învățământul superior. Procesul de digitalizare trebuie să continuă, 
cadrele didactice universitare trebuie abilitate să realizeze în practica educațională o abordare de tip 

blended learning. Se cunosc experiențe internaționale privind implentarea sitemului Flipped Learning-ca 

direcție importantă de modernizare a strategiilor de predare-învățare în învățământul superior.67 

USAMV Iași a urmărit prin toate proiectele de finanțare asigurarea obiectivelor orizontale ale 

POSDRU, POCU, ROSE, ș.a. 
 

                                                           
66 HG nr. 1.113 din 12 decembrie 2014, Anexa 1, Strategia Națională pentru protecția și promovarea 

drepturilor copilului, 2014-2020, MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 15 ianuarie 2015, p. 28. 
67 Stanciu M., 2015, Teoria instruirii și a evaluării, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași, pp. 156-168. 
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 Figura 16. Părăsirea timpurie a școlii și rețeaua școlară (UE-România) 

Sursa: https://www.caleaeuropeana.ro/infografic-monitorul-social-media-abandonului-scolar-timpuriu-in-
romania-cu-6-mai-mare-decat-media-europeana-si-departe-de-obiectivele-asumate-prin-strategia-europa-

2020/  
  

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI 

“MĂSURI ACTIVE PENTRU CREȘTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL TERȚIAR ANTREPRENORIAL A 
STUDENȚILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE Antre_S”, POCU/379/6/21/124388 

Nr.  
crt. 

Criteriul de 
clasificare 

Categorie  

Valoarea atinsă 

2021 

Semestrul I 

06.01.2021 

TOTAL Bărbați Femei 

1 
Statutul pe 

piata muncii 

Someri - total 0 0 0 

Someri de lunga durata 0 0 0 

Inactivi - total 373 141 232 

Alte categorii de inactivi in afara de 

cei din educatie si formare 
0 0 0 

Angajati, inclusiv pe cont propriu 65 35 30 

Angajati pe cont propriu 2 0 2 

2 Varsta 

Sub 25 de ani (exclusiv) 371 139 232 

Intre 25 de ani (inclusiv) si 54 de ani 

(exclusiv) 
58 30 28 

Peste 54 de ani (inclusiv) 9 7 2 

Participanți cu vârsta peste 54 de ani 
care sunt șomeri, inclusiv șomeri de 

lungă durată, sau inactivi, care nu 
urmează studii sau cursuri de formare 

1 1 0 

3 
Nivelul de 
educatie 

Educatie  primara si gimnaziala 

(ISCED 1 si 2) 
64 22 42 

Educatie liceala sau post - liceala 

(ISCED 3 si 4) 
340 136 204 

Educatie universitara si post - 

universitara (ISCED 5 - 8) 
34 18 16 

4 

Defavorizare 

pe piata 
muncii  

Participanți care trăiesc în gospodării 

fără persoane ocupate 
66 22 44 

Participanți care trăiesc în gospodării 

fără persoane ocupate cu copii aflați 
în întreținere 

62 22 40 

Participanți care trăiesc în gospodării 

alcătuite dintr-un părinte unic cu copii 
aflați în întreținere 

15 4 11 

Migranți, participanți de origine 

străină, minorități (inclusiv comunități 
marginalizate, cum ar fi romii ) 

5 2 3 

https://www.caleaeuropeana.ro/infografic-monitorul-social-media-abandonului-scolar-timpuriu-in-romania-cu-6-mai-mare-decat-media-europeana-si-departe-de-obiectivele-asumate-prin-strategia-europa-2020/
https://www.caleaeuropeana.ro/infografic-monitorul-social-media-abandonului-scolar-timpuriu-in-romania-cu-6-mai-mare-decat-media-europeana-si-departe-de-obiectivele-asumate-prin-strategia-europa-2020/
https://www.caleaeuropeana.ro/infografic-monitorul-social-media-abandonului-scolar-timpuriu-in-romania-cu-6-mai-mare-decat-media-europeana-si-departe-de-obiectivele-asumate-prin-strategia-europa-2020/
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Migranți 0 0 0 

Participanti de origine straina 1 0 1 

Minoritati de etnie Roma 2 1 1 

Alte minoritati decat cele de etnie 
Roma 

2 1 1 

Alte comunitati marginalizate 197 85 112 

Persoane cu dizabilitati 2 1 1 

Alte categorii de persoane 

dezavantajate 
71 31 40 

Persoane fără adăpost sau care sunt 

afectate de excluziunea locativă 
0 0 0 

5 Domiciliu 
Zona urbana 112 46 66 

Zona rurala 326 130 196 

 
Tabelul 23 

Prin intermediul proiectelor ROSE, finanțate de către Banca Mondială, s-a urmărit asigurarea de 
șanse egale de integrare a tuturor studenților din anul I, îndeosebi a celor care provin din medii 

defavorizate. În anul universitar 2017-2018 din grupul țintă de la Facultatea de Agricultură au făcut parte 
un număr de 150 de studenți din anul I, care au îndeplinit criteriile proiectului. Dintre aceștia, 77 de elevi 

(48%) au obținut note de 7 sau sub 7 la Bacalaureat; 77 (51,3%) aparțin unor familii monoparentale, cu 
venituri mici sau cu părinți care lucrează în străinătate; 83 (55,3%) provin din mediul rural; 10 (6%) sunt 

orfani ai unui părinte ambii părinți; 2 (0,13) au fost în plasament, orfelinate sau instituții similare. Mai mult, 

cercetări mai vechi (Stanciu și alții, 2011)68 au arătat că principala problemă cu care se confruntă studenții 

din primul an în efortul lor de a se încadra în activitatea academică este lipsa abilităților de învățare eficientă 

(aproape 78%).  
Cursurile de acțiune pentru diminuarea abandonului universitar au fost următoarele: 

conștientizarea vârstei și a particularităților individuale ale studenților; accentul procesului de predare-

învățare-evaluare asupra elevului; inițierea și derularea programelor de dezvoltare social-
emoțională; consilierea individualizată a elevilor pentru a face față problemelor de acomodare care pot 

apărea; familiarizarea cu tehnicile eficiente de învățare, care pot rupe noi baze pentru învățarea pe tot 

parcursul vieții; învățarea tehnicilor de comunicare eficiente; implicarea în acțiuni de voluntariat. 69 

 

 

                                                           
68 Stanciu, Mihai; Dumitriu, Constanta; Clipa, Otilia; Ignat, Adina-Aurora; Mâță, Liliana; Brezuleanu, 

Carmen-Olguța, 2011, Experimental Research on Metacognitive Competence Development at Freshmen 

Students from Three Romanian Universities, Book Editor(s): Bekirogullari, Z. Conference: 2nd 
International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY) Location: Instanbul, 

TURKEY Date: OCT 19-22, 2011. Source: 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 2011 Book Series: Procedia - Social and Behavioral Sciences 29 (2011) 

1914 – 1923,  DOI: 10.1016/j.sbspro.2011.11.441, Published: 2011, www.elsevier.com/locate/procedia , 
indexată în Science Direct, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceeding Citation Index (ISI, Web of 

Science), ISSN-1877-0428, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811029089. 
69 Stanciu, M., Creţu, C.-M., Brezuleanu, C.-O., Lipşa, F., Seghedin, E., Borza, M., & Bortă, A.-M. (2019). 
Educational Practices for Diminishing the Dropout Risk of the First-Year College Students from an 

Agronomic University in Romania. Preliminary Considerations. Revista Romaneasca Pentru Educatie 
Multidimensionala, 11(1), 204-223. https://doi.org/10.18662/rrem/107.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811029089
https://doi.org/10.18662/rrem/107
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IV.27. Părăsirea timpurie a educației și formării (18-24 ani) - % Persoane de sex feminin  

(sinteză 2015-2019) 
LAST UPDATE ON: 02.07.2020 

SOURCE: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat 
EU Labour Force Survey (EU LFS) data; downloaded from Eurostat’s online database as table t2020_40 

Accesat la data de 24.11.2020 

Tabelul 24. 
 

Regiunea geografică \Anul 2015 2016 2017 2018 2019 

Austria 6.8 6 5.8 5.7 6.1 

Belgia 8.6 7.4 7.3 6.5 6.2 

Bulgaria 13.4 13.9 13.5 12.8 13.3 

Elveția 5 5 3.9 3.3 3.8 

Cipru 3.1 4.3 7.7 6 7.5 

Republica Cehă 6 6.6 6.7 6.1 6.8 

Germania 9.8 9.5 9 9.1 8.8 

Denmarca 6.2 6.3 6.3 8.1 7.6 

Zona Euro (19 țări) 9.9 9.3 8.9 8.9 8.6 

Estonia 10 7.4 7.3 6.4 6.9 

Grecia 6.4 5.3 4.9 3.6 3.2 

Spania 15.8 15.1 14.5 14 13 

Uniunea Europeană - 27 țări (din 2020) 9.4 9.1 8.9 8.8 8.4 

Uniunea Europeană - 28 țări (1993-2020) 9.5 9.2 8.9 8.8 8.6 

Finlanda 7.9 6.9 6.9 7.4 6 

Franța 8.4 7.5 7.1 6.8 6.9 

Croația 2 2 2.2 3.1 3 

Ungaria 11.2 11.8 13 12.3 10.9 

Irlanda 4.9 4.3 3.9 3.9 4.3 

Islanda 12.4 15.6 12.7 14.5 10.8 

Italia 11.8 11.3 11.2 12.3 11.5 

Lituania 4 3.6 3.8 3 2.8 

Luxembourg 8.1 4.2 4.6 5.9 5.5 

Letonia 6.2 6.2 5 5 6.8 

Muntenegru 6.6 6.8 5.2 4.9 4.9 

Macedonia de Nord 12.9 10.9 8.7 8.5 8.4 

Malta 16.9 15 14.3 15.7 14.8 

Olanda 6.4 5.8 4.6 5.3 5.5 

Norvegia 8 8.9 7.9 7.3 8.1 

Polania 3.2 3.9 3.9 3.7 3.6 

Portugalia 11 10.5 9.7 8.7 7.4 

România 18.5 18.7 18.1 16.1 15.8 

Serbia 7.2 6.7 6.1 6.8 6.7 

Suedia 6.4 6.4 7.2 6 5.5 

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/eustrat_eu2020_educ__t2020_40/metadata
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Slovenia 3.4 3.1 2.5 3 3.8 

Slovacia 6.8 7.2 10.3 8.8 7.9 

Turcia 37.6 35.8 34 31.6 28.6 

Marea Britanie 9.9 9.6 9 9.1 9.4 

 
  

Ponderea persoanelor de sex feminin care au abandonat procesul de educație timpurie (18-24 ani) a 
fost la sfârșitul anului 2019 de 8,6 % (cele 28 de țări UE). Acest procent a scăzut de la 9,5 % (2015), la 

9,2 % (2016), 8,9 % (2017) și 8,8 % (2018). Peste media europeană se situează : Turcia (28,6%), România 
(15,8%), Malta (14,8%), Bulgaria (13,3%), Italia (11,5%), Ungaria (10,9), Islanda (10,8%). Cu cele mai 

mici rate de abandon școlar (18-24 ani) se situează: Lituania (2,8%), Croația (3%), Grecia (3,2%), Polonia 

(3,6%), Slovenia (3,8%), Elveția (3,8%). În cazul României, ponderea persoanelor de sex feminin care au 
abandonat de timpuriu educația a scăzut de la 18,5 % (2015), 18,1 % (2017) și la 16,1 % (2018). 

 
IV.28. Cheltuieli interne brute pentru cercetare și dezvoltare, UE-28, 2002-2018 

(% din PIB) 

Sursă: codul de date Eurostat online (t2020_20) 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Gross_domestic_expenditure_on_R%26D,_EU-28,_2002-
2018_(%25_of_GDP).png#file  

Data accesării: 24.11.2020 

 
Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea în UE s-au ridicat la 2,11% din PIB în 2018, comparativ cu 

2,08% în 2017. Intensitatea UE în cercetare și dezvoltare a crescut ușor între 2008 și 2012 și a stagnat în 
jur de 2% din PIB de atunci. Aceasta înseamnă că, în 2018, UE a fost încă cu 0,89 puncte procentuale sub 

obiectivul său pentru 2020, ceea ce solicită creșterea cheltuielilor combinate de cercetare și dezvoltare, 
publice și private, pentru a atinge obiectivul de 3% din PIB. 

Figura 17. 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Gross_domestic_expenditure_on_R%26D,_EU-28,_2002-2018_(%25_of_GDP).png#file
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Gross_domestic_expenditure_on_R%26D,_EU-28,_2002-2018_(%25_of_GDP).png#file
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Gross_domestic_expenditure_on_R%26D,_EU-28,_2002-2018_(%25_of_GDP).png#file
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IV.29. Ponderea cheltuielilor de cercetare și dezvoltare în UE din PIB în 2019 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201127-
1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F  

27/11/2020 

 
 Cercetarea și Dezvoltarea (R & D) reprezintă un domeniu important care contribuie decisive la 

accelararea dezvoltării socio-economice durabile. Marea ”lecție” a dezvoltării societăților avansate o 
reprezintă investiția în inteligență și creativitate (Văideanu Ge., 1988)70. Din acest punct de vedere, țările  

UE au alocat R & D în anul 2019 peste 306 miliarde de EUR, ceea ce a reprezentat 2,19 % din PIB, 
comparativ  cu 2,18 % în 2018 și 1,97 % în 2009. Aceste cheltuieli au fost mai mici în comparație cu alte 

țări din afara UE: Coreea de Sud (4,52% în 2018), Japonia (3,28% în 2018) și Statele Unite (2,82% în 

2018). Sectorul de afaceri a beneficiat de cele mai mari investiții (66 %), urmate de cele din domeniul 
învățământului superior (22%), sectorul guvernamental (11 %) și sectorul privat (1 %). 

  Cele mai mari cheltuieli în aces domeniu al cercetării au fost realizate de Suedia (3,39 %), Germania 
(3,17 %), urmate de Danemarca (2,96%), Belgia (2,89%) și Finlanda (2,79%) din PIB. La polul opus se 

află țări care au alocat sub 1 % din PIB pentru Cercetare-Dezvoltare: România (0,48%), Malta (0,61%), 

Cipru (0,63%), Letonia (0,64%), Irlanda (0,78%) , Slovacia (0,83%), Bulgaria (0,84%) și Lituania (0,99%). 
  

 
Figura 18. 

                                                           
70 Văideanu Ge., 1988, Educația la frontiera dintre milenii, EDP: București. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201127-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20201127-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4187653/10321624/RD_intensity_2019data_Kreslic%C3%AD+pl%C3%A1tno+1.jpg/eab014e5-dafc-1bb6-33c3-3b1ab5a5a5c9?t=1606313161665
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Vom vedea cum problemele determinate de COVID-19 au afectat cheltuielile pentru R & D. Considerăm 
că doar prin investiții massive în domeniul R & D, în modernizarea infrastructurii de cercetare, prin atragerea 

celor mai buni cercetărori în domeniu și prin abordări interdisciplinare și transdisciplinare (Stanciu M, 

2018)71 se pot face pași spre realizarea unei dezvoltări inteligente și durabile la nivelul UE.  

  

IV.30. Cheltuieli pentru Cercetare-Dezvoltare în 2019  

Ultima actualizare: 26/11/2020  
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RD_E_GERDTOT__custom_274016/bookmark/table?lang

=en&bookmarkId=0229b449-5db5-4f0a-9412-b7a525fff3da   
Tabelul 25. 

 

Anul  2019 

UNIT (Labels) Millioane euro Euro /locuitor % din PIB 

GEO (Labels)             

UE - 27 țări (din 2020) 306,335.112 p 685.6 p 2.19 p 

UE- 28 țări (2013-2020) 350,699.432 p 683 p 2.13 p 

Zona Euro - 19 țări  (din 

2015) 
265,278.082 p 775.9 p 2.22 p 

Belgia 13,760.706 p 1,201.2 p 2.89 p 

Bulgaria 512.39 p 73.2 p 0.84 p 

Cehia 4,348.346 p 408.3 p 1.94 p 

Denmarca 9,245.389 p 1,592.4 p 2.96 p 

Germania 109,322.2 e 1,316.8 e 3.17 e 

Estonia 452.96 p 341.9 p 1.61 p 

Irlanda 2,771.3   565.1   0.78   

Grecia 2,336.58 p 217.9 p 1.27 p 

Spania 14,229 ep 303.2 ep 1.14 ep 

Franța 53,158.314 e 793.3 e 2.19 e 

Croația 600.754 p 147.4 p 1.11 p 

Italia 25,909.551 p 429.3 p 1.45 p 

Cipru 139.7 p 159.5 p 0.63 p 

Letonia 195.1 p 101.6 p 0.64 p 

Lituania 483.868 p 173.2 p 0.99 p 

Luxemburg 757 p 1,233.1 p 1.19 p 

Ungaria 2,158.621   220.9   1.48   

Malta 81.477 p 165.1 p 0.61 p 

Olanda 17,524 p 1,014 p 2.16 p 

Austria 12,688.78 p 1,432.3 p 3.19 p 

Polonia 7,046.235 p 185.6 p 1.32 p 

Portugalia 2,986.6 p 290.6 p 1.4 p 

România 1,067.442   55   0.48   

Slovenia 989.256 p 475.4 p 2.04 p 

Slovacia 776.59   142.5   0.83   

Finlanda 6,715.1  1,217  2.79  

Suedia 16,077.854 ep 1,571.6 ep 3.39 ep 

Regatul Unit 44,364.32 p 665.7 p 1.76 p 

                                                           
71 Stanciu M., 2018, Teoria curriculumului. Iași: Editura ”Ion Ionescu de la Brad”. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RD_E_GERDTOT__custom_274016/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=0229b449-5db5-4f0a-9412-b7a525fff3da
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/RD_E_GERDTOT__custom_274016/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=0229b449-5db5-4f0a-9412-b7a525fff3da
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Islanda :   :   :   

Norvegia 7,999.005 p 1,501.3 p 2.22 p 

Elveția :   :   :   

Muntenegru :  :  :  

Macedonia de Nord 41.425   19.9   0.37   

Serbia :  :  :  

Turcia :   :   :   

 

Legendă: p-date provizorii; ep-estimări 
 

 Un indicator relevant îl considerăm alocarea unei sume de euro pe locuitor, cu cele mai mari sume 

situându-se: Danemarca (1592,4 Euro/loc), Germania (1316,8), Suedia (1571,6), Norvegia (1501,3), 
Luxemburg (1233,1). Cele mai mici alocări le-au avut : Macedonia de Nord (19,9 euro/loc), România (55), 

Bulgaria (73,2). România a negociat ca, pentru atingerea țintei de 3% din PIB pentru cercetare la sfârșitul 
anului 2020, 2 % să fie alocați din fonduri publice și 1% din cele private. Din păcate, nu există o atât de 

mare disponibilitate din partea firmelor private să finanțeze proiecte de cercetare. 

 
IV.31. Cheltuieli publice pentru educație (% din PIB) 

Update: 10.11.2020 
Accesat la data : 22.11.2020 

Sursa: EUROSTAT 
Tabelul 26. 

 

GEO/TIME 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UE - 27 țări (începând cu 2020) : : 4.96 4.81 : 4.64 

UE - 28 țări (2013-2020) : : : : : 4.73 

Belgia 6.43 6.56 6.49 6.43 6.33 6.29 

Bulgaria 3.68 4.06 4.22 3.93 3.86 4.09 

Cehia 4.33 3.95 3.84 3.79 3.56 3.77 

Danemarca : : : : : 7.33 

Germania 4.64 4.61 4.57 4.52 4.50 4.53 

Estonia 4.70 4.85 : : : : 

Irlanda 6.16 5.32 4.92 3.77 : : 

Grecia 3.64 3.58 3.62 3.68 : 3.41 

Spania 4.34 4.18 4.15 4.16 4.10 4.07 

Franța 5.46 5.51 5.52 5.47 5.42 5.45 

Croația : : : : : : 

Italia 4.08 4.16 4.08 4.10 3.82 4.04 

Cipru 6.06 6.14 6.12 6.17 6.02 5.77 

Letonia 6.59 4.91 5.28 5.33 4.72 4.40 

Lituania 4.83 : 4.37 4.12 3.88 3.67 

Luxemburg 4.39 : 4.00 3.90 3.59 3.57 

Ungaria 4.07 3.98 : 4.26 4.46 4.19 

Malta 5.31 5.60 5.09 4.89 4.80 4.47 

Olanda 5.89 5.59 5.53 5.40 5.48 5.18 

Austria 5.62 5.49 5.40 5.43 5.38 5.25 
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Polonia 4.91 4.94 4.91 4.81 4.63 4.56 

Portugalia : 5.20 5.04 4.79 4.69 4.90 

România 2.64 2.67 2.75 2.72 2.58 2.69 

Slovenia 5.44 5.12 4.99 4.64 4.51 4.48 

Slovacia : 4.01 4.09 4.59 3.89 3.94 

Finlanda : : 6.81 6.75 6.55 6.06 

Suedia 7.38 7.17 7.14 7.05 7.13 7.06 

Regatul-Unit : 5.89 5.85 5.68 5.40 5.36 

Islanda 7.24 6.84 6.98 6.84 6.51 6.67 

Liechtenstein : : : : : : 

Norvegia : 6.45 6.64 6.72 7.01 6.94 

Elveția : : 5.01 5.08 5.03 5.05 

Macedonia de Nord : : : : : : 

Serbia : : : 3.84 : 3.59 

Turcia : : : : 4.66 4.35 

 

 

 
IV.32. Asigurarea egalității de gen 

 
În anul 1950 a fost adoptată Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a 

libertăților fundamentale (CEDO), fiind tratatul european de bază în domeniul drepturilor omului, care 

garantează respectarea drepturilor civile și politice72. Articolul 14 al Convenției interzice discriminarea din 

orice motive, ”bazată în special pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, 

origine națională sau social, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.” 
Protocolul nr. 12 la CEDO adoptat în 2000 reprezintă un important pas înainte în vederea asigurării 

egalității între femei și bărbați, prin asigurarea interdicției generale a discriminării de către orice autoritate 
publică, printre altele pe criterii de sex (articolul 1), cu privire la exercitarea oricărui drept prevăzut prin 

lege și nu numai a drepturilor și libertăților asigurate de CEDO. Mai multe drepturi sunt acordate prin 

protocoale suplimentare la Convenție [Protocoale 1 (STE nr. 009), 4 (STE nr. 046), 6 (STE nr. 114), 7 (STE 
nr. 117), 12 (STE nr. 177 ), 13 (ETS nr. 187), 14 (CETS nr. 194), 15 (CETS nr. 213) și 16 (CETS nr. 214)]. 

Carta social europeană, echivalenta CEDO, a fost adoptată la data de 5 mai 1988 și revizuită la data de 3 
mai 1996. 

Articolul 3 litera (c) din Convenția de la Istanbul (adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului 

Europei pe 7 aprilie 2011) precizează că: „Gen va însemna rolurile, comportamentele, activitățile și 
atributele construite social, pe care o societate dată le consideră adecvate pentru femei și bărbați”. Articolul 

4 alineatul (2) din această Convenție (2011) solicită statelor părți „să condamne toate formele de 
discriminare împotriva femeilor și iau, fără întârziere, măsurile legislative și alte măsuri necesare pentru a 

o preveni, în special prin: a) încorporarea în constituțiile lor naționale sau în altă legislație corespunzătoare 

a principiului egalității între femei și bărbați și asigurând realizarea practică a acestui principiu; b) 
interzicerea discriminării împotriva femeilor, inclusiv prin utilizarea sancțiunilor, acolo unde este cazul; c) 

abrogarea legilor și a practicilor care discriminează împotriva femeilor.” „Egalitate de gen înseamnă 
vizibilitate, capacitare și participare egală a ambelor sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea 

de gen este opusul termenului inegalitate de gen și nu al termenului diferență între sexe și vizează 

                                                           
72 Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Roma, 04/11/1950, 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005  

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005
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promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate. Acest lucru înseamnă acceptarea și 

aprecierea în mod egal a diferențelor dintre femei și bărbați și a diverselor roluri pe care aceștia le joacă în 
societate. Egalitatea de gen include dreptul de a fi diferit. Acest lucru presupune luarea în considerare a 

diferențelor existente dintre femei și bărbați, care sunt legate de clasă, opinii politice, religie, etnie, rasă 
sau orientare sexuală. Egalitatea de gen înseamnă discutarea posibilităților de a merge mai departe, de a 

schimba acele structuri ale societății care contribuie la menținerea raporturilor inegale de putere între femei 

și bărbați și de a ajunge la un echilibru mai bun între diferitele valori și priorități ale femeilor și bărbaților”.73 

Recomandarea (2007) 17 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei privind standardele și mecanismele 

de asigurare a egalității de gen (alin 1) stabilește egalitatea de gen ca „un principiu al drepturilor omului” 
și drepturile femeii ca „o parte inalienabilă, integrală și indivizibilă a drepturilor universale ale omului”.  

 Conform Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), pentru constatarea existenței unui aspect 

de discriminare în baza articolului 14 al Convenției europene a drepturilor omului, trebuie să existe un 
„tratament diferențiat al persoanelor în situații similare sau în situații similare relevante”, care este „bazat 

pe o caracteristică care poate fi identificată” și „un astfel de tratament diferențiat este discriminatoriu dacă 
nu are niciun obiectiv sau justificare rezonabilă; cu alte cuvinte, dacă nu urmărește un interes legitim sau 

dacă nu există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul avut în vedere”.74 

Se  face o distincție între discriminarea direct și cea indirectă. Discriminarea directă are în vedere 
„situația în care o persoană este tratată într-un mod mai puțin favorabil din cauza sexului în comparație cu 

o altă persoană care este, a fost sau ar fi într-o situație comparabilă”.75 Discriminarea indirectă se referă 

la „situația în care o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră ar dezavantaja în special persoanele 

de un anumit sex în raport cu persoane de celălalt sex, în afară de cazul în care această dispoziție, acest 

criteriu sau această practică este justificată în mod obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a 

atinge acest scop sunt corespunzătoare și necesare”.76 

 Iată și alte definiții ale termenului „egalitate de șanse între femei și bărbați”:  

- Egalitatea de șanse între femei și bărbați se referă la drepturi, responsabilități și oportunități egale între 
femei și bărbați, băieți și fete. Egalitate nu înseamnă că femeile și bărbații vor deveni la fel, ci că drepturile, 

responsabilitățile și oportunitățile femeilor și bărbaților nu vor depinde de faptul că s-au născut bărbați sau 
femei. Egalitatea de șanse între femei și bărbați implică faptul că interesele, nevoile și prioritățile atât ale 

femeilor, cât și ale bărbaților sunt luate în considerare, recunoscându-se diversitatea diferitelor grupuri de 
femei și bărbați. Egalitatea de șanse între femei și bărbați nu este o problemă a femeilor, ci trebuie să îi 

preocupe și să îi implice pe deplin și pe bărbați, ca și pe femei. Egalitatea între femei și bărbați este văzută 

atât ca un aspect legat de drepturile omului, cât și ca o condiție preliminară și un indicator al unei dezvoltări 

durabile, centrate pe oameni (ONU Femei).77 

- Conceptul de [egalitate se șanse între femei și bărbați] înseamnă că toate ființele umane sunt libere să 
își dezvolte abilitățile personale și să facă alegeri fără nicio limitare impusă de roluri stricte repartizate în 

                                                           
73 Recomandarea CM/Rec (2007) 17 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei privind standardele și 

mecanismele de asigurare a egalității de gen și Expunerea de motive (CM (2007)153 addendum), 

alineatul (20).   
74 CtEDO, Carson și alții c. Regatului Unit [GC] (Nr. 42184/05), 16 martie 2010; punctul (61). În mod 

similar, CtEDO, D.H. și alții c. Republicii Cehe [GC] (Nr. 57325/00), 13 noiembrie 2007, punctul (175); 
CtEDO, Burden c. Regatului Unit [GC] (Nr. 13378/05), 29 aprilie 2008, punctul (60).   
75 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de 

încadrare în muncă și de muncă (reformă), articolul 2.1 litera (a).   
76 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de 

încadrare în muncă și de muncă (reformă), articolul 2.1 litera (b).   
77 Definiție din Glosarul Centrului de formare al ONU Femei.    
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funcție de sex; că nevoile, aspirațiile și comportamentele diferite ale femeilor și bărbaților sunt luate în 

considerare, apreciate și favorizate în mod egal (Comisia Europeană).78 

 Standarde relevante ale Consiliului Europei:  

Protocolul adițional la Carta Socială Europeană (1988), partea a II-a, articolul 1 79:  

„1. În vederea asigurării exercitării efective a dreptului la șanse egale și la tratament egal în materie de 

încadrare în muncă și de muncă, fără discriminare pe criterii de sex, părțile se angajează să recunoască 

acest drept și să întreprindă măsuri adecvate în scopul asigurării sau promovării aplicării acestuia în 
următoarele domenii:  

- accesul la încadrarea în muncă, protecție împotriva concedierii și relocării ocupaționale;  
- orientare profesională, formare, reconversie profesională și reabilitare;  

- termenii de angajare și condițiile de lucru, inclusiv remunerarea;  
- Dezvoltarea carierei, inclusiv promovarea. (...)  

Alineatul 1 din acest articol nu împiedică adoptarea de măsuri specifice menite să înlăture inagalitățile de 
facto [...]". - Articolul 4 alineatul (4) al Convenției de la Istanbul: „Măsuri speciale, care sunt necesare 
pentru a preveni sau proteja femeile de violenţa de gen nu vor fi considerate discriminare în termenii 

prezentei Convenţii.”  
- Alineatul (1) al Recomandării (2003) 3 privind participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la luarea 

deciziilor politice și publice 80:  

„Statele membre trebuie să aibă în vedere posibile modificări constituționale și/sau legislative, inclusiv 
măsuri de acțiune pozitivă, care să faciliteze o participare mai echilibrată a femeilor și bărbaților la luarea 

deciziilor politice și publice.”  
- Alineatul (3) din Recomandarea (1985)2 privind protecția juridică împotriva discriminării sexuale) 
81:„Măsuri temporare speciale (acțiune pozitivă): În domeniile în care există inegalități, statele ar trebui să 

aibă în vedere adoptarea unor măsuri temporare speciale concepute să accelereze realizarea egalității de 
facto între femei și bărbați, în cazul în care există obstacole de natură constituțională, (...).” 

Alte referințe la „acțiunea pozitivă” și definiții ale acestui concept:  
- Articolul 4 al Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor 

prevede de asemenea astfel de măsuri: „Măsurile temporare speciale sunt măsuri menite să accelereze 

instaurarea egalităţii în fapt între bărbaţi şi femei. Acestea nu sunt considerate un act de discriminare (...) 
și trebuie să fie abrogate de îndată ce au fost realizate obiectivele în materie de egalitate de şanse şi 

tratament”82.  

- Articolul 157 alineatul (4) al Tratatului Uniunii Europene permite acțiunea pozitivă în vederea asigurării 

egalități de șanse între femei și bărbați în domeniul muncii: „Pentru a asigura în mod concret o deplină 

egalitate între bărbați și femei în viața profesională,principiul egalității de tratament nu împiedică un stat 
membru să mențină sau să adopte măsuri care să prevadă avantaje specifice menite să faciliteze 

exercitarea unei activități profesionale de către sexul mai slab reprezentat, să prevină sau să compenseze 
dezavantaje în cariera profesională”.  

                                                           
78 Comisia Europeană, 100 de cuvinte pentru egalitate - Un glosar de termeni privind egalitatea dintre 

femei și bărbați, (1998).   
79 Protocolul adițional la Carta Socială Europeană STCE nr.: 128.   
80 Recomandarea Rec(2003) 3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre 
referitoare la participarea echilibrată a femeilor și a bărbaților la luarea deciziilor politice și publice.   
81 Recomandarea nr. R (85) 2 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind protecția juridică 

împotriva discriminării sexuale.   
82 Articolul 4 al Convenţiei ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.   
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- Comisia Europeană folosește următoarea definiție a acțiunilor pozitive: „Măsuri care vizează un anumit 

grup și care au în vedere eliminarea și prevenirea discriminării sau compensarea dezavantajelor apărute ca 

urmare a atitudinilor, comportamentelor și structurilor existente (uneori numită discriminare pozitivă)”.83 

a) Egalitatea de gen 
Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (European Institute for 
Gender Equality, EIGE) 

 La nivelul UE s-a înființat la data de 20.12.2006 o agenție care se ocupă exclusiv de problematica 
asigurării egalității de gen. Activitatea institutului are la bază “Regulamentul (CE) Nr. 1922/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui institut european 

pentru egalitatea de șanse intre femei si bărbați”.84 În vederea asigurării egalității de gen printr-o abordare 

integratoare, institutul are următoarele misiuni: 85 

a) Colectează date statistice și realizează o abordare comparativă a acestora la nivel european și 
național; 

b) Elaborează metode pentru ameliorarea obiectivității comparabilității și fiabilității datelor la nivel 
european; 

c) Elborează, analizează, evaluează și difuzează instrumente metodologice în vederea susținerii 

integrării egalității dintre femei și bărbați la nivelul tuturor politicilor europene; 
d) Realizează anchete pe problematica asigurării egalității dintre femei și bărbați la  nivel european; 

e) Creează și coordonează o rețea europeană care să promoveze egalitatea de șanse dintre femei și 
bărbați; 

f) Inițiază reuniuni speciale ale experților europeni pe această problematică a asigurării egalității de 
șanse dintre femei și bărbați; 

g) Organizează, în parteneriat cu alte instituții, conferințe, reuniuni și prezintă Comisiei Europene 

concluziile și constatările pe această temă. 
h) Promovează exemplele de bune practici laa nivel european; 

i) Dezvoltă dialogul și cooperarea cu alte instituții interesate în promovarea obiectivelor asigurării 
egalității de gen; 

j) Creează și difuzează documente relevante pe această problematică; 

k) Pune la dispoziția organizațiilor publice și private a acestor documente; 
l) Furnizează insituțiilor europene date cu caracter integrator privind asigurarea egalității de șanse 

dintre femei și bărbați. 
România se situează pe locul 25 în UE în ceea ce privește indicele egalității de gen, cu 54.5 din 100 de 

puncte. Scorul este cu 12.9 puncte mai mic decât media UE. Între 2005 și 2017, România a înregistrat o 

creștere cu 4.6 puncte (+ 2.1 puncte față de 2015) și a înregistrat progrese în direcția egalității de gen într-
un ritm mai lent decât în alte state membre. 

UE continuă să progreseze în ritm lent în domeniul egalității de gen. Cel mai recent indice al egalității 
de gen al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) arată că scorul UE 

pentru egalitatea de gen a crescut cu doar un punct, până la 67,4 puncte, de la ediția din 2017. Suedia 
continuă să se afle în topul tabloului de bord al UE, cu 83,6 puncte, urmată de Danemarca cu 77,5 puncte. 

Grecia și Ungaria au cel mai mult teren de recuperat, ambele având sub 52 de puncte. Țara care a făcut 

cele mai mari progrese este Portugalia, cu o creștere de 3,9 puncte, urmată îndeaproape de Estonia, cu 
3,1 puncte. 

                                                           
83 Comisia Europeană, 100 de cuvinte pentru egalitate - Un glosar de termeni privind egalitatea dintre 

femei și bărbați, (1998) 
84  REGULAMENTUL (CE) NR. 1922/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș  I AL CONSILIULUI 

din 20 decembrie 2006 privind înființarea unui Institut European pentru egalitatea de șanse între femei și 
bărbați, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1922&from=EN  
85 Ib., Regulamentul CE nr. 1922/2006, art.3. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1922&from=EN
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„Ne deplasăm în direcția bună, dar suntem încă departe de linia de sosire. Indicele nostru, care 
stabilește un criteriu de referință pentru egalitatea de gen în UE, arată că aproape jumătate din toate 

statele membre au scoruri sub 60 de puncte. Pe măsură ce se formează noul Parlament European și noua 

Comisie Europeană și se reînnoiesc prioritățile UE pentru următorul cadru strategic, este esențial să se 
accelereze progresele în domeniul egalității de gen”, a declarat Virginija Langbakk, directoarea Institutului 

European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE).  
Domeniul cu cel mai mic punctaj o reprezintă puterea, care se referă la egalitatea în procesul de 

luare a deciziilor. Cu toate acestea, este domeniul în care se înregistrează cele mai mari progrese. Acest 

lucru a fost determinat în principal de creșterea numărului de femei în consiliile de administrație ale 
companiilor, chiar dacă numai în câteva state membre. Franța este singura care deține cel puțin 40 % din 

fiecare gen în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă. 
  „Inegalitatea de gen împiedică Europa să-și atingă întregul potențial. Sunt mândră de ceea ce am 

realizat, însă acum acțiunile noastre trebuie să aibă un impact pe teren. Directiva privind echilibrul dintre 

viața profesională și cea privată, adoptată anul acesta, va aduce o schimbare radicală pentru femeile și 
bărbații din întreaga Europă. Reglementările sprijină o repartizare mai echitabilă a responsabilităților de 

îngrijire, ceea ce va permite femeilor să rămână pe piața forței de muncă și să își asume roluri sau funcții 
de conducere dificile”, a declarat Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate 

de gen. 
 

 

 
Figura 19. Indicele egalității de gen 2019: România, printre ultimele 5 state membre 

https://ec.europa.eu/romania/news/20191015_indice_egalitate_gen_romania_ultimele_5_state_membre_
ro  

 

https://ec.europa.eu/romania/news/20191015_indice_egalitate_gen_romania_ultimele_5_state_membre_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20191015_indice_egalitate_gen_romania_ultimele_5_state_membre_ro
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Figura 20. Indicatori ai egalității de șanse-Romania 2019 

 

 
 

Figura 21. Asigurarea egalității de gen în România-2019 
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Accent pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată 
  

Indicele din acest an pune un accent special pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată și 

legătura acestuia cu egalitatea de gen. Concediul pentru creșterea copilului este una dintre măsurile politice 
importante de sprijinire a părinților care caută un echilibru între sarcinile de îngrijire și viața profesională, 

care însă nu este disponibil pentru toți. În UE, 28 % dintre femei și 20 % dintre bărbați nu pot beneficia 
de concediul pentru creșterea copilului. 

Accesul la servicii de îngrijire a copiilor accesibile și de bună calitate este important pentru echilibrul 
dintre viața profesională și cea privată, dar nu numai copiii au nevoie de astfel de servicii. Ratele de 

îmbătrânire și de handicap sunt în creștere în UE, ceea ce determină o cerere tot mai mare de servicii de 

îngrijire pe termen lung pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap. Femeile aflate în 
preajma vârstei de pensionare se ocupă de cea mai mare parte a serviciilor informale de îngrijire pe termen 

lung în UE. Diferența este remarcabilă pentru grupa de vârstă 50-64 de ani: 21 % dintre femei și 11 % 
dintre bărbați îngrijesc persoane în vârstă și/sau persoane cu handicap cel puțin câteva zile pe săptămână. 

În cadrul analizei echilibrului dintre viața profesională și cea privată, indicele a examinat, de asemenea, 

dacă femeile și bărbații au aceleași oportunități în ceea ce privește flexibilitatea timpului de lucru, 
participarea la cursuri de formare, utilizarea transporturilor și efectuarea navetei. Un element important al 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată îl constituie programul de lucru flexibil. Tabloul de bord 
al EIGE privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată prezintă diferitele opțiuni pe care le au la 

îndemână oamenii pentru a realiza echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Acesta arată dacă 
opțiunile sunt disponibile în mod egal pentru femei și bărbați și oferă idei noi pentru monitorizarea pilonului 
european al drepturilor sociale și a inițiativei sale privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. 

  
V. ACCESIBILITATEA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN UNIVERSITĂȚI 

 

 

 În Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum şi în convenţiile internaţionale privind 
drepturile omului, Naţiunile Unite au proclamat şi au consimţit că orice persoană este îndreptăţită să 

beneficieze de toate drepturile şi libertăţile prevăzute de acestea, fără niciun fel de diferenţiere. În acest 

sens, Adunarea Generală ONU a adoptat la 30.03.2007 Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi. Scopul Convenției era ”de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în condiţii de 

egalitate a tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului de către toate persoanele cu dizabilităţi 
şi de a promova respectul pentru demnitatea lor intrinsecă. Persoanele cu dizabilităţi includ acele persoane 

care au deficienţe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu 

diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în condiţii de egalitate 
cu ceilalţi.” 

Principiile generale ale  Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (2007) sunt: 
a) respectarea demnităţii inalienabile, a autonomiei individuale, inclusiv a libertăţii de a face propriile 

alegeri şi a independenţei persoanelor; 
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b) nediscriminarea; 
c) participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate; 

d) respectul pentru diversitate şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi ca parte a diversităţii umane şi a 

umanităţii; 
e) egalitatea de şanse; 

f) accesibilitatea; 
g) egalitatea între bărbaţi şi femei; 

h) respectul pentru capacităţile de evoluţie ale copiilor cu dizabilităţi şi respectul pentru dreptul copiilor cu 

dizabilităţi de a-şi păstra propria identitate. 
  Egalitatea şi nediscriminarea sunt stipulate expres în Articolul 5 al Convenţia privind Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi  (2007): 
1. Statele părţi recunosc faptul că toate persoanele sunt egale în faţa legii şi sub incidenţa legii şi au dreptul 

fără niciun fel de discriminare la protecţie egală şi la beneficiu egal al legii. 

2. Statele părţi vor interzice toate tipurile de discriminare pe criterii de dizabilitate şi vor garanta tuturor 
persoanelor cu dizabilităţi protecţie juridică egală şi efectivă împotriva discriminării de orice fel. 

3. Pentru a promova egalitatea şi a elimina discriminarea, statele părţi vor lua toate măsurile adecvate 
pentru a se asigura adaptarea rezonabilă. 

4. Măsurile specifice care sunt necesare pentru a accelera sau obţine egalitatea de facto a persoanelor cu 
dizabilităţi nu vor fi considerate o discriminare potrivit prezentei convenţii. 

 De asemenea, Convenţia privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi  (2007) recunoaște (Art.24) 

dreptul persoanelor cu dizabilități la educație, fără discriminare și cu respectarea principiului egalității de 
șanse, cu acces la toate nivelurile de educație și la formarea continua.  

 Comisia Europeană a adoptat la data de 15.11.2010 Strategia europeană 2010-2020 pentru 

persoanele cu handicap: un angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere .86 În Introducerea acestui 

document se fac referiri la Carta drepturilor fundamentale ale UE, care prevede (Art. 1): „Demnitatea umană 

este inviolabilă. Aceasta trebuie respectată și protejată.” Articolul 26 prevede că „Uniunea recunoaște şi 
respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea 

socială şi profesională, precum şi participarea la viața comunității.” În plus, articolul 21 interzice orice 
discriminare pe motiv de handicap. De asemenea, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

solicită Uniunii să combată orice discriminare pe motiv de handicap în definirea şi punerea în aplicare a 

politicilor şi acțiunilor sale (articolul 10) și îi conferă puterea de a adopta legislație în vederea combaterii 
unei astfel de discriminări (articolul 19). 

Obiectivul general al Strategii este ”de a oferi persoanelor cu handicap capacitatea de a se bucura 
de drepturi depline și de a beneficia complet de participarea la viața socială și economică europeană, mai 

ales prin intermediul pieței unice.” 

Comisia a identificat opt domenii de acțiune principale: accesibilitate, participare, egalitate, 
ocuparea forței de muncă, educație și formare, protecție socială, sănătate și acțiune externă. 

Raportul Mondial privind Dizabilitatea (2011)87 argumentează necesitatea incluziunii în educație a 

copiilor și adulților cu dizabilități: 

 Educația contribuie la formarea capitalului uman. 

 Excluderea copiilor cu dizabilități de la oportunitățile educaționale va avea efecte negative în 

plan economic și social. 
 Realizarea obiectivelor de acces la educația primară, sub sloganul ”Educația pentru toți” (1990). 

                                                           
86 Comisia Europeană, 15.11.2010, Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap: un 

angajament reînnoit pentru o Europă fără bariere, COM(2010) 636 final. 
87 World Health Organization, The World Bank, 2011, World report on disability, p.205, 

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-
disability  

https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
https://www.who.int/teams/noncommunicable-diseases/disability-and-rehabilitation/world-report-on-disability
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 Convenția privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (2007) stipulează dreptul persoanelor cu 

dizabilități la educație și formare continua (Art. 24). 

Raportul Dizabilități și Dezvoltare (2018)88 

 

Situația persoanelor cu dizabilități în educație 
Așa după cum rezultă din Fig. 22, 87 % dintre persoanele fără dizabilități, comparativ cu 75% 

dintre persoanele cu dizabilități au frecventat o formă de școlarizare în 41 de țări în curs de dezvoltare. În 

zece țări decalajul între tineri cu dizabilități și cei fără este mai mare de 15 puncte. Cele mai mari decalaje 
se întâlnesc în Cambodgia (63 % față de 98 %), Indonezia (53 % față de 98 %), Timorul de Est (52 % 

față de 90%) și Vietnam (63% față de 98%). 
Persoanele cu dizabilități au șanse mai mici de a finaliza învățământul terțiar (Fig. 23). În jurul 

anului 2012, 24% dintre personele cu vârstă de 25 de ani sau mai mult au finalizat învățământul terțiar, în 
comparație cu 12% la persoanele cu dizabilități. Cel mai mare decalaj între persoanele cu sau fără 

dizabilități se observă în Arabia Saudită, unde 30 la sută dintre adulții fără dizabilități față de 7 la sută dintre 

adulții cu dizabilități au finalizat educația terțiară. În alte două țări, Belgia și Cipru, decalajele sunt, de 
asemenea, mai mari de 20 de puncte procentuale. În alte 11 dintre aceste țări, diferența este mai mare de 

15 puncte procentuale. Procentul persoanelor cu dizabilități care au absolvit învățământul terțiar variază de 
la 1% în Cambodgia, Maldive, Oman și Timorul de Est la 29% în Finlanda. 

 

 

                                                           
88 United Nations, 2018, Disability and Development Report. Realizing the Sustainable Development Goals 
by, for and with persons with disabilities , New York, 2019.  
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Figura 22. Procentul de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care au 
frecventat vreodată școala, în funcție de dizabilitate, în 41 de țări în curs de dezvoltare 

(2012) United Nations, 2018, Disability and Development Report, p. 77 

 

 
Figura 23. Procentul persoanelor cu vârsta de 25 de ani și peste care au absolvit învățământul 

terțiar, după statutul de handicap, în 41 de țări (2012), United Nations, 2018, Disability and 
Development Report, p. 81 
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LHPAD-o problemă de sănătate de lungă durată sau o dificultate de activitate 

Tabel 27. Pondere persoanelor care au absolvit învățământul terțiar, în funcție de gradul de 
handicap, pe țări (30-34 ani)-2011, Sursa: Eurostat (hlth_de020) 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/hlth_de020/default/table?lang=en
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 După cum rezultă din Tabelul 27, aproximativ 36 % dintre persoanele în vârstă de 30-34 ani fără 
dizabilități au absolvit învățământul terțiar la sfârșitul anului 2011, în comparație cu mai puțin de 24 %  

pentru cei cu dificultăți în activitatea de bază și aproximativ 22 % pentru cei care au limitare a muncii 

cauzată de LHPAD. Acest obiectiv a fost atins de 13 state membre, precum și de Islanda și Elveția, în rândul 
persoanelor fără nicio limitare a muncii sau dificultăți de activitate. Proporția a depășit chiar și 50% în 

Suedia și Irlanda. Peste 36% dintre persoanele cu dificultăți de activitate de bază au absolvit un nivel de 
învățământ terțiar în Finlanda și Luxemburg, urmat de Spania (35%) și Franța (33%). Până în prezent, 

obiectivul Europa 2020 a fost atins doar pentru persoanele cu limite de muncă în Islanda (41%). Proporțiile 

sunt, de asemenea, relativ ridicate în Spania (35%) și în Suedia (34%). În schimb, cele mai mici rate s-au 
observat pentru Turcia (7%) și Italia (11%). Trebuie remarcat faptul că, pentru o serie de țări, cifrele ar 

trebui luate cu grijă datorită fiabilității lor scăzute rezultate dintr-un număr limitat de observații. Cele mai 
mari lacune în obținerea învățământului terțiar între persoanele în vârstă de 30-34 ani cu sau fără limitări 

de muncă sau dificultăți de activitate de bază au fost observate în Belgia și Irlanda cu o diferență de peste 

23 de puncte procentuale pentru prima măsură de handicap și mai mult de 29 de puncte procentuale pentru 
a doua. Acest lucru contrastează cu situația din Austria, unde persoanele care au dificultăți în activitățile de 

bază au înregistrat o pondere ușor mai mare de studii superioare (26%) decât persoanele fără astfel de 
dificultăți (25%). 

 La nivel universitar, doar 0,07% din populația de studenți era reprezentată de tinerii cu dizabilități 
în 2009, în contextul în care, conform datelor INS din 2012, 3,66% din populația României era reprezentată 

de persoane cu dizabilități. 89 

Concluziile secțiunii privind accesul la educație subliniază faptul că persoanele cu dizabilități se 
confruntă cu bariere multiple . Multe țări au consolidat cadrul juridic, au elaborat politici pentru a remedia 

aceste lacune (p. 94). Trebuie îmbunătățit accesul la educație al persoanelor cu dizabilități, pentru a 
preîntâmpina creșerea ratei de excluziune socială și sărăcie. 

 Raportul recomandă câteva acțiuni (p. 94-96): 

a) Consolidarea politicilor naționale și a sistemului juridic pentru a asigura accesul la educația de 
calitate pentru persoanele cu dizabilități. 

b) Cunoașterea de către factorii de decizie la nivel național și local a nevoilor concrete ale 
persoanelor cu dizabilități și a implementa, pe această bază strategii privind educația incluzivă. 

c) Crearea în școli a unui mediu favorabil pentru elevii cu dizabilități, care să le permită la mediile 

fizice și online. 
d) Pregătirea cadrelor didactice și a persoanelor implicate în educația incluzivă a persoanelor cu 

dizabilități. 
e) Promovarea unui curriculum centrat pe nevoile concrete ale persoanelor cu dizabilități. 

f) Implicarea societății civile și a comunităților locale în educația incluzivă. 
g) Stabilirea unor mecanisme de monitorizare și evaluare a politicilor de implementare a educației 

incluzive. 

h) Îmbunătățirea sistemului de colectare a datelor la nivel național privind persoanelor cu 
dizabilități. 

i) Dezvoltarea unor aplicații de crowdsourcing pentru a obține informații cu privire la 
accesibilitatea școlilor pentru persoanele cu dizabilități. 

 Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 90 prevede, în mod expres, faptul că handicapul nu poate 

fi un motiv sau un argument pentru lipsa accesului la șansele de dezvoltare și împlinire umană. Cadrul 

                                                           
89 UEFISCDI – Angajamentele României în Spațiul European al Învățământului Superior (EHEA) și 

evaluarea implementării la nivel național 
90 United Nations, 2015, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
https://sdgs.un.org/2030agenda. 
 

https://sdgs.un.org/2030agenda
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Obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) include șapte obiective care se referă în mod explicit la 

persoanele cu dizabilități și șase alte obiective pentru persoanele aflate în situații vulnerabile, care includ 
persoanele cu dizabilități. 

Obiective de dezvoltare durabilă:  

 Obiectiv 1. Pune capăt sărăciei în toate formele sale de pretutindeni 

 Obiectivul 2. Încetarea foametei, realizarea securității alimentare și îmbunătățirea nutriției și 

promovarea agriculturii durabile 

 Obiectivul 3. Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele 

 Obiectivul 4. Asigurarea unei educații incluzive și echitabile de calitate și promovarea 

oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți 
 Obiectivul 5. Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor 

 Obiectivul 6. Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și canalizării pentru toți 

 Obiectivul 7. Asigurarea accesului la energie accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți 

 Obiectivul 8. Promovarea unei creșteri economice susținute, incluzive și durabile, ocuparea forței 

de muncă deplină și productivă și munca decentă pentru toți 

 Obiectivul 9. Construirea infrastructurii rezistente, promovarea industrializării incluzive și durabile 

și promovarea inovării 
 Obiectivul 10. Reducerea inegalității în interiorul și între țări 

 Obiectivul 11. Face orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente și durabile 

 Obiectivul 12. Asigurarea unor modele de producție și consum durabile 

 Obiectivul 13. Luați măsuri urgente pentru a combate schimbările climatice și impactul acestora  

 Obiectivul 14. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mării și resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă 

 Obiectivul 15. Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, 

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării 
terenurilor și stoparea pierderii biodiversității 

 Obiectivul 16. Promovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, asigurarea 

accesului la justiție pentru toți și construirea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la 

toate nivelurile 
 Obiectivul 17. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global 

pentru dezvoltare durabilă 

 
Legea Educaţiei Naţionale 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 (actualizată) garantează accesul egal al tuturor cetățenilor 

„la toate nivelurile și formele de învațământ preuniversitar și superior, precum și la învățarea pe tot 
parcursul vieții, fară nicio formă de discriminare. ” 

De asemenea, conform Art. 3. al legii educației, printre principiile care guvernează atât 
învăţământul românesc, regăsim şi următoarele: 

 principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 

 principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi dialogului intercultural; 

 principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, 

 dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 

religioase; 
 principiul asigurării egalităţii de şanse; 

 principiul libertăţii academice; 

 principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi 

doctrine politice; 

 principiul incluziunii sociale; 

 principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor specifice fiecărui cult 

recunoscut; 

 principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al 
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sistemului de învăţământ. 
Legea mai prevede de asemenea că educaţia şi formarea profesională au ca finalitate formarea și 

educarea: 

 unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi 

universală şi pe stimularea dialogului intercultural; 
 în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului; 

 a sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru 

natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural. 
 Egalitatea în cadrul comunității academice este garantată de Art. 2 alin. (4) și (5) care prevăd că 

statul asigură cetăţenilor României (precum şi celor din state membre UE), ai statelor aparţinând 

Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene] drepturi egale de acces la toate nivelurile 

şi formele de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, 
fără nicio formă de discriminare. 

De asemenea, Art. 118 alin. (2) din Legea Educației Naționale interzice în instituțiile de învățământ 
superior discriminări pe criterii de vârstă, etnie, sex, origine socială, orientare politică sau religioasă, 

orientare sexuală sau alte tipuri de discriminare, cu excepţia măsurilor affirmative prevăzute de lege. 
Art.118 alin. (3) prevede dreptul studenților cu dizabilități fizice de a avea căi de acces adaptate nevoilor 

acestora în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a activităţilor 

academice, sociale şi culturale în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. 
Legea prevede și obligativitatea funcționării comisiilor de etică în toate universitățile din țară, care 

au ca atribuții principale analizarea și soluționarea cazurilor de abatere de la etica universitară. Comisiile de 
etică se pot autosesiza sau pot fi sesizate de orice persoană din interiorul sau din afara mediului universitar, 

cu privire la eventuale abateri săvârşite de membri ai comunităţii universitare. Comisia trebuie să păstreze 

confidențialitatea cu privire la identitatea persoanei care face sesizarea şi că în comunice acesteia rezultatul 
procedurilor urmate, în termen de 30 de zile de la primirea sesizării. 

 
 

 
Concluzii preliminare 

Unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene este asigurarea egalității dintre bărbați și 
femei, prevenirea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, handicap, vârstă sau 

orientare sexuală. Idealul de egalitate s-a născut ca o cerinţă a dreptului natural. În jurisprudența dreptului 

natural, conținutul dreptului pozitiv creat de om este legat de dreptul natural și își obține autoritatea cel 
puțin parțial din conformitatea cu standardele morale obiective.  

Ghidul încearcă  o scurtă prezentare a evoluției ideii de egalitate, de la distincția dintre ”natură” 
(physis) și ”lege”, ”obicei” sau ”convenție” (nomos) făcută de către filosofia greacă la teoria contractualistă 

socială a dreptului pozitiv (Hobbes), la un început al liberalismului odată cu Montesquieu. Rousseau descrie 

trecerea omului din starea naturală în starea socială. Libertatea, Egalitatea și Fraternitatea (sloganul 
Revoluției franceze de la 1789) reprezintă valori fundamentale ale oamenilor. Nu întâmplător Articolul 1 din 

Declarația universală a drepturilor omului (1948) stipulează: ”Toate ființele umane se nasc libere și egale 
în demnitate și drepturi. Ei sunt înzestrați cu rațiune și conștiință și trebuie să acționeze unul față de celălalt 

într-un spirit de frăție.” 
Oportunitățile educaționale oferite copiilor trebuie să fie egale cel puțin din două motive principale: 

educația sporește șansele de success pe piața muncii și în cee ace privește formarea generală a individului; 

șansele de viață ale copiilor nu ar trebui să depindă de clasa socială, rasă și sex (Shields, Newman, Satz, 
2017). 

În continuare, ghidul face o analiză cantitativă a modurilor în care se asigură egalitatea de șanse 
la nivelul Uniunii Europene, insistând asupra problemelor cu care se confruntă România. 

Un aspect important pe care ghidul îl evidențiază este asigurarea egalității de gen. UE continuă să 
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progreseze în ritm lent în domeniul egalității de gen. De asemenea, sunt argumentați pașii necesari pentru 

asigurarea agalității de șanse pentru accesul la toate nivelele de educație a persoanelor cu handicap.  
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