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Ghidul SCHIMBĂRI DEMOGRAFICE ȘI EDUCAȚIA CONTINUĂ,
Volumul I urmărește promovarea obiectivelor temelor orizontale FSE, în 
principal a celei care pune în evidență schimbările demografice la nivelul UE 
și al României și argumentarea pe această bază a principiului educației
continue de-a lungul vieții. 

A fost realizată o analiză cantitativă privind dinamica populației la
nivelul UE și al României. Previziunile demografice sugerează că îmbătrânirea 
populației UE se va accelera în următoarele decenii, cu o creștere rapidă a 
numărului și ponderii persoanelor în vârstă. 

S-a evidențiat tranziția către o economie digitală și neutră din punct
de vedere climatic, exemplificîndu-se fondurile europene disponibile. 

O parte importantă a ghidului a fost consacrată argumentării ideii de
educație permanentă, utilizând exemplele de bune practici în acest domeniu. 

Ghidul reprezintă un instrument util de informare pentru elevi, 
studenți și cadre didactice, care poate fi folosit în desfășurarea activităților 
educaționale. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații 
detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitați https://www.fonduri-structurale.ro/2021-2027.   
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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 pentru Științele Vieții ”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-universitar 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 
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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. Asistență si sprijin prin cofinanțare fonduri nerambursabile FSE pentru o 
rată de cuprindere îmbunatațita în învațamântul terțiar la minim 3 universitați 
acreditate din Regiunea de Nord-Est, Regiunea Vest si Regiunea de Sud-Est 
din centrele universitare Iasi, Timisoara si 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 si cresterea atractivitații a 6 oferte educaționale (cod 
4S105) cu componente aplicative la 3 universitați acreditate, cu pachete 
integrate de masuri de asistența educaționala pentru minim 450 de Studenți 
si 300 de Elevi (cod 4S100), din care minim 350 de studenți persoane din 
categorii defavorizate (netradiționali, rural, roma, CES), cu intervenții pentru 
îmbunatațirea 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 combinata si 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 măsurabil și imediat al proiectului este: Creșterea cu 500 a 
numarului de persoane ce beneficiază de sprijin și asistență pentru  creșterea 
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participării în educația terțiară 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 învățământul superior, cod 
4S98, corelat cu O.S. 6.9 - ce beneficiază de programe de formare / schimb 
de bune practici etc. pentru îmbunătățirea nivelului de competență 
profesională pentru inovarea conținuturilor și 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 învățământ terțiar universitar de licență, cu planuri antreprenoriale 
propuse – cod 4S105 si 4S99, corelate cu O.S. 10 - pentru creșterea 
atractivitații ofertelor educaționale si îmbunătățirea componentei aplicative 
adresate studenților în vederea creșterii angajabilitații absolvenților, cu 
servicii de facilitare a învățării și competențelor transversale, cu implicarea 
profesioniștilor din afara universităților. 

Pe termen lung, proiectul va genera efecte pozitive în direcția 
participării la învațamântul terțiar în cadrul universităților acreditate cu oferte 
educaționale universitare cu conținut aplicativ si inovator, cu resurse de 
învațare flexibile inclusiv prin îmbunătățirea 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 
inteligenta conform SNCDI; 
- dezvoltarea competențelor psiho-pedagogice si stiințifice la minim 90 de 
persoane din GT eligibil în vederea proiectarii si 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 țintă Studenți: pachete de sprijin si masuri de 
sustenabilitate în vederea creșterii participarii si accesului la învațamânt 
terțiar universitar, în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile, 
cu accent pe netradiționali, rural si roma, care vor reprezenta minim 
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75% din GT al proiectului; 
- Pentru grupul țintă Personal didactic din învațamântul superior și 
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 și 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 
și evaluare, conform cu Logica intervenției POCU 6, inclusiv la nivelul temelor 
secundare și obiectivelor orizontale. Proiectul contribuie direct prin activități 
și rezultate la atingerea Prioritații de investiții 10.ii: Îmbunatațirea calitații și 
eficientei și accesului la învațamântul tertiar  din Axa prioritara 6. Educație și 
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 consta în aplicarea unei abordari integrate în sensul 
ca acesta va cuprinde în mod obligatoriu acțiuni corelate și unitare din cadrul 
O.S.6.7, O.S. 6.9 și 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 și implementarea de masuri de 
așistența educaționala pentru minim 450 de persoane din GT cod 
4S100.Studenți și 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 și acces la 
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învațamântul terțiar de nivel 5, inclusiv prin dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale. 
Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 1 și ACTIVITATEA 3, cu 
rezultatele principale ale acesteia: 750 de persoane din GT Studenți și 
Cursanti care beneficiaza în mod direct de asistența și sprijin – stimulente, 
subvenții, premii, servicii de consiliere și orientare profesionala și participare 
la programe de studii terțiare, de nivel ISCED-5 - pentru cresterea ratei de 
acces și cuprindere în învațamântul terțiar și de diminuare a ratei de abandon 
a studiilor terțiare, în special pentru categoriile dezavantajate de persoane 
(studenții și 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 și masurile specifice de informare și promovare a proiectului 
precum și 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. 
și 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) și Elevi (persoane care beneficiaza de sprijin pentru 
educație terțiara). 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 2 – Ob. sp. 2 Dezvoltarea și îmbunatațirea 
a 6 oferte educaționale terțiare universitare – cod 4S105 și 4S99 
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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 și 4S95.1. - din care cel puțin 75% din grupuri vulnerabile 
/ persoane defavorizate. 
Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 2 și rezultatele acesteia: 6 oferte 
educaționale terțiare universitare – cod 4S105 și 4S99 pentru învațamânt 
terțiar universitar - dezvoltate și îmbunatațite, validate / implementate prin 
sprijin și asistența FSE în beneficiul direct a 450 persoane GT eligibil Studenți 
la programe de licența, dar și în beneficiul angajatorilor din sectoare 
economice identificate prin SNC și SNCDI care vor avea absolvenți cu 
competente relevante pentru piața muncii.  
Acțiunile principale se focalizeaza pe: proiectarea executiva și dezvoltarea 
a 6 oferte educaționale de învațamânt terțiar universitar, dezvoltarea de 
competente antreprenoriale, socio-emoționale și educație non formala 
antreprenoriala prin mentorat pentru 180 studenți, acțiuni pentru 
promovarea inovarii sociale prin cursuri atractive de formare/dezvoltare a 
competențelor digitale, monitorizarea și evaluarea studenților din ultimele 3 
semestre. Se asigura și masurile specifice de informare și promovare a 
proiectului precum și 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. și 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 
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transferabile prin programe post-universitare, de formare și 
dezvoltare profesionala continua, pentru îmbunatațirea 
conținuturilor educaționale inovative și a resurselor de învațare 
flexibila la 6 oferte educaționale din minim 3 universitați. 
Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 4 și cu rezultatele acesteia: 
 - 90 de persoane eligibile A.P.6 / OS 6.9 identificate, selectate și înscrise în 
GT al proiectului, dupa o procedura transparenta, cu instrumente de 
motivare, menținere și implicare în activitațile proiectului elaborata; 
- o evaluare actualizata a nevoilor specifice pentru 90 de persoane din GT, 
realizata prin metode inovative și 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 și 
credite transferabile, cu competențe didactice dezvoltate prin programe de 
tip mentor, dezvoltator e-learning, specialist coaching etc. 
- organizarea de stagii practice scurte și mobilitați pentru dezvoltarea 
contextelor de învațare ce vizeaza cresterea capacitații profesionale la GT 
4S106. 
Se asigura și masurile specifice de informare și promovare a proiectului 
precum și 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 și 
O.S. 6.10 și 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 și furnizarea de masuri de informare a 
comunitaților și valorificare a rezultatelor proiectului dupa 
finalizarea acestuia pentru transferabilitatea rezultatelor și 
sustenabilitatea activitaților sprijinite prin finanțare FSE. 
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Se coreleaza în mod direct cu ACTIVITATEA 5 și cu rezultatele acesteia: 
- 1 platforma on-line pentru cursuri complementare și planuri antreprenoriale 
dezvoltata și 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 educație terțiara timp de 
3 ani post implementare semnate. 
Contribuie la îndeplinirea indicatorilor OS 6.7, 6.9 și 6.10 asumați în secțiunea 
INDICATORI PRESTABILIȚI. Susține îndeplinirea 
tuturor valorilor INDICATORI PRESTABILIȚI DE REZULTAT și INDICATORI 
PRESTABILIȚI DE REALIZARE. 
OBIECTIV SPECIFIC nr. 5 - Ob. sp. 5 

Asigurarea unui management performant pentru gestionarea 
resurselor proiectului, inclusiv promovarea și 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 și, conform principiului ne-segregarii, 
pentru membrii comunitaților implicate în proiect: informare și promovare a 
valorilor specifice FSE, inclusiv a temelor secundare și 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 PENTRU ȘTIINȚELE VIEȚII "ION IONESCU DE LA 
BRAD" IAȘI- Lider de parteneriat,  
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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 și 
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 
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3 univ. pentru îmbunătățirea accesibilității și utilizării TIC și a competențelor 
digitale la persoane din GT preponderent din medii 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 
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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. 
SA 3.5 - Elaborarea documentației interne și dezvoltarea programului de 
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”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 și 
dezvoltare de competențe antreprenoriale la studenți, 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, 
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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.  
SA 6.1 - Activităţi de management referitoare la raportare către finanțator. 
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În loc de argument-Lumea sub semnul pandemiei COVID-19 
 
 

Coronavirusurile (CoV) sunt o familie de virusuri care provoacă boli cu 
gravități diferite. Dintre formele care au provocat pandemii amintim: SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndrome- Sindromul acut respirator sever, 2002-
2003); MERS (Middle East Respiratory Syndrome-Sindromul respirator din 
Orientul Mijlociu, 2012) și Covid-19 (Coronavirus 2019). Tulpina Covid-19 a 
fost identificată pentru prima dată în orașul Wuhan din China și s-a raspândit 
în lumea întreagă. Această pandemie a zdruncinat din temelii actuala 
arhitectură a lumii pe toate planurile: economico-social, sanitar, cultural-
spiritual și educațional. Experții susțin că efectele acestei crize se vor resimți 
mulți ani de-aici în colo. 
 La nivel mondial, până la data de 07.01.2021,1 au fost confirmate 84 
793 806 de cazuri, s-au înregistrat un număr de 1838982 decese și un număr 
de 47 723 061 persoane care s-au vindecat. 
 Situația pe țări era următoarea:  
 
21.305.026 US 
10.395.278 India 
7.873.830 Brazil 
3.274.615 Russia 
2.845.265 United 
Kingdom 
2.763.116 France 
2.283.931 Turkey 
2.201.945 Italy 
1.982.544 Spain 
1.841.228 Germany 
1.719.771 Colombia 
1.676.171 Argentina 
1.479.835 Mexico 
1.344.763 Poland 

140.202 Guatemala 
131.724 Slovenia 
129.888 Oman 
128.178 Burma 
126.786 Ethiopia 
125.438 Malaysia 
124.899 Honduras 
121.154 Ireland 
114.908 Venezuela 
113.392 Bosnia and 
Herzegovina 
111.694 Paraguay 
102.880 Libya 
101.120 Algeria 
97.398 Kenya 

8.348 Andorra 
7.945 Bahamas 
7.563 Burkina Faso 
7.395 Mali 
7.337 Malawi 
7.196 Trinidad and 
Tobago 
7.127 Congo 
(Brazzaville) 
6.666 Suriname 
6.407 Guyana 
6.097 Nicaragua 
5.855 Djibouti 
5.832 Iceland 
5.286 Equatorial Guinea 

 
1 COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns 
Hopkins University (JHU, 
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?#/bda7594740fd4029
9423467b48e9ecf6, accesat la data de 07.01.2020. 
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1.261.903 Iran 
1.149.591 South Africa 
1.124.482 Ukraine 
1.022.018 Peru 
853.060 Netherlands 
788.402 Indonesia 
776.967 Czechia 
655.732 Belgium 
654.007 Romania 
631.466 Canada 
625.483 Chile 
599.965 Iraq 
518.898 Bangladesh 
495.075 Pakistan 
480.737 Philippines 
470.789 Switzerland 
469.748 Sweden 
466.377 Israel 
447.081 Morocco 
446.606 Portugal 
372.190 Austria 
363.377 Saudi Arabia 
352.120 Serbia 
331.768 Hungary 
302.856 Jordan 
264.956 Panama 
263.193 Nepal 
261.691 Japan 
233.879 Georgia 
222.200 Azerbaijan 
218.766 United Arab 
Emirates 
217.377 Ecuador 
216.286 Croatia 
206.392 Bulgaria 
205.933 Kazakhstan 
204.958 Belarus 
199.925 Lebanon 

96.398 China 
94.369 Nigeria 
94.284 Bahrain 
85.328 North Macedonia 
81.656 Kyrgyzstan 
77.412 Uzbekistan 
66.686 Korea, South 
61.008 Albania 
58.780 Singapore 
55.168 Ghana 
53.105 Afghanistan 
52.967 Norway 
52.333 Kosovo 
50.697 Montenegro 
47.430 Luxembourg 
47.355 El Salvador 
46.248 Sri Lanka 
45.171 Latvia 
37.549 Finland 
36.702 Uganda 
30.667 Estonia 
28.546 Australia 
26.848 Cameroon 
26.319 Namibia 
25.781 Cyprus 
23.495 Zambia 
23.316 Sudan 
23.048 Uruguay 
22.963 Cote d'Ivoire 
20.156 Senegal 
19.667 Mozambique 
18.487 Congo 
(Kinshasa) 
17.864 Angola 
17.804 Zimbabwe 
17.767 Madagascar 
15.440 Botswana 
15.111 Mauritania 

4.963 Central African 
Republic 
4.726 Somalia 
4.137 Lesotho 
3.812 Gambia 
3.807 Togo 
3.634 Niger 
3.589 South Sudan 
3.304 Benin 
2.739 Sierra Leone 
2.549 San Marino 
2.455 Guinea-Bissau 
2.328 Chad 
2.295 Liechtenstein 
2.188 New Zealand 
2.102 Yemen 
1.779 Liberia 
1.505 Vietnam 
1.308 Mongolia 
1.252 Eritrea 
1.025 Sao Tome and 
Principe 
995 Comoros 
978 Monaco 
884 Burundi 
819 Taiwan* 
799 Papua New Guinea 
755 Bhutan 
743 Barbados 
712 Diamond Princess 
539 Mauritius 
509 Tanzania 
385 Cambodia 
382 Saint Lucia 
313 Seychelles 
172 Brunei 
163 Antigua and 
Barbuda 
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196.047 Slovakia 
176.378 Dominican 
Republic 
175.663 Denmark 
175.038 Costa Rica 
166.981 Bolivia 
160.853 Armenia 
152.438 Kuwait 
152.215 Lithuania 
149.881 Tunisia 
147.871 Moldova 
145.590 Egypt 
145.061 Qatar 
144.257 West Bank and 
Gaza 
142.267 Greece 

13.967 Maldives 
13.845 Guinea 
13.612 Malta 
13.330 Jamaica 
13.305 Tajikistan 
13.165 Cuba 
12.052 Cabo Verde 
11.988 Syria 
11.108 Belize 
10.539 Eswatini 
10.127 Haiti 
9.641 Gabon 
9.636 Thailand 
9.058 Rwanda 
 

149 Saint Vincent and 
the Grenadines 
127 Grenada 
105 Dominica 
53 Fiji 
49 Timor-Leste 
41 Laos 
33 Saint Kitts and Nevis 
27 Holy See 
17 Solomon Islands 
9 MS Zaandam 
4 Marshall Islands 
2 Samoa 
1 Vanuatu 
 

Tabel 1. Număr de cazuri COVID-19 confirmate pe țări, 07.01.2021 

 
Tabel 2. Numărul zilnic de cazuri noi raportate, pe continente,  

https://www.cnscbt.ro/index.php/situatia-la-nivel-global-actualizata-zilnic , 07.01.2021 
 
 

 La data de 07.01.2021, situația în România se prezenta astfel: 640 
429 cazuri confirmate, un număr de 15 979 cazuri de deces și un număr de 
574 897 cazuri vindecate. 
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Figura 1. Evoluția totală a cazurilor noi, a cazurilor vindicate și a deceselor provocate de 

COVID-19 –ROMÂNIA, 03.03.2021, 
https://desprecoronavirus.ro/ 

 
 În plan educațional, Covid-19 a determinat închiderea grădinițelor, 
școlilor și universităților din lumea întreagă. Dintr-o acțiune fața în față, cu 
toată încărcătura umană pe care o presupune, procesul educațional s-a 
mutat în on-line, fără ca acest demers să fie pregătit în prealabil. Pe baza 
unor schimbări legislative, ale unor ordine de ministru, conducerea USV Iași 
a stabilit măsuri concrete pentru desfășurarea on-line a procesului didactic, 
care să conducă la încheierea în bune condiții a anului universitar 2019-2020. 
 Cum au făcut față acestor provocări profesorii și studenții? La această 
întrebare cred că pot fi date mai multe răspunsuri. UNESCO a subliniat că 
aproape jumătate din numărul total de elevi și studenți, respectiv 826 
milioane, nu au acces la un computer de la domiciliu, iar 43% (706 milioane) 
nu au internet acasă. Astfel se constată o ”fractură îngrijorătoare” legată de 
educația on-line. 
 Din fericire, cadrele didactice de la USV Iași au beneficiat în anii 
anteriori de activități de formare continuă, care au abordat probleme 
prioritare ale modernizării procesului de predare-învățare, inclusiv cele care 
aveau în vedere predare în sistem e-learning, blended-learning. De 
asemenea, USV dispunea de o platformă Moodle, care a fost reactivată cu 
sprijinul celor care coordonează aceste activități. Au fost folosite și alte 
instrumente care să sprijine predarea-învățarea in sistem on-line. Platformele 
Microsoft Teams și  Moodle au permis și desfășurarea în sistem online a 
examenelor și colocviilor. În această perioadă au fost organizate activități de 
instruire la nivelul departamentelor și facultăților. A existat și o bună 
colaborare între cadrele didactice privind implementarea predării-învățării în 
sistem on-line. 
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 Studenții au desfășurat un efort mai mare pentru a realiza proiecte, 
portofolii, lucrări în mod independent, sub coordonarea de la distanță a 
cadrelor didactice. Ei au beneficiat de suporturile de curs, laboratoare și 
seminarii elaborate și postate pe platforma Moodle de către cadrele didactice. 
Considerăm faptul că problema cea mai importantă a reprezentat-o impactul 
în plan socio-emoțional al Covid-19 asupra studenților, cadrelor didactice, al 
părinților și al celor dragi din familiile lor. Lumea nu a mai trăit asemenea 
experiențe negative. De aceea, cadrele didactice au devenit și consilieri 
psihologici pentru studenții noștri, susținându-i afectiv și motivațional pentru 
a depăși cu bine această perioadă.  
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A. ANALIZE CANTITATIVE PRIVIND DINAMICA POPULAȚIEI LA 
NIVELUL UE ȘI AL ROMÂNIEI 

  
I.Date generale  

 
I.1. Populația UE-27 (1960-2020)  

 
La 1 ianuarie 2021, în Uniunea Europeană (UE) trăiau 447,0 milioane 

de persoane. Cel mai populat stat membru din UE a fost Germania (83,2 
milioane, 19 % din totalul UE), urmată de Franța (67,4 milioane, 15 %), Italia 
(59,3 milioane, 13 %), Spania (47,4 milioane, 11 %) și Polonia (37,8 
milioane, 9 %). În total, aceste cinci state membre reprezentau două treimi 
din populația UE. La celălalt capăt al intervalului, cele mai puțin populate 
state membre din UE au fost Malta (500 mii de persoane, ceea ce corespunde 
la 0,1 % din totalul UE), Luxemburg (600 mii, 0,1 %) și Cipru (900 mii, 0,2 
%). 

În perioada 2001-2020, populația UE (UE27) a crescut de la 429 
milioane la 447 milioane, o creștere de 4 %. Șaptesprezece state membre au 
înregistrat creșteri ale populației în această perioadă, în timp ce celelalte zece 
au înregistrat scăderi. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în 
Luxemburg, Malta, Irlanda și Cipru, toate peste 20 %, în timp ce cele mai 
mari scăderi au fost observate în Lituania și Letonia, ambele cu scăderi de 
aproximativ 20 %. 

Între 1 ianuarie 2020 și 1 ianuarie 2021, însă, populația UE a scăzut 
cu 312 mii de persoane: în termeni absoluți, cea mai mare scădere a putut fi 
observată în Italia (-384 mii, corespunzând la -0,6 % din populația sa) 
urmată de România (-143 mii, -0,7 %) și Polonia (-118 mii, -0,3 %). În 
general, nouă țări au înregistrat scăderi ale populației lor în ultimul an, în 
timp ce restul de optsprezece au înregistrat creșteri. Franța a înregistrat cea 
mai mare creștere (+119 mii, +0,2 %).2  

 
2 Eurostat, A growing population except for 2020  
 



 

24 
 

 

 
 

Figura 2. Populația UE-27, 1960-2020 (la 1 ianuarie, milioane de persoane), 
Sursa: Eurostat (demo_gind) 

 

 
Figura 3. Variația populației pe componente (rata anuală brută), UE-27, 1960-2019 

(la 1 000 de persoane), EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Population_change_by_component_(annual_crude_rates),_

EU-27,_1960-2019_(per_1_000_persons).png 
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Rata de creștere a populației a fost negativă începând cu anul 2012. 

În anul 2019 s-au înregistrat 4,7 milioane de decese și 4,2 milioane de 
nașteri. Sporul anual de 0,9 milioane se datorează migrației. La sfârșitul 
anului 2019, migrația netă și ajustarea statistică au însemnat o creștere de 
aproape 1,4 milioane de persoane, față de 1,2 milioane în anul 2018. 

 
I.2. Populația UE (2001-2021) 

 
Data extracted on 06/01/2022 05:18:59 from [ESTAT] 
 

TIME 2001 2005 2010 2015 2020 2021 
European 

Union 
- 27 

countries 
(from 2020) 

429,24
0,746 

b 
434,41
6,272 

 440,66
0,421 

b 
443,66
6,812 

b 
447,3
19,91

6 

e
p 

447,00
7,596 

e
p 

Belgium 
10,263,

414 
 10,445,

852 
 10,839,

905 
 11,237,

274 
 11,52

2,440 
 11,566,

041 
p 

Bulgaria 
8,149,4

68 
 7,688,5

73 
 7,421,7

66 
 7,202,1

98 
 6,951,

482 
 6,916,5

48 
 

Czechia 
10,232,

027 
 10,198,

855 
 10,462,

088 
 10,538,

275 
 10,69

3,939 
 10,701,

777 
 

Denmark 
5,349,2

12 
 5,411,4

05 
 5,534,7

38 
 5,659,7

15 
 5,822,

763 
 5,840,0

45 
 

Germany 
(until 1990 

former 
territory of 
the FRG) 

82,259,
540 

 82,500,
849 

 81,802,
257 

 81,197,
537 

 83,16
6,711 

 83,155,
031 

 

Estonia 
1,392,7

20 
 1,358,8

50 
 1,333,2

90 
 1,314,8

70 
b 

1,328,
976 

 1,330,0
68 

 

Ireland 
3,832,7

83 
 4,111,6

72 
 4,549,4

28 
 4,677,6

27 
 4,964,

440 
 5,006,9

07 
 

Greece 
10,835,

989 
 10,969,

912 
 11,119,

289 
 10,858,

018 
 10,71

8,565 
 10,682,

547 
e 

Spain 
40,665,

545 
 43,296,

338 
 46,486,

619 
 46,449,

565 
 47,33

2,614 
 47,394,

223 
p 

France 
60,979,

315 
 62,772,

870 
 64,658,

856 
 66,458,

153 
 67,32

0,216 
p 

67,439,
599 

p 

Croatia 
4,295,4

06 
b 

4,310,8
61 

 4,302,8
47 

 4,225,3
16 

 4,058,
165 

 4,036,3
55 

 

Italy 
56,960,

692 
 57,874,

753 
 59,190,

143 
 60,795,

612 
 59,64

1,488 
 59,257,

566 
p 
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TIME 2001 2005 2010 2015 2020 2021 

Cyprus 
697,54

9 
 733,06

7 
 819,14

0 
 847,00

8 
 888,0

05 
 896,00

5 
p 

Latvia 
2,353,3

84 
 2,249,7

24 
 2,120,5

04 
 1,986,0

96 
 1,907,

675 
 1,893,2

23 
 

Lithuania 
3,486,9

98 
 3,355,2

20 
 3,141,9

76 
 2,921,2

62 
 2,794,

090 
 2,795,6

80 
 

Luxembourg 
439,00

0 
 461,23

0 
 502,06

6 
 562,95

8 
 626,1

08 
 634,73

0 
 

Hungary 
10,200,

298 
 10,097,

549 
 10,014,

324 
 9,855,5

71 
 9,769,

526 
 9,730,7

72 
 

Malta 
391,41

5 
 402,66

8 
 414,02

7 
 439,69

1 
 514,5

64 
 516,10

0 
 

Netherlands 
15,987,

075 
 16,305,

526 
 16,574,

989 
 16,900,

726 
 17,40

7,585 
 17,475,

415 
 

Austria 
8,020,9

46 
 8,201,3

59 
 8,351,6

43 
 8,584,9

26 
 8,901,

064 
 8,932,6

64 
 

Poland 
38,253,

955 
 38,173,

835 
 38,022,

869 
b 

38,005,
614 

 37,95
8,138 

 37,840,
001 

 

Portugal 
10,330,

774 
 10,494,

672 
 10,573,

479 
 10,374,

822 
 10,29

5,909 
 10,298,

252 
 

Romania 
22,430,

457 
 21,382,

354 
 20,294,

683 
 19,870,

647 
 19,32

8,838 
e 

19,186,
201 

e 

Slovenia 
1,990,0

94 
 1,997,5

90 
 2,046,9

76 
 2,062,8

74 
 2,095,

861 
 2,108,9

77 
 

Slovakia 
5,378,7

83 
 5,372,6

85 
 5,390,4

10 
 5,421,3

49 
 5,457,

873 
 5,459,7

81 
 

Finland 
5,181,1

15 
 5,236,6

11 
 5,351,4

27 
 5,471,7

53 
 5,525,

292 
 5,533,7

93 
 

Sweden 
8,882,7

92 
 9,011,3

92 
 9,340,6

82 
 9,747,3

55 
 10,32

7,589 
 10,379,

295 
 

Iceland 
283,36

1 
 293,57

7 
 317,63

0 
 329,10

0 
 364,1

34 
 368,79

2 
 

Liechtenstei
n 

32,863  34,600  35,894  37,366  38,74
7 

 39,055 p 

Norway 
4,503,4

36 
 4,606,3

63 
 4,858,1

99 
 5,166,4

93 
 5,367,

580 
 5,391,3

69 
 

Switzerland 
7,204,0

55 
 7,415,1

02 
 7,785,8

06 
 8,237,6

66 
 8,606,

033 
 8,667,0

88 
p 

United 
Kingdom 

58,999,
781 

 60,182,
050 

 62,510,
197 

 64,853,
393 

 67,02
5,542 

p :  

Montenegro 
605,98

8 
 613,42

0 
 619,00

1 
 622,09

9 
 621,8

73 
 620,73

9 
 

North 
Macedonia 

2,031,1
12 

 2,035,1
96 

 2,052,7
22 

 2,069,1
72 

 2,076,
255 

 2,068,8
08 
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TIME 2001 2005 2010 2015 2020 2021 

Albania 
3,063,3

18 
 3,019,6

34 
 2,918,6

74 
 2,885,7

96 
 2,845,

955 
 2,829,7

41 
 

Serbia 
7,504,7

39 
 7,456,0

50 
 7,306,6

77 
 7,114,3

93 
 6,926,

705 
 6,871,5

47 
 

Turkey 
64,729,

501 
b 

68,010,
221 

 72,561,
312 

 77,695,
904 

 83,15
4,997 

 83,614,
362 

 

Andorra 65,844  76,875  84,082  :  :  :  

Belarus 
9,990,4

35 
 9,800,0

73 
 9,480,1

78 
 9,480,8

68 
 :  :  

Bosnia 
and 

Herzegovina 

3,789,7
17 

e 
3,842,5

32 
e 

3,844,0
46 

 :  :  :  

Kosovo 
United 
Nations 
Security 
Council 

Resolution 
1244/99) 

:  2,041,0
00 

 2,208,1
07 

 :  1,782,
115 

 :  

Moldova 
3,635,1

12 
 3,600,4

36 
 3,563,6

95 
 3,555,1

59 
 :  :  

Monaco :  33,085  :  :  :  :  

Russia 
146,30
3,611 

 143,47
4,219 

 141,91
4,509 

 :  :  :  

San Marino :  29,673  :  :  :  :  

Ukraine 
48,663,

609 
 47,100,

462 
 45,782,

592 
 42,759,

661 
b 

41,73
2,779 

 41,418,
717 

e 

Armenia 
3,215,3

00 
 3,215,8

00 
 3,249,4

82 
 3,010,5

98 
 2,959,

694 
 2,963,2

51 
 

Azerbaijan 
8,081,0

00 
 8,347,3

00 
 8,997,5

86 
 9,593,0

38 
 10,06

7,108 
 10,119,

133 
 

Georgia 
4,401,4

00 
e 

4,321,5
00 

e 
4,436,3

91 
 3,729,5

00 
 3,716,

858 
 :  

Special value 
: not available 
Available flags: 
bep break in time series, estimated, provisional 
ep estimated, provisional 
b break in time series 
e estimated 
p provisional 

 
Tabel 3. Schimbarea populației - Soldul demografic și ratele brute la nivel national, 
EUROSTAT, sinteză, ultima actualizare 06.07.2021,Statistics | Eurostat (europa.eu) 
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 I.3. Structura populație pe grupe majore de vârstă  

(2009-2019) 
 

 
Tabelul 4. Structura populație pe grupe majore de vârstă (2009-2019), 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Population_age_structure_by_major_age_groups,_2009_an

d_2019_(%25_of_the_total_population).png 
 

 Din totalul populației UE (2019), tinerii (0-14 ani) reprezentau o 
pondere de 15,2 %, persoanele apte de muncă (15-64 ani) erau 64,6 % din 
populație și persoanele în vârstă (peste 65 de ani) au fost de 20,3 %. Cele 
mai mari ponderi ale populației tinere le aveau: Irlanda (20,5 %), Franța 
(18,0 %) și Suedia (17,8 %). Cele mai mari ponderi ale persoanelor de peste 
65 de ani le aveau: Italia (22,8%), Grecia (22,0 %), Portugalia și Finlanda 
(21,8 %).  
 Structura pe grupe de vârste în România se prezintă astfel: 15,8 % 
(2009) și 15,7 % (2019) pentru grupa 0-14 ani; 68,1 % (2009) și 65,8 (2019) 
pentru grupa 15-64 ani; 16,1 % (2009) și 18,5 % (2019) pentru grupa de 
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peste 65 de ani. Se constată o scădere a ponderii populației cuprinsă între 
15-64 de ani și  creștere a ponderii categoriei de vârstă de peste 65 de ani. 
Coroborând și cu datele din tabelul 3 vom înțelege mai bine cauzele acestor 
fenomene specifice pentru dinamica populației din România.  
 

I.4. Îmbătrânirea populației3 
 

Îmbătrânirea populației este o evoluție pe termen lung care a fost 
vizibilă de mai multe decenii în Europa. Acest proces este determinat de 
nivelul minim istoric al ratei de fertilitatea , de creștere a speranței de 
viață și, în unele cazuri, de migratori (de exemplu, acele state membre ale 
UE caracterizate de intrări nete de pensionari). Previziunile demografice 
sugerează că îmbătrânirea populației UE se va accelera în următoarele 
decenii, cu o creștere rapidă a numărului și ponderii persoanelor în vârstă. 

Totalul populației UE-27 se estimează că va crește ușor de la 446.8 
milioane la începutul anului 2019 la un nivel maxim de 449.3 milioane în 
perioada 2026-2029, înainte de a scădea încet la 441.9 milioane până în 2050 
(a se vedea figura 4). 

 
Figura 4. Evoluția populației, pe categorii de vârstă, UE-27, 2001-2050 

(milioane de locuitori) Sursa: Eurostat (demo_pjangroup) și (proj_19np) 
 

 
3 European Union, 2020, Ageing Europe LOOKING AT THE LIVES OF OLDER PEOPLE IN THE 
EU, Luxembourg: Publications Office of the European Union. 
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Populația persoanelor în vârstă (definite aici ca persoane cu vârsta de 
65 de ani sau mai mult) din UE-27 va crește semnificativ, de la 90.5 milioane 
la începutul anului 2019, ajungând la 129.8 milioane până în 2050. În această 
perioadă, se preconizează că numărul persoanelor din UE-27 cu vârste 
cuprinse între 75 și 84 de ani va crește cu 56,1 %, în timp ce numărul 
persoanelor cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani va crește cu 16,6 %. În 
schimb, cele mai recente previziuni sugerează că, până în 2050, numărul 
persoanelor cu vârsta sub 55 de ani care trăiesc în UE-27 va scădea cu 
13,5 %. 

Poate aspectul cel mai remarcabil al schimbărilor preconizate ale 
structurii populației UE se referă la îmbătrânirea progresivă a populației în 
vârstă. Importanța relativă a persoanelor foarte în vârstă (persoane cu vârsta 
de 85 ani sau mai mult) crește într-un ritm mai rapid decât orice altă grupă 
de vârstă. În perioada 2019-2050, se estimează că numărul persoanelor 
foarte vârstnice din UE-27 va crește de peste două ori, în creștere cu 
113,9 %. Pentru a da o idee cu privire la amploarea acestei schimbări, se 
preconizează că numărul persoanelor cu vârsta de 85 de ani sau mai mult va 
crește de la 12.5 milioane în 2019 la 26.8 milioane până în 2050, în timp ce 
numărul de centenari (persoane cu vârsta de 100 de ani sau mai mult) va 
crește de la 96 600 milioane în 2019 la aproape o jumătate de milion 
(484 000) până în 2050. Având în vedere numărul în scădere al populației în 
vârstă de muncă și numărul tot mai mare de persoane în vârstă și foarte în 
vârstă din societate, una dintre cele mai presante preocupări ale factorilor de 
decizie este de a încuraja persoanele în vârstă să rămână, cât mai mult timp 
posibil, în forța de muncă.  
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Figura 5: Evoluția populației, pe clase de vârstă, UE-27, 2001-2050 
(milioane de locuitori) 

Sursa: Eurostat (demo_pjangroup) and (proj_19np) 
 
Piramidele populației oferă o ilustrare a modului în care populația este 

distribuită pe diferite grupe de vârstă. Fiecare piramidă arată distribuția 
populației pe sexe și pe grupe de vârstă de cinci ani, cu bare corespunzătoare 
ponderii sexului și grupei de vârstă date în totalul populației; structura pe 
sexe și vârstă a unei populații determină forma finală a fiecărei piramide a 
populației. 

Figura 6 prezintă două piramide pentru UE-27 care sunt suprapuse, 
una arătând situația de la începutul anului 2019 (barele solide) și cealaltă o 
proiecție pentru 2050 (barele cu granițe); ele evidențiază tranziția 
demografică care se preconizează că va avea loc în UE în următoarele trei 
decenii. Piramida populației UE-27 pentru 2019 este relativ îngustă în partea 
de jos și seamănă mai mult cu un romboid, cu o umflătură în mijlocul 
piramidei care indică faptul că generația baby-boom se apropie de 
pensionare. Scăderea ratelor de fertilitate începând cu anii 1970 explică de 
ce baza piramidei pentru 2019 este relativ îngustă; acest proces este 
cunoscut sub numele de „îmbătrânire în partea de jos” (a piramidei 
populației). 
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Figura 6: Piramidele populației, UE-27, 2019 și 2050 

(cota % din populația totală) 
Sursa: Eurostat (demo_pjangroup) și (proj_19np) 

 
În următoarele decenii, un număr mare de baby-boomers va crește 

numărul de bătrâni și foarte în vârstă, pe măsură ce piramida populației UE-
27 va lua o formă aproape asemănătoare unui stâlp, fiecare grup de vârstă 
având o pondere similară din populația totală. Proporția în creștere a 
persoanelor în vârstă poate fi explicată parțial prin creșterea 
longevității; acest proces este adesea denumit „îmbătrânire în vârf” (a 
piramidei populației). Unul dintre aspectele cele mai izbitoare ale piramidei 
pentru 2050 este prelungirea barelor pentru grupa superioară de vârstă 
(comparativ cu cele din 2019), indicând faptul că o pondere mai mare a 
populației va trăi până la vârsta foarte mare (85 de ani sau mai mult). ; acest 
lucru este deosebit de notabil în rândul femeilor.  
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I.5. Soldul demografic, 2019 
 

Vom face mai întâi câteva precizări terminologice, conform UE. 
Modificarea (creșterea) populației (Total change) este dată de diferența 
dintre numărul populației la 1 ianuarie a anului în curs și numărul populației 
cu un an înainte. Această componentă are două dimensiuni: schimbarea 
naturală (Natural change) și migrația netă (Net migration). Schimbarea 
naturală rezultă din diferența nașterilor vii și a deceselor. Dacă este pozitivă, 
este denumită ca o creștere naturală. Migrația netă reprezintă diferența 
dintre numărul de imigranți și numărul de emigranți, plus o ajustare 
statistică.   

 
Tabel 5. Soldul demografic, 2019 (mii persoane), ultima modificare 08.07.2020, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Demographic_balance,_2019_(thousands).png 
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 În anul 2019 la nivelul UE s-au înregistrat 4151,9 de nașteri (mii 
persoane) și 4650,1 decese, rezultând un spor natural negativ de 498,3 (mii 
persoane). Acest spor natural negativ este compensat prin fenomenul 
migrației de 1379,9 (mii persoane), ceea ce va conduce la o balanță pozitivă 
a populației la 01.01.2020 de 881,6 (mii persoane). Cele mai mari sporuri 
naturale (2019) au înregistrat:  Turcia (747,7), Franța (141,5), Irlanda 
(28,7), Suedia (25,8), Norvegia (25,6), Elveția (18,4), Olanda (17,2). Cele 
mai mari sporuri nete datorate migrației au înregistrat: Spania (450,1), Turcia 
(403,4), Germania (308,9), Regatul Unit (270,4), Olanda (108,2), Italia 
(99,4), Suedia (71,6), Portugalia (44,5), Cehia (44,3), Elveția (43,1), Irlanda 
(30,9), Norvegia (25,6). Au înregistrat balanțe pozitive la sfârșitul lui 2019: 
Turcia (1151,1), Spania (392,9), Regatul Unit (378,4), Germania (147,5), 
Olanda (125,4), Franța (85,9),Elveția (61,5), Norvegia (39,4). Balanțe 
negative au avut:  Italia (114,9), România (96,5), Bulgaria (48,6), Serbia 
(37,1), Croația (18,1), Albania (16,5), Grecia (14,9), Polonia (14,7), Letonia 
(12,3).  

În România s-au înregistrat în 2019 un număr de 185,7  de nașteri 
(mii persoane) și un număr de 259,3 decese, ceea ce a condus la spor natural 
negativ de 73,6 (2019). În anul 2019 au emigrat un număr de 22,8 (mii) 
persoane, ceea ce a condus la o balanță negativă a populației de 96,5 (a 
doua în UE, după Italia).  
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Tabelul 6. Ratele brute de modificare a populației, 2017-19 
(la 1 000 de persoane), 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Crude_rates_of_population_change,_2017-

19_(per_1_000_persons).png 
  

 La sfârșitul anului 2019, au avut rate pozitive de creștere a populației: 
Malta (41,7‰), Islanda (19,8‰), Luxemburg (19,7 ‰), Turcia (13,9‰), 
Cipru (13,7 ‰), Irlanda (12,1‰). Cele mai mari scăderi relative ale 
populației au fost raportate de Bulgaria (-7,0 ‰ de persoane), Letonia (-6,4 
‰ ), România (-5,0 ‰) și Croația (-4 ‰). România a înregistrat o rată 
negativă a populației: -5,8 ‰ (2017), -6 ‰ (2018) și -5 ‰ (2019). Și 
schimbările naturale au avut valori negative pentru România: -3 ‰ (2017), 
-3,1 ‰ (2018) și  - 3,8 ‰ (2019).  

 
Tabel 7. Contribuția schimbărilor naturale și a migrației nete (și ajustarea statistică) la 

schimbarea populației, 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/f/fa/Contribution_of_natural_change_and_net_migration_%28and_statis

tical_adjustment%29_to_population_change%2C_2019.png 
 

  
Experții au identificat opt tipuri ale dinamicii populației la nivelul țărilor 
membre ale UE, circumscrise: 

1. creșterii demografice 
a. Numai prin schimbări naturale: Franța (2,1); 
b. Mai mult prin schimbări naturale: Slovacia (0,7 ) și Turcia (9,1); 



 

36 
 

c. Mai mult prin migrația net pozitivă: Belgia ( 7,6 ), Danemarca 
(1,6), Irlanda (6,3 ‰), Cipru (9,6 ‰), Luxemburg (16,6 ‰), 
Malta (40,4 ‰), Olanda (6,2 ‰), Austria ( 4,6 ‰), Suedia( 7,0 
‰), Islanda (13,8 ‰), Liechtenstein ( 7,2 ‰), Norvegia ( 4,8 
‰), Elveția (5,0 ‰), Regatul Unit ( 4,0 ‰). 

d. Numai prin migrația net pozitivă: Cehia ( 4,1 ‰), Germania ( 3,7 
‰), Estonia ( 4,1 ‰), Portugalia ( 4,3 ‰), Spania ( 9,5 ‰), 
Slovenia ( 7,8 ‰) și Finlanda (2,8 ‰); 

2. declinului demografic 
a. Numai prin schimbări naturale: Grecia (-3,9 ‰), Italia (-3,6 ‰), 

Ungaria (-3,8 ‰), Polonia (- 0,9 ‰) și Serbia ( -5,3 ‰); 
b. Mai mult prin schimbări naturale: Bulgaria ( 6,7 ‰), Croația (-3,9 

‰), Letonia ( -4,7 ‰), Lituania ( -3,9 ‰), România ( -3,8 ‰), 
Macedonia de Nord (-0,3 ‰). 

c. Mai mult prin migrația net negativă: - 
d. Numai prin migrația net negativă: Muntengru (-1,5 ‰), Albania ( 

-8,1 ‰), Kosovo (-14,5 ‰). 
 

I.6. Speranța de viață la nivelul UE 
 
 La sfârșitul anului 2018, speranța de viață la naștere a crescut la 78,2 
ani pentru bărbați și 83,7 ani pentru femei. Această tendință se va menține 
și, astfel, persoanele născute în anul 2070 ar putea avea o speranță de viață 
de 86 pentru bărbați și de 90 de ani pentru femei. Harta din Figura 3 detaliază 
speranța de viață pe regiuni ale Europei. 
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Figura 7. Speranța de viață, UE-27, 2002-2018, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Life_expectancy_at_birth,_EU-27,_2002-2018_(years).png 

 

 
Figura 8. Speranța de viață în UE, European Commission, 2020, Report on the Impact of 

Demographic Change 
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Tabelul 8. Speranța de viață la naștere, 1980-2018, 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=File:Life_expectancy_at_birth,_1980-2018_(years).png 

 
Între anii 2002-2018, speranța de viață în UE-27 a crescut cu 3,3 ani, 

de la 77,7 la 81,0 de ani, creșterea fiind de 2,8 ani pentru femei și 3,9 ani 
pentru bărbați (Figura 4). 
 După cum rezultă din Tabelul 8, speranța de viață la naștere a evoluat 
în țările UE-27 astfel: de la 79,8 (2010), la 80,9 (2016), la 81,0 (2018). 
Modificările pentru bărbați au fost de la 76,7 (2010), la 78,0 (2016), la 78,1 
(2017) și 78,2 (2018). Evoluția la femei a fost de la 82,9 (2010) la 83,7 
(2016), la 83,6 (2017) și 83,7 (2018). În anul 2018, speranța de viață a 
crescut în 21 de state ale UE (comparativ cu 2017) și a scăzut cu 0,1 ani în 
patru țări (Danemarca, Germania, Polonia și Portugalia). Cele mai mari 
creșteri s-au înregistrat în Cipru (+0,7 ani), Grecia (+0,5 ani), Slovenia și 
Italia (+0,3 ani). 
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 În ceea ce privește România, speranța de viață la naștere a crescut 
de la 69,2 (1980), la 69,9 (1990), la 71,2 (2000), la 73,7 (200), la 75,2 
(2016), 75,3 (2017), la 75,3 (2018). La bărbați, evoluția a fost de la 66,6 
(1980), la 66,7 (1990), la 70,0 (2010), 71,6 (2016), la 71,7 (2018). La femei, 
speranța de viață a crescut de la 71,9 (1980), la 73,1 (1990), la 74,8 (2000), 
77,7 (2010), la 79,0 (2016), 79,1 (2017), 79,2 (2018). 
 

I.7. Scăderea numărului de nașteri 
 

Nașterile vii sunt nașterile copiilor care au prezentat orice semn de 
viață. Rata brută a natalității este raportul dintre numărul nașterilor vii din 
timpul anului și populația medie din acel an. Valoarea este exprimată la 1 
000 de persoane. 

Numărul de nașteri vii la nivelul UE 28 de țări a evoluat astfel: 2009- 
5,412,572; 2010-5,411,129; 2011-5,266,162; 2012-5,230,626; 2013-
5,081,671; 2014-5,137,147; 2015-5,107,668; 2016-5,153,935; 2017-
5,083,314; 2018-4,976,628; 2019-4,864,563. Numărul de cinci milioane s-a 
menținut până în anul 2017, cand a început să scadă sub cinci milioane pe 
an (Tabelul 9). 

În 2018, în UE-27 s-au născut 4.246 de milioane de copii, ceea ce 
corespunde unei unei rate brute de natalitate de9,5. Rata brută a natalității 
din UE-27 a scăzut de la 16,4 (1970), la 12,8 (1985) și la 10,5 (2000).  

Noi vom face o analiză mai detaliată a situației la sfârșitul anului 2019.  
Cu cel mai mare număr de nașteri au fost: Turcia-1 183 652; Germania-778 
129; Franța-753578; Regatul Unit-712699; Italia-420 170; Polonia-374 954; 
Spania-357 924.  
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Tabel 9. Rata brută a natalității, 2009-2019, 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pc
ode=tps00204  

 
Geo\time 2007 2010 2015 2016 2017 2018 
EU 
(27 countries  
- from 2020) 1.52 1.57 (b) 1.54 (b) 1.57  1.56 (b) 1.55 (ep) 
EU 
(28 countries) 1.56 1.62 (b) 1.58 (b) 1.6  1.59 (b) 1.56 (ep) 
EU 
(27 countries  
- 2007-2013) 1.56 1.62 (b) 1.58 (b) 1.6  1.59 (b) 1.56 (ep) 
Euro area  
19 countries   
(from 2015) 1.54 1.59  1.56 (b) 1.58  1.56 (b) 1.54 (ep) 
Euro area  
18 countries 
(2014) 1.54 1.59  1.56 (b) 1.58  1.56 (b) 1.53 (ep) 
Belgium 1.82 1.86  1.7  1.68  1.65  1.62  
Bulgaria 1.49 1.57  1.53  1.54  1.56  1.56  
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Geo\time 2007 2010 2015 2016 2017 2018 
Czechia 1.45 1.51  1.57  1.63  1.69  1.71  
Denmark 1.84 1.87  1.71  1.79  1.75  1.73  
Germany 1.37 1.39  1.5  1.6  1.57  1.57  
Estonia 1.69 1.72  1.58 (b) 1.6  1.59  1.67  
Ireland 2.01 2.05  1.85  1.81  1.77  1.75 (e) 
Greece 1.41 1.48  1.33  1.38  1.35  1.35  
Spain 1.38 1.37  1.33  1.34  1.31  1.26  
France 1.98 2.03  1.96  1.92  1.9  1.88 (p) 
France 
(metropolitan) 1.96 2.02  :  :  :  :  
Croatia 1.48 1.55  1.4  1.42  1.42  1.47  
Italy 1.4 1.46  1.35  1.34  1.32  1.29  
Cyprus 1.44 1.44  1.32  1.37  1.32  1.32  
Latvia 1.54 1.36  1.7  1.74  1.69  1.6  
Lithuania 1.36 1.5  1.7  1.69  1.63  1.63  
Luxembourg 1.61 1.63  1.47  1.41  1.39 (b) 1.38  
Hungary 1.32 1.25  1.45  1.53  1.54  1.55  
Malta 1.35 1.36  1.37  1.37  1.26  1.23  
Netherlands 1.72 1.79  1.66  1.66  1.62  1.59  
Austria 1.38 1.44  1.49  1.53  1.52  1.47  
Poland 1.31 1.41 (b) 1.32  1.39  1.48  1.46 (e) 
Portugal 1.35 1.39  1.31  1.36  1.38  1.42  
Romania 1.45 1.59  1.62  1.69  1.71  1.76  
Slovenia 1.38 1.57  1.57  1.58  1.62  1.6  
Slovakia 1.27 1.43  1.4  1.48  1.52  1.54  
Finland 1.83 1.87  1.65  1.57  1.49  1.41  
Sweden 1.88 1.98  1.85  1.85  1.78  1.76  
UK 1.86 1.92  1.8  1.79  1.74  1.68  
Iceland 2.09 2.2  1.8  1.74  1.71  1.71  
Liechtenstein 1.42 1.4  1.4  1.61  1.44  1.58  
Norway 1.9 1.95  1.72  1.71  1.62  1.56  
Switzerland 1.46 1.52 1.54 1.54 1.52 1.52 
Montenegro 1.8 1.7  1.74  1.79  1.78  1.76  
N. Macedonia 1.46 1.56  1.5  1.5  1.43  1.42  
Albania 1.62 1.63  1.59  1.54  1.48  1.37  
Serbia 1.38 1.4  1.46  1.46  1.49  1.49  
Turkey 2.13 2.04  2.14  2.11  2.07  1.99  
Andorra 1.18 1.27  :  :  :  :  
Belarus 1.37 :  1.72  1.73  1.54  1.45  
Kosovo (under : :  : (p) 1.66 (p) 1.65  1.61  
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Geo\time 2007 2010 2015 2016 2017 2018 
United Nations 
Security Council 
Resolution 
1244/99) 
Moldova 1.25 1.3  :  :  :  :  
Russia 1.41 1.57  :  :  :  :  
San Marino : :  :  :  :  :  
Ukraine 1.33 1.43  1.36  1.35  1.26  1.2  
Armenia 1.41 :  1.62  1.62  1.56  1.57  
Azerbaijan 1.97 1.92  1.94  1.9  1.75  1.73  
Georgia 1.45 1.81  2.21  2.23  2.14  2.09  

 
Tabel 10. Rata totală a fertilității, 2007-2018, 

Eurostat, ultima modificare-09.10.2020 
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pc

ode=tps00199 
 

Media copiilor născuți vii de către o femeie în 2018 în UE 27 a fost de 
1,55 nașteri, variind de la 1,23 în Malta la 1,88 în Franța. Cu rate peste media 
UE s-au situat: Franța (1.88); Romania (1.76), Suedia (1.76); Muntenegru 
(1.76); Irlanda (1.75); Danemarca (1,73), Cehia (1,71), Estonia (1.67). 
Specialiștii estimează că este necesară o rată medie a fertilității de 2,1 pentru 
menținerea constantă a populației, făcând abstracție de fenomenul migrației. 
Pe de altă parte, femeile devin mame la o vârstă mai înaintată. Între 2001și 
2018, vârsta medie a femeilor care au născut a crescut în UE de la 29,0 la 
30,8 ani. 
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Figura 9. Rata de fertilitate pe grupe de vârstă a mamei, UE-27, 2001, 2010 și 2018 

Sursa: Eurostat (demo_find), https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Fertility_statistics#The_birth_rate_in_the_EU_decreased_at_a_s

lower_pace_between_2000_and_2017_than_before. 
 
Din figura 9 se constată că ratele de fertilitate ale femeilor sub 30 de 

ani au scăzut și au crescut ratele de fertilitate ale femeilor de peste 30 de 
ani.  

 
I.8. Evoluția numărului de ani de viață sănătoasă 

 
 În acest sens au fost formulate trei teorii privind relația dintre 
mortalitate și morbiditate (Găgăuz, Avram, 2015): 4 a) teoria comprimării 
morbidității (J. Fries, 1980, 1989, 2002), care suține că prin reducerea   
intensității mortalității are loc o îmbunătățire a stării de sănătate; b) teoria 
extinderii morbidității (E. Gruenberg (1977), M. Kramer (1980), S. Olshansky, 
ș.a. (1991), care susțineau că anii suplimentari trăiți de persoane în vârstă 
sunt caracterizați printr-o stare precară de sănătate; c) teoria echilibrului 
dinamic (K. Manton, 1982), care argumenteză ideea că anii suplimentari 
petrecuți în morbiditate din totalul anilor suplimentari de viață nici nu crește, 
nici nu scade.  

 
4 Găgăuz O., Avram C.,2015, Speranța de viață sănătoasă-indicatorul integral de evaluare a 
sănătății populației, Revista de Filosofie, nr. 2, Republica Moldova. 



 

44 
 

Speranţa de viaţă sănătoasă (Health-adjusted life expectancy/Healthy 
Life Expectancy - HALE) este calculată prin metoda Sullivan (Sullivan, 1971),5 
pe baza tabelelor de mortalitate și a unor sondaje sociologice privind 
autoevaluarea stării de sănătate. 

Speranța de viață sănătoasă era în 2018 la nivelul UE de 64,2 ani 
pentru femei și de 63,7 ani pentru bărbați (Figura 10). Pentru persoanele de 
sex feminin, cele mai mari valori se regăsesc în: Malta (73,4), Suedia (72,0), 
Irlanda (70,4), Norvegia (69,1), Spania (68,0), Bulgaria (67,6). Femeile din 
România aveau o speranță de viață sănătoasă de 59,6 ani. La bărbați, 
speranța de viață avea valori mai mari în: Suedia (73,7), Malta (71,9), 
Norvegia (71,7), Irlanda (68,4), Spania (68,0), Italia (66,8), Germania (65,1) 
și Grecia (65,0). Speranța de viață sănătoasă pentru bărbații din România 
era în 2018 de 59,2 ani. 
 

 
Figura 10. Speranța de viață sănătoasă, 2018 

Românii trăiesc acum în medie cu 1,4 ani mai puțin din cauza COVID, 
ceea ce este dublu față de media europeană de 0,7 ani. Această veste 
proastă vine pe lângă faptul că românii au deja una dintre cele mai scurte 
speranțe de viață din Europa. Cel mai recent Raport de sănătate al Comisiei 

 
5 Sullivan D.F., 1971, A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Reports, 
86:347‐354. 
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Europene 6 plasează România pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește 
durata generală de viață a populației sale. 

Țările europene cu cea mai mare speranță de viață sunt Norvegia 
(83,3 ani), Islanda (83,1 ani) și Irlanda (82,8 ani), în timp ce Lituania (75,1 
ani) se află pe ultimul loc în clasament, România (74,2 ani) și Bulgaria (73,6 
ani) urmând exemplul. Deși speranța de viață la naștere în România a crescut 
cu peste 4 ani între 2000 și 2019 (de la 71,2 la 75,6 ani), pandemia a inversat 
unele dintre câștigurile din ultimele două decenii. Chiar înainte de pandemie, 
românii trăiesc cu 6 ani mai puțin decât restul Europei. COVID a înrăutățit 
lucrurile. Astfel, speranța de viață în România a scăzut cu 1,4 ani, la 74,2 ani. 

„Speranța de viață în România este printre cele mai scăzute din 
Europa, iar pandemia de COVID-19 a inversat unele dintre câștigurile 
înregistrate începând cu anul 2000. Pandemia a evidențiat importanța 
consolidării asistenței medicale primare, a serviciilor de prevenire și a 
sănătății publice, într-un sistem de sănătate în prezent puternic. dependent 
de îngrijirea pacientului internat. Lipsa forței de muncă din domeniul sănătății 
și cheltuielile mari din buzunar sunt bariere cheie în calea accesului”, 
subliniază raportul CE. 

Românii trăiesc în medie 74,2 ani. În România, femeile trăiesc cu 8 
ani mai mult decât bărbații (78,4 ani față de 70,5). Acest tip de diferență 
este una dintre cele mai semnificative din Europa.Românii se luptă cu unul 
dintre cele mai proaste sisteme de sănătate din Europa, subdezvoltat și 
subfinanțat. Cheltuielile pe cap de locuitor pentru prevenire sunt pe locul al 
doilea cel mai scăzut din UE, se arată în document. Sistemul de sănătate în 
limba română este insuficient de resurse și are performanțe insuficiente. 

Epidemia determinată de COVID-19, care a început în anul 2000, a 
fost cea mai gravă pandemie din ultimii 100 de ani. Epidemia a pus în 
evidență fragilitățile sistemelor de sănătate, aducând brusc problemele de 
sănătate pe agenda dezbaterilor și a deciziilor politice. Pandemia a afectat 
toate sectoarele vieții social-economice și culturale din toate țările lumii. 
Consecințele negative pe termen mediu și lung sunt încă greu de anticipat. 
De asemenea, în procesul de evaluare a performanțelor sistemelor de 

 
6 European Commission, OECD, World Health Organization, the European Observatory on 
Health Systems and Policies,  2021, State of Health in the EU Romania Country Health Profile 
2021 
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sănătate trebuie avute în vedere accesibilitatea, calitatea îngrijirii și eficiența 
acestora, dar și reziliența sistemelor de sănătate trebuie luată în calcul.7 
 În continuare, vom face o scurtă analiză a sistemului sanitar și a stării 
de sănătate, în general, din România (2017).8 
 

 
Figura 11. OECD, 2019, p.3 

 
 

 România cheltuiește pentru sănătate 1029 EUR/locuitor, sub media 
UE, care era de 2884 EUR. Aceste cheltuieli pentru sănătate reprezintă 5 % 
din PIB, față de media UE de 9,8 %.  
 

 
7 OECD, 2020, Health at a Glance: Europe 2020 
8 OECD, 2019, State of Health in the EU, România. Profilul de țară din 2019 în ceea ce 
privește sănătatea 
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Figura 12. Cheltuielile pentru sănătate în UE (2017), OECD 

 
 Eficacitatea sistemului medical este pusă în evidență prin rata de 
mortalitate. Din figura 10 se observă diferențele față de mediile UE atât ale 
mortalității evitabilă prin prevenție, cât și a celei prin cauze tratabile. Rata de 
mortalitate ar putea să scadă prin politici adecvate, printr-un sistem primar 
de sănătate mai bun și prin accesul direct la serviciile de sănătate. Persoanele 
din mediul rural, din zonele marginalizate, precum și cele cu un statut socio-
economic mai scăzut se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește gradul de 
acces la serviciile medicale. Asistența medicală primară dispune de resurse 
insuficiente și este mai puțin utilizată de către cetățeni. 
 

 
Figura 13. Ib. 
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Figura 14. Cauze ale mortalității evitabile prin prevenție în UE (2016), Eurostat 
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Figura 15. Cauze tratabile ale mortalității în UE (2016), Eurostat 

 
Așa după cum rezultă din Figura 16, principalele cauze ale mortalității 

în România (2016) au fost: cancerul pulmonar (14% din cazurile de 
mortalitate în 2000, în special cauzate de fumat); accidentul vascular cerebral 
(285 în România, față de media UE de 80 în 2016); cancerul colorectal; 
cancerul de sân; bolile hepatice; bolile renale; cancerul la stomac; ș.a. 



 

50 
 

 
Figura 16. Cauzele principale ale mortalității în România (2016), 

 la 100 000 de locuitori, ib., p. 5 
 

 
Figura 17. Ratele de vaccinare în UE și România, OECD, 2019 

 
 Rezultă clar din figura 17 că ratele de vaccinare sunt, în general, mai 
mici decât media UE. De exemplu, rata scăzută de vaccinare a cauzat apariția 
în România a unui număr de 3071 cazuri de rujeolă în 2016 (UNICEF, 2019). 
Și rata de vaccinare antigripal a persoanelor de peste 65 de ani a scăzut de 
la 54 % (2007) la 8 % (2017), ținta OMS fiind de 75 %. Vom vedea care va 
fi rata de vaccinare împotriva COVID-19. Considerăm că, în general, se 
impune o bună informare a populației, folosind un limbaj accesibil și făcută 
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de specialiștii din domeniu. Desigur, sistemul sanitar din România se 
confruntă și cu alte probleme majore. Nu a reprezentat un obiectiv principal 
al acestui ghid, dar considerăm că sistemul de sănătate poate contribui la 
asigurarea unui suport important pentru întrega populație. Mai mult ca 
oricând, am înțeles în această perioadă de pandemie cât de importantă este 
sănătatea unei persoane! 

 
I.9. Circulația persoanelor în cadrul UE 

 
 Libera circulație a persoanelor în UE a fost legiferată prin Articolul 3 
alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE); articolul 21 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE); titlurile IV și V din 
TFUE; articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
Tratatul de la Maastricht (1992) a introdus noțiunea de cetățenie a UE, de 
care beneficiază automat fiecare cetățean al unui stat membru. Pași 
importanți în acest sens s-au făcut prin crearea spațiului Schengen (1985, 
1990 și 1995), care au extins dreptul la libera circulație pentru 26 de țări din 
cadrul UE. Bulgaria, România și Cipru urmează să adere la spațiul Schengen, 
iar Croația a început procesul de aderare din 2015. Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene au adoptat la 29 aprilie 2004 Directiva 2004/38/CE 
privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre 
pentru cetățenii UE și membrii familiilor acestora (Parlamentul European, 
2020).9 

 
9 Parlamentul european, 2020, Fișe desciptive despre UE. Libera circulație a persoanelor  



 

52 
 

 
Figura 17. Numărul de imigranți și de emigranți, UE-27, 2013-2018  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/images/5/50/Immigrants_from_outside_EU-27_and_emigrants_to_outside_EU-

27%2C_EU-27%2C_2013%E2%80%932018_%28million%29.png 
 

În acest context, vom face o scurtă analiză a fenomenului migrației în 
UE (unele referiri s-au făcut și în paragraful I.4). 10 În anul 2018 au intrat în 
UE-27 2,4 milioane de imigranți din afara UE. Numărul emigranților din UE-
27 către o țară din afara Ue a fost de 1,1 milioane persoane. De asemenea, 
1,4 milioane de persoane au migrat în interiorul UE, către un alt stat membru 
(Figura 15). La 1 ianuarie 2019 trăiau 21,8 milioane de persoane din afara 
UE, ceea ce reprezintă 4,9 % din populația UE. În anul 2018 statele membre 
ale UE au acordat cetățenie unui număr de 672 mii de persoane. 

 
10 Eurostat, mai 2020, Statistici privind migrația și populația migrantă, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Migration_and_migrant_
population_statistics/ro  
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Figura 18. Numărul de imigranți prin cetățenie, 2018 

 
Germania a avut cei mai mulți imigranți în 2018 (893,9 mii), urmată 

de Spania (643,7 mii), Franța (386,9 mii) și Italia (332,3 mii).  
La capitolul emigranți:  

 Germania e pe primul loc cu 540,4 mii (2018) 
 Spania (309,5 mii) 
 Franța (341,4 mii) 
 România (231,7 mii) 
 Polonia (189,8 mii)  

 
La nivelul UE, 22 de state au raportat în 2018 un număr mai mare de 

imigranți, decât emigranți, cu excepția Bulgariei, Croației, Letoniei, Lituaniei 
și României, unde numărul emigranților a fost mai mare decât al imigranților. 

Legat de distribuția pe sexe a imigranților către statele membre ale 
UE-27, în anul 2018 ponderea bărbaților a fost de 54 % și a femeilor de 46 
%.  

Croația a înregistrat cea mai mare pondere a imigranților de sex 
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masculin (75 %) și Portugalia a imigranților de sex feminin (53 %).  
 

 
 

Figura 19. Distribuția imigranților pe sexe în UE-27, 2018, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=File:Immigrants_by_sex,_2018_(%25_of_all_immigrants).png  
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Tabel 11. Populația non-națională pe grup de cetățenie, 1 ianuarie 2019, 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Non-

national_population_by_group_of_citizenship,_1_January_2019.png 
 
 La 1 ianuarie 2019, Germania avea un număr de 10 089,3 imigranți 
veniți din statele membre ale UE-27, urmată de Italia (5 255, 5), Franța 
(4882,6) și Spania (4840, 2).  

 
I.10. Impactul factorilor demografici asupra vieții socio-

economice în UE.Next Generation 
  

Next Generation11 
Cercetările de psihologie socială (Doise, Mugny), 

socioconstructivismul insistă asupra dimensiunii sociale a învățării. ”A învăța 
să conviețuim” reprezintă unul dintre cei patru stâlpi ai educației în secolul 
XXI.12 Pandemia a distrus, într-o oarecare măsură, relațiile dintre oameni. 
Inclusiv procesul de comunicare eficientă a fost afectat prin purtarea 
măștilor, dispărând comunicarea față în față. Ne întrebăm, nu retoric, care 
vor fi consecințele pe termen lung ale pandemiei asupra evoluției tinerei 
generații! Raportul Comisiei Europene privind impactul schimbărilor 
demografice (2020) insistă asupra faptului că ”Schimbările demografice 
sunt despre oameni și viața acestora.” (p.2) Raportul subliniază nevoia 
dezvoltării comunităților umane, a solidarității interumane, inclusiv 
intergeneraționale. ” Solidaritatea între generații este unul dintre 
elementele principale ale redresării Europe.” 13 Documentul invocat 
insistă asupra ideii că ”solidaritatea, coeziunea și convergența trebuie 
să conducă la redresarea Europei.” Planul de redresare al UE trebuie ”să 
ofere orientări și să construiască o Europă mai durabilă, mai rezilientă 
și mai echitabilă pentru generația următoare.” 

Impactul îmbătrânirii populației asupra pieței forței de muncă devine 
din ce în ce mai pronunțat. Populația în vârstă de muncă din UE-27 a scăzut 

 
11 Comisia europeană, 2020,  RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, 
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR 
privind impactul schimbărilor demografice,  Bruxelles, 17.6.2020 COM(2020) 241 final.  
12Delors J., coord.,2000, Comoara lăuntrică: Raportul către UNESCO al Comisiei 
Internaționale pentru Educație în secolul XXI, Editura Polirom, Iași. 
13 COM(2020) 456 final: Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de 
criză și să pregătim viitorul pentru noua generație, Bruxelles, 27.05.2020. 
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timp de un deceniu și se estimează că va scădea cu 18 % până în 2070. 
Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor va fi extrem 
de importantă. Decalajul în ceea ce privește ocuparea forței de muncă între 
femei și bărbați era de 12 % în 2019. Rata de ocupare a persoanelor în vârstă 
(55-64 de ani) era în 2019 de 59,1 % în UE-27, față de 44,1 % în 2009. 
Acestă categorie de persoane ar trebui să beneficieze de un sprijin 
individualizat. O altă direcție de acțiune ar putea fi ridicarea nivelului de 
calificare pentru persoanele cu un nivel scăzut de educație. Deschiderea 
pieței muncii către persoanele cu handicap ar contribui la dezvoltarea unei 
societăți mai echitabile, care să valorifice potențialul fiecărei persoane din 
societate.14 

Tranziția către o economie digitală și neutră din punct de vedere 
climatic ar putea conduce la sporirea productivității muncii. Implicarea unui 
număr tot mai mare de persoane în activități de învățare și formare de-a 
lungul vieții ar aduce beneficii tot mai mari economiilor naționale, dar ar oferi 
și pârghi de adaptare a persoanelor la exigențele noi ale vieții socio-
economice, de a manifesta o atitudine proactivă față de toate evenimentele 
cu care oamenii se confruntă. 

În acest scop, Comisia Europeană a propus planul de redresare a 
Europei, intitulat Next Generation UE , în valoare totală de 750 miliarde 
EUR.15 (Figura 18) Elementul esențial al acestui program în reprezintă 
Mecanismul de redresare și reziliență, cu cea mai mare alocare bugetară de 
672,5 miliarde EUR (Figurile 19 și 20). Statele membre vor elabora propriile 
Mecanisme de redresare și reziliență. 

Pentru anii 2021-2022, prin Mecanismul de redresare și reziliență va 
fi o alocare bugetară de 218 750 miliarde EUR (la nivelul anului 2018) (70%), 
din care România va beneficia de 9,5 miliarde EUR. În anul 2023 acestui 
mecanism de redresare și reziliență îi vor fi alocate 93,7 miliarde EUR (30 
%), din care România va primi 4,2 miliarde EUR.  

  

 
14 Acestă problematică a fost abordată în ghidul privind egalitatea de șanse, realizată tot în 
cadrul acestui proiect POCU. 
15 Comisia Europeană, 27.05.2020, Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a 
planului de redresare pentru Europa, Bruxelles, COM(2020) 442 final 
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Figura 20. Next Generation EU, 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/ 
 

 
Figura 21. Next Generation EU, Mecanismul de redresare și reziliență, 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/ 
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Figura 20. Next Generation EU, Mecanismul de redresare și reziliență: granturi, 

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/ngeu-covid-19-recovery-package/ 
 

 
Tabelul 12. Mecanismul de redresare și reziliență, 

alocare pe țări, 2021-2023 
 

De asemenea, Comisia Europeană a propus o nouă inițiativă, intitulată 
REACT-UE, în scopul politicii de coeziune, cu o alocare bugetară de 55 
miliarde de EUR până în 2022, de peste 55 miliarde EUR din Next Generation 
(2021, 2022) și de 5 miliarde EUR alocate în 2020. Finanțarea va urmări 
diminuarea consecințelor pandemiei, urmărindu-se ”o redresare verde, 
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digitală și rezilientă.” Fondurile vor fi destinate către: Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și Fondul de 
Ajutor European destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 

O direcție prioritară de acțiune o va reprezenta Politica de coeziune, 
în serviciul redresării economice pentru toți. Se vor avea în vedere, cu 
prioritate, redresarea sistemelor naționale de sănătate, investiții în turism și 
cultură, acordarea de sprijin pentru IMM-uri, măsuri de ocupare a forței de 
muncă în rândul tinerilor, investiție în educație, de combatere a sărăciei în 
rândul copiilor. 
 

 
Tabelul 13. Next Generation, defalcare pe fonduri 

 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală  va avea o alocare 

bugetară de peste 85 miliarde EUR (Tabelul 14), din care România va primi 
6,98 miliarde EUR. 

 
Tabel 14. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
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Un fond special creat va urmări tranziția justă (Fondul pentru o 

tranziție justă), cu o alocare de 40 miliarde de EUR pentru regiunile 
defavorizate ale UE.  

InvestEU va fi un program de investiții private în proiecte strategice 
ale UE, cu o valoare de 15,3 miliarde EUR și care să atragă investiții de peste 
240 miliarde EUR. 

Programul EU4Health va beneficia de 9,4 miliarde EUR pentru 
modernizarea sistemelor sanitare, astfel încât acestea să facă față viitoarelor 
provocări în domeniu la nivelul UE. 

Orizont Europa va dispune de 94,4 miliarde EUR pentru a crește 
sprijinul european pentru activitățile de cercetare și inovare în domeniul 
sănătății și în cel al climei. 

Programul Europa digitală va avea un buget total de 8,2 miliarde EUR 
(Detalii în I.10).  
 Programul Erasmus Plus va beneficia de o alocare suplimentară de 3,4 
miliarde EUR și astfel programul va ajunge la o finanțare totală de 24,6 
miliarde EUR. 

Programul Europa creativă  va fi finațat cu 1,5 miliarde EUR; 
ș.a.(Comisia Europeană, 27.05.2020). 

 
Tabel15. Bugetul pe termen lung al UE și Next Generation 

 
”Bugetul pe termen lung al UE și NextGenerationEU (instrumentul 

temporar conceput pentru a stimula redresarea) vor forma cel mai mare 
pachet de stimulente finanțat din bugetul UE. Un total de 1 800 de miliarde 
EUR va susține reconstrucția Europei după criza provocată de COVID-19. O 
reconstrucție prin care Europa va deveni mai ecologică, mai digitală și mai 
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rezilientă.”16 
Principalele elemente ale acordului: 

 Peste 50 % din sumă va fi alocată procesului de modernizare 
prin cercetare, inovare (Orizont Europa); 

 O tranziție climatică și digitală echitabile (Europa digitală); 
 Pregătire, redresare și reziliență prin intermediul Mecanismului 

de redresare și reziliență, al rescEU și al noului program ”UE 
pentru sănătate”; 

 Modernizarea politicilor de coeziune și politica agricolă comună; 
 Combatrea schimbărilor climatice (30 % fonduri din bugetul 

UE); 
 Protecția biodiversității; 
 Egalitatea de gen. 

 
În ianuarie 2021, Banca Mondială a publicat propriile perspective de 

dezvoltare a economiei mondiale. 17 Experții Băncii Mondiale au estimat că în 
2020 economia mondială a suferit o contracție de 4,3 %, cauzată, în principal 
de COVID-19, care a provocat un număr mare de decese și boli, a scufundat 
în sărăcie și poate afecta activitatea economică și veniturile oamenilor pe o 
perioadă îndelungată.  De aceea, se așteaptă ca în anul 2021 să înceapă 
campania de vaccinare anticovid să se generalizeze la nivel mondial. Se 
așteaptă, în al doilea rând, ca factorii de decizie politică să pună în aplicare 
reforme în investiții. Ar urma ca, în acest context stimulativ, economia 
mondială să cunoască un ritm de creștere durabilă cu 4 % în anul 2021. Dacă 
pandemia nu va ținută sub control, ritmul de creștere economică în 2021 ar 
putea fi de doar 1,6 %. Controlul cu succes al pandemiei ar putea conduce 
la un ritm de creștere economică de 5 % în 2021. „În timp ce economia 
globală pare să fi intrat într-o redresare redusă, factorii de decizie politică se 
confruntă cu provocări formidabile - în sănătatea publică, gestionarea 
datoriilor, politicile bugetare, băncile centrale și reformele structurale - în 

 
16 Comisia Europeană, 18.12.2020, Planul de redresare pentru Europa, 
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro#cel-mai-mare-pachet-de-
stimulente-din-istorie.  
17 World Bank, 2021, Global Economic Prospects, January 2021. Washington, DC:World 
Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-1612-3. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 
IGO.  
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timp ce încearcă să se asigure că această redresare globală încă fragilă 
câștigă tracțiune și stabilește un fundament pentru o creștere robustă ”, 
a declarat președintele Grupului Băncii Mondiale, David Malpass. „Pentru a 
depăși impactul pandemiei și a contracara vântul invers al investițiilor, trebuie 
să existe un impuls major pentru îmbunătățirea mediilor de afaceri, creșterea 
flexibilității pieței forței de muncă și a produselor și consolidarea 
transparenței și guvernanței.” 

Se estimează că PIB-ul SUA va crește cu 3,5 % în 2021, după o 
contracție estimată de 3,6 % în 2020. În zona euro, se anticipează o creștere 
economică de 3,6 %, după o scădere de 7,4 % în 2020. Și activitatea 
economică a Japoniei ar urma să crească cu 2,5 % în 2021, după scăderea 
cu 5,3 % din 2020. Se estimează o dezvoltare economică de 7,9 % în 2021 
a Chinei, după un ritm de creștere de 2 % în 2020. Creșterea piețelor 
emergente și a economiilor în curs de dezvoltare va fi de până la 5 % în 
2021, desi producția în aceste țări va rămâne la nivelul de dinaintea 
pandemiei. 
 În acest document al Băncii Mondiale (2021), România este încadrată 
în rândul economiilor emergente și în curs de dezvoltare, importatori 
predominați de mărfuri (p. 54). În ceea ce privește evoluția PIB-ului, acesta 
a crescut cu 4,4 % (2018) și cu 4,1 % (2019). S-a previzionat o scădere a 
PIB-ului în anul 2020 cu 5,0 % și o creștere cu 3,5 % (2021) și 4,1 % (2022) 
(Tabelul 222, p. 79). 

Concluzia documentului Bancii Mondiale (2021) sugerează necesitatea 
unui efort politic cuprinzător, care să conducă la o creștere economică 
durabilă și echitabilă. Dacă nu, s-ar putea să intrăm într-un deceniu al 
dezamăgirilor, avertizează experții Băncii Mondiale.  
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I. 11. Indicele societății digitale (2020) 
  

 Indicele societății digitale (2020)18 
Web-ul a devenit principala sursă de acces la informații (Karsenti & 

Dumouchel 2010)19. Bawden și Robinson (2009) au susținut că ar dura 
200.000 de ani pentru ca cineva să citească tot conținutul de pe internet. 
„Asistăm la apariția unui nou ecosistem informațional actual care 
decompartimentează și modifică practicile informaționale prin banalizarea 
accesului la dispozitivele de mediere, prin reducerea distanței dintre expert / 
profesionist și începător / amator și prin mutarea granițelor profesionale. 
tradițională. ”(Chaudiron și Ihadjadene, 2010)20 

Din perspectiva centrării demersului didactic pe formare de 
competențe, Karsenti, Dumouchel, Komis (2014)21 au propus un model al 
competențelor informaționale în era Web 2.0, care are următoarea structură: 
căutarea informațiilor; procesarea datelor; utilizarea informațiilor; 
transmiterea de informații; evaluarea procesului desfășurat. 

Primele cercetări universitare pe  problematica sintezei imaginilor 
tridimensionale (3D) au fost realizate începând cu anul 1965 la Universitatea 
Utah (SUA), imaginile 3D se democratizează îndeosebi după 1990. USV Iaşi 
a inaugurat în anul 2009, cu sprijinul unor experţi americani şi englezi, cinci 
laboratoare 3D unicat în Europa.22   
 Contribuția sistemelor 3D în asigurarea unei învățări eficiente poate fi 
astfel sistematizată :  facilitează familiarizarea cu medii inaccesibile; 
facilitează însușirea unor sarcini care sunt periculoase sau scumpe; asigură 

 
18 European Commission, 2020, Digital Economy and Society Index (DESI), 
https://ec.europa.eu/romania/news/20200611_raport_rezilienta_digitala_ro  
19 Karsenti, Thierry & Gabriel Dumouchel. 2010. Former a la competence informationnelle : une 
necessite pour les enseignants actuels et futurs. In Le développement de l’intelligence 
informationnelle : les acteurs, les défis et la quête de sens, sous la directionde Danielle Boisvert.  
Editions ASTED, 215-239. 
20 Chaudiron, Stephane & Madjid Ihadjadene. 2010. De la recherche de l’information aux 
pratiques informationnelles. Études de communication (35) : 13-29. 
21 Karsenti, Dumouchel, Komis, (2014). Les competences informationnelles des etudiants a 
l’heure du   Web 2.0 : proposition d’un modele pour baliser les formations, Documentation et 
bibliothèques. 
22 Stanciu Mihai, Brezuleanu Carmen-Olguţa, 2014, Le numérique éducatif 3D à l`Université 
Agronomique „Ion Ionescu de la Brad” de Iaşi : approche transdisciplinaire, Petrovici, C., 
sous la direction (2015) Le numérique éducatif dans la formation d`enseignants en l`Europe 
de l`Est. Montreal : CRIFPE, p.  153-162.  
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transferul de la situații de învățare la contexte reale ; dezvoltă motivația prin 
imersie ; reduc sarcina cognitivă prin integrarea mai multor reprezentări ; 
facilitează explorarea bazelor complexe de cunoștințe ; facilitează înțelegerea 
mediilor și a sistemelor complexe ; facilitează înțelegerea ideilor complexe 
prin reprezentări metaforice (Hedberg, Harper & Dalgarno , 2002).23 

În acest context favorabil, DPPD a iniţiat participarea tuturor studenţilor 
înscrişi în programul de formare iniţială (zi şi postuniversitar) la demonstraţii 
în aceste laboratoare, au asistat la proiectarea diferitelor prezentări 3D, au 
discutat cu experţii implicaţiile acestor mijloace multimedia în diferite domenii 
ale vieţii socio-economice şi culturale, inclusiv posibilităţile imense pe care le 
au în vederea valorificării potenţialului de imaginaţie şi creativitate al 
studenţilor. Laboratoarele 3D au permis abordări inter și transdisciplinare a 
activității de predare-învățare, care au fost valorificate în perioada pandemiei 
prin utilizarea platormelor Moodle și Microsoft Teams.  

 
Tabel 16.  Indicele societății digitale (2020), 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi 

 
23 Hedberg, J., Harper, B. & Dalgarno, B. (2002). The contribution of 3D environments to 
conceptual understanding. In O. J. McKerrow (Eds.), Winds of Change in the Sea of Learning: 
Proceedings of the 19th Annual Conference of the Australasian Society for Computers in 
Learning in Tertiary Education Vol 1 (pp. 149-158). Auckland, New Zealand: UNITEC, Institute 
of Technology.  
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Tabel 17.  Indicele societății digitale, România-UE (2020),Comisia Europeană, 2020, 
Indicele economiei și societății digitale (DESI). România 

 
 Indicele economiei și societății digitale (DESI) este un indice compus 
din mai mulți indicatori (conectivitatea, capitalul uman, folosirea serviciilor 
de internet, integrarea tehnologiei digitale și servicii publice digitale), care 
evidențiază efortul statelor membre UE în domeniul competitivității digitale. 
Unitatea de măsură a fost un scor ponderat (0-100), care a avut următoarele 
ponderi: conectivitate 5/10 (25 %); capitalul uman 5/10 (25 %); utilizarea 
internetului 3/10 (15,0 %); integrarea tehnologiei digitale 4/10 (20,0 %); 
servicii publice digitale 3/10 (15 %).  
 Raportul evidențiază faptul că, în ciuda pandemiei declanșată de 
COVID-19, țările UE (inclusiv Regatul Unit) și-au îmbunătățit performanțele 
digitale, remarcându-se Finlanda, Suedia, Danemarca și Olanda, Malta, 
Irlanda și Estonia. La polul opus se află: Cipru, Italia, România, Grecia și 
Bulgaria. 
 În ceea ce privește România, ne-am clasificat în anii 2018 (35,1 p. 
RO/46,5 UE), 2019 (36,5 RO /49,4 UE) și 2020 (40,0 RO / 52,6 UE) pe locul 
26 în cadrul UE.  
 a) Ne situăm relativ bine, locul 11 la nivelul UE, la capitolul 
conectivitate, datorită utilizării ridicate a benzii largi de foarte mare viteză și 
disponibilității ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, în special în 
zonele urbane. (Figura 21) Trebuie precizat că, la capitolul conectivitate, 
România a ocupat locul 8 (2019) și locul 6 (2018).  
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Figura 21. Indicele economiei și societății digitale 2020, Conectivitate, 

Sursa: DESI 2020, European Commission, p.19 
 

b) În ceea ce privește capitalul uman, deși 85 % dintre cetățeni 
foloseau internetul, doar 58% dețineau, înainte de pandemie, abilitățile 
digitale de bază. 

 
Figura 22. Dimensiunea capital uman, DESI 2020, p.52 

 
Dimensiunea capital uman are două sub-dimensiuni: abilitățile 

utilizatorilor de internet și abilități avansate și dezvoltare. Finlanda conduce 
la ambii indicatori, urmată de Suedia, Estonia și Olanda. Bulgaria, România 
și Italia ocupă ultimele locuri (Figura 22). În ceea ce privește abilitățile 
avansate în domeniu, pe primele locuri s-au situat în 2019: Olanda (80%), 
Finlanda (77 %) și Marea Britanie (75 %).  În schimb, doar 33,2 % dintre 
români și 31 % dintre bulgari au aceste abilități (Figura 23). Ponderea 
specialiștilor TIC progresează încet și a atins 3,9% din totalul locurilor de 
muncă în 2018. 
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Figura 23. Abilități avansate și dezvoltare, UE 2019 

Sursa: Eurostat, Community survey on ICT usage and e-commerce in enterprises 
 

 
Tabel 18. Abilități avansate și dezvoltare, România 2018-2020, 

Sursa: DESI 2020, România, p. 9 
Documentul citat mai sus evidențiază câteva inițiative ale României, 

dar considerăm că mai e mult de făcut într-un domeniu unde avem capacități 
de a fi în fruntea Europei. Mai mult decât atât, perioada pandemiei din anul 
2020 a evidențiat carențe în dezvoltarea la toate categoriile de persoane a 
competențelor digitale. 

c) În ceea ce privește utilizarea internetului, Finlanda, Suedia, Olanda 
și Danemarca au cei mai activi utilizatori de internet. Italia, Bulgaria și 
România (35,9 %, față de 58 % media UE) sunt cele mai puțin active (Figura 
24). 
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Figura 24. Utilizarea serviciilor de internet, UE 

Sursa: DESI 2020, p. 58 
   

 
Figura 25. Utlizarea serviciilor de internet România-UE, 

Sursa: DESI România 2020, p. 11 
 

 Așa după cum rezultă din figura 25, România se află pe ultimul loc în 
UE în ceea ce privește utilizarea internetului. Nu au utilizat niciodată 
internetul 18 % dintre persoanele cu vârstă între 16-74 ani (față de 9%, 
media europeană). România este peste media europeană la folosirea 
rețelelor sociale (82 %, față de 65 % media europeană) și la apelurile video 
(67 %, față de 60 % media UE). La alte servicii, românii se situează sub 
media europeană: urmarea unui curs online (4/11 % UE) servicii bancare 
(11/66 %) cumpăraturi online (29/ 71 %) vânzări online (3/ 23 %). 
 d) Integrarea tehnologie digitale  permite companiilor să obțină 
ajantaje în planul competitivității, să-și îmbunătățească produsele și serviciile 
și să-și extindă piețele.  
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Figura 26. Integrarea tehnologiilor digitale în UE, 

Sursa: DESI 2020, p. 63 
 

 Scoruri mai mari de 55 de puncte (din 100) au obținut Irlanda, 
Finlanda, Belgia, Olanda, Danemarca și Suedia.  Irlanda, Cehia, Danemarca, 
Belgia și Suedia au un punctaj de peste 60 de puncte în 2019 la comerțul 
electronic. Ultimile scoruri privind integrarea tehnologiile digitale în UE le-au 
avut: Grecia, Polonia, Ungaria, România și Bulgaria. România a înregistrat un 
scor de 24,9 puncte în 2019, față de 41,4 media europeană.  
 

 
Tabelul 19. Indicatori ai integrării tehnologiilor digitale, România-UE, 

Sursa: DESI România 2020, p. 12 
 

România și-a menținut în perioada 2017-2019 locul 27 la nivelul UE, 
cu mici creșteri în domeniul IMM-urilor care fac vânzări online (de la 8 % în 
2017 la 11 % în 2019). În general, la toți indicatorii analizați suntem sub 
media europeană (Tabelul 19). 

e) Realizarea unor servicii publice digitale reprezintă o provocare 
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majoră pentru a integra diferitele tehnologii digitale în viața economico-
socială a UE. Media europeană a fost în 2019 de 72,2 puncte, cu scoruri mai 
mari de 85 de puncte s-au situat Estonia, Spania, Danemarca, Finlanda și 
Letonia. În schimb, scoruri mai mici de 60 de puncte au avut România (48,4), 
Grecia, Croația, Slovacia și Ungaria. 

 

 
Figura 27. Servicii publice digitale în UE, Sursa: DESI 2020, p. 74 

 
După cum se constată (Figura 27), România s-a situat în 2019 pe 

ultimul loc în UE. 

 
Tabel 20. Servicii publice digitale România-UE, Sursa: DESI România 2020, p. 14 

Observăm (Tabel 20) că România s-a situate pe locul 8 în UE la 
serviciile de e-guvernare cu 82 %, față de 67 % media europeană. Totuși, 
datele fac referire doar la utilizatorii de internet care depun formularele 
online, nu și la dosarele rezolvate integral online (locul 28 în UE). 
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I.12. DESI internațional 2020 
 
 Indicele internațional al economiei și societății digitale (DESI) a fost 
calculat pe baza a 24 de seturi de indicatori pentru cele 27 țări membre ale 
UE și încă 18 țări din afara UE.24 În ultimii cinci ani, Irlanda a înregistrat cele 
mai mari progrese, urmată de Olanda, Malta și Spania. Performanțele acestor 
țări se situează mult peste media UE.  În condițiile pandemiei, statele 
membre ale UE, dar și din afara acesteia, au luat măsuri în plan digital pentru 
a diminua efectele pandemiei. 
  

 
Tabel 21.  I-DESI UE (2015-2018) 

European Commission, 2020, International Digital Economy and Society Index . Final 
Report, SMART 2019/0087, Anexa 3, p. 53 

 

 
24 European Commission, 2020, International Digital Economy and Society Index . Final 
Report, SMART 2019/0087 
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Tabel 22.  I-DESI (non-UE) (2015-2018), apud ib. 

 
Figura 28.   Scoruri medii pentru toate dimensiunile  I-DESI (2015-2018) 
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Figura 29. Scorurile de performanță ale I-DESI pentru țări din afara UE (2015-2018), ib., 

p.19 
 
În perioada analizată (2015-2018), pe primele locuri s-au clasat: 

Danemarca-65,25; Finlanda-65,0;  Olanda-61,5; Luxemburg-61,5; Suedia-
61,25. Țara principală în acest studiu a fost Finlanda, cu un scor de 65,0. 
Finlanda a fost, de asemenea, țara lideră în studiile DESI din 2019 (65,0) și 
2020 (68,0). Principala țară din afara UE, care a ajuns pe locul trei din toate 
cele 45 de țări studiate, a fost Islanda (62,75). Pe locul doi (din 45 de țări) 
în I-DESI 2020 s-a situat Danemarca (64,8). Cele 27 de state membre ale UE 
câștigă cinci dintre primele zece locuri din principalul index I-DESI. 

Țările din afara UE au obținut următoarele punctaje: Islanda (62,75); 
Norvegia (61,7); SUA (61,5); Elveția (59,7); Regatul Unit (57,8); Australia 
(56,6); Noua Zeelandă (55,3). Performanțele a cinci țări din afara UE a fost 
luată ca punct de referință pentru comparație în toate graficele. Cele cinci 
țări sunt Islanda, care a ajuns în topul țărilor din afara UE în acest studiu 
(locul 3 în studiul I-DESI 2018), SUA (locul 3 în 2020 și locul 8 în 2018), 
Australia (locul 6 în 2020 și locul 6 în 2018), Japonia (9 în 2020; 5 în 2018) 
și China (12 în 2020; 13 în 2018). Scorurile normalizate pentru toate cele 45 
de țări (UE-27 și non-UE) pot fi găsite în anexa 3 (p. 53). 

 



 

74 
 

De menționat că media primelor patru țări din UE a fost de 63,3, iar a 
primelor patru țări din afara UE a fost de 36,9. 

 
a) Dimensiunea de conectivitate - care examinează desfășurarea și 

adoptarea de bandă largă fixă și mobilă - este zona în care media UE-27 se 
compară favorabil cu țările din afara UE. Cele mai importante domenii ale 
acestei dimensiuni pentru cele 27 de state membre ale UE sunt 
subdimensiunile privind adoptarea în bandă largă și banda largă mobilă. 

 
Tabel 24. Dimensiunea conectivității UE/non-UE, I-DESI, 2020, p.20 
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Tabel 25. Dimensiunea conectivității, I-DESI, 2018, p. 21 

 
b) Capitalul uman 

 
Figura 30. Capitalul uman, I-DESI, p. 23 
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Tabel 26. Capitalul uman, I-DESI, p. 24 

 
c) Cea mai reușită zonă pentru țările din afara UE este dimensiunea 

utilizării internetului de către cetățeni. Performanța medie a statelor membre 
ale Uniunii Europene este sub cea a țărilor terțe în toți cei patru ani studiați: 
din 2015 până în 2018. Pentru această dimensiune, cele mai bune patru state 
membre ale UE au o performanță la un nivel similar cu cel al celor mai bune 
patru țări din afara UE. 

 
Figura 31. Dimensiunea utilizării internetului în UE 
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Figura 32. Dimensiunea utilizării serviciilor de internet, I-DESI, p. 26 

 

 
Figura 33. Dimensiunea utilizării serviciilor de internet, I-DESI, p. 27 
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d) Dimensiunea integrării tehnologiei digitale a studiat în special 
digitizarea companiilor. În 2017, performanța medie a celor 27 de state 
membre ale UE în această dimensiune a fost la același nivel cu țările 
nemembre, pentru prima dată din 2013. În 2018, a scăzut din nou pentru 
cele 27 de state membre. Statele UE. Agenda digitală europeană și 
mecanismul de recuperare și reziliență conțin mai multe obiective economice, 
inclusiv crearea de locuri de muncă, concurența și creșterea economică. 
Investițiile și sprijinul în acest domeniu ar atinge obiectivele UE și ar putea 
face cele 27 de state membre ale UE mai competitive decât țările din afara 
UE. 

 
Figura 34. Dimensiunea integrării tehnologiei digitale în UE 
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Figura 35. Dimensiunea integrării serviciilor digitale, I-DESI, p. 29 

 

 
Figura 36. Dimensiunea integrării serviciilor digitale, I-DESI, p. 30 
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e) Serviciile publice digitale este o dimensiune în care performanța 
medie a celor 27 de state membre ale UE a fost constant inferioară celor 18 
omologi din afara UE. Cu toate acestea, primele patru state membre ale UE 
au depășit în mod constant primele patru țări din afara UE. 
 

 
Figura 37. Serviciile publice digitale în UE 

 
I.13. Prezența femeilor în lumea digitală 

 
Prezența femeilor în lumea digitală25 

 Femeile din Europa au șanse mai puține să-și dezvolte abilități digitale 
specializate și să lucreze în acest domeniu, în comparație cu bărbații. Potrivit 
tabloului de bord al Comisiei pentru femei din 2020 (WiD), doar 18 % dintre 
specialiștii în TIC la nivel european sunt femei. Finlanda (74,7 %), Regatul 
Unit (71,4 %), Suedia (71,3 %), Danemarca (66,7 %) și Olanda (64,3 %) au 
cele mai active femei pe piața digitală. Cele mai mici scoruri din UE le au: 
Grecia (40,5 %), România (36,7 %) și Bulgaria (33,9 %). 

 
25 Women in Digital Scoreboard, 9 decembrie 2020,   
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2020  
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Figura 38. Finlanda, Scorul Women in Digital (WID), 2020 

 
 

 
Tabelul 27. Utlizarea internetului, Finlanda și UE 
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Figura 39. Finlanda. Competențe digitale pe categorii de vârstă și gen 

 
Finlanda a ocupat locul I în UE privind utilizarea internetului (cei șase 

indicatori) cu 85 %, față de 60 % media europeană (Figura 38). Și în ceea 
ce privește abilitățile de utilizare a internetului, finlandezii ocupă primul loc 
în UE cu 85 %, față de media UE de 55 %. În ceea ce privește competențele 
digitale, Finlanda a ocupat locul IV în UE cu un procent de 59 %, față de 48 
% media europeană. 

În cea ce privește Scorul Women in Digital (WID), Finlanda a ocupat 
locul I în UE cu un scor de 74,7 %, față de media europeană de 54,5 %. 
După cum se poate constata din tabelul 27, la 10 din cei 12 indicatori 
analizați, femeile finlandeze au obținut un scor superior mediei europene. 
Vom selecta doar câțiva indicatori: folosirea internetului (94 % / 84 %, femei 
Finlanda / UE); banking online (96 %/ 65 %); urmarea unui curs online (22 
% / 11 %); e-guvernare (94 % / 66 %); abilități digitale de bază (78 % / 56 
%); abilități software de bază (50 % / 31 %); specialiști în ICT (2,8 % /1,6 
%). Indexul Digital al femeilor din Finlanda a fost de 74,7 % (locul I în 
Europa), față de 54,5 % media europeană. 
 Și în ceea ce privește structura pe grupe de vârstă și gen, Finlanda 
are o distribuție relativ echilibrată a femeilor și bărbaților cu abilități digitale 
de bază. În grupa 16-24 de ani, femeile au o pondere mai mare decât a 
bărbaților; vorbim de un echilibru relativ privind celelalte două grupe (25-54 
ani și 55-74 ani) (Figura 39).  
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Figura 40. Suedia. Scorul Women in Digital (WID), 2020 

 
 La cei șase indicatori privind utilizarea internetului, Suedia a ocupat 
locul III cu 81 %, față de media europeană de 60 %. La capitolul abilități de 
utilizare a internetului Suedia a ocupat locul 4 cu un scor de 72 %, față de 
55 % media europeană. În ceea ce privește competențele specialiștilor în 
domeniu, Suedia a ocupat  locul III în UE cu un scor de 61 %, față de 48 % 
media europeană. 

Indexul Digital al femeilor din Suedia a fost în 2019 de 71,3 % (locul 
III la nivelul UE), față de 54,5 % media europeană, după Finlanda și Regatul 
Unit (Figura 40). Din cei 12 indicatori urmăriți, la 10 dintre aceștia scorurile 
femeilor suedeze sunt superioare mediilor europene (Tabel 28) :  utilizarea 
individual a internetului (96 % / 84 %, femei Suedia/media femei UE); 
banking online (87 %/ 65 %); urmarea unor cursuri online (20 % /11 %); 
e-guvernare (88 % /66 %);  abilități digitale de bază (71 % / 56 %); abilități 
software de bază (71 %/ 59 %).  
 În ceea ce privește abilitățile digitale de bază pe structură de vârste și 
gen, Suedia are o structură relativ echilibrată, cu un ușor avans al grupei de 
16-24 ani, dar cu un echilibru relativ de gen (Figura 41).  
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Tabel 28. Dimensiunea utilizării internetului Suedia și UE 
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Figura 41. Suedia. Abilități digitale pe vârste și gen 

 
Figura 42. Danemarca. Scorul Women in Digital (WID) 2020 

 
Danemarca ocupat a ocupat locul 5 la utilizarea internetului (77 %/60 

% UE), locul 5 la abilitățile de utilizare a internetului (70 %/55 %) și locul 7 
privind competențele specialiștilor în domeniul digital (53 %/ 48 % UE) 
(Tabel 29). 

Din cei 12 de indicatori analizați, femeile daneze au obținut scoruri 
superioare mediei europene la:  banking online (94 %, /93 %), e-guvernare 
(92 %, 66 %), abilități digitale de bază (68 %, 56 %), abilități de bază 
software (68 %, 59 %), competențe digitale ale specialiștilor (53 %, 48 %). 
Scorul Women in Digital (WID) 2020 a fost de 66,7 (locul 4), față de media 
europeană de 54,5% - Tabelul nr. 29. 

Și în ceea ce privește structura pe vârste și gen, Danemarca se 
situează într-un echilibru, cu o pondere mai mare a celor de 16-24 ani și 25-
54 de ani - Figura nr. 43. 
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Tabel 29. Danemarca. Dimensiunea utilizării internetului, gen 

 

 
Figura 43. Danemarca. Abilități digitale pe vârste și gen 
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Figura 44. Olanda. Scorul Women in Digital (WID) 2020 

 
Olanda s-a clasat pe:  
-  locul 6 în ceea ce privește utilizarea internetului (72 %, 60 % UE), 
- locul 2 legat de abilitățile de utilizare a internetului (76 %/ 55 %) 
-  locul 15 în ceea ce privește competențele digitale ale specialiștilor 

(45 % / 48 %) (Tabel 30). 
 
Legat de Scorul Women in Digital (2020), Olanda a ocupat locul 5 cu 

un scor de 64,3 %, față de media UE de 54,5 % (Figura 44). 
 
Legat de structura pe vârste, Olanda are mai multe persoane cu 

abilități digitale în vârstă de 16-24 ani (cu un ușor avans al persoanelor de 
sex feminin), la categoria 25-54 persoanele de sex masculin au un mic avans, 
la fel și la categoria de 55-74 ani, persoanele de sex masculin sunt peste 30 
% (Figura 45). 
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Tabel 30. Olanda. Dimensiunea utilizării internetului 

 

 
Figura 45. Olanda. Abilități digitale pe vârste și gen 

.  
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Figura 46. Bulgaria. Scorul Women in Digital (2020) 

 Bulgaria a ocupat ultimul loc în UE la Scorul Women in Digital (2020), 
cu un punctaj de 33,9 %, față de 54,5 % media europeană (Figura 46). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 31. Bulgaria. Dimensiunea utilizării internetului 
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În general, a ocupat locul 28 în UE în ceea ce privește utilizarea 
internetului (33 % / 60 %), locul 27 în privința abilităților de utilizare a 
internetului (28 % / 55 %) și pe locul 19 la competențele digitale ale 
specialiștilor (41 % / 48 %) (Tabel 31).   

 
Figura. 47. Bulgaria. Abilități digitale pe vârste și gen 

 
 Analiza pe grupe de vârstă și gen, ne arață că persoanele cu vârstă 
între 16-24 ani dețin cea mai mare pondere (cu un avans ușor al persoanelor 
de sex feminin), între 10-15 % persoane între 25-54 ani și pondere mică a 
persoanelor de 55-74 ani (Figura 47). 
  

 
Figura 48. Romania. Scorul Women in Digital (2020) 

 
 La Scorul Women in Digital (2020), România a ocupat locul 27 în UE 
cu un scor general de 36,7 %, față de 54,5 media europeană (Figura 48, 
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Tabelul 32). 

 
Tabel 32. România. Dimensiunea utilizării internetului pe vârste și gen, 2020 

 
 Fiind vorba de România, vom face o analiză a tuturor celor 12 
indicatori monitorizați la nivelul UE pentru persoanele de sex feminin (Tabelul 
32): 

 Folosirea internetului (2019) - (70 %/84 %); 
 Nu au utilizat niciodată internetul - (19 %/10 %); 
 Banking online - (10 %/65 %); 
 Au urmat cursuri online – (5 % /11 %); 
 Consultări sau vot online- (4 % /12 %); 
 E-guvernare - (80 % / 66 %); 
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Folosirea internetului (toți indicatorii)- locul 26 (39%/60%) 
 Cel puțin abilități de bază de utilizare a internetului- (29 % / 56 

%); 
 Mai mult decât abiltățile de bază- (10 % / 31 %); 
 Abilități de bază de tip software- (33 %/ 59 %); 

Abilități de utilizare a internetului (cu cei trei indicatori)- 
locul 28 (26 % / 55 %). 

 Licență în știință, tehnologie, inginerie și matematică 
(STEM)- (13,9 %/14,3 %); 

 Specialiști în TIC- (1,2 % / 1,6 %); 
 Difențieri salariale legate de gen- (17 % / 18 %); 

Competențe de specialitate (cu cei trei indicatori) – locul 14 
(46 % / 48 %). 
 

 
Figura 49. România. Abilități digitale pe vârste și gen 

  
Ponderea cea mai mare a persoanelor cu abilități digitale o au cei din grupa 
de 16-24 ani (cu un ușor avans pentru bărbați), peste 10% o reprezintă 
persoanele de 25-54 ani (și aici bărbații au un mic avans) și sub 5% se 
situează pesoanele de 55-74 ani. 
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Figura 50. Grecia. Scorul Women in Digital (WID), 2020 

 Grecia a ocupat locul 26 în UE cu un Scor Womon in Digital de 40,5 
%, față de media europeană de 54,5 % (Figura 50, Tabelul 33). De 
asemenea, Grecia a ocupat locul 27 la utilizarea internetului (36 % / 60 %), 
locul 21 la abilitățile de utilizare a internetului (47 % /55 %) și locul 21 privind 
competențele specialiștilor în domeniul digital (39 %/ 48 %) (Tabel 33).  
 

 
Tabel 33. Grecia. Dimensiunea utilizării internetului 
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Figura 51. Abilități digitale pe vârste și gen 

 
 În contextul complex al pandemiei cauzată de Covid-19, Comisia 
Europeană26 a sugerat ” să ne angajăm împreună în repararea daunelor 
provocate de criză și în pregătirea unui viitor mai bun pentru 
generația următoare.” Redresarea Europei se va putea realiza prin acțiuni 
de solidaritate, coeziune și convergență. Planul de redresare al UE trebuie să 
ofere orientări și să construiască o Europă mai durabilă, mai rezilientă și mai 
echitabilă pentru generația următoare. 
 În acest scop a fost creat instrumentul complex intitulat Next 
Generation UE, care va însemna 1,85 miliarde de euro. Deși se preconizează 
că economia își va relua creșterea în 2021, redresarea inițială va fi parțială, 
iar impactul crizei va fi resimțit acut atât de cetățeni, cât și de întreprinderi. 
În plus față de instrumentul Next Generation EU, Comisia propune un buget 
UE revizuit, în valoare de aproximativ 1 100 de miliarde EUR în perioada 
2021-2027.  
 Fondurile instrumentului Next Generation EU vor fi investiți în trei 

 
26 COM(2020) 456 final: Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation, -
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro.  
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piloni, 500 de miliarde EUR sub formă de granturi și 250 de miliarde EUR sub 
formă de împrumuturi acordate statelor membre.  

Primul pilon este sprijinul acordat statelor membre pentru investiții și 
reforme menite să contribuie la soluționarea crizei:  

 Un nou Instrument de redresare și reziliență cu un buget de 
560 de miliarde EUR – distribuit sub formă de granturi și 
împrumuturi. Statele membre vot fi astfel sprijinite să pună în 
aplicare investițiile și reformele care sunt esențiale pentru o 
redresare durabilă.  

 O nouă inițiativă, REACT-UE, cu un buget de 55 de miliarde 
EUR, le va oferi statelor membre un sprijin suplimentar pentru 
politica de coeziune.  

 Pentru a sprijini tranziția către o economie verde, Comisia 
propune acordarea de finanțare suplimentară pentru Fondul 
pentru o tranziție justă și Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală.  

Al doilea pilon se referă la relansarea economiei UE prin stimularea 
investițiilor private. 

 Un nou Instrument de sprijin pentru solvabilitate va mobiliza 
resurse private pentru a oferi sprijin urgent întreprinderilor 
sănătoase. Investițiile vor fi canalizate către întreprinderi din 
sectoarele, regiunile și țările cele mai afectate. Acest lucru va 
contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile 
pentru statele membre care sunt mai puțin în măsură să acorde 
sprijin prin ajutoare de stat. Acesta este operațional începând 
cu 2020 și va avea un buget de 31 de miliarde EUR, scopul fiind 
deblocarea a 300 de miliarde EUR pentru acordarea de sprijin 
pentru solvabilitate. Se vor elabora orientări care vor contribui 
la alinierea investițiilor la prioritățile UE. 

 Comisia propune modernizarea InvestEU, programul de 
investiții emblematic al UE, mărindu-i capacitatea de peste 
două ori. 

 În plus, în cadrul InvestEU va fi creat Instrumentul de investiții 
strategice. Acesta va fi în măsură să deblocheze investiții în 
valoare de 150 de miliarde EUR datorită sumei de 15 miliarde 
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EUR alocate de instrumentul Next Generation EU. Vom investi 
astfel în consolidarea rezilienței și autonomiei noastre 
strategice în ceea ce privește principalele tehnologii și lanțuri 
valorice.  

Al treilea pilon se referă la învățămintele trase în urma crizei:  
 Comisia propune crearea unui nou program de sine stătător 

„EU4Health”, cu un buget de 9,4 miliarde EUR. O serie de alte 
programe-cheie vor fi consolidate pentru a trage învățăminte 
în urma crizei, în special rescEU și Orizont Europa. 

 Pentru a ne sprijini mai bine partenerii globali, atât 
Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și 
cooperare internațională, cât și Instrumentul de ajutor 
umanitar vor fi consolidate. 

Elementele fundamentale ale acestei politici au în vedere:  
a) Pactul verde european: strategia de creștere a UE. Pactul verde 

european ar urma să devină un generator de locuri de muncă. În 
acest scop vor fi adoptate mai multe măsuri concrete, dintre care 
amintim: Strategia și alianța pentru hidrogenul curat; utilizarea de 
nave și vehicule durabile și folosirea unor combustibili aternativi; 
Strategia UE 2030 privind biodiversitatea; Politica agricolă comună 
și Strategia „De la fermă la consumator”; consolidarea Fondului 
pentru o tranziție justă cu 32,5 miliarde EUR. 

b) O piață unică aprofundată și mai digitală, avându-se în vedere 
patru elemente esențiale: să investim în mai multă conectivitate și 
într-o mai mare calitate a conectivității; o prezență industrială și 
tehnologică mai puternică în sectoarele strategice ale lanțului de 
aprovizionare digital; să construim o economie reală a datelor, ca 
motor al inovării și al creării de locuri de muncă; necesitatea unui 
mediu de afaceri mai echitabil și mai favorabil. 

c) O redresare echitabilă și favorabilă incluziunii. Noul instrument de 
sprijin pentru solvabilitate va contribui la menținerea în activitate 
a întreprinderilor și a persoanelor fizice. Noul Fond de garantare 
paneuropean al Băncii Europene de Investiții va putea sprijini IMM-
urile, care angajează aprox.două treimi din forța de muncă din UE. 

Trebuie să începem prin a ne asigura că piața noastră unică 
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funcționează din nou în mod corespunzător. Comisia propune un nou 
Instrument de investiții strategice, care să favorizeze contribuția investițiilor 
transfrontaliere la consolidarea și dezvoltarea lanțurilor valorice strategice 
europene. Recuperarea trebuie să se bazeze pe drepturile fundamentale și 
pe respectarea deplină a statului de drept. 

 
I.14. Anul European al Tineretului-2022 

 
În urma anunțului făcut de președintele von der 

Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii , Comisia a adoptat 
astăzi propunerea sa oficială de a face din 2022 Anul European al 
Tineretului. Europa are nevoie de viziunea, angajamentul și participarea 
tuturor tinerilor pentru a construi un viitor mai bun, mai ecologic, mai incluziv 
și mai digital. Prin această propunere, Europa se străduiește să ofere tinerilor 
oportunități mai multe și mai bune pentru viitor. Comisia publică, de 
asemenea, cel mai recent Raport al UE pentru tineret , care oferă o imagine 
de ansamblu asupra situației tinerilor europeni în ceea ce privește educația, 
formarea, învățarea, ocuparea forței de muncă și participarea civică și 
politică. 
Prin Anul European al Tineretului, Comisia intenționează, în cooperare cu 
Parlamentul European, statele membre, autoritățile regionale și locale, părțile 
interesate și tinerii înșiși:  

 să onoreze și să sprijine generația care s-a sacrificat cel mai mult 
în timpul pandemiei, oferindu-le noi speranțe, putere și încredere în 
viitor, subliniind modul în care tranzițiile verzi și digitale oferă 
perspective și oportunități reînnoite; 

 să încurajeze toți tinerii, în special cei cu mai puține oportunități, 
din medii defavorizate, din zone rurale sau îndepărtate, sau 
aparținând unor grupuri vulnerabile, să devină cetățeni activi și actori 
ai schimbării pozitive; 

 să promoveze oportunitățile oferite de politicile UE pentru tineri 
pentru a le susține dezvoltarea personală, socială și profesională. Anul 
European al Tineretului va merge mână în mână cu implementarea cu 
succes a NextGenerationEU în furnizarea de locuri de muncă de 
calitate, oportunități de educație și formare; și 
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 să se inspire din acțiunile, viziunea și perspectivele tinerilor pentru a 
consolida și a revigora în continuare proiectul comun al UE, bazându-
se pe Conferința privind viitorul Europei . 

 
Anul European al Tineretului va căuta sinergii și complementaritatea cu 

alte programe UE care vizează tinerii din spectrul de politici - de la programe 
de dezvoltare rurală axate pe tinerii fermieri până la programe de cercetare 
și inovare și de la acțiuni de coeziune la schimbări climatice - inclusiv 
programe ale UE cu extindere internațională sau de un caracter 
transnațional. 

În plus, Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, cu bugete de 28 de 
miliarde EUR și, respectiv, de 1 miliard EUR pentru perioada financiară 
actuală, Garanția pentru tineret și Inițiativa pentru ocuparea forței de 
muncă pentru tineri a UE creează mai multe oportunități pentru tineri. În 
timp ce, și în 2022, va fi lansat un nou program numit ALMA pentru a sprijini 
mobilitatea profesională transfrontalieră pentru tinerii defavorizați. 

Strategia UE pentru tineret 2019-2027 este cadrul pentru cooperarea UE 
în domeniul politicii de tineret.27 Acesta sprijină participarea tinerilor la viața 
democratică și urmărește să asigure participarea tuturor tinerilor la 
societate. Dialogul UE pentru tineret este un instrument central în aceste 
eforturi. Strategia UE pentru tineret reprezintă cadrul pentru cooperarea în 
domeniul politicii UE pentru tineret pentru perioada 2019-2027, pe 
baza Rezoluției Consiliului din 26 noiembrie 2018. Cooperarea de la nivelul 
UE în privința tinerilor va valorifica în cel mai înalt grad potențialul politicii de 
tineret. Aceasta stimulează participarea tinerilor la viața democratică. De 
asemenea, sprijină implicarea socială și angajamentul civic și urmărește să 
garanteze că toți tinerii dispun de resursele necesare pentru a participa la 
viața societății. 

Strategia UE pentru tineret are 3 piloni (implicare, conectare și 
responsabilizare) și urmărește 11 obiective28: 

(1) LEGĂTURA DINTRE UE ȘI TINERI 
 

27 Rezoluția Consiliului Uniunii Europene și a reprezentanților guvernelor statelor membre, 
reuniți în cadrul Consiliului, privind un cadru pentru cooperarea europeană în domeniul 
tineretului: Strategia Uniunii Europene pentru tineret pe perioada 2019-2027 (2018/C 
456/01), Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 18.12.2018 
28 PowerPoint-Präsentation (youth-goals.eu) 
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(2) EGALITATEA TUTUROR TINERILOR 
(3) SOCIETĂŢI INCLUZIVE 
(4) INFORMARE ŞI DIALOG CONSTRUCTIV 
(5) SĂNĂTATE MENTALĂ ŞI BUNĂSTARE 
(6) DEZVOLTAREA TINERILOR DIN MEDIUL RURAL 
(7) LOCURI DE MUNCĂ PENTRU TOȚI 
(8) ÎNVĂȚĂMÂNT DE CALITATE 
(9) SPAŢIU ŞI PARTICIPARE PENTRU TOŢI 
(10) O EUROPĂ ECOLOGICĂ SUSTENABIL 
(11) ORGANIZAŢIILE DE TINERET ŞI PROGRAMELE EUROPENE 

 
În cele din urmă, Conferința privind viitorul Europei , care își va trage 

concluziile și în 2022, se asigură că opiniile și opiniile tinerilor cu privire la 
viitorul Uniunii noastre sunt ascultate. O treime dintre participanții 
la panelurile cetățenilor europeni și ai reprezentanților panelului la Plenarii 
Conferinței sunt, de asemenea, tineri, în timp ce președintele Forumului 
European al Tineretului participă și la ședințe plenare. 

 
 Să fii tânăr în Europa de azi 29 
 

A fi tânăr în Europa astăzi prezintă unele dintre cele mai interesante 
date ale Eurostat cu privire la situația tinerilor din UE de astăzi. Au fost 
abordate 7 probleme principale: 

 
1. Tendințe demografice 
La 1 ianuarie 2020, în întreaga UE, una din 6 persoane avea vârste 

cuprinse între 15 și 29 de ani, reprezentând 73,6 milioane de persoane din 
totalul populației UE (447,3 milioane). Dintre aceștia, 37,8 milioane de 
persoane (51% dintre tinerii din UE) erau bărbați tineri și 35,8 milioane 
(49%) erau femei tinere. 

 
29 Eurostat, 2020, Being young in Europe today, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Being_young_in_Europe_today. 
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Figura 52. Copii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani din populație,  

pe regiuni NUTS 2, 2019 (% din populația totală), Sursa: Eurostat (demo_r_pjangroup) 
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Dintre statele membre ale UE, regiunea Île-de-France a avut cel mai 
mare număr de tineri între 15 și 29 de ani în 2020 (2,4 milioane). Urmează 
regiunile Lombardia (1,5 milioane), Andaluzia (1,4 milioane), Catalonia și 
Rhône-Alpes (ambele 1,2 milioane) și Madrid și Campania (ambele 1 
milion). Cu toate acestea, raportat la dimensiunea populației, cele mai mari 
cote de tineri între 15 și 29 de ani din UE au fost găsite în Guyana Franceză 
și Mayotte (ambele în Franța), precum și în Groningen (în Țările de Jos), 
unde 23% din populație era tânără. Acestea au fost urmate îndeaproape de 
Cipru (o singură regiune la acest nivel de detaliu), regiunea Capitală a 
Danemarcei și regiunea autonomă spaniolă Melilla (fiecare 21%). În schimb, 
cele mai mici ponderi de tineri din UE au fost găsite în Chemnitz și 
Brandenburg în Germania (ambele 11%), Turingia, Mecklenburg-Pomerania 
de Vest, Saxonia-Anhalt (toate în Germania) și Asturias în Spania (toate 
12%). Cele mai mari ponderi de bărbați tineri au fost găsite în regiunea Egee 
de Nord din Grecia (24% din populație), Guyana Franceză și Groningen 
(ambele 23%).  Femeile tinere au fost cele mai mari în proporție în Mayotte 
(25%), Guyana Franceză (23%) și Groningen (22%). 

Cifrele pentru 2019 indică faptul că în UE-27 existau 446,8 milioane 
de locuitori. Dintre aceștia, 67,8 milioane erau copii cu vârsta cuprinsă între 
0-14 ani, ceea ce a fost cu 6,4 milioane mai puțin decât numărul tinerilor cu 
vârsta cuprinsă între 15-29 de ani. Ca atare, aproape o treime din populația 
UE-27 – aproximativ 142 de milioane de locuitori – avea sub 30 de ani la 
începutul anului 2019, copiii reprezentând o pondere de 15,2 % din populația 
UE-27, iar tinerii o pondere mai mare, 16,6 %. 

 
Tabelul 34. Copii și tineri în populație, UE-27, 1999, 2009 și 2019 

Sursa: Eurostat (demo_pjangroup) 
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Copiii și tinerii (0-29 de ani) reprezentau mai puțin de o treime (31,8 
%) din populația UE-27 la 1 ianuarie 2019, în timp ce ponderea acestora în 
populația mondială a fost considerabil mai mare, ajungând la aproape 
jumătate (49,0 %) de la 1 iulie 2019. Copiii reprezentau 15,2 % din populația 
UE-27 la începutul anului 2019, ceea ce era cu 10,4 puncte procentuale mai 
mică decât media mondială la 1 iulie 2019, în timp ce tinerii reprezentau 16,6 
% din populația UE-27, care era ceva mai aproape de media mondială (cu 
6,8 puncte mai mică). Importanța relativ mare a copiilor și tinerilor din 
întreaga lume reflectă ratele relativ ridicate ale natalității în Africa și în unele 
părți ale Asiei. 

 
Tabel 35. Copii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani în populație, 1999-2019 

Sursa: Eurostat (demo_pjangroup) și Națiunile Unite, „World Population Prospects: The 
2019 Revision” 

 
2. Familia și societatea 
Structurile familiale din statele membre ale UE variază, reflectând 

diferențele culturale și normative. Amânarea generală a independenței 
financiare și sociale de către tineri indică o tranziție întârziată la vârsta adultă. 
Mai puțin de trei zecimi (28,8 %) din toate gospodăriile din UE-27 au avut 
copii (în întreținere) în 2019, conform datelor din sondajul UE privind forța 
de muncă. Una din cinci (19,7%) gospodării era compusă din cupluri cu copii, 
în timp ce adulții singuri cu copii reprezentau 4,0% din total. Alte tipuri de 
gospodării cu copii, de exemplu, gospodăriile în care bunicii, părinții și copiii 
lor locuiau împreună, reprezentau 5,1 % din toate gospodăriile. 
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Privind evoluțiile din 2009, ponderea gospodăriilor din UE-27 cu copii 
a scăzut cu 3,0% în doar un deceniu (de la 31,7 % în 2009 la 28,8 % în 
2019), deși ponderea adulților singuri cu copii a fost mai mare în 2019 decât 
în 2009 (creșterea de la 3,7 % în 2009 la 4,0 % în 2019); cuplurile cu copii 
au devenit ceva mai puțin frecvente (în scădere de la 21,5 % la 19,7 %), iar 
alte tipuri de gospodării cu copii au devenit, de asemenea, mai puțin 
frecvente (în scădere de la 6,5 % la 5,1 %). În aceeași perioadă, proporția 
cuplurilor fără copii a crescut marginal de la 24,5 % la 24,7 %, în timp ce 
proporția adulților singuri fără copii a crescut mai substanțial de la 30,6 % la 
34,6 %; ponderea celorlalte tipuri de gospodării fără copii a scăzut de la 13,2 
% la 11,9 %. 

Pe baza unui sondaj  fost măsurată starea de bine a tinerilor. După 
cum se poate observa în figura 53, satisfacția cu viața în 2018 a fost cea mai 
mare în UE-27 în rândul grupului de vârstă cel mai tânăr, deoarece 34,8 % 
dintre tinerii cu vârsta între 16-24 de ani au raportat că sunt foarte mulțumiți 
de viață; această pondere ridicată a împins nivelul mediu de satisfacție în 
rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani la 7,8 (pe o scară 
de la 0-10). În general, satisfacția de viață în cadrul populației UE-27 a scăzut 
în funcție de vârstă, cu excepția celor cu vârsta cuprinsă între 65-74 de ani 
(perioada de viață care corespunde primului deceniu de pensionare pentru 
multe persoane), unde nivelurile de satisfacție au fost ușor. mai mare în 2018 
decât pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 50-64 de ani (7,2 față de 
7,1). 

 
Figura 53. Satisfacția vieții, UE-27, 2018 
Sursa: Eurostat (ilc_pw01) și (ilc_pw05) 
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3. Sănătate 
Indicatorul cel mai frecvent utilizat pentru analiza nivelului mortalității 

este speranța de viață la naștere. În UE-27, speranța de viață la naștere este 
mai mare decât în majoritatea regiunilor lumii și continuă să crească în 
majoritatea anilor, reflectând scăderea ratelor mortalității la toate 
vârstele. Evoluțiile economice, schimbările în educație și stilul de viață, 
precum și schimbările în accesul la serviciile de sănătate în întreaga UE au 
contribuit la această creștere. Speranța de viață a unui nou-născut în UE-27 
a fost de 81,0 ani (83,7 ani pentru femei și 78,2 ani pentru bărbați) în 2018. 
În cei 10 ani din 2008 până în 2018, speranța de viață la naștere în UE-27 a 
crescut cu 1,7 ani, de la 79,3 la 81,0 ani (în creștere cu 1,3 ani în medie 
pentru femei și cu 2,1 ani în medie pentru bărbați). 

Speranța de viață a crescut în toate statele membre ale UE (a se vedea 
figura 54), deși au existat diferențe majore între nivelurile acestora. Cu medii 
de 83,5 și 83,4 ani în 2018, Spania și Italia au fost statele membre UE cu cea 
mai mare speranță de viață la naștere; această cifră a fost, de asemenea, 
peste 82 de ani în Franța, Cipru, Suedia, Malta, Irlanda și Luxemburg. În 
total, 17 state membre ale UE au înregistrat o speranță de viață la naștere 
de peste 80 de ani în 2018. În schimb, Bulgaria, Letonia și România au 
raportat cele mai scăzute niveluri ale speranței de viață la naștere în 2018, 
la 75,0-75,3 ani. 

 
Figura 54. Speranța de viață la naștere, 2008 și 2018 (ani) 

Sursa: Eurostat (demo_mlexpec) 
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Ratele mortalității copiilor și tinerilor de toate vârstele au scăzut 
substanțial în ultimii ani în UE-27. Cu toate acestea, disparitățile pe grupe de 
vârstă, sex și stat membru UE persistă. Dintre statele membre, România 
(61,8 decese la 100 000 de copii), Bulgaria (57,9), Slovacia (49,8) și Malta 
(46,4) au avut cele mai mari rate brute de deces pentru copii în 2018, în timp 
ce Finlanda (19,1) și Slovenia (19,9). au avut cele mai mici rate (vezi Figura 
55).  

 
Figura 55. Ratele brute ale mortalității în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 14 

ani, 2008 și 2018 (numărul de decese la 100 000 de copii) 
Sursa: Eurostat (demo_magec) and (demo_pjan) 

 
În toate statele membre ale UE, cu excepția Luxemburgului (rețineți 

că există o întrerupere a seriei), rata brută a mortalității pentru copii a scăzut 
între 2008 și 2018. S-au înregistrat cele mai mari scăderi – în cazul în care 
ratele brute ale mortalității pentru copii s-au înregistrat cu peste jumătate – 
în Estonia (scădere cu 60,5 %; rețineți că există o întrerupere a seriei) și 
Letonia (scădere cu 55,0 %). Privind ratele brute de mortalitate pentru tineri 
(15-29 de ani), Cipru (23,5 decese la 100 000 de tineri), Spania (24,3) și 
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Luxemburg (24,9) au înregistrat cele mai scăzute rate în 2018, în timp ce 
Letonia (cu 76,2 decese per 100 000 de tineri), Lituania (76,1), Bulgaria 
(58,8), Polonia (56,4) și România (53,3) au înregistrat cele mai mari 
rate. Cele mai mari scăderi între 2008 și 2018 ale ratelor brute de mortalitate 
pentru tineri au fost observate în Estonia (scădere cu 56,4 %; rețineți că 
există o întrerupere a seriei), Luxemburg (scădere cu 51,7 %; rețineți că 
există și o ruptură în serie) și Cipru (de asemenea, în scădere cu 51,7 %). În 
schimb, Suedia a înregistrat o reducere relativ mică (1,7 %) a ratei brute de 
mortalitate a tinerilor în perioada de 10 ani până în 2018. 

Obezitatea este o problemă serioasă de sănătate publică, deoarece 
crește semnificativ riscul de boli cronice precum boli cardiovasculare, diabet 
de tip 2, hipertensiune arterială, boli coronariene și anumite tipuri de 
cancer. În plus, obezitatea este legată de un risc mai mare de probleme 
psihologice. Pentru societate, obezitatea are costuri directe și indirecte 
substanțiale care pun o presiune asupra sistemelor naționale de sănătate, a 
productivității economice și a resurselor sociale. 
În 2017, 4% dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 de ani au fost 
clasificați ca obezi în funcție de indicele de masă corporală (IMC), care poate 
fi o consecință a obiceiurilor alimentare și a stilului lor de viață. Această 
proporție a crescut odată cu vârsta, la 9 % în rândul persoanelor cu vârsta 
cuprinsă între 25-34 de ani și a fost în medie de 15 % în întreaga populație 
adultă (cu vârsta de 16 ani sau mai mult). 
 

4. Educație 
În 2018, aproximativ 34,7 % dintre copiii cu vârsta mai mică de trei 

ani din UE-27 au beneficiat de îngrijire formală a copiilor; această pondere a 
fost cu 1,7 % peste ținta de la Barcelona. Au existat totuși diferențe mari 
între statele membre ale UE: 12 au atins un nivel de îngrijire formală a copiilor 
care a depășit obiectivul de la Barcelona de 33,0 %, cel puțin jumătate dintre 
copiii sub vârsta de trei ani primind îngrijire formală a copiilor în Danemarca 
(63,2 %), Luxemburg (60,5 %), Țările de Jos (56,8 %), Belgia (54,4 %), 
Spania (50,5 %), Portugalia (50,2 %) și Franța (50,0 %). În schimb, mai 
puțin de 1 din 10 copii cu vârsta sub trei ani au beneficiat de îngrijire formală 
a copiilor în Cehia și Slovacia (unde s-a înregistrat cea mai mică pondere, de 
1,4 %). 
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Privind rezultatele în funcție de timpul petrecut în îngrijirea formală a 
copiilor, mai mult de o treime din toți copiii cu vârsta mai mică de trei ani din 
Danemarca, Portugalia, Slovenia, Luxemburg, Suedia și Belgia au primit cel 
puțin 30 de ore de îngrijire în 2018. Țările de Jos au fost singurele state 
membre ale UE în care mai mult de o treime din toți copiii cu vârsta mai mică 
de trei ani au beneficiat de îngrijire formală între 1 și 29 de ore. 

Copiii care au urmat învățământul preșcolar tind în majoritatea țărilor 
să aibă rezultate mai bune la școală decât cei care nu au urmat, chiar și după 
ce țin cont de mediul lor socioeconomic. Educația timpurie poate ajuta la 
construirea unei baze solide pentru învățarea pe tot parcursul vieții și la 
asigurarea accesului echitabil la oportunitățile de învățare mai târziu în 
viață. Unele țări au recunoscut acest lucru făcând educația ante-preșcolară 
aproape universală pentru copii până la vârsta de trei sau patru ani. 

Rata netă de înscriere în învățământul primar a fost de 90,0 % sau 
mai mult în 21 dintre statele membre ale UE în 2017, crescând peste 99,0 % 
în Malta și Suedia. În schimb, Slovacia (83,1 %) și România (82,2 %) au 
înregistrat cele mai mici ponderi de copii înscriși în sistemul de învățământ 
primar. 

Ratele de înscriere în învățământul secundar au fost deseori ușor mai 
mici decât cele înregistrate pentru învățământul primar, ceea ce poate 
reflecta că unii copii mai mari părăsesc sistemul înainte de sfârșitul 
învățământului secundar superior. Cu toate acestea, ratele de înscriere în 
învățământul secundar au fost mai mari de 90,0 % în majoritatea (20) 
statelor membre ale UE pentru care sunt disponibile date în 2017 (rețineți că 
cele mai recente date pentru Suedia sunt pentru 2016). Suedia a fost 
singurul stat membru care a înregistrat o rată de înscriere care a depășit 99,0 
%, în timp ce Irlanda și Lituania aveau ambele rate de peste 98,0 %. La 
celălalt capăt al intervalului, ratele de înscriere în învățământul secundar au 
fost mai mici de 90,0 % în Ungaria, Bulgaria, Austria, Germania, Slovacia, 
Luxemburg și România (a se vedea Tabelul 36). 
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Tabelul 36. Ratele nete de înscriere în învățământul primar și secundar, 2007 și 2017 

Sursa: UNESCO-UIS 
În 2018, mai mult de două cincimi (43,9 %) dintre tinerii cu vârsta 

cuprinsă între 20 și 24 de ani din UE-27 au participat la educație, deși au 
existat diferențe considerabile între statele membre ale UE. Au existat patru 
state membre în care mai mult de jumătate din toți tinerii cu vârsta cuprinsă 
între 20 și 24 de ani au continuat să participe la educație, cele mai mari 
ponderi fiind înregistrate în Slovenia (58,2 %), Grecia (55,0 %), Țările de Jos 
(53,3 %) și Danemarca. (53,1 %). În schimb, mai puțin de o treime dintre 
tinerii cu vârsta cuprinsă între 20-24 de ani din România și Slovacia au 
participat la educație, o rată care a fost de aproximativ un sfert pentru 
această subpopulație în Cipru și Malta și de aproximativ o cincime în 
Luxemburg. 

Puțin mai mult de unul din opt (14,6 %) tineri cu vârsta cuprinsă între 
25-29 de ani din UE-27 au participat la educație în 2018. Finlanda a 
înregistrat cea mai mare rată (31,2 %), în timp ce statele 
membre scandinave vecine din Danemarca (28,5 %) iar Suedia (27,4%) au 
înregistrat următoarele cele mai mari cote. Grecia (21,9 %) și Germania 
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(20,9 %) au fost singurele state membre ale UE care au raportat că mai mult 
de o cincime dintre tinerii lor cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani au 
participat la educație. În schimb, au existat șapte state membre în care rata 
de participare la educație a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani 
a fost de o singură cifră, cu această rată mai mică de 7,0 % în România, 
Luxemburg, Slovacia și Malta. 

 

 
Figura 56. Ratele de participare a tinerilor cu vârste cuprinse între 

20 și 24 de ani la educație, 2008, 2013 și 2018 (%) 
Sursa: Eurostat (educ_enrl1tl), (educ_uoe_enra02) and (demo_pjangroup) 

 
5. Piața muncii-acces și participare 
În 2019, 34 % dintre tinerii din UE-27 cu vârsta cuprinsă între 20 și 

24 de ani erau exclusiv în educație, 33 % aveau un loc de muncă exclusiv, 
19 % combinau educația și angajarea și 15 % nu aveau nici un loc de muncă, 
nici educație sau formare. În 2019, 10 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 15 și 24 de ani și 17 % dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 
29 de ani din UE-27 nu aveau nici un loc de muncă, nici educație sau formare. 
În 2019, rata de ocupare a forței de muncă în UE-27 pentru tinerii cu vârsta 
cuprinsă între 15-34 de ani care au părăsit studiile în ultimii cinci ani a fost 
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de 76 %, cu rate de 85 % pentru cei cu un nivel de educație terțiar și de 41 
% pentru cei cu studii superioare, majoritatea un nivel secundar inferior de 
învățământ. 

 
Figura 57. Tineri, după educație și statut profesional,  

UE-27, 2019 (%) Sursa: Eurostat (edat_lfse_18) 
 

Tinerii reprezintă o sursă importantă de competențe, creativitate și 
dinamism, iar o mai bună valorificare a acestor calități ar putea ajuta 
economia Europei să crească și să devină mai competitivă. Cu toate 
acestea, rata șomajului în rândul tinerilor a crescut constant în perioada 
2008-2013, transformând-o într-o preocupare majoră pentru UE. Au urmat 
șase ani consecutivi de scăderi consistente ale ratelor șomajului în rândul 
tinerilor până în 2019. 

Ponderea tinerilor care nu au un loc de muncă, nici în educație sau 
formare a scăzut între 2009 și 2019 în majoritatea statelor membre ale 
UE. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate în Letonia (scădere cu 9,6 
puncte), Irlanda (scădere cu 8,2 puncte; rețineți că există o pauză în serie) 
și Estonia (scădere cu 7,6 puncte). Ca urmare a acestor scăderi 
considerabile, toate aceste trei state membre au înregistrat o rată a NEET în 
2019 care a fost egală cu sau mai mică decât rata pentru UE-27. În schimb, 
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au existat cinci state membre în care ponderea tinerilor cu vârsta cuprinsă 
între 15-24 de ani care nu aveau un loc de muncă, nici nu urmau educație și 
formare a crescut între 2009 și 2019. Aceste creșteri au fost de o amploare 
relativ modestă, cu o creștere de 3,8 puncte în Cipru fiind cel mai mare 
înregistrat. 

6. Condiții de viață pentru copii 
Figura 58 arată proporția persoanelor expuse riscului de sărăcie sau 

excluziune socială în UE-27 începând cu 2010, cu informații prezentate 
pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani și pentru întreaga 
populație. Consecințele crizei financiare și economice globale (și crizei 
ulterioare a datoriilor suverane) au fost evidente, ambele cote continuând să 
crească până în 2012. În 2012, mai mult de un sfert (27,6 %) dintre copiii 
care trăiau în UE-27 trăiau la risc de sărăcie sau excluziune socială. Din acest 
punct culminant recent, ponderea copiilor expuși riscului de sărăcie sau 
excluziune socială a rămas în mare parte neschimbată până în 2014, după 
care a scăzut în anii consecutivi la 23,4 % în 2018. Spre comparație, 
aproximativ 24,9 % din totalul populației UE-27. a fost expusă riscului de 
sărăcie sau excluziune socială în 2012, această pondere scăzând la 21,6 % 
până în 2018. 

 
Figura 58. Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, UE-27, 2010-2018 

(%), Sursa: Eurostat (ilc_peps01) 
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După cum s-a arătat deja, copiii din UE-27 erau expuși unui risc mai 
mare de sărăcie sau excluziune socială (23,4 %) în 2018 decât populația în 
ansamblu (21,6 %). În România, Bulgaria și Grecia, cel puțin o treime din 
toți copiii au fost expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2018, în 
timp ce rate relativ ridicate - în intervalul de un sfert până la o treime din toți 
copiii au fost expuși riscului în Italia, Spania, Lituania și Cipru. În schimb, 
proporția copiilor expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială a fost mult 
mai mică – cel mult 16,0 % – în Finlanda, Țările de Jos, Danemarca, Cehia 
și Slovenia. 

 
Figura 59. Persoane expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, 

2018 (%) Sursa: Eurostat (ilc_peps01) 
 

Rata de muncă cu risc de sărăcie a fost mai mare în rândul 
gospodăriilor cu copii în întreținere (comparativ cu cele fără copii) în 
majoritatea (23) statelor membre UE. În 2018, cea mai mare diferență a fost 
înregistrată în Bulgaria (unde rata de muncă cu risc de sărăcie a fost cu 6,9 
puncte procentuale mai mare în rândul gospodăriilor cu copii aflați în 
întreținere). Au existat și diferențe relativ mari – mai mult de 5,0 puncte – în 
Italia, Spania, Slovacia, Grecia și Malta. În schimb, rata de muncă cu risc de 
sărăcie a fost mai mică în rândul gospodăriilor cu copii în întreținere (decât 
în rândul gospodăriilor fără copii aflați în întreținere) în patru state membre 
în 2018: Danemarca, Suedia, Slovenia și Cipru. 
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Figura 60. Rata persoanelor care lucrează cu risc de sărăcie,  
pe tip de gospodărie, 2018 (%) Sursa: Eurostat (ilc_iw02) 

 
7. Lumea digitală 
În ceea ce privește accesul la TIC acasă, 9 din 10 gospodării din UE-

27 au avut acces la internet în 2019; ponderea corespunzătoare în 2009 a 
fost de 55 %. Între 2009 și 2019, proporția gospodăriilor cu copii aflați în 
întreținere care au avut acces la internet a fost constant mai mare decât 
ponderea gospodăriilor fără copii aflați în întreținere (a se vedea Figura 
1). Diferența dintre gospodăriile cu copii în întreținere și cele fără copii a 
scăzut în fiecare an în această perioadă; acest lucru poate fi atribuit, cel puțin 
parțial, accesului la internet care devine aproape universal în rândul 
gospodăriilor cu copii aflați în întreținere. Cu toate acestea, ratele de acces 
la internet au continuat să crească până în 2019, ajungând la 98 % pentru 
gospodăriile cu copii aflați în întreținere și la 82 % pentru gospodăriile fără 
copii în întreținere. 

Date accesate 07/01/2022 14:33:32 - [ESTAT] 
Ultima actualizare: 16/12/2021 
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TIME 2010 2015 2020 2021 
GEO (Labels)                 
European Union  
- 27 countries (from 2020) 68  81  91 e 92 e 

European Union  
- 28 countries (2013-2020) 70   83   :   :   

European Union  
- 27 countries (2007-2013) 

70  83  :  :  

European Union  
- 25 countries (2004-2006) 

72   :   :   :   

European Union  
- 15 countries (1995-2004) 

73  85  :  :  

Euro area (EA11-1999,  
EA12-2001, EA13-2007,  
EA15-2008, EA16-2009,  
EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015) 

71   83   92 e 92 e 

Belgium 73  82  91  92  
Bulgaria 33   59   79   84   
Czechia 61  79  88  89  
Denmark 86   92   95   96   
Germany (until 1990 former  
territory of the FRG) 

82  90  96  92 b 

Estonia 67   88   90   92   
Ireland 72  85  92  97 b 
Greece 46   68   80   85   
Spain 58  79  95  96  
France 74   83   :   93   
Croatia 56  77  85  86  
Italy 59   75   88   :   
Cyprus 54  71  93  93  
Latvia 60   76   90   91   
Lithuania 61  68  82  87  
Luxembourg 90   97   94   99   
Hungary 58  76  88  91  
Malta 70   81   90   91   
Netherlands 91  96  97  99  
Austria 73   82   90   95   
Poland 63  76  90  92  
Portugal 54   70   84   87   
Romania 42  68  86  89  
Slovenia 68   78   90   93   
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TIME 2010 2015 2020 2021 
Slovakia 67  79  86  90  
Finland 81   90   96   97   
Sweden 88  91  94  93  
Iceland 92   :   98   98   
Norway 90  97  96  99  
Switzerland :   :   :   99   
United Kingdom 80  91  97  :  
Montenegro :   :   80   81   
North Macedonia 46  69  79  :  
Albania :   :   :   :   
Serbia :  64  81  82  
Turkey 42   70   91   88   
Bosnia and Herzegovina :  :  73  75  
Kosovo (under United  
Nations Security Council  
Resolution 1244/99) 

:   :   96   :   

Tabel 37. Acces la computere și internet, pe tip de gospodărie, UE-27, 2009-2019 (%) 
Sursa: Eurostat (isoc_ci_in_h) 

 
Cifrele privind utilizarea zilnică a computerelor și a internetului, așa 

cum se arată în figurile 61 și 62, prezintă date pentru 2017 și 2019 în statele 
membre ale UE. În 18 state membre, cel puțin patru din cinci tineri cu vârsta 
cuprinsă între 16 și 29 de ani au folosit zilnic un computer în 2017. Cele mai 
mari rate de utilizare zilnică a computerului în rândul tinerilor au fost 
înregistrate în Cehia (90 %), Polonia, Slovacia (ambele 89 %) și Lituania (88 
%). În schimb, cele mai mici proporții de tineri care folosesc zilnic un 
computer au fost înregistrate în Franța (68 %), Italia (66 %) și Spania (61 
%). 

Croația, Polonia, Grecia, Lituania și România au înregistrat toate rate 
pentru utilizarea zilnică a computerelor în rândul tinerilor care au fost cu 
peste 25 de puncte procentuale peste ratele pentru întreaga populație adultă 
în 2017. În schimb, diferențele dintre ponderea tinerii și ponderea populației 
adulte care folosea zilnic un computer au fost relativ mici (mai puțin de cinci 
puncte) în Danemarca, Țările de Jos și Finlanda, în timp ce Luxemburg a fost 
singurul stat membru al UE în care rata în rândul tinerilor a fost mai mică 
decât pentru populația adultă (81 % față de 82 %). 
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Figura 61. Persoane care au folosit un computer zilnic, 2017 (%) 

Sursa: Eurostat (isoc_ci_cfp_fu) 
 

 
 

Figura 4: Persoane care au folosit internetul zilnic, 2019(%), 
Sursa: Eurostat (isoc_ci_ifp_fu) 
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În 2019, patru cincimi (81 %) dintre toți tinerii cu vârsta cuprinsă între 
16 și 29 de ani din UE-27 au raportat că au efectuat (în orice moment în 
trecut) sarcini de bază ale computerului, cum ar fi copierea sau mutarea unui 
fișier sau a unui folder, în timp ce în procente ușor mai mici, aceștia au 
transferat fișiere între un computer și alt dispozitiv (77 %) sau au instalat 
software sau aplicații (75 %). Ponderea tinerilor care au efectuat unele dintre 
celelalte sarcini pe un computer a fost mai mică, de exemplu, cei care creează 
prezentări sau documente care integrează text, imagini, tabele sau diagrame 
(60 %) sau cei care foloseau o foaie de calcul (53). %). Proporția tinerilor 
care au declarat că au îndeplinit aceste sarcini de calcul de bază a fost cu 20-
26 de puncte procentuale mai mare decât proporția pentru întreaga populație 
adultă, 

Mai multe competențe tehnice, cum ar fi scrierea codului într-un limbaj 
de programare, au fost mult mai puțin răspândite, deoarece doar 13 % dintre 
tinerii din UE-27 au raportat că au desfășurat vreodată o astfel de activitate, 
deși aceasta era mai mult decât dublul cotei de 6 %. care a fost înregistrat 
pentru populația adultă în ansamblu (vezi Figura 63). 

 
Figura 63. Persoane care au folosit abilități de calculator selectate,  

UE-27, 2019 (%) Sursa: Eurostat (isoc_sk_cskl_i) 
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Proporția tinerilor care au declarat că au scris cod într-un limbaj de 
programare a variat, în 2019, de la 27 % în Danemarca la doar 2 % în 
Bulgaria și România (a se vedea Figura 64). În afară de Danemarca, au 
existat alte patru state membre ale UE în care cel puțin o cincime dintre tineri 
au declarat că au scris cod într-un limbaj de programare: Croația, Portugalia, 
Țările de Jos și Finlanda. Diferența dintre ponderile tinerilor și întreaga 
populație adultă cu această abilitate specială a ajuns la 16 puncte în Croația, 
urmată de Portugalia (15 puncte), Danemarca (13 puncte), Franța (11 
puncte), Estonia, Țările de Jos și Finlanda (toate cele 10 puncte). În schimb, 
în Grecia, Irlanda, Cipru, Ungaria, Bulgaria și România diferența a fost mai 
mică de 5 puncte. 

 
Figura 64. Persoane care au scris cod într-un limbaj de programare, 

 2019 (%) Sursa: Eurostat (isoc_sk_cskl_i) 
 

În 2019, o proporție mare de tineri din UE-27 a folosit internetul 
pentru o serie de activități care ocupă o parte din ce în ce mai mare din viața 
lor de zi cu zi (a se vedea figura 65). Cele mai frecvente activități sociale 
online pentru tinerii din UE-27 în perioada de trei luni anterioară sondajului 
din 2019 au inclus trimiterea și primirea de e-mailuri (88 %), vizionarea în 
flux TV sau videoclipuri pe internet (85 %; date 2018) și participarea la rețele 
sociale precum Facebook, Twitter sau Instagram (84 %). În schimb, o 
pondere mult mai mică a tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani au 
jucat sau au descărcat jocuri online (51 %; date din 2018). 
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O comparație între proporția de tineri și proporția din întreaga populație 
adultă implicată în activități sociale online în UE-27 în 2019 arată că cea mai 
mare diferență între aceste două grupuri a fost înregistrată pentru ascultarea 
muzicii (o diferență de 32 de puncte procentuale) și participarea la rețelele 
sociale (30 de puncte). În schimb, deși tinerii erau mai predispuși decât 
întreaga populație adultă să trimită/primi e-mail-uri, decalajul a fost mai mic, 
de 15 puncte. 

 
Figura 65. Persoane care au folosit internetul, UE-27, 2019 (%) 

Sursa: Eurostat (isoc_sk_iskl_i) 
 

Tinerii europeni petrec o cantitate din ce în ce mai mare din timp 
consumând media – produse digitale. În timp ce timpul petrecut uitându-se 
la televizor poate scădea, utilizarea mass-media online de către tineri a 
crescut rapid, facilitată printr-o serie de servicii precum fluxuri video, camere 
de chat, bloguri sau rețele sociale. Deși internetul poate oferi tinerilor un loc 
pentru a-și împărtăși experiențele și pentru a-și face schimb de opinii, există 
și riscuri. 

Unele preocupări cu privire la utilizarea internetului se concentrează 
asupra siguranței copiilor și tinerilor și a comportamentului acestora, de 
exemplu, creșterea singurătății pe măsură ce tinerii se retrag într-un loc 
privat pentru a intra online. În plus, unii copii și tineri li se poate încălca 
confidențialitatea atunci când sunt online sau, alternativ, pot fi expuși la 
conținut potențial dăunător, care poate crea dependență, anxietate sau 
agresivitate. 



 

120 
 

B.Educația continuă-ca principiu al educației în secolul XXI 30 
II.1. Originea ideii de educaţie continuă (permanentă) 

 
Conceptul de educaţie permanentă nu este nou, referinţe se găsesc în 

culturile: chineză, indiană, greacă, creştinismul timpuriu. Prefigurări ale ideii de 
educaţie permanentă le întâlnim şi în scrierile lui J.A. Comenius, J.-J. Rousseau, 
la reprezentanţii mişcărilor pedagogice din anii 1880-1920: „şcoala activă”, 
„educaţia nouă”, „vom Kinde aus” (să plecăm de la copil, să-l situăm în centrul 
demersului educativ). 

Doctrina educaţiei permanente a fost formulată la începutul secolului al XX-
lea în Anglia (1919) în celebrul memorandum anexat raportului Comitetului 
pentru Educaţia Adulţilor.31 Reuniunile internaţionale asupra educaţiei adulţilor 
au avansat decisiv principiul educaţiei permanente. Amintim în acest sens 
congresele asupra educaţiei adulţilor organizate la Elseneur (Danemarca, 
1949), Montréal (Canada, 1960), Tokyo (1972), Paris (1985).Promovarea 
educaţiei permanente a fost o axă a programelor iniţiate de către U.N.E.S.C.O.  
 
 

După al II-lea război mondial a devenit un principiu activ, o idee 
fundamentală a proiectelor de reformă (G. Văideanu); o perspectivă pentru 
toate tipurile şi nivelurile de educaţie, o sfidare pentru anul 2000 (G. De 
Landsheere); o revoluţie copernicană în pedagogie (Ch. Hummel); trăsătură 
distinctivă a civilizaţiei contemporane, expresie şi factor de motivaţie pentru o 
tinereţe interioară (B. Suchodolski); sistemul educativ al societăţii de mâine. 

Experienţa Japoniei o considerăm semnificativă în ceea ce priveşte 
proiectarea şi realizarea reformei sistemului educativ din perspectiva educaţiei 
permanente. Cu ocazia seminarului organizat în anul 1974 de către Institutul 
U.N.E.S.C.O. pentru Educaţie pe tema: „Dezvoltarea criteriilor şi procedurilor 
pentru evaluarea programelor şcolare în perspectiva educaţiei permanente”, 
Japonia a anunţat principiile unei reforme a sistemului de învăţământ centrat 
pe ideea de educaţie permanentă.32 

 
30 Sinteză după Stanciu M., 2003, Introducere în pedagogie, Editura ”Ion Ionescu de la 
Brad” Iași. 
31 Apud  Dave R. H.(coord.), 1991, Fundamentele educaţiei permanente, EDP, Bucureşti,  
p. 71 

32 Proiectul de reformă se intitula „Human Development in a New Industrial Society. Ideal 
Education from a Long-term Viwpoint” şi a fost elaborat între anii 1968 şi 1972 de către 

Cum vă  explicaţi din  punct de vedere istoric evoluţia ideii de educaţie permanentă? 
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II.2. Conceptul de educaţie permanentă 

 
Nu există o definiţie consacrată a educaţiei permanente şi, de aceea, se 

operează, mai ales, cu trăsături caracteristice. Educaţia permanentă poate fi 
definită drept procesul de „perfecţionare a dezvoltării personale, sociale şi 
profesionale pe durata întregii vieţi a indivizilor” (R.H. Dave., coord., op. cit., 
p. 47), care să le permită acestora de a îndeplini cu eficienţă diferite roluri în 
câmpul social.  

Conceptul de educaţie permanentă are o serie de caracteristici:  
a) Ea are un caracter continuu, de-a lungul vieţii, deoarece mediul social, 

profesional şi cultural cunosc un proces evolutiv, de pe o parte, şi, pe de altă 
parte, adultul are datoria să-şi continue educaţia pentru a-şi putea forma proprii 
copii33. Educaţia trebuie continuată toată viaţa, dar fiecare vârstă îşi are 
particularităţile ei. Fiecare etapă din viaţa omului poate constitui „un proiect de 
reuşită imediată şi un start spre izbânzi sau falimente ulterioare.”(ib., p. 59) De 
aceea, respectarea specificităţii în continuitate constituie un adevărat principiu 
al educaţiei permanente (ib.). Continuitatea în timp a educaţiei nu trebuie 
văzută ca o povară, ci izvorând din dreptul individului la educaţie, ca o 
modalitate de adaptare la cerinţele tot mai complexe ale mediului. Dreptul la 
educaţie devine dreptul individului la educaţie permanentă.  

b) De asemenea, se caracterizează printr-un caracter global, văzută ca 
un continuum educaţional care priveşte toate nivelurile şi tipurile de educaţie, 
ea nu este un nou tip sau nivel. Globalitatea se întemeiază şi pe „deschiderea 
sistematică a şcolii faţă de toate aspectele vieţii” (ib., p. 58). Educaţia 
permanentă presupune articularea şi integrarea structurilor şi tipurilor de 
învăţare şi nu „opunerea lor sau simpla lor juxtapunere.”(Dave, coord., op. cit., 
p. 140) Această caracteristică se explică prin globalitatea persoanei, pe de o 
parte, şi pe caracterul de globalitate a fenomenelor, pe de altă parte. Rolurile 

 
un grup de experţi, având în fruntea lui un mare economist (Toshio Doko, Preşedintele 
Companiei Toshiba Electric) şi un pedagog (Masunori Hiratsuka, directorul Institutului 
Naţional de Cercetări Educaţionale) (apud Rassekh şi Văideanu, 1987, Les contenus de 
l`éducation, Paris, U.N.S.C.O., pp. 144-146). 

33 Schwartz B., 1976, Educaţia mâine, EDP, Bucureşti 

  Cunoscând experienţa Japoniei, dar şi a altor ţări, ce sugestii aţi avea pentru ţara  noastră ? 
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pe care le îndeplineşte individul coexistă în orice moment şi, de aceea, educaţia 
trebuie „să se deschidă faţă de toate aceste aspecte ale vieţii, să şteargă 
graniţele dintre domenii.”(Schwartz B, op. cit., p.37) De asemenea, biologicul 
şi psihologicul, corpul şi spiritul sunt interdependente. 

 c) Educaţia permanentă are, de asemenea, un caracter integral, 
urmărind formarea armonioasă şi echilibrată a personalităţii, opusă unei 
educaţii unice, nediferenţiate34. Ea trebuie să integreze în plan orizontal diferite 
structuri psihice ale individului (de natură intelectuală, motivaţională, 
atitudinală etc.), precum şi sursele experienţei nonformale şi informale care 
influenţează formarea individului. 

d) Subliniind caracterul integral al educaţiei permanente, George Văideanu 
avertiza că ea trebuie să evite a deveni l'école à perpétuité, care să-l transforme 
pe individ într-un elev perpetuu. Dimpotrivă, este înscris pe traiectoria educaţiei 
permanente individul care are cultivat spiritul răspunderii, al autoformării 
continue, care participă activ la educaţia celorlalţi.35   

 
 

 
II.3. Factorii determinanţi ai necesităţii educaţiei permanente 

 
1. Multiplicarea profesiilor şi a evoluţiilor rapide în viaţa socială 
Un prim răspuns dat acestor transformări s-a exprimat prin organizarea 

unor cursuri profesionale pentru adulţi, „educaţia continua sub formă de 
perfecţionare profesională”(Văideanu G., op. cit., p.138). Experienţa 
universităţilor populare daneze iniţiate de către N. Gründtvig în secolul al 
XIX-lea sunt un exemplu în acest sens. Această manieră de abordare şi-a 
arătat limitele în faţa dinamicii nu numai a lumii muncii, ci a întregii vieţi 
sociale. Educaţia era redusă doar la aspectele ce ţineau de pregătirea 
profesională a individului, iar formele de organizare erau juxtapuse educaţiei 
şcolare sau universitare. 

Pregătirea profesională a individului contemporan trebuie să reconcilieze 
două scopuri diferite: pregătirea pentru profesii care există şi dezvoltarea 

 
34 Văideanu G., 1988, Educaţia la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, Bucureşti 
35 R.H. Dave realizează o analiză mai complexă a conceptului de educaţie permanentă în 
lucrarea Lifelong Education and School Curriculum, 1973,Hamburg, U.N.E.S.C.O.(apud 
Dave, coord., op.cit., 65-68) şi în Rassekh, Văideanu, op. cit., p.142-143 

       Analizaţi cum se reflectă trăsăturile educaţiei permanente la nivel  naţional  şi  individual. 
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capacităţii de a se adapta la profesii care încă n-au fost imaginate.36 Durata 
acestor cursuri de pregătire profesională ar putea varia, favorizând formarea 
de-a lungul întregii vieţi. Alte direcţii de acţiune în acest sens: alternarea 
perioadelor de pregătire teoretică cu cele de practică profesională; alternarea 
perioadelor de activitate profesională cu cele de educaţie şi formare; 
organizarea unor cursuri mixte, care îmbină activitatea profesională cu 
învăţarea; însuşirea şi implementarea tehnologiilor moderne; dezvoltarea 
unor abilităţi şi competenţe de a face faţă unor situaţii inedite, a competenţei 
de comunicare şi relaţionare cu ceilalţi semeni, de înţelegere a problematicii 
mediului social etc. 

2. Diferite niveluri ale educaţiei nu se articulează, educaţia nu are un 
caracter continuu 

Aşa cum s-a subliniat mai sus, simpla juxtapunere a diferitelor niveluri nu 
reprezintă cea mai adecvată soluţie pentru problemele complexe ale societăţii 
contemporane. Efortul ţărilor are în vedere, în momentul de faţă, realizarea 
unui „continuum educaţional”, în care punctele terminale ale diferitelor cicluri 
şcolare sunt deschideri spre învăţare continuă, spre autoeducaţie (Văideanu 
G., op.cit., p. 139). Se constată că tocmai în momentele de trecere de la un 
ciclu şcolar la altul, de la şcolaritate la lumea muncii oamenii întâmpină 
dificultăţi care argumentează necesitatea regândirii modului în care s-a 
desfăşurat activitatea educativă, insistându-se, tot mai mult, pe dimensiunea 
formativă, pe operaţionalizarea cunoştinţelor în diferite situaţii concrete, pe 
pregătirea individului pentru autoînvăţare permanentă.  

3. Creşterea volumului de cunoştinţe, perisabilitatea lor tot mai 
accentuată în timp 

Achiziţiile cunoaşterii din ştiinţele contemporane au o dezvoltare 
exponenţială, fără precedent în evoluţia spiritului uman. „Explozia 
cunoştinţelor” a devenit o realitate, căreia cu greu oamenii contemporani îi 
fac faţă. De asemenea, a crescut şi viteza cu care aceste cunoştinţe se 
„învechesc”, schimbările paradigmatice din ştiinţa contemporană fiind tot mai 
rapide. Din această perspectivă, omul contemporan trebuie să facă faţă unor 
multiple sfidări astfel încât achiziţiile anterioare să-i permită să se înscrie pe 
traiectoria educaţiei permanente.  

 
36 Delors J., coord., 2000, Comoara lăuntrică. Raportul către UNESCO al Comisiei 
Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI, Ed. Polirom, Iaşi,  p. 105 
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4. Democratizarea rapidă a vieţii cotidiene şi a vieţii culturale 
O altă trăsătură importantă a dezvoltării lumii contemporane este 

asigurarea unui cadru democratic pentru participarea individului la făurirea 
conştientă a propriului viitor, la evoluţia comunităţii locale şi naţionale, într-
un context când se accentuează  fenomenul de globalizare la nivel mondial. 
Democraţia este una dintre valorile importante ale modernităţii, un resort al 
unei dezvoltări social-culturale durabile. Democraţia se învaţă, iar şcoala 
trebuie să-şi asume noi finalităţi şi obiective, care să-l pregătească pe viitorul 
cetăţean pentru inserţia activă şi conştientă în mecanismele de funcţionare 
democratică a societăţii.  

5. Schimbările fundamentale în modul de viaţă al oamenilor 
Într-o lume care şi-a accentuat ritmul schimbărilor, starea de tranzienţă 

devine o constantă a vieţii individului, care determină un anumit sentiment 
de frustrare, chiar de angoasă în faţa acesteia. Într-o lume în schimbare, 
există riscul unei serioase alienări de sine (Dumazedier J, 1972). Asistăm la 
o modificare a rolurilor sociale, inclusiv individul trece prin mai multe roluri 
de-a lungul vieţii. Şcoala este încă departe de a-i pregăti pe indivizi pentru 
aceste realităţi. Educaţia trebuie ”să conţină puternice elemente de pregătire 
psihologică privind practicarea unei largi varietăţi de roluri sociale”(Coles E. 
K. T., 1972).  

6. Educaţia câştigă valoare prin ea însăşi 
Educaţia nu constituie doar un mijloc de avansare pe scara ierarhiei 

sociale sau de asigurare a bunurilor necesare vieţii, ea devine o valoare în 
sine, ajutând la „dezvoltarea conştiinţei valorilor vieţii şi creează o 
formă de fericire umană.”(B. Suchodolski, în Dave R., coord., 1991, p. 
76) Interpretată într-un sens mai larg, ca „o intensificare a dezvoltării 
umane”, educaţia trebuie înţeleasă ca fiind cea mai importantă valoare 
pentru viaţă (ib., p.85). Parafrazându-l pe La Fontaine, J. Delors 
caracterizează educaţia drept o comoară lăuntrică, care trebuie pusă în 
serviciul individului şi al colectivităţii. De asemenea, educaţia constituie una 
dintre cheile de intrare în secolul XXI, iar educaţia permanentă este unul din 
motoarele societăţii viitoare. În acest scop, educaţia secolului XXI are nevoie 
de patru piloni: a învăţa să cunoşti, a învăţa să acţionăm, a învăţa să 
convieţuim şi a învăţa să fim (Delors J., coord., op. cit.). 

7. Educaţia este un factor deosebit de important în ecuaţia dezvoltării 
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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”.37 Elementul cel mai 
important al acestei noi paradigme îl constituie faptul că dezvoltarea trebuie 
proiectată şi realizată la scara umanului, urmărind promovarea „fiinţei 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”.38 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.39 Tot mai mult s-a înţeles ideea că „dezvoltarea 
trece prin educaţie şi cultură şi că dezirabilul 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, op. cit., 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”.40 Pe de altă parte, societatea – prin diferite mecanisme de feed-back 
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”41;    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 

 
37 UNESCO, 1977,Comprendre pour agir, PUF, Paris, p. 88 
38 UNESCO, 1991, Rapport mondial sur l`éducation , Paris, p. 19 
39 UNESCO, 1995, Stratégie à moyen terme 1996-2001, Paris, p. 15 
40 Faure E., ş.a., 1974,A învăţa să fii, EDP, Bucureşţi,  p. 54 
41 Botkin J. ş.a., 1981,Orizontul fără limite al învăţării. Lichidarea decalajului uman, Ed. Politică, 
Bucureşti, p. 19 
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termen lung (G. 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”.42 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 raportul citat mai sus, Jacques Delors subliniază că educaţia nu este 
un „remediu miraculos”, un fel de „sesam deschide-te”, ci o utopie necesară, 
un atu indispensabil, o cale pusă în serviciul dezvoltării umane, motor 
principal al unei dezvoltări cu adevărat echitabile, un strigăt de dragoste faţă 
de copii, faţă de generaţia tânără, un voiaj interior jalonat de cunoaştere, 
meditaţie şi exerciţiu autentic.  

8.Umanismul ca filosofie a educaţiei permanente 
Civilizaţia lumii contemporane ar putea părea unui observator superficial 

ca fiind expresia tipului de comandă „apasă pe buton”, sugerându-se 
impactul diferitelor tehnologii în viaţa oamenilor. De fapt, omul a fost cel care 
a proiectat diferite maşini, el gândeşte şi acţionează prin intermediul lor. 
Vechii romani spuneau că omul nu trebuie doar să trăiască, ci şi să-şi 
cârmuiască propria barcă pe cursul sinuos şi, uneori, tumultuos, al vieţii. 
Omul contemporan nu este numai creatorul acestei complexe lumi social-
economice, tehnologice şi culturale, dar trebuie să fie şi cârmuitorul ei 
înţelept. El se află în situaţia de a pune la baza dezvoltării sale un nou 
umanism, adaptat timpului prezent, dar mai ales orizonturilor temporalităţii 
viitoare. B. Suchodolski sugerează două căi care conduc la conturarea acestui 
nou umanism: „asumarea responsabilităţii pentru controlul dezvoltării 
civilizaţiei moderne”; căutarea valorilor moderne ale evaluării şi dezvoltării 
unei noi atitudini faţă de problemele existenţiale ale omului modern (Dave 

 
42 L.Vlăsceanu, coord., 1981, Învăţământ, producţie, cercetare, EDP, Bucureşti, p. 18 
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R., coord., op. cit., p. 107). Din această perspectivă, educaţia permanentă 
„nu va fi pur şi simplu o adaptare la condiţiile schimbătoare, ci cel mai 
important factor al eliberării, curajului şi adevăratei vieţi.”(ib., p. 108)   
 

 
 
 

II.4. Obiectivele educaţiei permanente 
 

1. Îmbogăţirea sistematică a culturii generale şi profesionale 
2. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de educaţie şi cultură 
3. Schimbarea calificării 
4. Cultivarea disponibilităţii pentru educaţia permanentă 
5. Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală 
6. Însuşirea unor metode de management modern 
7. Promovarea  finalităţilor şi obiectivelor „noilor educaţii” 
8. Ameliorarea calităţii vieţii 
9. Cultivarea unui nou umanism 
10. Învingerea înstrăinării 
11. Dezvoltarea unor structuri intelectuale 
12. Dezvoltarea spiritului critic 
13. Formarea spiritului european (din perspectiva lărgirii Uniunii 

Europene) 
 

 
 

II.5.  Şcoala- etapă fundamentală în pregătirea individului pentru 
educaţie permanentă.  

Implicaţii ale educaţiei permanente asupra educaţiei şcolare 
 

Educaţia permanentă pune capăt unei serii întregi de monopoluri. Procesul 
instructiv-educativ nu are loc numai într-o singură instituţie specializată, ci „într-
un număr nelimitat de locuri, de situaţii şi de circumstanţe”. Educatorul nu se 
mai confundă cu educatorul sau animatorul de profesie (Lengrand L., 1975, p. 
107). Scade rolul şcolii, se desfiinţează ca instituţie? Nu, rolul ei devine mai 
complex şi, poate, mai important. Autoeducaţia nu poate deveni continuă şi 

     Realizaţi un eseu pe tema: „Educaţia permanentă- şansă sau povară pentru omul 
contemporan? (3p) 

   Argumentaţi fiecare obiectiv în parte, făcând sugestii practice. 
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eficientă dacă educaţia iniţială nu l-a pregătit pe individ în acest sens. Scumpă 
este educaţia care s-a făcut rău iniţial. Efortul şcolar „se justifică în raport cu 
obiectivele globale ale educaţiei permanente şi nu numai prin raportare la 
performanţele obţinute la examene sau concursuri care verifică în primul rând 
volumul şi precizia cunoştinţelor asimilate”. (G. Văideanu., op. cit., p. 143) 

Pregătirea individului din perspectiva educaţiei permanente deschide 
orizonturi noi în legătură cu finalităţile şcolii contemporane. Pregătirea 
individului pentru educaţie permanentă constituie, probabil, finalitatea cea mai 
importantă a învăţământului contemporan (G. Văideanu, în L. D'Hainaut, op. 
cit., p. 350). Şcoala trebuie să realizeze, în acest sens, o răsturnare a piramidei 
finalităţilor şi obiectivelor, să pună accentul pe valenţele formativ-educative ale 
învăţământului, să-i formeze structuri mentale, competenţe transversale, 
deprinderi de muncă intelectuală, exerciţiul cotidian al vieţii. „Noile educaţii” 
pun în faţa şcolii finalităţi şi obiective noi care implică o deschidere mai amplă 
a şcolii spre viaţă. Într-o lume care şi-a accelerat viteza de desfăşurare a 
fenomenelor, este necesară promovarea mai curajoasă a exerciţiului de tip 
prospectiv. 

Asumarea de către şcoală a principiului educaţiei permanente implică şi 
reconsiderarea metodologiilor de instruire. Din perspectiva argumentelor aduse 
de psihologia contemporană (principiul interiorizării formulat de către Piaget, 
înţelegerea funcţionalităţii complexe a creierului ca un amplu proces de 
prelucrare informaţională din perspectiva psihologiei cognitive ş.a.), a 
necesităţii de adaptare permanentă într-o lume dinamică impun, în planul 
strategiilor didactice,  promovarea metodelor activ-participative. Acestea vor 
să-l implice conştient şi activ pe elev în procesul de predare-învăţare, să 
realizeze efortul necesar unei învăţări eficiente. Metodele „tradiţionale” pot fi 
regândite din această perspectivă, sporindu-le astfel valenţele formativ-
educative. De asemenea, celor educaţi trebuie să le formăm tehnici de muncă 
intelectuală, să-i învăţăm să înveţe. Numai astfel ei vor putea să se înscrie, mai 
târziu, pe traiectoria educaţiei permanente, a autoformării continue. Devenind 
subiect al propriei formări, sunt şanse mai mari ca viitorul cetăţean să se 
manifeste activ în planul vieţii sociale. 

Implicit şi atmosfera din cadrul instituţiei şcolare se va modifica radical, 
tinzând spre ceea ce Mircea Eliade desemna printr-o sintagmă fericită: templu 
şi laborator. Poate pe frontispiciul şcolilor noastre ar trebui să scriem această 
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idee, care ar putea să devină un modus vivendi al relaţiei magistru-discipol. 
Abordată dintr-o perspectivă interdisciplinară, educaţia permanentă a fost 

recunoscută în plan teoretic ca un „principiu director al regenerării 
educaţionale” (R.H. Dave, coord., 1991, p. 425). Din acest orizont teoretic 
trebuie trecut în cel al acţiunii practice eficiente. În acest context, G. Văideanu 
sublinia că educaţia permanentă „se va transforma într-o realitate 
sociopedagogică cu condiţia ca educaţia şcolară să devină o fază iniţială a 
învăţării continue”. (în L. D'Hainaut, coord, 1981, p. 348) Pentru realizarea 
acestor deziderate e nevoie de o nouă pedagogie adaptată exigenţelor epocii 
noastre: „o pedagogie activă şi eliberatoare, favorizând iniţiativa personală şi 
creativitatea şi urmărind dezvoltarea plenară a fiecărui individ”.43  

Printr-un efort permanent de totalizare, fiinţa umană va schimba simultan 
şi societatea. Pentru realizarea în practică a principiului educaţiei permanente 
trebuie modificate, în primul rând, mentalităţile şi, în al doilea rând, create 
structurile necesare pentru a transforma societatea, în ansamblul ei, într-o 
„cetate educativă” (Faure), într-un „univers educaţional”. 

În acest efort dificil, paradigma mentală va fi una situată între raţional şi 
imaginar. Omul are nevoie de imaginar, de o doză de utopie pentru că ea 
creează un orizont nou dezvoltării sociale, are puterea de a repune istoria în 
acţiune, oferă şanse de a evita căderea în stereotipuri, în şabloane, în dogme 
de orice natură. 

 
  

 
 
  

 
43 Hummel Ch., 1977, L`éducation d`aujourd`hui face au monde de demain, UNESCO / PUF, 
Paris,  p. 40 

 

          Sugeraţi cel puţin 10 activităţi prin care şcoala să urmărească pregătirea 
individului pentru    educaţie permanentă şi autoînvăţare. 
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II. 6. Dinamica participării adulților la educație continuă în UE 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UE 10.3 10.4 10.2 10 9.7 9.8 11.6 11.7 11.6 11.6 11.6 11.8 12 

Belgia 7.9 7.5 7.4 7.7 7.6 6.9 7.1 7.5 6.7 6.8 8.6 8.5 8.3 

Bulgaria 1.4 1.3 1.3 1.2 1 1.2 1.5 1.6 1.9 1.5 1.6 1.9 1.5 

Cehia 6.6 9 7.9 8.7 13.5 12.7 11.4 10.8 9.6 9.7 10.7 9.2 8.7 

Danemarca 29.6 30.7 31.9 33 32.9 32.3 32 32.3 31.9 27.3 27.4 23.3 25.3 

Germania 8 8.3 8 7.9 8 8 7.8 7.8 7.9 8.2 7.9 7.8 7.9 

Estonia 7.7 10.7 12.4 13 13.5 14.2 13.7 12.7 13.5 17.8 18.6 21.5 21.8 

Irlanda 7.5 6.8 6.1 6.2 6.3 6.5 6.3 5.6 5.3 5.1 8.4 12.6 12.7 

Grecia 1.8 2.8 3.3 3 2.2 3 3 3 3.1 3.9 4.4 4.3 3.4 

Spania 10.9 11 10.9 11 11 11.2 11.4 10.2 10 9.4 9.8 10.3 10.3 

Franța 6.5 6.5 6 5.1 5.8 5.9 19.8 20.4 20.7 21 20.7 20.5 21.6 

Croația 2.7 2.2 2.2 2.2 2.2 2.4 2.6 2.4 2.5 2.6 1.8 2.4 3.4 

Italia 6.1 6.5 5.9 6.2 5.4 6.6 6.1 8.8 7.6 9.1 8.5 8.7 8.7 

Cipru 9.3 9.3 8.5 8.5 8.2 8 7.8 8 6.8 7.1 6.5 6  

Letonia 7.9 7.9 6.2 5.7 6.1 7.9 7.1 6.1 6.2 7.6 8 6.9 7.9 

Lituania 5.9 5.5 5.4 4.9 7 6.3 6.9 6.1 6.8 6.7 6.5 7.2 7.9 
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Luxemburg 7.4 8.7 15.3 14.6 15 15.2 15.3 15.2 20.4 18.7 19.1 19.7 21.1 

Ungaria 4 3.4 2.8 2.8 2.8 2.8 3.1 3.4 8.8 7.4 7 6.6 6.3 

Malta 7.7 7.8 7.6 7.2 8 8.9 9.6 8.9 8.7 8.7 12.4 12.7 13.6 

Olanda 18.6 19.1 18.9 18.5 18.7 18.6 19.8 20.3 20.8 20.6 20.7 20.6 20.8 

Austria 13.9 14.3 15 14.6 14.2 15.2 14.8 14.8 15.1 15.6 16.4 15.8 15.2 

Polonia 6.3 5.7 5.6 6.3 5.1 5.2 5.1 4.6 4 4.2 4.5 6.7 5.7 

Portugalia 3.8 4.8 5.7 5 11.2 10.5 9.6 9.7 9.9 10 9.9 10.4 10.7 

Romania 1.2 1.4 1.3 1 1.3 1 1.7 1.3 1.2 1 0.9 0.8 1.3 

Slovenia 16.9 16.2 16.5 18.5 18.2 15.6 14 13.1 13.1 13 13.3 12.4 12.3 

Slovacia 4.8 4 3.1 3.2 4.4 3.5 3.3 3.3 3.3 3.1 3.6 4.3 3.9 

Finlanda 25.4 24.9 24.1 25 25.8 26.6 27 27.2 27.3 28.2 28.9 30 30.2 

Suedia 17.8 22.2 21.9 23.4 24 25.9 27.3 28.5 28.7 28.7 29.3 30.1 33.4 

Regatul 
Unit 

22.7 22.5 22.7 22 18 17.9 18.3 17.9 17.3 15.9 15.7 16 16.4 

Sursa: Eurostat 

Tabel 38.  Participarea adulților (25-64 ani) la educația continuă, 
https://monitorsocial.ro/data/educatie-adulti/ 

 
 Analiza participării adulților (25-64 ani) la educația continuă o facem 
din perspectiva strategiei Europa 2020, care stabilea ca țintă pentru acest 
domeniu cel puțin 15 % din adulți. La nivelul UE gradul de cuprindere a fost 
de 12 % (2019). Țările care au ralizat deja standardul au fost: Suedia 
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(33,4%), Finlanda (30,2%),  Danemarca (25,3 %), Estonia (21,8 %), Franța 
(21,6 %), Luxemburg (21,1%), Olanda (20,8%), Regatul Unit (16,4 %), 
Austria (15,2 %). Rezultate slabe au obținut: Slovacia (3,9 %), Croația (3,4 
%), Grecia (3,4 %), Bulgaria (1,5 %), România (1,3 %).  
 

II.7. Experiența Danemarcei privind învățarea adulților 
 

 Experiența Danemarcei privind învățarea adulților 44 
 În cadrul proiectului PODRU ”CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII 
INSTITUȚIONALE A CONSORȚIULUI REGIONAL NORD-EST(CRNE) ÎN 
VEDEREA DEZVOLTĂRII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL ȘI TEHNIC (IPT) 
ȘI A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR (IS) ÎN CONCORDANȚĂ CU 
PROVOCĂRILE SOCIETĂȚII POSTMODERNE”, ID-21568, membrii grupului 
țintă au avut ocazia să cunoască (2012) experiența daneză privind învățarea 
adulților, la Universitatea Esjberg, filială a Universității Aalborg. 

Supranumit "Parisul Nordului" ("the Paris of the North"), Aalborg este 
al treilea oras al Danemarcei, cu peste 215.000 locuitori, atestat istoric încă 
de pe vremea vikingilor. Peste 10% din populația orașului este alcătuită din 
studenți, un procent care face ca atmosfera în oras să fie una tinerească, 
plină de viață. 

Aalborg University este o universitate publică situată în partea de nord 
a Danemarcei care școlarizează peste 14.000 de studenți în campusurile din 
Aalborg, Esbjerg si Copenhaga. Dintre aceștia, peste 1.700 studenți sunt 
studenți internaționali. Universitatea se particularizeaza prin metoda de 
studiu "Aalborg Model", bazata pe cercetare și pe tehnologia de predare 
bazata pe dezvoltarea de proiecte care combină teoria cu practica. În fiecare 
semestru, studenții trebuie să pregătească un proiect extins pe un subiect 
ales de ei înșiți (dar în cadrul unei teme predefinite), sub supravegherea unui 
profesor îndrumător care monitorizează progresul academic al studentului. 
Metoda de dezvoltare a proiectului este caracterizată de lucru în echipă, 
metodă care prezintă numeroase avantaje, inclusiv dezvoltarea abilităților de 

 
44 Stanciu M., Ungureanu Ge., 2014, Examples of good practice Lifelong Learning danish 
adults, Lucrări Ştiinţifice, seria Agronomie, vol. 57/2014.  
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colaborare sau implementarea de parteneriate necesare finalizării unui 
proiect complex. 

Facilitățile universității sunt foarte moderne și toți studenții au acces la 
computerele universității. Biblioteca universitatii este dotata cu periodice de 
specialitate și cărți necesare dezvoltării personale. Un aspect special al 
universității este faptul că cei mai mulți studenți au sălile propriii ale echipei 
de lucru careia îi aparțin, săli în care studenții pot lucra la proiectele lor fără 
a fi deranjați sau în care se pot întâlni cu partenerii din echipa de lucru. 

Filosofia universității este ca un mediu propice de studiu oferă cele mai 
bune condiții de dezvoltare profesională și de aceea, universitatea încearcă 
să ofere cele mai bune condiții, inclusiv un "buddy" (un tutor care îți va 
prezenta aspectele importante ale vieții de student, încă de la sosirea ta la 
Aalborg). 

Universitatea Aalborg- Esbjerg este o secțiune a Universităţii Aalborg, 
situată în orașul Esbjerg, Danemarca. Universitatea Aalborg-Esbjerg este un 
departament de cercetare, cu o gamă largă de activități de cercetare și 
programele de studii. Cu aproximativ 400 de studenți și un număr de 
programe de studii (energie, chimie și Biotehnologie, Petrol și Gaze, Inginerie 
Civilă, Inginerie Mecanică, Electronică și Sisteme Media) și 100 de angajați, 
campusul este relativ mic. Acest lucru duce la o atmosferă relaxată și de 
interacțiune între studenți, precum și între cercetători. Absolvenții de la 
Universitatea Aalborg sunt extrem de evoluaţi în industrie, având cea mai 
bună pregătire în managementul de proiect și calificați în competențele 
centrale. Programele de studiu în Esbjerg includ atât ciclul de licență, precum 
și cel de master. 

Danemarca are o bună tradiție în ceea ce privește educația și formarea 
adulților. Rădăcinile acesteia se regăsesc „În conceptul de educație liberală 
generală a adulților Folkeoplysning, care își are originea în mișcările religioase 
și sociale din secolul al XIX-lea” (Eurypedia, Denmark: 
Adult_Education_and_Training ) 

 Un mare merit în acest sens l-a avut Nikolai Grundtvig (1783-1872), 
care a promovat „în toate sferele societății daneze încrederea în educație, în 
valori și în școală.”(Văideanu, 1988)45   

 
45 Văideanu Ge., 1988, Educația la frontiera dintre milenii, Ed. Politică, București, p. 51. 
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Sistemul de calificare pentru adulți a fost dezvoltat în anii 1970 și 
1980. După câteva experimente cu activități în Open University, o lege din 
1990 privind Open Education a permis organizarea cursurilor de pregătire 
profesională și vocațională în sistem part-time de către colegii și instituții de 
învățământ superior. În anul 2000 s-a adoptat un set de 10 legi privind 
reforma educației și formării adulților (aplicat de la 1 ianuarie 2001), care 
cuprinde un nou sistem de educație și formare a adulților, precum și noi 
scheme de susținere financiară a acestor activități. Acesta urmărește crearea 
unui „ sistem paralel de educație a adulților” (OCDE, 2000)46, care să permită 
dezvoltarea acelorași competențe realizate prin sistemul de educație formală. 

Structura sistemului de educație și formare a adulților în Danemarca 
(a) Programe de formare generală pentru adulți (AVU – almen 

voksenuddannelse), realizate de către asociațiile pentru educația 
adulților (oplysningsforbund) sau prin cursuri de seară  gratuite 
oferite de către școli. 

(b) Programe de formare profesională pentru adulți (AMU- 
arbejdsmarkedsuddannelserne), care s-au realizat începând cu 
anii 1960-1970 ca urmare a nevoii de forță de muncă calificată, 
inclusiv din rândul femeilor. 

(c) Studii complementare/ învățământ deschis (åben uddannelse) 
 

1) Modelul pieţei muncii în Danemarca 
Acest model are la bază consensul politic şi descentralizarea sistemului, 

prin implicarea activă a diferiţilor actori la nivelele de bază şi a unei reţele 
sociale foarte stabile. Modelul danez al pieței muncii se caracterizează printr-
un grad ridicat de flexi-curitate:  

•      flexibilitate externă - este ușor să angajeze și să concedieze; 
•      flexibilitatea internă - program de lucru flexibil; 
  flexibilitate funcțională - adaptabilitate și formare profesională. 

De asemenea, sistemul danez se caracterizează și printr-un grad ridicat 
de securitate: care asigură ocuparea forței de muncă de înaltă securitate; 
securitatea venitului ridicat - în special pentru grupurile cu venituri mici; 
minimum de locuri de muncă de securitate. 

 
46 OCDE, 2000,Thematic Review on Adult Learning – Denmark. 
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Piaţa muncii înregistrează rezultate bune la nivelul Uniunii Europene 
(rata şomajului fiind de 5-6%). În Danemarca, trebuie să se aplice pentru 
prestații de șomaj, dacă cineva devine șomer. Primul lucru pe care individul 
trebuie să-l facă este să se înregistreze ca solicitant de loc de muncă în prima 
zi de șomaj. Trebuie să fie în căutarea activă a ocupării forței de muncă și că 
doreşte să accepte oferte de locuri de muncă, atunci când sunt șomeri și care 
beneficiază de prestații de șomaj. Pentru a avea dreptul la prestații de șomaj 
atunci când cineva devine șomer, trebuie să fi avut cel puțin 52 de săptămâni 
de muncă în ultimii trei ani și a fost un membru al unui fond de asigurare de 
șomaj pentru cel puțin un an. Prestația de șomaj poate fi plătită până la un 
maxim de 90% din venitul locului de munca anterior, cu toate acestea, nu 
mai mult decât rata maximă a ajutoarelor de șomaj de DKK 3760 (€ 495) pe 
săptămână. 

 
1) Institutii si experiente daneze de formare a adultilor 
a) Job Center  
Centrul vizitat se află în subordinea primăriei şi asigură legătura între 

şomeri şi angajaţi, colaborând cu mai mulţi actori sociali. Printre obictivele 
principale urmărite în anul 2012 amintim: reducerea cu trei luni a perioadei 
de neangajare; aplicarea unor scheme de ajutor permanent; desfăşurarea 
unor programme de formare; etc. Fiind o zonă cu caracter predominant 
centrată pe energie, multe dintre noile locuri de muncă sunt legate de aceste 
domenii (58000 noi locuri de muncă oferite în anul 2010). 

b) AMU Center 
AMU Center este un centru de formare profesională a adulților 

(Arbejdsmarkedsuddannelsescentre), care urmărește următoarele obiective: 
dezvoltarea competențelor, rezolvarea problemelor de pe piața muncii ; 
oportunitățile pentru oameni; abordarea globală. Grupul țintă al acestor 
programe de formare îl reprezintă atât persoane active pe piața muncii, 
precum și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Statul este 
principalul finanțator al celor peste 2500 de programe de formare 
profesională a adulților (Comisia Europeană, 2012).   

c) Energia pe mare-Tove Morell  
Regiunea îți propune să aibă 20000 de angajaţi în domeniu (2020). Am 

constatat o implicare a tuturor actorilor sociali (primărie, AMU Center, firme 
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private, familiile tinerilor, etc.). În momentul de faţă proiectul principal 
derulat este de 6 000 000 de euro.  

d) PlastNet Innovationsnetvaerk-Dorte Baelum 
 Este un centru de inovare care colaborează cu diferite instituţii şi 

companii private în dezvoltarea difeitor proiecte (« Casa viitorului », este 
doar un exemplu). Finanţarea acestor proiecte se realizează din fonduri 
europene, ale comunităţilor locale şi din fonduri private. 

e) Biroul de inivaţii TekMomentum-Marie Grimstrup, Universitatea de 
Sud, Esjberg 

 A apărut ca urmare a unui proiect european, face parte din Facultatea 
de Inginerie, având în structura sa şi patru institute de cercetare. Principalele 
obiective ale centrului sunt : dezvoltarea inovaţiei; creşterea competitivităţii; 
acces la cunoştinţe ştiinţifice. O coordonată majoră a activităţii centrului o 
reprezintă iniţierea în activităţile inovative prin: proiecte ale studenţilor ; 
lucrări de masterat ; expert în echipă; asistenţă tehnică; verificarea inovaţiei; 
câştigarea unor noi segmente de piaţă; antrenarea în proiecte mari. 

f) Reţea de inovare practică. AluCluster 
 AluCluster este centrul de diseminare a cunoștințelor în domeniul 

aluminiului și una din rețelele țării de inovare. AluCluster a fost înființată în 
anul 1999, la inițiativa Hydro, Sapa, Maersk, Danfoss, Syd EUC și 
municipalități și a devenit din 2002 o fundație. Centrul este format din două 
unități: o unitate de consultanță și consiliere, precum și o unitate de inovare. 
Unitatea de consultanţă şi consiliere oferă o gamă largă de consultanță în 
cadrul zonei de aluminiu, inclusiv un program de formare atractiv.Unitatea 
de inovare are drept scop de a spori utilizarea  aluminiului în Danemarca și 
de a dezvolta grup de inovare, format din companii, instituții și organizații 
publice.În 2006 AluCluster, ca singura companie din Iutlanda de Sud, a fost 
numit Centru de Tehnologie de către Ministerul Științei. În 2007 a fost inclusă 
în AluCluster programul de sud grup danez, și acreditat ca Centru de Euro 
Info direct sub Comisiei Europene. În 2009 a fost numit de rețea AluCluster 
Inovare din cadrul Ministerului Științei.AluCluster este un cluster național, cu 
concentrarea la nivel național și internațional.  



 

137 
 

2) Problem based learning – the way of motivation 
 

Aalborg University și, de asemenea, Universitatea Aalborg Esbjerg sunt 
cunoscute pentru modelul lor de învățare unic - bazată pe probleme, numit 
"PBL - Modelul Aalborg". Modelul are la bază teoria ciclului învățării a lui Kolbs 
( Birgit Kjærside Storm,2013,  Stanciu, Ungureanu ,coord.)47. Acest model 
are mai multe avantaje: ”Lucrul cu un proiect este motivant pentru elevi / 
studenți; elevii / studenții fac parte din lecții; elevii / studenții învață cum să 
învețe; elevii / studenții acumulează mai multe cunoștințe; elevii / studenții 
își amintesc ce au învățat”( Birgit Kjærside Storm,2013, p. 186).  

Modelul oferă un mediu de studiu unic, în cazul în care lucrul în echipă 
și management de proiect sunt extrem de evoluate. Prin urmare, studentul 
va dobândi experiență și practică în management de proiect și capacitatea 
de autoînvățare - competențe cerute în industrie. Modelul Aalborg, a devenit 
atât la nivel național și recunoscut la nivel internațional ca un model de 
învățare avansată și eficientă. Modelul PBL-Aalborg oferă studenților 
posibilitatea de a învăța independent de a realiza cunoștințe și abilități la un 
nivel academic ridicat. Mulți studenți au, de asemenea, posibilitatea de a 
lucra cu comunitatea de afaceri pentru a rezolva probleme din viața reală. 
Modelul de învățare, de asemenea, îi ajută pe studenţi să învețe cum să 
analizeze problemele, cum să lucreze într-o manieră orientată spre rezultate 
și, în final modul în care să își desfășoare activitatea cu succes în cadrul unei 
echipe. 

Modelul danez al FPA a constituit un exemplu de bune practici în 
domeniu la nivelul OECD (1995, 2004). România trebuie să-și reconsidere 
politicile în domeniul FPA și modelul danez rămâne unul de referință. 
Universitățile românești ar trebui să acționeze proactiv, organizând programe 
de FPA din perspectiva anilor 2020-2030.  

 
47 Birgit Kjærside Storm,2013,  În Stanciu M.,Ungureanu G.,coord, Educaţia-factor cheie al 
dezvoltării durabile în regiunea Nord-Est a României, Ed. PIM, Iaşi, p.188 
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Concluzii 

 
Acest ghid urmărește realizarea unei analize comparative privind 

schimbările demografice care au avut loc la nivelul Uniunii Europene, 
evidențierea problemelor cu care se confruntă România din această 
perspectivă. De asemenea, corelat cu schimbările demografice, vom 
argumenta necesitatea educației continue, aducând argumente statistice în 
acest sens, evidențiind problemele cu care România se confruntă și să oferim, 
pe această bază, sugestii pentru îmbunătățirea situației în România. 

În plan educațional, Covid-19 a determinat închiderea grădinițelor, 
școlilor și universităților din lumea întreagă. Dintr-o acțiune fața în față, cu 
toată încărcătura umană pe care o presupune, procesul educațional s-a 
mutat în on-line, fără ca acest demers să fie pregătit în prealabil. Pe baza 
unor schimbări legislative, ale unor ordine de ministru, conducerea USV Iași 
a stabilit măsuri concrete pentru desfășurarea on-line a procesului didactic, 
care să conducă la încheierea în bune condiții a anului universitar 2019-2020. 

Am realizat o analiză cantitativă privind dinamica populației la nivelul 
UE și al României. La 1 ianuarie 2021, în Uniunea Europeană (UE) trăiau 
447,0 milioane de persoane. Cel mai populat stat membru din UE a fost 
Germania (83,2 milioane, 19 % din totalul UE), urmată de Franța (67,4 
milioane, 15 %), Italia (59,3 milioane, 13 %), Spania (47,4 milioane, 11 %) 
și Polonia (37,8 milioane, 9 %). În total, aceste cinci state membre 
reprezentau două treimi din populația UE. La celălalt capăt al intervalului, 
cele mai puțin populate state membre din UE au fost Malta (500 mii de 
persoane, ceea ce corespunde la 0,1 % din totalul UE), Luxemburg (600 mii, 
0,1 %) și Cipru (900 mii, 0,2 %). 

Rata de creștere a populației a fost negativă începând cu anul 2012. 
În anul 2019 s-au înregistrat 4,7 milioane de decese și 4,2 milioane de 
nașteri. Sporul anual de 0,9 milioane se datorează migrației. La sfârșitul 
anului 2019, migrația netă și ajustarea statistică au însemnat o creștere de 
aproape 1,4 milioane de persoane, față de 1,2 milioane în anul 2018. 

Din totalul populației UE (2019), tinerii (0-14 ani) reprezentau o 
pondere de 15,2 %, persoanele apte de muncă (15-64 ani) erau 64,6 % din 
populație și persoanele în vârstă (peste 65 de ani) au fost de 20,3 %. Cele 
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mai mari ponderi ale populației tinere le aveau: Irlanda (20,5 %), Franța 
(18,0 %) și Suedia (17,8 %). Cele mai mari ponderi ale persoanelor de peste 
65 de ani le aveau: Italia (22,8%), Grecia (22,0 %), Portugalia și Finlanda 
(21,8 %).  

Structura pe grupe de vârste în România se prezintă astfel: 15,8 % 
(2009) și 15,7 % (2019) pentru grupa 0-14 ani; 68,1 % (2009) și 65,8 (2019) 
pentru grupa 15-64 ani; 16,1 % (2009) și 18,5 % (2019) pentru grupa de 
peste 65 de ani. Se constată o scădere a ponderii populației cuprinsă între 
15-64 de ani și  creștere a ponderii categoriei de vârstă de peste 65 de ani. 

Previziunile demografice sugerează că îmbătrânirea populației UE se 
va accelera în următoarele decenii, cu o creștere rapidă a numărului și 
ponderii persoanelor în vârstă. 

Totalul populației UE-27 se estimează că va crește ușor de la 446.8 
milioane la începutul anului 2019 la un nivel maxim de 449.3 milioane în 
perioada 2026-2029, înainte de a scădea încet la 441.9 milioane până în 
2050. 

În anul 2019 la nivelul UE s-au înregistrat 4151,9 de nașteri (mii 
persoane) și 4650,1 decese, rezultând un spor natural negativ de 498,3 (mii 
persoane). Acest spor natural negativ este compensat prin fenomenul 
migrației de 1379,9 (mii persoane), ceea ce va conduce la o balanță pozitivă 
a populației la 01.01.2020 de 881,6 (mii persoane). 

În România s-au înregistrat în 2019 un număr de 185,7  de nașteri 
(mii persoane) și un număr de 259,3 decese, ceea ce a condus la spor natural 
negativ de 73,6 (2019).  

În anul 2019 au emigrat un număr de 22,8 (mii) persoane, ceea ce a 
condus la o balanță negativă a populației de 96,5 (a doua în UE, după Italia). 

La sfârșitul anului 2018, speranța de viață la naștere a crescut la 78,2 
ani pentru bărbați și 83,7 ani pentru femei. 

 Această tendință se va menține și, astfel, persoanele născute în anul 
2070 ar putea avea o speranță de viață de 86 pentru bărbați și de 90 de ani 
pentru femei. 

Numărul de nașteri vii la nivelul UE 28 de țări a evoluat astfel:  
 2009- 5,412,572 
 2010-5,411,129  
 2011-5,266,162  
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 2012-5,230,626 
 2013-5,081,671 
 2014-5,137,147 
 2015-5,107,668  
 2016-5,153,935  
 2017-5,083,314  
 2018-4,976,628  
 2019-4,864,563  

Numărul de cinci milioane s-a menținut până în anul 2017, când a 
început să scadă sub cinci milioane pe an. 

Media copiilor născuți vii de către o femeie în 2018 în UE 27 a fost de 
1,55 nașteri, variind de la 1,23 în Malta la 1,88 în Franța. Cu rate peste media 
UE s-au situat: Franța (1.88); Romania (1.76), Suedia (1.76); Muntenegru 
(1.76); Irlanda (1.75); Danemarca (1,73), Cehia (1,71), Estonia (1.67). 

Speranța de viață sănătoasă era în 2018 la nivelul UE de 64,2 ani 
pentru femei și de 63,7 ani pentru bărbați. Femeile din România aveau o 
speranță de viață sănătoasă de 59,6 ani. Speranța de viață sănătoasă pentru 
bărbații din România era în 2018 de 59,2 ani.  

În anul 2018 au intrat în UE-27 2,4 milioane de imigranți din afara UE. 
Numărul emigranților din UE-27 către o țară din afara Ue a fost de 1,1 
milioane persoane. De asemenea, 1,4 milioane de persoane au migrat în 
interiorul UE, către un alt stat membru. La 1 ianuarie 2019 trăiau 21,8 
milioane de persoane din afara UE, ceea ce reprezintă 4,9 % din populația 
UE. În anul 2018 statele membre ale UE au acordat cetățenie unui număr de 
672 mii de persoane. 

Tranziția către o economie digitală și neutră din punct de vedere 
climatic ar putea conduce la sporirea productivității muncii. În acest scop, 
Comisia Europeană a propus planul de redresare a Europei, intitulat Next 
Generation UE, în valoare totală de 750 miliarde EUR.48 (Figura 18) Elementul 
esențial al acestui program în reprezintă Mecanismul de redresare și 
reziliență, cu cea mai mare alocare bugetară de 672,5 miliarde EUR. Statele 
membre vor elabora propriile Mecanisme de redresare și reziliență. 

 
48 Comisia Europeană, 27.05.2020, Un buget al UE care capacitează puterea de acțiune a 
planului de redresare pentru Europa, Bruxelles, COM(2020) 442 final 
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De asemenea, Comisia Europeană a propus o nouă inițiativă, intitulată 
REACT-UE, în scopul politicii de coeziune, cu o alocare bugetară de 55 
miliarde de EUR până în 2022, de peste 55 miliarde EUR din Next Generation 
(2021, 2022) și de 5 miliarde EUR alocate în 2020. 

Fondurile vor fi destinate către: Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE) și Fondul de Ajutor 
European destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD). 
Web-ul a devenit principala sursă de acces la informații (Karsenti & 
Dumouchel 2010). Indicele economiei și societății digitale (DESI) este un 
indice compus din mai mulți indicatori (conectivitatea, capitalul uman, 
folosirea serviciilor de internet, integrarea tehnologiei digitale și servicii 
publice digitale), care evidențiază efortul statelor membre UE în domeniul 
competitivității digitale. Raportul evidențiază faptul că, în ciuda pandemiei 
declanșată de COVID-19, țările UE (inclusiv Regatul Unit) și-au îmbunătățit 
performanțele digitale, remarcându-se Finlanda, Suedia, Danemarca și 
Olanda, Malta, Irlanda și Estonia. La polul opus se află: Cipru, Italia, 
România, Grecia și Bulgaria. 
 În ceea ce privește România, ne-am clasificat în anii 2018 (35,1 p. 
RO/46,5 UE), 2019 (36,5 RO /49,4 UE) și 2020 (40,0 RO / 52,6 UE) pe locul 
26 în cadrul UE.  

Femeile din Europa au șanse mai puține să-și dezvolte abilități digitale 
specializate și să lucreze în acest domeniu, în comparație cu bărbații. Potrivit 
tabloului de bord al Comisiei pentru femei din 2020 (WiD), doar 18 % dintre 
specialiștii în TIC la nivel european sunt femei. Finlanda (74,7 %), Regatul 
Unit (71,4 %), Suedia (71,3 %), Danemarca (66,7 %) și Olanda (64,3 %) au 
cele mai active femei pe piața digitală. Cele mai mici scoruri din UE le au: 
Grecia (40,5 %), România (36,7 %) și Bulgaria (33,9 %). 

În urma anunțului făcut de președintele Von der 
Leyen în discursul său din 2021 privind starea Uniunii, Comisia a adoptat 
astăzi propunerea sa oficială de a face din 2022 Anul European al 
Tineretului. Europa are nevoie de viziunea, angajamentul și participarea 
tuturor tinerilor pentru a construi un viitor mai bun, mai ecologic, mai incluziv 
și mai digital. 

În 2018, aproximativ 34,7 % dintre copiii cu vârsta mai mică de trei 
ani din UE-27 au beneficiat de îngrijire formală a copiilor; această pondere a 
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fost cu 1,7 % peste ținta de la Barcelona. În 2018, mai mult de două cincimi 
(43,9 %) dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani din UE-27 au 
participat la educație, deși au existat diferențe considerabile între statele 
membre ale UE. 

Puțin mai mult de unul din opt (14,6 %) tineri cu vârsta cuprinsă între 
25-29 de ani din UE-27 au participat la educație în 2018.Finlanda a înregistrat 
cea mai mare rată (31,2%), în timp ce statele membre scandinave vecine din 
Danemarca (28,5 %) iar Suedia (27,4%) au înregistrat următoarele cele mai 
mari cote. 

În 2019, rata de ocupare a forței de muncă în UE-27 pentru tinerii cu 
vârsta cuprinsă între 15-34 de ani care au părăsit studiile în ultimii cinci ani 
a fost de 76 %, cu rate de 85 % pentru cei cu un nivel de educație terțiar și 
de 41 % pentru cei cu studii superioare, majoritatea un nivel secundar 
inferior de învățământ. 

Copiii din UE-27 sunt expuși unui risc mai mare de sărăcie sau 
excluziune socială (23,4 %) în 2018 decât populația în ansamblu (21,6 %). În 
România, Bulgaria și Grecia, cel puțin o treime din toți copiii au fost expuși 
riscului de sărăcie sau excluziune socială în 2018. 

În ceea ce privește accesul la TIC acasă, 9 din 10 gospodării din UE-
27 au avut acces la internet în 2019; ponderea corespunzătoare în 2009 a 
fost de 55 %. 

O parte importantă a ghidului am consacrat-o argumentării ideii de 
educație permanentă, exemplificând exemplele de bune practici în acest 
domeniu (Danemarca). Pregătirea individului din perspectiva educaţiei 
permanente deschide orizonturi noi în legătură cu finalităţile şcolii 
contemporane. Pregătirea individului pentru educaţie permanentă constituie, 
probabil, finalitatea cea mai importantă a învăţământului contemporan (G. 
Văideanu, în L. D'Hainaut, op. cit., p. 350). 

Analiza participării adulților (25-64 ani) la educația continuă o facem din 
perspectiva strategiei Europa 2020, care stabilea ca țintă pentru acest 
domeniu cel puțin 15 % din adulți. La nivelul UE gradul de cuprindere a fost 
de 12 % (2019).  

Țările care au realizat deja standardul au fost:  
 Suedia (33,4%)  
 Finlanda (30,2%)   
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 Danemarca (25,3 %)  
 Estonia (21,8 %)  
 Franța (21,6 %) 
 Luxemburg (21,1%  
 Olanda (20,8%) 
 Regatul Unit (16,4 %) 
 Austria (15,2 %)  

 
Rezultate slabe au obținut:  

 Slovacia (3,9 %)  
 Croația (3,4 %)  
 Grecia (3,4 %) 
 Bulgaria (1,5 %)  
 România (1,3 %) 

 
Implicit şi atmosfera din cadrul instituţiei şcolare se va modifica radical, 

tinzând spre ceea ce Mircea Eliade desemna printr-o sintagmă fericită: templu 
şi laborator. Poate pe frontispiciul şcolilor noastre ar trebui să scriem această 
idee, care ar putea să devină un modus vivendi al relaţiei magistru-discipol. 
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