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1. Data adoptării de către Comisie: 17.01.2018; responsabil: Tibor Navracsics, comisar 

european responsabil pentru educație, cultură, tineret și sport  

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Planul de 

acțiune pentru educația digitală  

3. Date de identificare: COM(2018)22 

4. Tipul documentului: nelegislativă  

5. Tipul examinării: fond 

6. Stadiul actual: faza pregătitoare în Parlamentul European 

Va fi examinată la Comisia pentru cultură și educație (CULT) – pentru raport, și la 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie (ITRE) – pentru avize  

7. Alte date: comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei, 

SWD(2018)12  

 

1. CONTEXT 

La doar două luni după summit-ul de la Göteborg, din 17 noiembrie 2017, ghidat de 

comunicarea Comisiei privind consolidarea identității europene prin educație și cultură, și 

după concluziile Consiliului European din 14 decembrie 2017, care evidențiază necesitatea de 

a aborda provocările legate de competențe de digitalizare, securitatea informatică, 

alfabetizarea mediatică și inteligența artificială, Comisia Europeană a adoptat, la data de 17 

ianuarie a.c., noi măsuri de stimulare a competențelor-cheie și a competențelor digitale, 

precum și a dimensiunii europene a educației, care au fost incluse în primului Summit 

european al educației de la Bruxelles, din 25 ianuarie 2018. Aceste inițiative vin să 

îmbunătățească viziunea
1
 prezentată la summit-ul social de la Göteborg, din noiembrie 2017, 

                                                 
1 În prezent există un cadrul de politică și de reglementare al UE. Astfel, începând  cu  2015,  Strategia  

privind  piața  unică  digitală  vizează  îmbunătățirea  condițiilor  în  care  artiștii și  autorii  creează  și  își  

distribuie  conținutul  și  în  care  sunt  plătiți  pentru  aceasta,  prin  adaptarea  normelor UE la era digitală 

(propunerea de directivă privind drepturile de autor, propunerea de regulament privind radiodifuziunea și 

televiziunea și propunerea de directivă privind mass-media). În martie 2015, ca reacție la atacurile teroriste din 

anumite state membre, miniștrii educației și comisarul european Tibor  Navracics a convenit asupra Declarației 

de la Paris referitoare la promovarea prin educație a cetățeniei și a valorilor comune ale libertății și toleranței. 

Din  2007,  Agenda  europeană  pentru  cultură  stimulează  cooperarea  la  nivelul  UE  pentru  dialogurile  

interculturale și acțiunile culturale în relațiile externe ale UE prin planuri de lucru anuale. Din 2010, Comisia 

Europeană și Consiliul UE au definit și au pus în aplicare Strategia UE pentru tineret, care s-a materializat 

prin acțiuni de cooperare cu organizațiile de tineret de la nivelul UE și de la nivel național, pentru proiecte care 

se axează pe voluntariat și participarea la viața democratică. 

Pentru acest plan există trei instrumente de finanțare (2014-2020): (1) Programul Europa creativă - sprijină 

sectorul cultural și creativ din Europa prin trei componente distincte; (2) Mecanismul pentru interconectarea 

Europei - sprijină digitalizarea culturii și a patrimoniului cultural prin intermediul platformei Europeana și al 

unei serii de alte instituții; (3) Finanțarea acordată sectoarelor cultural și creativ în cadrul politicii de coeziune 

pentru perioada 2014-2020. 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=549
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/SWD_2018_12_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52017DC0673
http://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/14/european-council-conclusions-external-relations/


2 

cu privire la modul în care educația și cultura pot sprijini o Europă incluzivă, coerentă și 

competitivă. Cele trei inițiative lansate vizează valorile comune în educație, competențe 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții și rolul educației și formării profesionale, respectiv: (1) 

un plan de acțiune privind educația digitală COM(2018)22, (2) o propunere de recomandare a 

Consiliului privind valorile comune, educația incluzivă și dimensiunea europeană a predării 

COM(2018)23 și (3) o propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții COM(2018)24.  

Totodată, propunerile sunt menite să reducă inegalitățile socio-economice, susținând  în 

același timp competitivitatea pentru a construi o Europă mai unită, mai puternică și mai 

democratică. 

  

2. PREZENTAREA PROPUNERII 

Planul de acțiune în domeniul educației digitale evidențiază modul în care UE poate ajuta 

cetățenii, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se adapteze mai bine la viața și 

munca într-o eră a schimbărilor digitale rapide prin intermediul  a trei priorități: 

Prioritatea 1: Utilizarea mai bună a tehnologiei digitale pentru predare și 

învățământ - pentru a elimina diferența între utilizarea tehnologiei digitale în viața de zi cu 

zi și în educație, Comisia Europeană lucrează cu statele membre și cu părțile interesate pentru 

a lansa un nou instrument on-line, denumit SELFIE, cu scopul de a ajuta școlile și instituțiile 

de învățământ și de formare profesională să utilizeze mai eficient noile tehnologii. De 

asemenea, se încurajează folosirea unei benzi de mare viteză, prin intermediul căreia se va 

organiza o campanie de informare destinată școlilor, în special în regiunile dezavantajate. În 

același timp, va fi sprijinită pregătirea  digitală a școlilor generale și profesionale, cu scopul 

de a se ajunge la un milion de specialiști în rândul profesorilor, formatorilor și cursanților, în 

statele membre și în Balcanii de Vest, până la sfârșitul anului 2019. Totodată, va fi lansat un 

cadru pentru calificările certificate digital, care să fie pe deplin aliniat Cadrului european al 

calificărilor. 

Prioritatea 2: Dezvoltarea competențelor în general și a competențelor digitale 

relevante pentru transformarea digitală - întrucât cetățenii europeni au nevoie de o gamă 

largă de competențe digitale (cunoștințe, aptitudini și abilități), Comisia Europeană, în 

colaborare cu statele membre și părțile interesate, va crea o platformă europeană pentru 

învățământul superior digital, sprijinită de programul Erasmus +. În paralel se va elabora un 

proiect pilot dedicat formării în domeniul științei deschise și al științei cetățenilor. Se dorește 

creșterea numărului de școli care vor participa la EU Code Week
2
 - o mișcare la nivel local, 

condusă de voluntari, care promovează codificarea în țările lor ca ambasadori ai Săptămânii 

Codului. De asemenea, se va lansa o campanie de conștientizare la nivelul UE care vizează 

educatorii, părinții și cursanții și care va promova siguranța on-line, igiena cibernetică și 

educația mediatică. Totodată, vor fi promovate competențe digitale și antreprenoriale ale 

femeilor și fetelor. 

Prioritatea 3: Îmbunătățirea sistemelor de educație printr-o mai bună analiză a 

datelor - pentru a coopera mai bine în colectarea datelor, analiza lor și schimbul de bune 

practici, Comisia Europeană va publica un studiu de referință care să evalueze progresele 

realizate în domeniul tehnologiei informațiilor și comunicării (TIC), precum și utilizarea lor 

în educație. Lansarea inteligenței artificiale și a piloților de analiză a învățării în educație și o 

mai bună utilizare a cantității mari de date este deja disponibilă. Se dorește adaptarea 

principalelor tendințe în transformarea digitală pentru sistemele de învățământ. 

În documentul de lucru al Serviciilor Comisiei - SWD(2018)12 – care însoțește prezenta 

comunicare sunt structurate aceste trei priorități și acțiunile legate de acestea. Cu toate 

                                                 
2 Săptămâna europeană a codurilor este o inițiativă de bază, care are ca scop să promoveze codarea și 

cunoștințele digitale pentru toată lumea, într-un mod distractiv.  

https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=549
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=548
https://www.cdep.ro/eu/examinare_pck.fisa_examinare?eid=550
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/leaflet_ro.pdf
http://codeweek.eu/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/swd-digital-education-action-plan.pdf
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acestea, Planul de acțiune pentru educația digitală se concentrează în mod special asupra 

sistemelor de educație inițială și formare profesională, și cuprinde învățământul primar și 

învățământul superior. 

 

3. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII 

Cu ocazia lansării acestor inițiative, Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei  Europene 

și comisar european responsabil pentru ocuparea forței de muncă, creștere, investiții și 

competitivitate, a declarat: „(...) Inițiativele au ca scop împuternicirea indivizilor pentru a-și 

putea valorifica cât mai mult viața și pentru a putea construi economii și societăți echitabile 

și elastice.” 

De asemenea, Tibor Navracsics, comisar european responsabil pentru educație, cultură, 

tineret și sport, a precizat că: „(...) Sistemele de educație și formare din Europa trebuie să le 

ofere oamenilor din toate mediile competențele necesare pentru progresul și prosperarea 

profesională, dar și pentru a le permite cetățenilor să se angajeze. Trebuie să valorificăm 

potențialul educației pentru a favoriza coeziunea socială și un sentiment de apartenență. 

Pentru a face acest lucru, trebuie să ne bazăm pe valorile noastre comune și să ne asigurăm 

că educația permite elevilor să își cunoască identitatea europeană în toată diversitatea sa, să 

învețe mai multe despre Europa, precum și despre alte țări europene și despre ei înșiși.” 

La rândul său, Mariya Gabriel, comisar european responsabil pentru economie și 

societate digitală, a adăugat că: „(...) Era digitală se extinde în toate domeniile vieții noastre 

și nu numai aceia care lucrează în IT trebuie să fie atenți la transformarea digitală. 

Diferența de competențe digitale este reală. Deși deja 90% din viitoarele locuri de muncă 

necesită un anumit grad de alfabetizare digitală, însă 44% dintre europeni nu dispun de 

competențe digitale de bază. Planul de acțiune privind educația digitală pe care îl propunem 

va ajuta europenii, instituțiile educaționale și sistemele educaționale să se adapteze mai bine 

la viața și să lucreze în societăți din ce în ce mai numeroase.” 

Documentul va fi examinat la Parlamentul European în cadrul Comisiei pentru cultură și 

educație (CULT), Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și 

Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). 

Comunicarea se află în prezent în dezbatere la nivelul Consiliului UE, în cadrul 

Comitetului Educație. 

 

4. POZIȚIA ROMÂNIEI  

Guvernul României salută și susține documentul privind Planul de acțiune pentru 

educația digitală, considerând că inițiativele propuse sunt în concordanță cu acțiunile 

întreprinse pe plan național în acest domeniu. Guvernul României, anterior,  a aprobat 

Strategia națională privind Agenda digitală pentru România – 2020, care preia și adaptează la 

situația țării noastre elementele Agendei digitale pentru Europa, una dintre cele 7 inițiative 

pilot ale Strategiei Europa 2020.  

Strategia națională privind Agenda digitală definește 4 domenii de acțiune, după cum 

urmează: 

 e-guvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, Cloud Computing și Social 

Media – domeniu prin care se vizează creșterea eficienței și reducerea costurilor din 

sectorul public din România prin modernizarea administrației; 

 tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC) în educație, cultură și sănătate - 

domeniu prin care se vizează sprijinul acestor tehnologii la nivel sectorial; 

 TIC în e-comerț, precum și cercetarea, dezvoltarea și inovarea în TIC - domeniu ce 

vizează avantajele comparative regionale ale României și sprijină creșterea economică 

https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/ro/FTU_2.4.3.pdf
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/Europa2021/Strategia_Europa_2020.pdf
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în domeniul privat; 

 Broadband și servicii de infrastructură digitală - domeniul vizează asigurarea 

incluziunii sociale. 

De asemenea, în România a fost creată rețeaua națională de testare ECDL (European 

Computer Driving Licence/Permisul european de conducere a computerului), care asigură 

tuturor elevilor oportunitatea de a obține și de a-și certifica, la un anumit nivel, competențele 

digitale. Acest permis se poate obține pe parcursul anilor de studii și se echivalează cu proba 

de competențe de la examenul de bacalaureat. În reţeaua de testare ECDL se regăsesc 

instituţii de învăţământ (universităţi, licee, şcoli), centre de pregătire pentru administraţie şi 

centre de pregătire profesională din toate oraşele mari ale ţării. 

 

5. LINK-URI UTILE 

Comisia Europeană 

- Fișă informativă: Inițiative în domeniul educației și formării - întrebări și răspunsuri 

 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_ro.htm 

 

- Comunicat de presă: Noi măsuri de stimulare a competențelor-cheie și a competențelor 

digitale, precum și a dimensiunii europene a educației 

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_ro.pdf 

 

- Fișă informativă privind Planul de acțiune în domeniul educației digitale 

 https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-

 plan.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

21 martie 2018 

http://www.ecdl.ro/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_ro.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_ro.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/factsheet-digital-education-action-plan.pdf

