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1. Data adoptării de către Comisia Europeană: 30 septembrie 2020; responsabil: Mariya 

Gabriel, membru al Comisiei Europene, responsabil pentru portofoliul inovare, cercetare, 

cultură, educație și tineret 

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

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Planul de acțiune pentru 

educația digitală 2021-2027.Resetarea educației și formării pentru era digitală  

3. Date de identificare: COM(2020)624 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European: etapă pregătitoare; comisia competentă pentru raport - Comisia 

pentru cultură și educație (CULT); comisii sesizate pentru aviz – Comisia pentru ocuparea 

forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru industrie, cercetare și energie 

(ITRE) (cf. OEIL). 

6. Alte date:  

Documentul este cea de-a doua inițiativă ale Comisiei Europene care contribuie la crearea 

unui spațiu european al educației COM(2020)625, ambele permițând tuturor tinerilor să 

beneficieze de cea mai bună educație și formare și să-și găsească locuri de muncă peste tot 

Europa.  

Comunicarea este însoțită de Documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene pentru 

Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027 - SWD(2020)209.  

 

1. Context 

►Tehnologia digitală susține obiectivul unei educații și a unei formări de înaltă calitate, 

favorabile incluziunii, când este folosită în mod echitabil și eficient. Aceasta poate facilita o 

învățare personalizată, flexibilă, centrată pe persoană, în toate etapele și stadiile educației și 

formării, de la copii la adulți. 

►Statele membre folosesc întregul potențial al educației și culturii pentru a crea locuri de 

muncă și pentru a favoriza creșterea economică și coeziunea socială. 

►2016 - În foaia de parcurs de la Bratislava, liderii UE s-au angajat să creeze oportunități 

pentru tineri, și au lansat Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și 

Corpul european de solidaritate.  

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_209_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21241/160916-bratislava-declaration-and-roadmap-ro.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1176&langId=ro
https://europa.eu/youth/solidarity/mission_ro
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►2017 - Comisia Europeană a prezentat un prim pachet de măsuri care abordează 

competențele-cheie, competențele digitale, precum și valorile comune și educația favorabilă 

incluziunii. 

►2017  - Șefii de stat și de guvern au discutat despre educație, formare și cultură în cadrul 

Summit-ului social de la Göteborg, pe baza comunicării Comisiei intitulată „Consolidarea 

identității europene prin educație și cultură”. 

►2018 - adoptarea de către Parlamentul European a Strategiei pentru tineret 2019 - 2027, 

pentru a se asigura că tinerii au un cuvânt de spus în construirea viitorului Europei. Se 

stabilește viziunea unui Spațiu european al educației până în 2025 și se anunță o nouă agendă 

pentru cultură. Se va continua seria inițiativelor importante, incluzând aici programul 

Erasmus+, universitățile europene, învățarea limbilor străine, legitimația europeană de 

student, recunoașterea reciprocă a diplomelor și Anul european al patrimoniului cultural, și se 

vor analiza măsurile posibile pentru a aborda provocările în materie de competențe digitale, 

securitatea informatică, alfabetizarea mediatică și inteligența artificială. 

►2018 – adoptarea primului Plan de acțiune pentru educația digitală, în care UE a abordat 

digitalizarea în educație printr-o serie de măsuri ca parte a viziunii de instituire a unui viitor 

Spațiu european al educației. 

►2018 - în comunicarea „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în 

domeniul tineretului, educației și culturii”, Comisia Europeană propunea un al doilea pachet 

de inițiative care să evidențieze rolul esențial al educației, tineretului și culturii în viitor și 

răspunde invitațiilor formulate de liderii europeni la Consiliul European din decembrie 2017. 

Se vorbește deja despre crearea unui spațiu european al educației, combinând: 

 consolidarea programului Erasmus+; 

 un cadru ambițios pentru cooperarea europeană în domeniul politicilor privind 

educația și formarea profesională; 

 sprijinul pentru reformele din statele membre, prin intermediul Semestrului european; 

 utilizare mai bine direcționată a fondurilor europene. 

► 2019 - Președinția română a Consiliului UE a reunit părțile interesate din domeniul 

educației și factorii de decizie politică pentru a discuta practicile de învățare, pentru  o 

cooperare și dialog privind spațiul european al educației și educația digitală.  

►2020 - Liderii UE au recunoscut că este necesar să se acorde mai multă atenție educației, 

formării, tineretului și culturii la nivelul UE, pentru a permite o dezvoltare a întregului 

potențial. Spațiul european al educației care are la bază decenii de cooperare în domeniul 

educației la nivelul UE a condus la elaborarea Cadrului strategic pentru cooperarea europeană 

în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020). Acesta a consolidat încrederea și 

înțelegerea reciprocă pentru a sprijini actualele inițiative - Spațiului european al educației 

COM(2020)625 și Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, resetarea 

educației și formării pentru era digitală COM(2020)624. 

►2020 au fost adoptate de Comisia Europeană două inițiative:  

 o nouă comunicare privind realizarea Spațiului european al educației până în 

2025, care se stabilește calea de urmat către realizarea sa până în 2025; 

 un Plan de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), care propune un set de 

inițiative pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. 

► Ambele inițiative vor sta la baza celui de al treilea Summit european pentru educație, pe care 

Comisia Europeană îl va găzdui, online, în data de10 decembrie a.c., unde se vor reuni miniștrii și 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_673_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2017/COM_2017_673_RO_ACTE_f.pdf
https://epale.ec.europa.eu/ro/content/rezolutie-strategia-europeana-pentru-tineret-2019-2027
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3704
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_18_3704
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/early-language-learning_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_ro
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/42/recunoasterea-reciproca-a-diplomelor
https://anuleuropean.patrimoniu.gov.ro/
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_22_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_268_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2018/COM_2018_268_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/12/14-15/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_ro
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_ro
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://www.romania2019.eu/2019/01/11/prioritatile-ministerului-educatiei-nationale-in-perioada-presedintiei-romaniei-la-consiliul-uniunii-europene/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:ef0016
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
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principalele părți interesate pentru a discuta despre modalitățile prin care educația și formarea pot fi 

adaptate erei digitale. 

► De asemenea, utilizarea tehnologiilor digitale este crucială pentru atingerea obiectivelor 

stabilite prin Pactul ecologic european și pentru atingerea neutralității climatice până în 2050.  

 

2. Prezentarea comunicării 

►Comunicarea face parte din cele două inițiative care vor consolida contribuția 

educației și formării la redresarea UE în urma crizei provocate de coronavirus și vor 

sprijini construirea unei Europe ecologice și digitale.   

2.1. Obiectivul general 

► Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) prezintă viziunea Comisiei 

Europene pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa, un 

apel la acțiune pentru o cooperare europeană mai strânsă pentru:  

 a trage concluzii de pe urma crizei generată de COVID-19, pe parcursul căreia 

tehnologia a fost și este utilizată la un nivel maxim în domeniul educației și formării; 

 a adapta sistemele de educație și formare la era digitală. 

2.2. Obiectivele specifice 

► Principiile planului de acțiune urmăresc: 

 să asigure o educație digitală incluzivă și de înaltă calitate, cu respectarea datelor 

personale și a regulilor etice; 

 să transforme educația pentru era digitală, aceasta fiind o sarcină pentru întreaga 

societate; 

 să facă investiții adecvate în conectivitate, echipamente, capacitate organizațională și 

abilități; 

 să joace un rol-cheie al educației digitale pentru creșterea egalității și incluziunii; 

 să realizeze programe prin care să obțină competențe digitale esențiale pentru toate 

cadrele didactice indiferent de forma de învățământ; 

 liderii din educație să își aducă aportul; 

 să realizeze o alfabetizare digitală esențială pentru traiul în mediul virtual; 

 să obțină prin acțiunile sale abilități digitale de bază însușite de oricare cetățean, la 

orice vârstă; 

 să sprijine competitivitatea prin încuarajarea abilităților digitale avansate; 

 să realizeze o incluziune și calitate a educației europene, la orice nivel, printr-un 

conținut educațional de înaltă calitate, pentru a întării relevanța. 

2.3.Strategia pe termen lung 

► Prioritățile strategice pe termen lung: 

 promovarea dezvoltării unui ecosistem educațional digital de înaltă performanță; 

 dezvoltarea competențelor digitale pentru transformarea digitală. 

► Prioritățile strategice ale acestui Plan de acțiune vor răspunde la două aspecte-cheie 

interconectate ale educației digitale:  

 utilizarea unei game vaste și în creștere de tehnologii digitale (aplicații, platforme, 

software), pentru a îmbunătăți și pentru a extinde educația și formarea (învățarea 

online, la distanță și mixtă și utilizarea tehnologiei pentru a susține procesele de 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_RO.html
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12108-Climate-Law
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
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predare și de învățare);  

 necesitatea de a echipa toți cursanții cu competențe digitale (cunoștințe, aptitudini și 

atitudini) pentru a trăi, a munci, a învăța și a prospera într-o lume din ce în ce mai 

influențată de tehnologiile digitale.  

Abordarea acestor două aspecte ale educației digitale necesită politici și acțiuni, inclusiv 

infrastructură, strategie și conducere, competențe de predare, competențe de învățare, 

conținut, programe de învățământ, evaluare și cadre juridice naționale.  

►Statelor membre le revine responsabilitatea conținutului în ceea ce privește educația și 

organizarea sistemelor lor de educație și formare, iar acțiunea la nivelul UE poate contribui la 

dezvoltarea educației și formării de calitate și favorabile incluziunii, susținând cooperarea, 

schimbul de bune practici, cadrele juridice, cercetarea, recomandările și alte instrumente. 

►Pentru a consolida cooperarea și schimburile în domeniul educației digitale la nivelul UE 

Comisia Europeană va crea: 

 un Pol european pentru educația digitală, care va promova colaborarea și sinergiile 

dintre domeniile de politică relevante pentru educația digitală,  

 rețea de servicii naționale de consiliere și va consolida dialogul dintre părțile 

interesate din sectorul public și din cel privat. 

 

2.3. Prezentarea comunicării și a documentului de lucru al serviciilor Comisiei 

Europene  

► Comunicarea Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027) propune un set de 

inițiative pentru o educație digitală de înaltă calitate, incluzivă și accesibilă în Europa. Criza 

provocată de coronavirus a plasat învățarea la distanță în centrul practicilor educaționale, 

scoțând în evidență nevoia educației digitale, ca obiectiv strategic esențial pentru un proces 

de predare și de învățare de înaltă calitate. Se simte nevoia unei abordări strategice și pe 

termen mai lung în ceea ce privește educația și formarea digitală. 

►Eforturile de a controla epidemia de COVID-19 au condus la multe restricții și la o trecere 

forțată la modalități de urgență ale educației digitale. Aceste modalități de urgență au inclus 

adoptarea pe scară largă a învățării online și la distanță.  

► Sistemul de educație și formare din perioada de transformare digitală poate valorifica 

beneficiile și oportunitățile acesteia. Tehnologia digitală este un instrument puternic și 

antrenant pentru învățarea colaborativă și creativă, ajutând cursanții și cadrele didactice să 

acceseze, să creeze și să distribuie conținut digital, dincolo de locul în care se învață sau 

lucrează, oferind o foarte mare libertate în raport cu constrângerile locului și ale orarului. 

Există, totuși, riscul unui decalaj între mediul urban și cel rural, iar în acest caz se crează 

inegalități de șanse, care pot crea excluderea unor persoane care nu au cunoștințe, condiții 

spațiale sau fizice, ori dotări în ceea ce privește aparatura necesară. 

►Planul de acțiune poate beneficia de pe urma programului Erasmus+, a Fondului social 

european, a Fondului european de dezvoltare regională și a politicilor de specializare 

inteligentă, a Mecanismului pentru interconectarea Europei, a programului Europa digitală și 

a programului Orizont Europa. În plus, planul face parte din răspunsul UE la criza provocată 

de pandemia de COVID-19, de a orienta statele membre către prioritizarea finanțării pentru 

educație digitală în cadrul Planului de redresare, în care investițiile emblematice sunt 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=ro
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&langId=ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/info/publications/connecting-europe-facility-digital-europe-and-space-programmes_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/12/14/digital-europe-programme-informal-agreement-with-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/horizon-europe/
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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reprezentate de recalificare și perfecționare, precum și de stimularea conectivității, dar și în 

cadrul altor instrumente ale politicii de coeziune.  

► În documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene SWD(2020)209 sunt 

prezentate rezultatele și constatările consultărilor cu persoanele interesate pentru a informa și 

a colecta informații despre această inițiativă. Consultările (iunie - septembrie 2020) au 

implicat organizații din sectorul public și privat, organizații din domeniul educației și 

formării și o varietate largă de alte persoane interesate, inclusiv instituții de cercetare și 

societatea civilă. S-a constatat necesitatea unui forum pentru a face schimb de bune practici și 

experiențe la nivelul UE și s-a evidențiat necesitatea orientării și a sprijinului, atât pentru a 

răspunde la criza imediată, cât și pentru perioada de redresare. De asemenea, cei care au luat 

parte la consultări au fost de acord că necesitatea de a dezvolta competențele digitale a fost 

sporită de acuala criză. În acest sens au fost solicitate orientări practice la nivel european – în 

special pentru ministere și pentru instituțiile de educație și formare – cu privire la modalități 

de punere în aplicare a învățării la distanță, online și mixte în mod eficient, favorabil 

incluziunii.  

► În cadrul strategiei, în următorii ani, și după cum a fost anunțat în cadrul Agendei pentru 

competențe în Europa și al Comunicării privind Spațiul european al educației, noul plan de 

acțiune prezintă o viziune pentru îmbunătățirea alfabetizării digitale, a competențelor și a 

capacității digitale la toate nivelurile de educație și formare și pentru toate nivelurile de 

competențe digitale (de la nivel de bază la nivel avansat).  

► Planul va susține obiectivul Agendei pentru competențe și obiectivele propunerii de 

Recomandare a Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru 

competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, care pune un accent deosebit pe 

transformarea digitală în sectorul educației și formării profesionale. 

 

3. Poziții și lucrări ale instituțiilor UE și ale statelor membre 

►Bazându-se pe activitatea Parlamentului European, în special a Comisiei pentru cultură și 

educație (CULT), care a întocmit rapoarte relevante privind educația digitală, inteligența 

artificială, precum și alte aspecte conexe, a Consiliului UE privind urmările pandemiei în 

educație, Planul de acțiune vizează măsuri în materie de educație și formare digitală de 

înaltă calitate și favorabilă incluziunii, care vor necesita o combinație de acțiuni și politici 

pentru a fi eficente. Acesta acoperă următoarea perioadă de programare (2021-2027) și 

stabilește priorități și acțiuni corespunzătoare acolo unde UE poate aduce valoare adăugată.  

3.1. Instituții ale UE 

3.1.Parlamentul European  

►În contextul adoptării Planului de acțiune pentru educația digitală, la 24 februarie 2021, 

Comisia CULT a adoptat un proiect de raport din proprie inițiativă - 2020/2135(INI), pentru  

Definirea politicii privind educația digitală (raportor Victor Negrescu), în care se solicită 

Comisiei Europene să creeze o Universitate Europeană online, cu conținut educațional 

accesibil la distanță în întreaga Europă și o nouă inițiativă privind inteligența artificială și 

robotica în educație. Recomandările accentuează importanța acordării unei atenții deosebite 

competențelor digitale ale adulților cu nivel scăzut de calificare, persoanelor cu dizabilități, 

celor din grupurile vulnerabile și celor în vârstă. Raportorul subliniază decalajul digital 

persistent din UE, arătându-se că în unele state membre UE, cum ar fi România, eforturile de 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/SWD_2020_209_EN_DOCUMENTDETRAVAIL_f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0051_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0051_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/coronavirus/timeline/
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/ro/agenda/202102/CULT?meeting=CULT-2021-0224_1&session=02-24-10-00
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CULT/PR/2021/02-24/1215130RO.pdf
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a asigura accesul la o educație digitală de calitate au eșuat1. Votul în în plenul Parlamentului 

European este programat pentru 24 martie 2021. 

3.1.2. Consiliul UE 

► Concluziile Consiliului UE, din iunie 2020, privind combaterea crizei provocate de 

COVID-19 în educație și formare, în care sunt recunoscute provocările generate în cadrul 

sistemelor de educație și formare, precum și răspunsurile imediate ale statelor membre. 

Statele membre au fost invitate să examineze posibilitățile de inovare și de a accelera 

transformarea digitală, precum și de a dezvolta în continuare abilitățile și competențele 

digitale ale cadrelor didactice și ale formatorilor. De asemenea, schimbul de informații, de 

experiență și de bune practici cu privire la modul optim în care sistemele de educație și 

formare se pot adapta la situație, în funcție de evoluțiile ulterioare legate de criza cauzată de 

pandemia de COVID-19, trebuie să continue. 

►În videoconferința miniștrilor educației, din noiembrie 2020, s-au dezbătut obiectivele și 

prioritățile cooperării în domeniul educației și formării între statele membre în vederea 

realizării unui spațiu european al educației până în 2025, inițiativă care vine la pachet cu 

planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027. 

 

3.1.3. Comitetul Regiunilor  

►La 25 noiembrie 2020 a avut loc ședința Comisiei pentru politica socială, educație, 

ocuparea forței de muncă, cercetare și cultură din cadrul CoR,  care a luat în discuție Planul 

de acțiune pentru educația digitală 2021-2027, în contextul adoptării Planului de acțiune 

comun și a Planului de lucru al Platformei de schimb de cunoștințe, considerate a fi 

elementele de bază ale strategiei europene privind cunoașterea și îmbunătățirea vieții 

cetățenilor. În domeniul educației și culturii, CoR și Comisia Europeană își unesc forțele 

pentru a stimula cercetarea și inovarea la nivel local și regional. Astfel, se angajează să 

cartografieze inegalitățile în materie de educație, în special în ceea ce privește accesul la e-

învățare. Planul prevede o implicare puternică a orașelor și regiunilor în Coaliția pentru 

educație și climă, care are ca obiectiv promovarea educației pentru durabilitatea mediului, 

precum și în punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru educația digitală, actualizat.  

►Documentul a fost examinat de Consiliul federal austriac, Bundestagul și Bundesratul 

german, Camera Lorzilor din Marea Britanie, Camera Deputaților din Cehia, urmând a fi 

examinat și de Parlamentul danez, Parlamentul lituanian, Seimul polonez, Senatul și Camera 

Deputaților din România, Consiliul Național al Republicii Slovacia, Parlamentul suedez (cf. 

IPEX). 

 3.1.4. Curtea de Conturi Europeană  

►La data de 23 februarie 2021, printr-un comunicat de presă, se face public un document de 

analiză ( nr. 02/2021 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Acțiuni ale UE vizând creșterea 

nivelului competențelor digitale de bază”), realizat ca urmare a faptului că pandemia de 

COVID-19 a evidențiat și mai mult importanța competențelor digitale de bază pentru 

                                                           
1 În România peste 30% dintre elevi nu au mai avut acces la educație timp de mai multe luni. De asemenea, pe 

baza rezultatelor unui studiu din aprilie 2020, se indică faptul că, în RO, aproape 1 milion de copii, reprezentând 

32% dintre elevi, nu au avut acces la educație timp de mai multe luni din cauza accesului redus la infrastructura 

de bază. În plus, este menționată proiectarea primei tablete pedagogice din România. În document se arată că cel 

puțin 10% din finanțarea Mecanismului de redresare și reziliență trebuie alocată pentru a răspunde nevoilor 

actuale în materie de educație și de competențe, iar statele membre UE ar trebui să crească finanțarea pentru 

educație. 

https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2020/06/17/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2020/11/30/education/
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/cor-ec-boost-research-and-innovation-.aspx
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/SEDEC/Action_Plan_EC_CoR_November_2020.pdf
https://cor.europa.eu/en/events/Documents/SEDEC/Action_Plan_EC_CoR_November_2020.pdf
https://memportal.cor.europa.eu/Handlers/ViewDoc.ashx?doc=COR-2020-04836-00-02-TCD-TRA-ro.docx
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/education-climate-coalition_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/education-climate-coalition_ro
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20200624.do
https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS2102_23/INRW_Digital_skills_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_02/RW_Digital_skills_RO.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/RW21_02/RW_Digital_skills_RO.pdf
https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-online_studiu-national_aprilie-2020.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_RO.html
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cetățeni. Dna Iliana Ivanova, membru al Curții, a observat că „adulții care au un nivel mai 

ridicat de competențe digitale găsesc mai ușor locuri de muncă, câștigă mai mult decât colegii 

lor mai puțin calificați”. Analiza arată că UE a recunoscut de mult timp importanța 

competențelor digitale de bază  pentru toți cetățenii, dar mai sunt încă multe de făcut.  

 

4. Aspecte privind poziția autorităților române  

► Ministerul educațieie și cercetării din România a organizat o serie de dezbateri pentru 

Strategia privind digitalizarea educației din România - Document în consultare publică în 

perioada 18 decembrie 2020 – 15 februarie 2021. 

5. Resurse utile  

 Fișă informare - Spațiul european al educației 

 Fișă de informare - Planul de acțiune pentru educația digitală 

Carmen Denisa Ion 

10 martie 2021 

https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_ro
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro

