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 La Parlamentul European este sesizată pentru raport Comisia pentru cultură și educație 

(CULT) - raportor dl. ZVER Milan. Este solicitat aviz de la Comisia pentru dezvoltare 

(DEVE), de la Comisia pentru buget (BUDG) - raportor dl.  Arthuis Jean, de la 

Comisia pentru muncă și afaceri sociale (EMPL) - raportor dl. PAVEL Emilian. și de 

la Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), care a decis să se desesizeze. 

A se vedea şi fişa tehnică a „OEIL” 

 Este obligatoriu avizul Comitetului Economic și Social European și avizul Comitetului 

European al Regiunilor 

 La 14. 06. 2018 – propunerea Comisiei a fost anunțată în Parlament - prima lectură / 

lectură unică 

 

I. CONTEXT  

Comisia Europeană continuă programul Uniunii Europene „ERASMUS” care se 

adresează dezvoltării competențelor tinerilor și a capacității  acestora de inserție profesională 

pe piața muncii.  

Parlamentul European a subliniat în rezoluția din 14 septembrie 2017 referitoare la 

„viitorul programului Erasmus+”  faptul că următorul program ar trebui să se orienteze către 

toți tinerii și să fie susținut printr-un buget care să permită valorificarea întregului potențial. 

În cadrul Summit-ului social de la Göteborg din 17 noiembrie 2017, Parlamentul 

European, Consiliul și Comisia Europeană au decis adoptarea Pilonului european al 

drepturilor sociale. Acesta semnalează, ca prim principiu, că orice persoană are dreptul la 

educație, formare profesională și învățare pe tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52018PC0367&qid=1531378950709
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96933.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124773.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/129256.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0191(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0359+0+DOC+XML+V0//RO
https://ec.europa.eu/commission/publications/concluding-report-social-summit-fair-jobs-and-growth_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_ro
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înaltă calitate, pentru a dobândi și menține competențe care să îi permită să participe pe deplin 

în societate și să gestioneze tranzițiile pe piața forței de muncă. 

În concluziile din 14 decembrie 2017 ale Consiliului European a fost subliniată 

importanța pe care o are dimensiunea socială, educațională și culturală a politicilor Uniunii în 

conturarea  unui  viitor comun, iar statele membre, Consiliul și Comisia au fost invitate să 

facă eforturi, în baza competențelor care le revin, pentru a intensifica mobilitatea și 

schimburile, inclusiv în cadrul unui program consolidat substanțial și extins, favorabil 

incluziunii. 

În comunicarea din 14 februarie 2018, intitulată „Un nou cadru financiar multianual, 

modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după 

anul 2020” [COM(2018)98], Comisia a pus accentul pe faptul că bugetul Uniunii va trebui să 

contribuie la onorarea angajamentelor pe care și le-au asumat liderii UE, inclusiv prin punerea 

în aplicare integrală a Pilonului european al drepturilor sociale și prin sprijinirea tinerilor și a 

mobilității cetățenilor europeni.  

În comunicarea adoptată la 2 mai 2018, intitulată „Un buget modern pentru o Uniune 

care protejează, capacitează și apără – cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-

2027” [COM(2018)321], Comisia a propus dublarea finanțării programului Erasmus+, 

respectiv suma de 30 de miliarde euro în cursul perioadei 2021-2027 și 700 de milioane euro 

pentru inițiativa „DiscoverEU”, care le va oferi tinerilor posibilitatea de a descoperi alte țări 

din UE. 

Corelativ, Comisia Europeană a prezentat, în Comunicarea „Consolidarea identității 

europene prin educație și cultură” din 14 noiembrie 2017 COM(2017)673,
1
viziunea sa 

privind crearea, până în 2025, a unui Spațiu european al educației. Pentru îndeplinirea acestui 

obiectiv, programul va fi corelat cu noile instrumente ale UE, care vor avea incidență în 

domeniu, respectiv instrumentele de cooperare externă - Instrumentul de vecinătate, 

dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) COM(2018)460 și Instrumentul de asistență 

pentru preaderare (IPA III) COM(2018)465, Fondul pentru azil și migrație, viitorul program 

Europa creativă COM(2018) 366, cu noua Agendă pentru cultură COM(2018)267, cu 

Programul Orizont Europa ș.a. 

 

II. DESCRIEREA PROPUNERII  

Programul „Erasmus” este unul dintre instrumentele de finanțare prevăzute și propuse 

în cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027, care sprijină mobilitatea de studiu, 

cooperarea și dezvoltarea de politici inovatoare în domeniile educației, formării, tineretului și 

sportului. Potrivit CFM, se va aloca programului „Erasmus” suma de 30.000.000.000 euro 

pentru realizarea obiectivelor avute în vedere. Propunerea privind programul Erasmus este 

parte a capitolului propunerii de buget pe termen lung al UE, prezentat de Comisia Europeană 

la 2 mai 2018, cu titlul „Investiții în capitalul uman.”
2
 

Noul program Erasmus integrează conținutul  a șapte programe anterioare și oferă atât 

oportunități pentru studenți, cât și  pentru o varietate de persoane și organizații: 

 pentru persoane: de toate vârstele, ajutându-i să își dezvolte și să își împărtășească 

cunoștințele și experiența în cadrul unor instituții și organizații din țări diferite; 

 pentru organizații:  inclusiv universități, furnizori de educație și formare, grupuri de 

reflecție, organizații de cercetare și întreprinderi private. 

                                                 
1 A se vedea și fișa de informare a DUE. 
2 În acest sens, a se vedea și „Politici și orientări europene, Sinteza activităților europene din săptămâna 28 mai – 

3 iunie 2018”, DUE, p. 6 și urm. 

http://www.consilium.europa.eu/media/32223/14-final-conclusions-rev1-ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531388916629&uri=CELEX:52018DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531388916629&uri=CELEX:52018DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531388916629&uri=CELEX:52018DC0098
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531389084428&uri=CELEX:52018DC0321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531389084428&uri=CELEX:52018DC0321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1531389084428&uri=CELEX:52018DC0321
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-language-learning_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/leaders-working-lunch-language-learning_ro.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-460-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-460-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-465-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/RO/COM-2018-465-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-proposals-migration-border-management-may2018_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0366&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0366&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0267&from=DE
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4123_ro.htm
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/fi_2365.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/szs_2493.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/afeur/2018/szs_2493.pdf
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Propunerea Comisiei Europene privind viitorul programului „Erasmus +” are ca temei juridic 

art. 165 coroborat cu art. 166 TFUE, care conferă Uniunii o competență de sprijin  cu scopul 

de a contribui la dezvoltarea unei educații de calitate, la implementarea unei politici privind 

formarea profesională și a unei politici în domeniul tineretului, precum și la promovarea 

obiectivelor sportului european.  

În special, programul va sprijini: 

(a) dezvoltarea școlilor și excelența în materie de predare;  

(b) procesul de la Copenhaga privind educația și formarea profesională;  

(c) agenda reînnoită a UE pentru învățământul superior și procesul de la Bologna;  

(d) agenda reînnoită a UE pentru învățarea în rândul adulților;  

(e) strategia reînnoită a UE privind tineretul;  

(f) planul de lucru al UE în domeniul sportului.  

Umătorul program Erasmus va avea un buget majorat de 30 de miliarde de euro pentru 

perioada 2021 – 2027: 

 25,9 miliarde de euro pentru educație și formare; 

 3,1 miliarde de euro pentru tineret; 

 550 milioane de euro pentru sport. 

Programul se concentrează pe trei domenii de politică - educație și formare, tineret și 

sport, care se realizează, fiecare în parte, prin trei acțiuni-cheie: „mobilitate de studiu” 

(acțiunea-cheie 1), „cooperarea între organizații și instituții” (acțiuneacheie 2) și „sprijin 

pentru elaborarea de politici și pentru cooperare” (acțiunea-cheie 3)
3
. La program vor putea participa 

țări terțe alături de statele membre, dacă îndeplinesc condițiile impuse, respectiv obligația de a 

înființa o agenție națională, cât și organizații sau persoane din alte țări terțe, care pot să 

participe la unele dintre acțiunile sprijinite de program. Nu în ultimul rând, inițiativa 

DiscoverEU, inclusă în noul program Erasmus, va oferi tinerilor oportunitatea de a descoperi 

patrimoniul cultural și diversitatea Europei. În cazul în care Parlamentul European și 

Consiliul convin asupra propunerii, se așteaptă ca alte 1,5 milioane de tineri în vârstă de peste 

18 ani să poată călători între 2021 și 2027, grație unui buget de 700 de milioane euro alocat pe 

parcursul noii perioade financiare. 

Conform art. 6 din TFUE, Uniunea nu poate să intervină decât pentru a sprijini, a 

coordona sau a completa acțiunea țărilor UE în domeniul educației, formării profesionale, 

tineretului și sportulului. În acest sens, actele UE obligatorii, din punct de vedere juridic, 

trebuie să nu necesite armonizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale 

statelor membre ale UE. Conform propunerii Comisiei, în sarcina statelor membre rămâne 

responsabilitatea de a stabili conținutul și organizarea propriilor politici. Pe de altă parte, 

programul se va concentra pe stimularea mobilității transnaționale și internaționale și a 

proiectelor de cooperare și va sprijini dezvoltarea politicilor care au o dimensiune europeană. 

Având în vedere caracterul instituțional și transnațional al programului, Comisia Europeană 

susține că numai prin intervenția legislativă centralizată a Uniunii Europene – printr-o 

propunere de regulament – se  pot realiza adecvat și satisfăcător obiectivele enunțate. 

Programul Erasmus se desfășoară într-o acoperire geografică amplă prin mobilitatea de 

studiu, pe care o promovează, prin activitățile de cooperare finanțate ș.a. Noua propunere de 

regulament urmărește continuitatea programelor care vizează toate sectoarele educației și 

formării - școli și formare profesională, învățământ superior și educația adulților - în sensul de 

a consolida acțiunile care și-au dovedit eficiența, de a mări impactul, volumul activităților de 

                                                 
3 A se vedea SWD (2018) 276.  

https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://www.parlament.gv.at/PAKT/EU/XXVI/EU/02/38/EU_23853/imfname_10814099.pdf
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mobilitate de studiu și al activităților de cooperare în sectoarele care prezintă cel mai ridicat 

nivel de performanță, de a promova utilizarea unor formate noi și flexibile pentru a extinde 

raza de acțiune a programului, de a introduce acțiuni noi pentru a aborda noile provocări și 

priorități politice. Propunerile Comisiei vor fi integrate în arhitectura programelor existente și 

vor utiliza mecanismele de funcționare actuale pentru a asigura un maximum de continuitate 

și stabilitate în raport cu programul anterior.   

 

III. Poziţia altor instituţii ale Uniunii Europene/ a altor organisme europene sau 

internaţionale/ a statelor membre 

 

 Parlamentul European  

 În cadrul Comisiei pentru cultură și educație (CULT) a Parlamentului European sunt 

organizate constant dezbateri şi analize cu privire la subiectul educație și formare. Rezultatele 

acestor lucrări se concretizează în rapoarte sau analize aprofundate. Un astfel de raport este 

cel din iunie 2018 ,,Erasmus+: Towards a new Programme Generation”, care sesizează 

următoarele: 

 este nevoie de o mai mare cooperare intersectorială, atât la nivelul UE, cât și la nivelul 

părților interesate din statele membre; clarificarea termenului de ,,proiecte 

intersectoriale”; 

 simplificarea acțiunii-cheie 2 a diminuat identitatea tipurilor de acțiuni, deoarece nu mai 

este clar care sunt parteneriatele strategice (inovare, schimb de experiență etc.); 

 nu a redus povara administrativă pentru beneficiari și agențiile naționale care gestionează 

programul, în special la un nivel descentralizat.  

 

 În Rezoluţia Parlamentului European din 14 septembrie 2017 referitoare la viitorul 

Programului Erasmus+ (2017/2740(RSP)) se arată următoarele: 

 succesorul programului  Erasmus+  ar trebui să se concentreze, în special, pe învățarea 

de-a lungul vieții și mobilitate și să acopere educația formală, non-formală și informală 

pentru a sprijini dezvoltarea aptitudinilor și a competențelor-cheie privind împlinirea pe 

plan personal, social și profesional, precum și pentru a promova valorile democratice, 

coeziunea socială, cetățenia activă, integrarea migranților și a refugiaților și asigurarea 

unui dialog intercultural amplu; 

 reînnoirea cadrului de cooperare europeană în domeniul tineretului reprezintă o ocazie 

ideală pentru a alinia prioritățile programului care va succeda Erasmus+ cu noua 

Strategie UE pentru tineret și cu alte programe finanțate de UE; 

 negocierile privind Brexit-ul ar trebui să ducă la un acord satisfăcător pentru ambele părți 

privind statutul studenților și profesorilor UE care participă la programele de mobilitate 

Erasmus+ în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și viceversa; 

 încurajează utilizarea fondurilor regionale și sociale pentru a crește contribuția financiară 

a statelor membre la granturile de mobilitate Erasmus+. 

 

 Consiliul Uniunii Europene 
 

În cadrul reuniunii Consiliului educație, tineret, cultură și sport din 22-23 mai 2018 s-a 

reiterat faptul că toți cetățenii UE au dreptul la educație, formare profesională și învățare pe 

tot parcursul vieții favorabile incluziunii și de calitate pentru a dobândi și a menține 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/cult/home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617482/IPOL_STU(2018)617482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0359+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0359+0+DOC+XML+V0//RO
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2740(RSP)
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2018/05/22-23/
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competențe care le permit să participe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile 

pe piața forței de muncă. În acest sens, au fost adoptate următoarele documente
4
: 

- Concluziile Consiliului privind trecerea la o viziune a unui Spațiu european al educației; 

- Concluziile Consiliului privind rolul tinerilor în construirea unei societăți sigure, 

armonioase și caracterizate de coeziune în Europa; 

- Concluziile Consiliului privind rolul tineretului în abordarea provocărilor demografice 

din cadrul Uniunii Europene; 

- Concluziile Consiliului privind necesitatea de a scoate în evidență patrimoniul cultural 

în toate politicile din UE; 

- Concluziile Consiliului privind promovarea valorilor comune ale UE prin intermediul 

sportului; 

- Recomandarea privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 

- Recomandarea Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile 

incluziunii și a dimensiunii europene a predării. 

Miniștrii educației au desfășurat o dezbatere de orientare privind evaluarea la 

jumătatea perioadei a programului Erasmus+ și privind orientările viitoare pentru perioada 

post  2020 în cadrul reuniunii Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport din 15 februarie 

2018. Printre măsurile asupra cărora s-au concentrat se numără: 

 încurajarea unei participări mai ample, de exemplu a regiunilor periferice și a regiunilor 

mai puțin avansate din punct de vedere socio-economic, precum și a unei game mai largi 

de participanți; 

 contribuția la consolidarea capacității de inovare a Europei prin atragerea de talente și de 

creativitate. 

Printre prioritățile Consiliului educație, tineret, cultură și sport pe durata președinției 

austriece se numără și viitorul cooperării la nivelul UE în domeniul educației, respectiv 

crearea unui Spațiu european al educației până în 2025. Președinția austriacă va începe 

negocierile cu Consiliul și va depune eforturi în vederea obținerii unui acord cu privire la 

elementele cele mai importante ale programului Erasmus+. Acest program este esențial 

pentru cooperarea strategică în domeniul educației și pentru mobilitatea studenților și a 

cadrelor didactice, precum și pentru proiectele de cooperare.  

 

 Consiliul European 

În cadrul reuniunii Consiliului European din 14 decembrie 2017, șefii de stat europeni 

au făcut apel la statele membre, la Consiliu și la Comisie să „intensifice mobilitatea și 

schimburile, inclusiv printr-un program Erasmus+ consolidat în mod substanțial, extins și 

favorabil incluziunii”. 

La Göteborg, la 17 noiembrie 2017, Donald Tusk a condus prima dezbatere aferentă 

Agendei liderilor, obiectivul constituindu-l intensificarea eforturilor UE în domeniul educației 

și culturii. În urma acestei dezbateri, Consiliul European din decembrie 2017 a adoptat 

concluzii privind educația și cultura; ulterior, au fost stabilite priorități, precum intensificarea 

schimburilor Erasmus și consolidarea studiilor lingvistice. 

 

 

 

                                                 
4 Pentru mai multe detalii, a se vedea  „Politici și orientări europene, Sinteza activităților europene din săptămâna 

21-27 mai 2018, DUE, p. 16 și urm. 

http://www.consilium.europa.eu/register/en/content/out?typ=SET&i=ADV&RESULTSET=1&DOC_TITLE=&CONTENTS=&DOC_ID=8701%2F18&DOS_INTERINST=&DOC_SUBJECT=&DOC_SUBTYPE=&DOC_DATE=&document_date_from_date=&document_date_from_date_submit=&document_date_to_date=&document_date_to_date_submit=&MEET_DATE=&meeting_date_from_date=&meeting_date_from_date_submit=&meeting_date_to_date=&meeting_date_to_date_submit=&DOC_LANCD=EN&ROWSPP=25&NRROWS=500&ORDERBY=DOC_DATE+DESC
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7834-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7834-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8301-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8301-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8544-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8544-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8032-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8032-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8299-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8015-2018-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8015-2018-INIT/en/pdf
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2018/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/eycs/2018/02/15/
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/eycs/
http://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/configurations/eycs/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/12/14-15/
http://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/european-council/2017/11/17/
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 Poziția Parlamentului Spaniei 

În raportul 34/2018 din 11 iulie 2018 al Parlamentului spaniol (Las Cortes Generales) se 

arată că propunerea respectă principiul subsidiarității deoarece obiectivele inițiativei depășesc 

interesul și beneficiul exclusiv al statelor membre. De asemenea, se arată că obiectivele 

propunerii nu pot fi realizate de către statele membre la nivel național deoarece propunerea 

are un caracter transnațional și internațional.  

 

IV.  România 

 

 Programul Erasmus+ este gestionat, în România, prin Agenția Națională pentru 

programe comunitare în domeniul educației și formării profesionale (ANPCDEFP). 

 Bugetul total Erasmus+ pentru România în 2018 este 78.330.936 euro. În funcţie de 

tipurile de proiecte, bugetul este distribuit în felul următor: 

 56.510.550 euro pentru proiecte de mobilitate (acțiunea-cheie 1); 

 21.543.095 euro pentru proiecte de parteneriat strategic (acțiunea-cheie 2); 

 277.291 euro proiecte de dialog structurat pentru tineret (acțiunea-cheie 3). 

 

 

 

 

Ioana Cristina Vida  

 18 iulie 2018 
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