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La Parlamentul European, comisia sesizată pentru raport este Comisia pentru industrie, 

cercetare și energie (ITRE). Comisiile sesizate pentru aviz sunt: Comisia pentru afaceri 

economice și monetare (ECON), Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen 

(FEMM), Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranța alimentară (ENVI), Comisia 

pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO), Comisia pentru transport și turism 

(TRAN), Comisia pentru dezvoltare regională (REGI), Comisia pentru cultură și educație 

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

 

1. Context 

La 16 septembrie 2020, prin discursul său din Parlamentul European referitor la 

Starea Uniunii,  președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat 

necesitatea unui nou proiect cultural care să facă din UE un lider al economiei circulare. 

Inițiativa Noul Bauhaus European a fost lansată la 14 octombrie 2020, eșalonând pe 

doi ani cele trei etape de desfășurare.  

Prima etapă a presupus lansarea unei platforme de dialog, în vederea prezentării unor 

realizări inovatoare și, implicit, a conturării unor idei ce ar putea defini Noul Bauhaus 

European. În cadrul acestei etape, Comisia Europeană a selectat organizațiile partenere ale 

proiectului, care au fost recompensate prin intermediul Premiului Noul Bauhaus European, a 

cărui primă ediție a fost lansată în aprilie 2021.  

În a doua etapă a fost lansat, în septembrie 2021, un concurs de proiecte, în urma 

căruia vor fi selectate cinci proiecte ce propun soluții noi, sustenabile și favorabile 

incluziunii. Acestea vor fi finanțate din programe europene și fonduri structurale.  

Ultima etapă, începând din ianuarie 2023, va consta în promovarea rezultatelor 

obținute și multiplicarea exemplelor de bune practici, prin finanțarea unor noi proiecte 

similare și facilitarea schimbului de expertiză în materie. 

În februarie 2021, Comisia Europeană a lansat un spațiu multidisciplinar în urma 

căruia cetățenii europeni să aibă acces la artă, cultură, știință și tehnologie, bucurându-se de 

incluziunea socială și contribuind la îndeplinirea obiectivelor Pactului ecologic european. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_573_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/itre/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/econ/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/envi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/imco/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/tran/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/regi/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
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Domeniul construcțiilor e primul vizat, deoarece clădirile generează în jur de 40% din 

emisiile de carbon.  

Acest proiect vine în completarea altor inițiative ale Comisiei Europene, pentru a 

creiona un model economic care să funcționeze printr-o economie circulară alimentată cu 

energie din surse regenerabile, dar care să devină și un model cultural durabil pentru Uniunea 

Europeană.  

Inițiativa Noul Bauhaus European se poate realiza, în mare parte, prin apeluri de 

proiecte. Aria instrumentelor financiare mobilizate este vastă: programele Orizont Europa,  

Erasmus +, Piața Unică, Europa digitală, LIFE, Europa Creativă, Corpul European de 

Solidaritate. Statele membre ale UE sunt, de asemenea, invitate să utilizeze fondurile din 

cadrul politicii de coeziune și să includă arhitectura durabilă și sustenabilă în cadrul 

planurilor naționale de redresare și reziliență. 

Prima etapă de proiectare a inițiativei a fost lansată în ianuarie 2021 - faza de co-

proiectare a Noului Bauhaus european - pentru a identifica și a reflecta asupra soluțiilor 

estetice, durabile și favorabile incluziunii pentru spațiile de locuit și pentru a contribui la 

realizarea Pactului verde european.  

Ulterior, Comisia Europeană a propus un concurs - Premiile „Noul Bauhaus European 

– ediția 2021”-, cu scopul de a încuraja participarea cetățenilor europeni la transformarea 

verde și digitală și la identificarea modalităților prin care se poate îmbunătăți calitatea vieții
1
.  

Noul Bauhaus European se dezvoltă în jurul unei comunități tot mai numeroase, atât 

printr-un apelul adresat partenerilor oficiali, cât și prin organizarea unei mese rotunde la nivel 

înalt, care să sprijine contribuțiile participanților. De asemenea, Comisia va institui 

un laborator al Noului Bauhaus european: un „grup de reflecție și de lucru” menit să co-

creeze, să realizeze prototipuri și să testeze noi instrumente, soluții și recomandări de 

politică.  

Pentru a încuraja schimbul de progrese și rezultate, dar și implicarea cetățenilor, 

Comisia va organiza Festivalul Noului Bauhaus European, prima ediție având loc la 

Bruxelles în primăvara anului 2022. 

 

2. Prezentarea comunicării 

2.1. Obiectivul general 

Comunicarea își propune crearea unor spații accesibile și incluzive, în care dialogul dintre 

diferite culturi, discipline, genuri și generații să susțină o economie incluzivă, identificarea 

unor soluții durabile, care să creeze un echilibru între zonele construite și ecosistemele 

planetei, prin reconstituirea resurselor și protejarea biodiversității. 

2.2. Obiectivele specifice  

Comunicarea urmărește crearea unor rețele de cooperare transfrontalieră pentru 

dezvoltarea proiectelor menite să accelereze tranziția digitală și ecologică; finanțarea 

acțiunilor de mobilitate educațională și voluntariat derulate de tineri; sprijinirea școlilor, 

                                                 
1
 Rolul acestor premii este de a recunoaște exemplelor și conceptelor care ilustrează caracterul estetic, durabil și 

incluziv al locurilor care există deja în Uniunea Europeană. La concurs au fost înscrise aproximativ 2000 de 

aplicații din întreaga UE și din afara ei. Comisia Europeană a stabilit că există 10 categorii de premii, fiecare 

având două componente: Premiile Noul Bauhaus European pentru exemplele/proiectele existente finalizate și 

Staruri în devenire ale noului Bauhaus european pentru conceptele sau ideile prezentate de tinere talente cu 

vârsta de cel mult 30 ani. Câștigătorii au fost anunțați în aprilie 2021. 

 

 

https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en
https://europa.eu/new-european-bauhaus/partners-0/partners_ro
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/high-level-roundtable_ro
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/high-level-roundtable_ro
https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_en
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universităților și bibliotecilor în susținerea acțiunilor de conștientizare a schimbărilor 

climatice și de promovare a standardelor de calitate în arhitectură; facilitarea inovării în 

cadrul industriilor culturale și creative. 

2.3.  Prezentarea propriu-zisă 

Comunicarea prezintă patru orientări principale pentru Noul Bauhaus European:  

1. creșterea gradului de conștientizare și a disponibilității de a aborda schimbările 

climatice (atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea) și de a reduce expunerea 

la poluare; 

2. încurajarea solidarității între generații, dezvoltarea legăturilor dintre educație și arte 

în mediile locale și îmbunătățirea spațiilor comune și a locurilor de întâlnire; 

3. abordarea incluzivă prin dezvoltarea teritorială care să evite segregarea spațială a 

grupurilor sociale, pentru a crea un sentiment de apartenență, inclusiv asigurarea accesului la 

conectivitatea digitală pentru toți cetățeni; 

4. promovarea gândirii pe termen lung a ciclului de viață în ecosistemul industrial 

pentru a combate utilizarea nedurabilă a resurselor și a deșeurilor, inclusiv în ceea ce privește 

utilizările pentru clădiri sau infrastructuri învechite. 

Pentru implementarea Noului Bauhaus European, instituțiile UE propun crearea unui 

cadru favorizant integrat cu obiectivele de dezvoltare durabilă și cu alte politici și inițiative 

ale UE, care să fie realizat cu ajutorul instrumentelor de politici și de finanțare de care UE 

dispune deja. Cu titlu de exemplu, menționăm: 

a) Abordarea de tipul „proiectare universală” pentru a elimina barierele de 

accesibilitate din mediul construit și virtual și din calea bunurilor și serviciilor, care să 

includă atât marile centre urbane, cât și zone rurale, orașe în declin, zone urbane degradate și 

zone dezindustrializate; este vorba despre dezvoltarea teritorială care să evite segregarea 

spațială a grupurilor sociale. În acest sens, Comisia Europeană: 

 

 va lansa cereri de propuneri, începând din septembrie 2021, pentru a selecta proiecte-

pilot emblematice pentru Noul Bauhaus European, inclusiv în cadrul programului 

Orizont Europa referitoare districtele cu locuințele sociale, accesibile și durabile; 

 va sprijini în 2022 și ulterior, proiecte-pilot suplimentare prin Strategia Comisiei privind 

construcțiile, prin misiunile din cadrul programului Orizont Europa; 

 va introduce un instrument financiar dedicat dezvoltării urbane care să mobilizeze 

investițiile UE și private pentru a sprijini proiectele din cadrul Noului Bauhaus European 

în statele membre;  

 va propune includerea Noului Bauhaus European în strategiile statelor membre de 

dezvoltare socioeconomică și teritorială, inclusiv în politica de coeziune pentru perioada 

2021-2027, ca parte a acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale relevante. 

 

b) Transformarea mediului pentru a deveni favorabil inovării prin dezvoltarea 

capacității ecosistemelor industriale (de la construcții la stilul de viață și industriile creative, 

de la materiale la modele de afaceri, de la mediul digital la agricultură) de a oferi soluții 

adaptate și accesibile. În acest sens, Comisia Europeană: 

  va propune, până în 2022, traiectorii de tranziție către (i) un ecosistem de construcții 

verde, digital și rezilient prin intermediul Forumului la nivel înalt privind construcțiile, 

(ii) un ecosistem ecologic, digital și rezilient al economiei de proximitate și al economiei 

sociale, pentru a completa Planul de acțiune al UE privind economia socială și (iii) un 

ecosistem verde, digital și rezilient al industriei textile, pentru a completa Strategia UE 

pentru industria textilă; 
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 va promova inovarea transdisciplinară pentru durabilitate, incluziune și bunăstare în 

rândul sectoarelor culturale și creative în cadrul programului „Europa creativă”; 

 va propune teme și priorități în cadrul programelor de lucru „Europa digitală”; 

 va integra Noul Bauhaus European printre prioritățile programului LIFE pentru a 

sprijini, în special, proiectele care promovează circularitatea, reducerea la zero a poluării 

și biodiversitatea. 

 

 De asemenea, Comisia Europeană va mobiliza:  

 programul Orizont Europa pentru a sprijini Noul Bauhaus European prin intermediul 

cercetării și inovării; 

  capacitățile Institutului European de Inovare și Tehnologie și ale Consiliului European 

pentru Inovare în vederea abordării principalelor provocări în materie de inovare care 

vor rezulta din proiectele de transformare de pe teren;  

 Programul privind piața unică și pilonul COSME din cadrul acestuia pentru a sprijini 

parteneriatele de afaceri în sectorul stilului de viață (modă, design, mobilier etc.) pentru 

a sprijini parteneriatele privind economia socială și pactele verzi locale;  

 centrele de inovare digitală din sectoarele relevante pentru a dezvolta medii și experiențe 

reale și virtuale care utilizează tehnologii digitale profunde;  

 

c) Abordarea durabilității în domeniul tineretului și al educației, inclusiv cu privire 

la învățământul superior. În acest domeniu, Comisia Europeană va propune: 

 includerea, în cadrul Erasmus+, a unei priorități specifice privind Noul Bauhaus 

European în cererea de alianțe pentru inovare din 2022, care să vizeze atât învățământul 

superior, cât și sectoarele educației și formării profesionale; 

 sprijinirea parteneriatelor transnaționale pentru organizațiile de tineret prin proiectele 

de tipul „Tineretul european împreună” Erasmus+  

 sprijinirea rezidențelor „artiștilor” și a altor tipuri de activități culturale localizate în 

spațiile identificate sau etichetate de Noul Bauhaus European prin intermediul programului 

„Europa creativă”; 

  corelarea tema anuală a acțiunii DiscoverEU 2022 cu Noul Bauhaus European. 

Comunicarea este însoțită de 3 anexe: 

 Anexa 1este un raport care sintetizează principalele constatări ale etapei de co-

proiectare; 

 Anexa 2 prezintă necesitatea unui efort colectiv în ceea ce privește 

dimensiunea financiară a implementării noului Bauhaus european.  

 Anexa 3 prezintă politicile UE care urmăresc obiective strategice și puncte de 

referință în diferitele dimensiuni ale Noului Bauhaus European. 

 

3. Poziții ale instituțiilor UE  

3. 1. Instituții ale UE 

3.1.1. Consiliul Uniunii Europene 

În marja reuniunii Consiliului Competitivitate (cercetare), miniștrii au discutat despre 

contribuția cercetării și inovării la noua inițiativă europeană Bauhaus și sinergiile acesteia cu 

misiunile Orizont Europa (cf. comunicatului de presă). 

3.1.2. Parlamentul European 

Comisia pentru cultură și educație (CULT) și Comisia pentru industrie, cercetare și 

energie (ITRE) au organizat o serie de evenimente legate de Bauhaus, de la schimburi 

informale cu Comisia la o audiere care a avut loc la 16 iunie 2021 și a reunit experți din 

diferite state membre.  

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/en/news/eu-research-ministers-at-the-competitiveness-council-on-the-new-governance-of-the-european-research-area/
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/new-european-bauhaus-initiative/product-details/20210602CHE08963
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Documentele suport ale discuțiilor au fost: 

 The Energy Transition of Cities and Industries (Stefan Hakansson); 

 The New European Bauhaus: what urgent questions should we really be 

asking ourselves? ( Cathryn Klasto); 

 How can architecture contribute to a sustainable and circular future?(Kim 

Herforth Nielsen); 

 The Bauhaus movement: Where are the women? 

 Education and the New European Bauhaus; 

 Cohesion policy contribution to New European Bauhaus. 

3.1.3. Comitetul Regiunilor  

În aprilie a.c., Comitetul Regiunilor a organizat o dezbatere privind Noul Bauhaus 

European cu primarii capitalelor europene ale culturii și ai capitalelor europene ale inovării și 

cu participarea Comisiei Europene. Participanții au subliniat că succesul proiectului se 

bazează pe valorificarea potențialului creativ al orașelor și regiunilor. 

 

3.2. Grupuri politice din Parlamentul European 

 

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European 

a publicat, în iunie a.c., o analiză privind Noul Bauhaus European. Grupul politic a solicitat 

ca această inițiativă:  

• să fie un nou punct de plecare pentru crearea unei rețele paneuropene de centre 

de cercetare arhitecturală, urbană și rurală, artistică și culturală, IMM-uri conexe și industrii 

sectoriale din domeniul construcțiilor și renovărilor; 

• să stimuleze crearea de noi locuri de muncă în sectoarele arhitecturii, 

proiectării, culturii și creației; 

• să se bazeze pe valorile europene; 

• să fie favorabilă incluziunii și să fie legată de locuințe accesibile și abordabile; 

• să aibă criterii clare, transparente de selecție pentru proiectele inițiale și să 

promoveze un echilibru geografic în cadrul UE, asigurând participarea țărilor mici și mijlocii;  

• să respecte interdisciplinaritatea și echilibrul de gen.  

La 25 ianuarie a.c., Grupul Renew Europe și-a exprimat sprijinul pentru Noul 

Bauhaus European, dar a subliniat că se impune definirea mai precisă a obiectivelor de către 

Comisia Europeană. 

 La 8 septembrie a.c., Grupul Verzilor a transmis o scrisoare președintelui Comisiei 

Europene, prin care a propus caracteristicile pe care Noul Bauhaus European ar trebui să le 

îndeplinească - durabilitatea, transdisciplinaritatea, abordarea favorabilă incluziunii și o 

natură europeană. De asemenea, au identificat și obiective de îndeplinit pe durata desfășurării 

proiectului:  

• asigurarea coerenței atât cu instrumentele legislative și de programare, cât și 

cu sectoarele complementare de politică și cu angajamentele în materie de climă; 

• accentuarea renovării și modernizării parcului imobiliar și a infrastructurilor 

existente; 

• asigurarea faptului că circularitatea și criteriile durabile pentru materialele de 

construcții se află în centrul selecției pentru proiecte-pilot; 

• acordarea unei finanțări adecvate și direcționate prin intermediul fondurilor de 

coeziune și al programului Orizont Europa și asigurarea coerenței cu măsurile de redresare; 

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/236914/Stefan-Hakansson-presentation-NEB-16.6.2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/236915/Cathryn-Klasto-presentation-NEB-16.6.2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/236915/Cathryn-Klasto-presentation-NEB-16.6.2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/236916/Kim-Herforth-Nielsen-presentation-NEB-16.6.2021.pdf
http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/236916/Kim-Herforth-Nielsen-presentation-NEB-16.6.2021.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689355/EPRS_BRI(2021)689355_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/689363/EPRS_ATA(2021)689363_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/679105/EPRS_ATA(2021)679105_EN.pdf
https://cor.europa.eu/ro/news/Pages/New-BAUHAUS.aspx
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• crearea unei guvernanțe integrate, nediscriminatorii, responsabile și structurate 

teritorial. 

 

4. Poziția României  

 Instituțiile de la nivel guvernamental care au prezentat comunicarea „Noul 

Bauhaus European” sunt: Ministerul Culturii, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

și Ministerul Educației. Ministerul Culturii a lansat un apel de proiecte în cadrul programului 

Orizont Europa pentru susținerea inițiativei Noul Bauhaus European, instituțiile interesate 

trebuie să depună dosarele de candidatură  până la 16 ianuarie 2022. 

 

Surse utile 

 

 Dezbatere organizată despre Noul Bauhaus European, în martie 2021, de către 

Camera Arhitecților din Polonia, împreună cu organizații profesionale din Germania, 

Italia, Spania, Cehia, Ungaria și cu Ordinul Arhitecților din România. 

 Întrebări și răspunsuri 

 Pagina web a noului Bauhaus European 

 Masă rotundă la nivel înalt 

 Starea Uniunii 

 

 

 

  

Andreea Ioniță 

                     10 octombrie 2021 

http://www.cultura.ro/politici-europene
https://oportunitati-ue.gov.ro/en/bauhaus/
https://www.edu.ro/etichete/noul-bauhaus-european
http://www.cultura.ro/apel-de-proiecte-cadrul-programului-orizont-europa-pentru-sustinerea-initiativei-noul-bauhaus
https://www.oar.archi/actualitate/discutie-internationala-arhitecti-catre-noul-bauhaus-european
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4627
https://europa.eu/new-european-bauhaus/delivery_ro
https://europa.eu/new-european-bauhaus/about/high-level-roundtable_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_21_4701

