
Dezvoltare durabilă și 
învățământul din 

România



"Dezvoltarea durabil ă este dezvoltarea
care urmărește satisfacerea nevoilor
prezentului fără a compromite
posibilitaţile generaţiilor viitoare de a-posibilitaţile generaţiilor viitoare de a-
şi satisface propriile nevoi" - Comisia
Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare
(WCED), condusă de Go Harlem
Bruntland



Conceptul de dezvoltare durabilă
(sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul
mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri
ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a
căpătat valenţe politice precise în contextul
globalizării.

Pentru România, ca stat membru alPentru România, ca stat membru al
Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este
una dintre opţiunile posibile, ci singura
perspectivă raţională a devenirii naţionale,
având ca rezultat statornicirea unei noi
paradigme de dezvoltare prin confluenţa
factorilor economici, socialişi de mediu.



Durabilitatea porneşte de la ideea că activităţile umane sunt
dependente de mediul înconjurător şi de resurse, sau, cumafirma
Antonio Machado, un poet spaniol, ”..pasii tai sunt drumul si
nimic mai mult..drumul se construiește mergând”, altfel spus
viitorul ni-l construimsinguri, trebuie doar sa înaintăm,avand un
scop.

Educaţia esteun instrumentesenţial pentrurealizareaunui viitorEducaţia esteun instrumentesenţial pentrurealizareaunui viitor
durabil. De fapt, în ultimul deceniu, numeroase declaraţii din
cadrul conferinţelor ONU au pledat în mod repetat pentru
educaţie, sensibilizareaşi creşterea gradului de conştientizare a
publicului privind dezvoltarea sustenabilă. Însă progresele
realizate în creareaşi punerea în aplicare a programelor, nu au
avut efectul scontat.

“



Paradoxal sau nu, însă cu cât o societate este mai educată şi
mai înstărită, cu atât impactul ei negativ asupra mediului
este mai mare, necesitaţile de consumsunt mai marişi
poluarea la fel. Ceea ce duce la concluzia că doar educarea
cetaţenilor nu este suficientă pentru realizarea dezvoltării
durabile. Provocareaestesă educăm fără a creşte nevoiadedurabile. Provocareaestesă educăm fără a creşte nevoiade
consuma populaţiei, modificând tendinţele de consumşi
limitând poluarea, adică să îi motivăm să folosească
conştient. “ (Institutului Naţional De Statistică, comunicat
de presă,2014)





”..pasii tai sunt drumul si nimic mai mult..drumul
se construiește mergând” ANTONIO MACHADO



Pe termen mediuşi lung ca şi o condiţie obligatorie pentru
transpunerea în fapt a principiilor dezvoltării durabile, în România
este un obiectiv prioritar, de importanţă strategică, imbunătăţirea
radicală şi diversificareaofertei educaţionalea întreguluisistemderadicală şi diversificareaofertei educaţionalea întreguluisistemde
învăţământ şi formare profesională. Se are în vedereşi faptul că
reformele de sistemşi investiţiile de efort şi resurse în acest
domeniu prezintă un înalt grad de inerţialitate, capacitatea de
absorbţie fiind un factor determinant, iar rata de rentabilitate mică

pe termen scurt, rezultatele tangibile devenind evidente abia numai
dupa un număr însemnat de ani.





Ameliorarea învăţământului are un impact semnificativ
asupra a cinci dimensiuni economice cheie:
 accelerarea dezvoltării economice
 întărirea coeziunii sociale, imbunătăţirea sănătăţii şi a
încrederii în sine
 diminuarea criminalităţii şi a costurilor de justiţie şi întărirea
democraţiei şi a conceptului de cetăţean



Un studiu efectuat de McKinsey&Co a evidenţiat faptul că ameliorarea
învăţământului are un impact semnificativ asupra a cinci dimensiuni economice
cheie:
 accelerarea dezvoltării economice
 întărirea coeziunii sociale, imbunătăţirea sănătăţii şi a încrederii în sine
 diminuarea criminalităţii şi a costurilor de justiţie şi întărirea democraţiei şi a
conceptului de cetăţean
De asemenea, creşterea nivelului educaţiei în România
este necesară pentru a face faţă schimbării cerinţelor pe
piaţamuncii .piaţamuncii .
Dacă în 2010, 80% din poziţiile de muncă din UE cereau
un nivel de calificare mediu spre ridicat, acest număr
se va ridica la 85% în 2020, dintre care 35% vor fi poziţii de
muncă cu un nivel de calificare ridicat. În consecinţă,
imbunătăţirea sistemului de educaţie duce la reducerea ratei
şomajuluişi a riscului de sărăcie, precumşi la imbunătăţirea
nivelului de traişi a speranţei de viaţă. Mai mult decât atât,
educaţia poate reduce riscul manipulării politice, comerciale
şi religioase, întărind democraţia şi implicarea civică.



Pentru garantarea accesului la educaţie şi la formarea
profesională de calitate, precumşi pentru asigurarea continuă a
calităţii educaţiei se vor avea in vedere obiective specifice :



Programul Operațional Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013 este acum Programul OperaționalUmane 2007 – 2013 este acum Programul Operațional
Capital Uman 2014 – 2020

În cadrul acestui program Axa prioritară numrul 6 se
ocupă de educațiție și competențe



Axa prioritar ă 6, care vizează educația și competențele, va
investi 1,2 miliarde de europentru sprijinirea educației de a doua
șansă a tinerilor care nu sunt încadrați profesional și care nu
urmează niciun program educațional sau de formare, pentru
reducerea ratei de părăsire timpurie așcolii, pentru îmbunătățirea
accesului la învățământul terțiar și a calității acestuia, pentru
înființareadestagiiși pentruînvățareapetot parcursulvieții, pentruînființareadestagiiși pentruînvățareapetot parcursulvieții, pentru
îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, sprijinirea
educației antreprenoriale, precumși a educației și a formării
profesionale în general, vizând să sporească relevanța acestora în
raport cu cerințele de pe piața muncii.

Se acordă o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, cum
ar fi romii sau populația din mediul rural sau persoanele cu un nivel
scăzut de competențe.



Educație și competențe
Axa Prioritară 6 - Educație și competențe

� Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și
promovarea accesului la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitatesecundar de calitate

� Îmbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și
a accesului la acestea

� Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții



Educație și competențe
Orientări principale

Accent pe: creșterea accesului și participării în special pentru 
grupurilor vulnerabile și comunităților dezavantajate, cu accent 
pe populația roma; pe populația roma; 

Susținere cu precădere a consolidării legăturilor cu piața muncii/ 
sectorul de afaceri (învățământul profesional și tehnic, 
învățământul terțiar,  LLL)

Utilizarea ICT în procesul de formare



In perioada 05.05.2015 – 07.05.205 pe site-ul oficial al
Programului Operational Sectorial DezvoltareaResurselorUmane POSProgramului Operational Sectorial DezvoltareaResurselorUmane POS
DRU 2007-2013 s-a anuntat oficial lansarea a 3 noi cereri de propuneri de
proiecte. Este vorba de cererile de propuneri de proiecte:
- CPP nr 187 “Sprijin pentru doctoranzi”, finantata din DMI 1.5
“Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”;
- CPP nr 188 “Oportunit ăti integrate de diminuare a părăsirii timpurii
a scolii”, finantată din DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea părăsirii timpurii a
scolii".
- CPP nr. 189 “Stagii de practică pentru studenti”, finantată din DMI 2.1
“Tranzitia de la scoală la viata activă”.





Vă multumesc pentru atenție!


