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Articolul 14 - Dreptul la educație

(1) Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul (1) Orice persoană are dreptul la educație, precum și la accesul 
la formare profesională și formare continuă
(2) Acest drept include posibilitatea de a urma gratuit 
învățământul obligatoriu.
(3) Libertatea de a înființa instituții de învățământ cu 
respectarea principiilor democratice, precum și dreptul 
părinților de a asigura educarea și instruirea copiilor lor, potrivit 
propriilor convingeri religioase, filozofice și pedagogice, sunt 
respectate în conformitate cu legile interne care reglementează respectate în conformitate cu legile interne care reglementează 
exercitarea acestora.

https://fra.europa.eu/ro/eu-
charter/article/14-dreptul-la-educatie



Articolul 32(1) Dreptul la învățătura este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin 
învățământul liceal si prin cel profesional, prin învățământul superior, precum si prin alte forme de 
instrucție si de perfecționare. 
(2) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba româna. În condițiile legii, învățământul se poate (2) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba româna. În condițiile legii, învățământul se poate 
desfășura si într-o limba de circulație internațională. 
(3) Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale de a învață limba lor materna si dreptul de a 
putea fi instruite în aceasta limba sunt garantate; modalitățile de exercitare a acestor drepturi se 
stabilesc prin lege. 
(4) Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acorda burse sociale de studii copiilor si tinerilor 
proveniți din familii defavorizate si celor instituționalizați, în condițiile legii. 
(5) Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare si confesionale, în condițiile (5) Învățământul de toate gradele se desfășoară în unități de stat, particulare si confesionale, în condițiile 
legii. 
(6) Autonomia universitara este garantata. 
(7) Statul asigura libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de 
stat, învățământul religios este organizat si garantat prin lege.
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• România, în calitate de stat membru al 
Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Uniunii Europene (UE), și-a exprimat 
Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 
Uniunii Europene (UE), și-a exprimat 
adeziunea la cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 
2030, adoptată prin Rezoluția Adunării 
Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul 
Summit-ului ONU pentru Dezvoltare 
Durabilă din septembrie 2015. Concluziile 
Consiliului UE, adoptate în data de 20 
iunie 2017, „Un viitor durabil al Europei: 
răspunsul UE la Agenda 2030 pentru răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă” reprezintă 
documentul politic asumat de statele 
membre ale UE privind implementarea 
Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.



Eradicarea sărăciei în toate 

formele sale și în orice context

Eradicarea foametei Asigurarea unei vieți sănătoase și 

promovarea bunăstării tuturor, la 

orice vârstă



Garantarea unei educații de calitate 

și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru 

toți.

Realizarea egalității de gen și 

împuternicirea tuturor femeilor și a 

fetelor

Asigurarea disponibilității și 

managementului durabil al 

apei și igienei pentru toți



Asigurarea accesului tuturor 

la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, 

durabil și modern.

Promovarea unei creșteri economice 

susținute, deschisă tuturor și durabilă, 

a ocupării depline și productive a forței 

de muncă și asigurarea de locuri de 

muncă decente pentru toți.

Construirea unor 

infrastructuri rezistente, 

promovarea industrializării 

durabile și încurajarea 

inovației



Dezvoltarea orașelor și a 

Reducerea inegalităților în 

interiorul țărilor și între țări

Dezvoltarea orașelor și a 

așezărilor umane pentru ca ele 

să fie deschise tuturor, sigure, 

reziliente și durabile.

Asigurarea unor tipare de 

consum și producție durabile



Protejarea, restaurarea și promovarea 

Luarea unor măsuri urgente 

de combatere a schimbărilor 

climatice și a impactului lor*

Conservarea și utilizarea 

durabilă a oceanelor, mărilor și 

a resurselor marine pentru o 

dezvoltare durabilă

Protejarea, restaurarea și promovarea 

utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a 

pădurilor, combaterea deăertificării, 

stoparea și repararea degradării solului 

și stoparea pierderilor de biodiversitate



16. Promovarea unor societăți 

pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la 

17. Consolidarea mijloacelor de 

implementare și revitalizarea 

parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă, a accesului la 

justiție pentru toți și crearea unor 

instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile.

parteneriatului global pentru 

dezvoltare durabilă



• Accesul la educaţia de calitate este esenţial pentru 
funcţionarea adecvată a unei societăţi durabile. În 
general, educaţia este considerată, în mod greșit, 

Dreptul și accesul la 

educație

general, educaţia este considerată, în mod greșit, 
doar un proces care precede intrarea pe piaţa
forţei de muncă. Educaţia ar trebui să fie tratată ca 
un proces care se derulează pe tot parcursul vieţii, 
indiferent de vârstă. În acest scop, pot fi încurajatr
inovaţia şi meritocraţia, respectiv conduita şi
emanciparea. Ca să ne apropiem de acest scop, 
trebuie redus abandonul şcolar şi este necesară 
îmbunătăţirea sistemului educațional, indiferent 
de locaţia geografică şi de domeniu, respectiv 
provenienţă. Dezvoltarea durabilă înseamnă, în provenienţă. Dezvoltarea durabilă înseamnă, în 
esență, asigurarea unor condiţii bune pe această 
planetă pentru generaţiile viitoare. Aşadar, din 
perspectiva Agendei 2030, educația este o temă 
fundamentală.

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/odd4/



Odată cu adoptarea rezoluției pentru Educaţie, 
comunitatea internațională subliniază rolul comunitatea internațională subliniază rolul 
mandatat de UNESCO în conducerea și coordonarea 
Agendei Educației 2030, precum și poziția sa ca 
agenție principală pentru educația pentru dezvoltare 
durabilă. Noul cadru intitulat „Educația pentru 
dezvoltare durabilă: către atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ESD pentru 2030)”, se bazează 
pe experiențele programului de acțiune globală în 

 Educație
 Formare
 Educatori
 Tineret
 Comunități

pe experiențele programului de acțiune globală în 
cele cinci domenii prioritare de acțiune ale politicii:



Prin rezoluție, Adunarea Generală a ONU reiterează apelul către statele membre să ofere o 
educație de calitate inclusivă și echitabilă la toate nivelurile și să se asigure că toți oamenii 
pot avea acces la oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, care îi pot ajuta să participe pot avea acces la oportunități de învățare pe tot parcursul vieții, care îi pot ajuta să participe 
pe deplin în societate și să contribuie la dezvoltarea durabilă.

Pentru prima dată, rezoluția subliniază în mod explicit importanța dezvoltării și punerii în 
aplicare a programelor educaționale pentru a aborda provocările privind schimbările 
climatice, reafirmând astfel relevanța Obiectivelor 2030 în prezent. În plus, rezoluția notează 
progresele semnificative realizate de Programul de acțiune globală, în special prin rețeaua sa 
de parteneri cheie prin care 26 de milioane de oameni au participat la cursuri pentru de parteneri cheie prin care 26 de milioane de oameni au participat la cursuri pentru 
programe de dezvoltare durabilă și au fost formaţi două milioane de educatori în acest 
domeniu.



1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții 
absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, 

Țintele:

absolvă învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și calitativ, 
care să conducă la rezultate relevante și eficiente pe planul învățării.
2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și toți băieții au 
acces la dezvoltarea timpurie de calitate, îngrijire și educația 
preșcolară, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar.
3 Până în 2030, asigurarea accesului egal pentru toate femeile și toți 
bărbații la educație tehnică, vocațională și terțiară, inclusiv 
universitară, accesibilă și calitativă.
4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți 

Din noiembrie 2018 România are o 
Strategie de Dezvoltare Durabilă, 
aprobată prin HG 877. Strategia e 
bazată pe cele 17 Obiective de 
Dezvoltare Durabilă. În materie de 
Educație există anumite ținte asumate 
de România ca realizabile până în anul 
2030. Acestea sunt: 4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți 

care dețin competențe relevante, inclusiv competențe tehnice și 
vocaționale, care sa faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă 
decente și antreprenoriatul.

2030. Acestea sunt:



5 Până în 2030, eliminarea disparităților între sexe în educație și asigurarea accesului egal la toate 
nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu nivelurile de învățământ și formare profesională a persoanelor vulnerabile, inclusiv a persoanelor cu 
dizabilități, a populațiilor indigene și a copiilor aflați în situații vulnerabile.

6 Până în 2030, asigurarea faptului ca toți tinerii și o proporție substanțială a adulților, atât bărbați, 
cât și femei, dispun de competențe elementare, precum alfabetizarea și aritmetica elementară.

7 Până în 2030, asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare 
pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, printre altele, prin educația pentru dezvoltare 
durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a 
păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la 
dezvoltarea durabilă.



Atingerea acestor ţinte ar însemna, din partea României, 
“garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea 
oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi” oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi” 
– asta prevede Strategia citată.

Preambulul acestui document arată că “accesul la 
educaţia de calitate este esenţial pentru funcţionarea
adecvată a unei societăţi durabile. În general, educaţia
este considerată, în mod greșit, doar un proces care 
precede intrarea pe piaţa forţei de muncă. Educaţia ar precede intrarea pe piaţa forţei de muncă. Educaţia ar 
trebui să fie tratată ca un proces care se derulează pe tot 
parcursul vieţii, indiferent de vârstă. În acest scop, pot fi 
încurajate inovaţia şi meritocraţia, respectiv conduita şi
emanciparea”.

https://www.edupedu.ro/educatia-2030



Obiective de învățare pentru ODD 4 „Educația de calitate”

Obiective de învățare cognitive

1. Cursantul înțelege rolul important al 
educației și al oportunităților de învățare 
continuă pentru toţi (învățare formală, non-
formală și informală) ca principalele elemente 
de favorizare a dezvoltării sustenabile pentru 

2. Cursantul înțelege educația ca un bun public, un bun global 
comun, un drept fundamental al omului și o bază pentru 
garantarea realizării celorlalte drepturi.
3. Cursantul știe despre inegalitatea accesului la educație și a 
obținerii educației, în special între fete și băieți și în zonele 
rurale, ca și despre motivele lipsei unui acces echitabil la 
educația de calitate și la oportunitățile de învățare continuă. 
4. Cursantul înțelege rolul important al culturii în realizarea 

de favorizare a dezvoltării sustenabile pentru 
îmbunătățirea vieților oamenilor și realizarea 
ODD-urilor.

4. Cursantul înțelege rolul important al culturii în realizarea 
sustenabilității. 
5. Cursantul înțelege că educația poate ajuta la crearea unei 
lumi sustenabile

© UNESCO 2017
ISBN 978-92-3-100209-0



Obiective de învățare pentru ODD 4 „Educația de calitate”

Obiective de învățare socio-

emoţionale

1. Cursantul este capabil să ridice nivelul de 
conștientizare a importanței educației de
calitate pentru toţi, a unei abordări umaniste și 
holistice a educației, a EDD și a
abordărilor corelate. 

2. Cursantul este capabil, prin metode participative, să-i 
motiveze și să-i ajute pe ceilalți să solicite și să folosească 
oportunitățile educaționale.
3. Cursantul este capabil să recunoască valoarea intrinsecă a 
educației, să analizeze și să-și identifice propriile nevoi de 
învățare în dezvoltarea personală.
4. Cursantul este capabil să recunoască importanța propriilor 
abilități pentru îmbunătățirea vieții sale, în special pentru 

abordărilor corelate. 
abilități pentru îmbunătățirea vieții sale, în special pentru 
angajare și antreprenoriat.
5. Cursantul este capabil să se angajeze personal în EDD.

© UNESCO 2017
ISBN 978-92-3-100209-0



Obiective de învățare pentru ODD 4 „Educația de calitate”

Obiective de învățare 

comportamentale

1. Cursantul este capabil să contribuie la 
facilitarea și implementarea educației de 
calitate pentru toţi, pentru EDD și 
abordările corelate la diferite nivele. 

2. Cursantul este capabil să promoveze 

3. Cursantul este capabil să solicite public și să susțină 
dezvoltarea politicilor de promovare a educației libere, 
echitabile și de calitate pentru toţi, EDD și abordările corelate, 
și să se îndrepte către facilități educaționale sigure, accesibile și 
inclusive. 
4. Cursantul este capabil să promoveze emanciparea tinerilor. 
5. Cursantul este capabil să folosească toate oportunitățile 
pentru propria educație pe tot parcursul vieții și să aplice 

2. Cursantul este capabil să promoveze 
egalitatea de gen în educație.

pentru propria educație pe tot parcursul vieții și să aplice 
cunoștințele dobândite în situațiile zilnice pentru promovarea 
dezvoltării sustenabile. 

© UNESCO 2017
ISBN 978-92-3-100209-0


