
  

 

02 iunie 2022 

Comunicat de presă 

Ministerul Educației se implică în dezvoltarea industriei de baterii și sprijină 

angajamentul României de a forma și recalifica 20.000 de lucrători în 

domeniu 

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a semnat astăzi, 2 iunie, la Palatul Victoria, alături 

de ministrul Economiei, Florin Marian Spătaru și în prezența Prim-ministrului Nicolae-Ionel 

Ciucă, Memorandumul de Înțelegere cu EIT InnoEnergy pentru dezvoltarea sectorului de 

baterii, inclusiv pentru formarea, recalificarea și perfecționarea talentelor, cu scopul 

de a atinge obiectivele europene si naționale în ceea ce privește clima și dezvoltarea 

economiei circulare.  

Acordul a fost încheiat între Ministerul Economiei și Ministerul Educației) și EIT InnoEnergy, 

cu obiectivul de a accelera implicarea României în lanțul valoric european al bateriilor prin 

intermediul  mai multor inițiative coordonate de EIT InnoEnergy.  

Pentru a depăși deficitul de competențe în domeniul bateriilor, documentul pune bazele 

construirii unei noi rețele de educație și formare care, în următorii patru ani, va forma, 

perfecționa sau recalifica aproximativ 20.000 de persoane. Academia Alianței Europene 

pentru Baterii (EBA) - un program de referință conceput pentru a perfecționa forța de muncă 

din întregul lanț valoric european al bateriilor - va fi lansată în România, cu un accent deosebit 

pe regiunile care beneficiază de Fondul European pentru o tranziție justă (Dolj, Gorj, Mureș, 

Hunedoara, Prahova și Galați). În plus, vor fi implementate parteneriate cu mai multe 

universități din România pentru a introduce noi programe de licență și masterat.  

„Proiectul România Educată urmărește dezvoltarea sistemului de învățământ prin 

îmbunătățirea relevanței, accesibilității, flexibilității, atractivității și calității programelor 

de educație și formare profesională, contribuind, astfel, la creșterea competitivității, a 

coeziunii economice și sociale și facilitând dezvoltarea profesională și personală a 

cetățenilor. 

În fiecare an, în oferta universităților din România apar noi programe de studii și de 

formare profesională, centrate pe cerințele pieței muncii. Memorandumul semnat astăzi 

vine în sprijinul acestui proces transformativ, evidențiind rolul important al educației în 

susținerea dezvoltării economice. 

https://www.innoenergy.com/
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/
https://www.eba250.com/eba-academy/about-eba-academy/


  

 

Bateriile reprezintă o parte strategică a tranziției digitale și ecologice a Europei și o 

tehnologie generică esențială pentru competitivitatea sectorului auto. Susținută de 

Comisia Europeană și de Banca Europeană de Investiții, Alianța Europeană a Bateriilor 

(EBA) reunește autoritățile naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, regiunile, 

institutele de cercetare din industrie și alte părți interesate din lanțul valoric al bateriilor. 

Ministerul Educației va susține inițiativele de dezvoltare a unor programe de studii 

relevante în domeniul bateriilor și a stocării energiei prin intermediul universităților și 

unităților de învățământ profesional/învățământ profesional dual. De asemenea, 

Ministerul Educației va fi punctul de contact pentru Academia Europeană a Bateriilor”, 

a declarat ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu.  

În acord cu prevederile memorandumului, părțile vor colabora și pentru realizarea și 

implementarea unei strategii naționale pentru baterii, conformă cu nevoile și oportunitățile 

lanțului valoric european.  
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