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Bucureşti,  8 martie 2022 

Nr.4c-21/34 

 

PROIECT DE OPINIE asupra Propunerii de Recomandare a CONSILIULUI privind 

conturile personale de învăţare [COM(2021) 773] 

 

Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost sesizată, în 

conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare,  în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

(TUE), a Protocolului nr. 1 şi Protocolului nr. 2, anexate TUE şi a Tratatului privind 

funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), pentru examinarea fondului cu documentul 

nelegislativ- Propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de 

învăţare [COM(2021) 773], transmis  cu  adresa  nr.1E/2022  și înregistrat cu nr. 4c-21/34 în 

data de 22.02.2022. 

 Rezumat: Conturile individuale de învățare oferă persoanelor în vârstă instrumente de 

formare, perfecționare și recalificare. Ca parte a Agendei europene pentru competențe, 

Comisia Europeană va putea evalua modul în care o posibilă inițiativă europeană privind 

conturile individuale de învățare poate ajuta la eliminarea decalajelor existente în accesul la 

formare a adulților pentru a gestiona cu succes tranzițiile pe piața muncii. Consiliul UE a 

susținut crearea de conturi individuale de învățare în cadrul educației și formării profesionale, 

cu scopul extinderii oportunităților de învățare, al consolidării rolului învățământului 

superior, al educării și formării profesionale, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții. În peste 

90% din locurile de muncă actuale și în aproape toate sectoarele este necesar un anumit nivel 

de competențe digitale, însă numai 56% dintre adulți aveau competențe digitale de bază în 

2019.  

 În prezent, în Europa, doar 1 din 10 adulți urmează cursuri de formare într-o perioadă 

dată și mai puțin de jumătate din totalul adulților raportează activități formale sau nonformale 
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de educație sau formare. Cei care participă la programe de educație sau formare nu sunt 

neapărat cei care ar avea cea mai mare nevoie de ele. În general, femeile participă mai mult 

decât bărbații la metodele de învățare dedicate  adulților (38,4  față de 36,4%). Cu toate 

acestea, bărbații sunt oarecum mai susceptibili decât femeile să raporteze participarea la 

activități de învățare din motive legate de locul de muncă. 

 Pandemia de COVID-19 a accelerat necesitatea recalificării și perfecționării forței de 

muncă pentru a se adapta la evoluția pieței și pentru a răspunde cererii din diferite sectoare. 

De asemenea, succesul tranziției digitale și al tranziției verzi depinde de lucrători cu 

competențe adecvate. Deținerea mai multor competențe oferă mai multe oportunități, 

promovează incluziunea și progresul social și oferă forța de muncă calificată necesară pentru 

dezvoltare și inovare. Cu toate acestea, sunt puține persoane care participă la activități de 

învățare periodice după perioadele de educație și formare inițiale, din motive financiare sau 

din lipsă de timp.  

 Învățarea pe parcursul vieții rămâne un mijloc de bază pentru dobândirea de noi 

competențe pentru toți cetățenii europeni. 

 În aceste condiții, Comisia Europeană a făcut un pas important pentru a ajuta statele 

membre să îndeplinească obiectivele mai sus-amintite prin lansarea unui nou pachet de 

propuneri de recomandări ale Consiliului privind conturile personale de învățare - 

COM(2021)773 și propunerea referitoare la abordarea europeană a micro-certificatelor pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională -COM(2021)770, cum 

s-a anunțat, în 2020, în Agenda pentru competențe și în Comunicarea privind crearea unui 

spațiul european al educației. 

 Referitor la conţinutul recomandării, membrii Comisiei au subliniat următoarele: 

- dezvoltarea competenţelor reprezintă o parte fundamentală a răspunsului la redresare 

în urma impactului socioeconomic al pandemiei. Competenţele reprezintă un element central 

al modului de viaţă european, deoarece ele sunt un factor-cheie pentru succesul cetăţenilor pe 

o piaţă a forţei de muncă aflată în schimbare rapidă. Un set solid de competenţe deschide 

calea spre noi oportunităţi, oferă o plasă de siguranţă în vremuri nesigure şi promovează 

incluziunea şi ascensiunea socială. Cu toate acestea, în întreaga Europă, un număr prea mic 

de persoane participă la programe periodice de învăţare după finalizarea studiilor iniţiale; 

- Pactul verde european recunoaşte competenţele ca fiind un factor esenţial pentru 

tranziţia verde către o economie modernă, competitivă şi eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor; 

- Propunerea recomandă ca statele membre să adopte o abordare universală prin crearea 

unui cont personal de învăţare pentru fiecare persoană vizată de domeniul de aplicare al 
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iniţiativei şi prin asigurarea furnizării anuale adecvate a drepturilor la formare individuală. Se 

recomandă ca statele membre să instituie- conturi personale de învăţare ca mijloc de a permite 

persoanelor să participe la cursuri de formare relevante pentru piaţa forţei de muncă, precum 

şi un cadru de susţinere care să includă oportunităţi de orientare şi validare, pentru a promova 

adoptarea efectivă a acestei formări. Conturile personale de învăţare vizează în primul rând 

dezvoltarea competenţelor relevante pentru piaţa forţei de muncă, conferă persoanelor 

proprietatea deplină asupra drepturilor, facilitează modele de finanţare flexibile prin 

partajarea costurilor între diferiţi finanţatori; 

- obiectivul este de a sprijini statele membre prin reforme menite să permită adulţilor să 

participe la activităţi de formare profesională, în vederea creşterii ratelor de participare şi a 

reducerii lacunelor în materie de competenţe. UE doreşte ca până în 2030, 60 % dintre adulţii 

în vârstă de muncă din UE ar trebui să participe la activităţi de formare profesională în fiecare 

an; 

- grupul-ţintă este reprezentat de toţi adulţii în vârstă de muncă cu reşedinţa legală într-

un stat membru, indiferent de nivelul de instruire şi de statutul actual pe piaţa forţei de muncă 

sau de tipul de raport de muncă, incluzând, prin urmare, angajaţii, persoanele care desfăşoară 

activităţi independente şi alte persoane cu forme de angajare atipice, şomerii şi persoanele 

inactive, cu derogare pentru lucrătorii frontalieri şi lucrătorii independenţi; 

- acumularea drepturilor la formare individuală pe o perioadă stabilită într-un cont 

personal permite persoanelor să îşi păstreze drepturile indiferent de statutul lor pe piaţa forţei 

de muncă sau de statutul lor profesional, să urmeze cursuri de formare mai lungi sau mai 

costisitoare, să se formeze în perioadele de tranziţie între două locuri de muncă sau în cele de 

criză. 

- cadrul de susţinere trebuie să includă oportunităţi de orientare profesională şi de 

validare, un registru naţional public şi un portal digital naţional unic care să sprijine conturile 

personale de învăţare, permiţând autentificarea electronică securizată şi conectarea la registru. 

Cooperarea angajatorilor, în special a microîntreprinderilor şi a IMM-urilor, este esenţială 

pentru crearea cu succes a cadrului. Un registru naţional public al ofertelor recunoscute şi de 

calitate în materie de formare, de orientare profesională şi de validare poate spori motivaţia 

oamenilor de a urma cursuri de formare prin prezentarea oportunităţilor disponibile. Numai 

ofertele de formare, de orientare profesională şi de validare incluse în registru ar trebui să fie 

eligibile pentru finanţare din drepturile la formare individuală. De asemenea, în acest registru 

ar trebui incluse şi serviciile de orientare profesională şi oportunităţile de validare oferite în 

mod gratuit de statele membre. Propunerea recomandă statelor membre să creeze şi să 

administreze un portal digital naţional unic, uşor accesibil prin intermediul dispozitivelor 
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mobile pentru a spori transparenţa cu privire la oportunităţile de formare şi de sprijin 

disponibile la nivel naţional. 

- Propunerea recomandă ca persoanele să beneficieze de drepturi la formare în locul în 

care îşi au reşedinţa legală, cu excepţia lucrătorilor frontalieri şi a lucrătorilor independenţi 

care lucrează într-un alt stat membru decât cel în care îşi au reşedinţa şi care ar trebui să fie 

acoperiţi în statul membru în care lucrează. Concediul pentru formare profesională plătit le 

va permite lucrătorilor să îşi menţină salariul sau un venit de înlocuire în perioadele de 

formare care variază de la câteva zile la câteva luni. Concediul sau alte măsuri de sprijin 

disponibile sunt lăsate ca variante la latitudinea statelor membre. 

- sprijinul UE se va concentra pe mobilizarea fondurilor UE fară precedent de care 

dispun statele membre pentru dezvoltarea competenţelor din instrumentul Next Generation 

EU şi din cadrul financiar multianual. 

- o forţă de muncă calificată este esenţială pentru consolidarea competitivităţii durabile 

a UE, sprijinirea unei redresări generatoare de locuri de muncă în urma pandemiei de COVID-

19 şi asigurarea unei tranziţii digitale şi a unei tranziţii verzi echitabile din punct de vedere 

social. Competenţele noi şi îmbunătăţite oferă mai multe oportunităţi şi îi înzestrează pe 

cetăţeni pentru a juca un rol activ în gestionarea tranziţiilor pe piaţa forţei de muncă şi pentru 

a participa pe deplin în societate;  

- este necesară luarea de măsuri decisive pentru ca învăţarea pe tot parcursul vieţii să 

devină o realitate pentru toţi şi pentru a se asigura faptul că educaţia şi formarea ţin pasul cu 

dubla tranziţie şi contribuie la realizarea acesteia; 

- conturile personale de învăţare ar trebui să le permită oamenilor să acumuleze şi să 

utilizeze drepturile la formare pe o perioadă stabilită, astfel încât să poată urma cursuri de 

formare mai costisitoare ori pe perioade mai lungi sau să poată să se instruiască în perioadele 

de recesiune economică, ca răspuns la nevoile emergente în materie de competenţe. 

 În urma analizei şi dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii 

Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării au hotărât, cu unanimitatea 

voturilor celor prezenţi, întocmirea prezentului Proiect de opinie, favorabil Recomandării, în 

sedința din data de 8 martie 2022, care s-a desfășurat în sistem online si fizic. 

   

       PREȘEDINTE, 

                Gigel Sorinel ȘTIRBU 

SECRETAR, 

Florin-Alexandru Alexe 

 


