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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 14 martie 2022 

Nr. 4c-9/106 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 

asupra Propunerii de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind 

conturile personale de învățare  

COM (2021) 773 

 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit 

art.173 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu Propunerea de RECOMANDARE A 

CONSILIULUI privind conturile personale de învățare – COM (2021) 773, 

document transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat propunerea mai sus menţionată şi 

documentele conexe în şedinţa din data de 9 martie 2022. Astfel, a fost 

prezentată Fişa de informare întocmită de către Direcţia pentru Uniunea 

Europeană, precum şi Nota Ministerului Afacerilor Externe. 

În cadrul dezbaterilor s-a precizat că tipul documentului este fără 

caracter legislativ, iar temeiul juridic al propunerii de recomandare este 

articolul 292 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 

coroborat cu articolul 149 din TFUE, deoarece scopul predominant al 

acestei inițiative este de a sprijini statele membre în atingerea obiectivelor 

politicii în domeniul ocupării forței de muncă. 
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În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la 

apariţia acestui document. Astfel, s-a precizat că Consiliul UE a susținut în 

repetate rânduri necesitatea explorării conceptului de micro-certificate și a 

utilizării acestora, inclusiv în cadrul educației și formării profesionale, cu 

scopul extinderii oportunităților de învățare și a consolidării rolului 

învățământului superior și cel al educării și formării profesionale, în cadrul 

învățării pe tot parcursul vieții. 

 S-a discutat analiza de evaluare a impactului care arată că există 

două cauze importante ale problemelor: persoanele primesc un sprijin 

financiar insuficient pentru formare, inclusiv pentru a depăși barierele în 

ceea ce privește alocarea timpului necesar formării, iar motivația de a 

urma cursuri de formare este insuficientă.  

Consecințele problemei sunt multiple, variind de la un risc mai 

ridicat de șomaj, salarii mai mici și o satisfacție profesională mai scăzută 

pe plan individual, la scăderea productivității întreprinderilor, în special a 

IMM-urilor și, în consecință, la scăderea PIB-ului și a rezilienței economiei 

în ansamblu.  

Succesul tranziției digitale și al tranziției verzi depinde de lucrători 

cu competențe adecvate. Pandemia de COVID-19 a demonstrat nevoia 

recalificării și perfecționării forței de muncă pentru a se adapta la evoluția 

pieței forței de muncă și pentru a răspunde cererii din diferite sectoare. Cu 

toate acestea, sunt puține persoane care mai participă la activități de 

învățare periodice după o școlarizare de bază, din cauză că nu dispun de 

resurse financiare sau de timp pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și a 

dobândi noi competențe, ori nu cunosc oportunitățile de învățare existente 

și beneficiile pe care acestea  le oferă. 

Micro-certificatele vor aduce o contribuție esențială la atingerea 

obiectivului pentru 2030 ca 60% dintre toți adulții să participe anual la 

activități de formare, fiind în marja unuia dintre cele trei obiective 

principale ale UE care au fost salutate de liderii UE în cadrul Summitului 

social de la Porto, în Declarația de la Porto, din 8 mai 2021, și în 

concluziile Consiliului European, din 25 iunie 2021. 
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Obiectivele și domeniul de aplicare al propunerii 

Criza provocată de COVID-19 a produs o cerere rapidă de 

oportunități de învățare de scurtă durată adaptate și o creștere 

corespunzătoare a interesului pentru „micro-certificate” care să ateste 

rezultatele acestor mici experiențe de învățare.  

Se preconizează că același mod de operare va fi solicitat și acceptat 

și în timpul redresării în urma pandemiei și în anii următori. Această 

cerință este necesară pentru a face mai ușoară tranziția verde și cea 

digitală, ambele fiind facilitate de programul de finanțare Next Generation 

EU. 

Propunerea urmărește:  

 să le permită persoanelor să dobândească cunoștințele, aptitudinile și 

competențele de care au nevoie pentru a prospera pe o piață a muncii 

și într-o societate în schimbare, pentru a beneficia de o redresare 

socială echitabilă, cât și de tranziții juste către  economia verde și 

digitală; 

 să sprijine pregătirea furnizorilor de micro-certificate pentru a spori 

flexibilitatea ofertei de învățare, pentru a oferi persoanelor 

posibilitatea de a-și crea parcursuri personalizate de învățare și de 

carieră; 

 să promoveze incluziunea și egalitatea de șanse, prin obținerea 

rezilienței, echității sociale și a prosperității pentru toți, în contextul 

schimbărilor demografice și în toate etapele ciclurilor economice. 

Pentru a atinge aceste obiective, propunerea stabilește o abordare 

europeană care recomandă statelor membre:  

o să aplice o definiție, standarde și principii-cheie comune la nivelul 

UE pentru conceperea, emiterea și portabilitatea micro-certificatelor; 

o să dezvolte ecosistemul necesar pentru micro-certificate; 

o să valorifice potențialul micro-certificatelor de a sprijini învățarea pe 

tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională. 
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Obiectivul prezentei propuneri este de a sprijini statele membre prin 

reforme menite să permită adulților să participe la activități de formare 

profesională, în vederea creșterii ratelor de participare și a reducerii 

lacunelor în materie de competențe.  

Propunerea vizează toți adulții care se regăsesc în segmentul vârstei 

de muncă, indiferent de statutul lor pe piața forței de muncă sau de 

statutul lor profesional.  

Propunerea  adoptă o abordare complet nouă în ceea ce privește 

învățarea pe tot parcursul vieții, decuplând drepturile de formare de 

finanțatorul inițial și oferind persoanelor dreptul deplin de proprietate 

asupra drepturilor respective. 

Inițiativa contribuie la obiectivul general al UE de a promova o 

economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, în vederea 

ocupării integrale a forței de muncă și a progresului social. 

 

Prezenta propunere este în conformitate cu principiul subsidiarității, 

astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (3) din TFUE. Se 

preconizează că inițiativa va sprijini și va accelera eforturile naționale, 

lăsând la latitudinea statelor membre să decidă cu privire la parametrii-

cheie de elaborare, în special sursele de finanțare, nivelul drepturilor la 

formare, grupurile-țintă prioritare și oportunitățile de formare eligibile. În 

acest context, o inițiativă a UE poate sprijini, coordona și accelera 

eforturile naționale prin schimbul de experiență și promovarea unor 

abordări inovatoare. 

Prezenta propunere este în conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 alineatul (4) din 

TUE. Nici conținutul, nici forma prezentei propuneri de recomandare a 

Consiliului nu depășesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor 

sale. Acțiunile propuse sunt proporționale cu obiectivele urmărite, întrucât 

respectă practicile statelor membre și diversitatea sistemelor naționale.  
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Propunerea de recomandare reflectă rolul de completare și de sprijin 

al UE, precum și caracterul voluntar al cooperării europene în aceste 

sisteme. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării 

documentului supus dezbaterilor.  

Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea 

prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru afaceri 

europene potrivit art.176 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit,  
Consultant parlamentar Tudor Apetri 

 




