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Stimate Domnule Președinte, 

Comisia mulțumește Camerei Deputaților pentru opinia sa referitoare la propunerea 

Comisiei de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a 

microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție 

profesională [COM(2021) 770 final]. 

Comisia salută sprijinul exprimat de Camera Deputaților în acest sens. 

Microcertificatele oferă o modalitate flexibilă și specifică de a ajuta oamenii să își 

dezvolte cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au nevoie pentru dezvoltarea 

personală și profesională. Abordarea europeană a micro-certificatelor va contribui la 

asigurarea calității și a transparenței și la asimilarea acestor experiențe de învățare. Se 

va consolida astfel rolul instituțiilor de educație și formare, al angajatorilor, al 

partenerilor sociali și al altor furnizori de micro-certificate în transformarea învățării pe 

tot parcursul vieții într-o realitate la nivelul UE, promovând în același timp diversitatea 

în rândul cursanților. 

Propunerea Comisiei urmărește să sprijine statele membre, autoritățile publice și 

furnizorii să dezvolte și să stabilească condițiile necesare pentru valorificarea 

potențialului micro-certificatelor, în conformitate cu circumstanțele și prioritățile 

naționale. Statele membre vor fi invitate să informeze Comisia cu privire la măsurile 

luate pentru sprijinirea obiectivelor recomandării. 

Pentru a asigura adoptarea unor micro-certificate de înaltă calitate și transparente este 

esențială stabilirea unui dialog permanent între statele membre și părțile interesate. 

Comisia Europeană va sprijini cooperarea dintre statele membre și părțile interesate 

pentru a facilita schimbul de informații și de bune practici și explorarea utilizării 

microcertificatelor într-o gamă largă de domenii și de proiecte de cooperare. 

Există mai multe fonduri și instrumente ale Uniunii care pot sprijini dezvoltarea și 

utilizarea micro-certificatelor, inclusiv pentru categorii specifice de cursanți, cum ar fi 

cursanții din zonele rurale sau grupurile dezavantajate de cursanți. Printre acestea se 



 

2 

numără Mecanismul de redresare și reziliență, Asistența de redresare pentru coeziune și 

teritoriile Europei (REACT-EU), Fondul social european Plus, Erasmus+, 

Corpul european de solidaritate, Fondul european de dezvoltare regională, InvestEU, 

Orizont Europa, Interreg Europa, Europa digitală, Mecanismul pentru o tranziție justă, 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul pentru modernizare. Există, 

de asemenea, posibilitatea de a solicita expertiză personalizată prin intermediul 

Instrumentului de sprijin tehnic al Uniunii. 

Programul Erasmus+ promovează deja experimentarea micro-certificatelor emise de 

instituțiile de învățământ superior. Multe alianțe ale universităților europene dezvoltă 

oferte transnaționale de micro-certificate care pot servi drept bancuri de testare și sursă 

de inspirație pentru alții și pot contribui la crearea de sinergii între Spațiul european al 

educației și Spațiul european de cercetare. Experiențele lor sunt esențiale pentru a 

inspira alte proiecte de cooperare Erasmus+ care vor fi sprijinite prin programul de 

lucru Erasmus+ 2023 și vor fi deschise tuturor instituțiilor de învățământ superior. 

Comisia va analiza, de asemenea, modalitățile de adaptare și dezvoltare a 

instrumentelor UE pentru competențe și calificări în vederea integrării 

microcertificatelor în sistemele de educație și formare profesională. 

Comisia va sprijini punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a recomandării prin 

explorarea evoluțiilor ulterioare ale platformei Europass pentru a sprijini portabilitatea, 

capacitatea de acumulare, interoperabilitatea, schimbul și schimbul de informații 

privind micro-certificatele între țări și sectoare. Comisia va sprijini, de asemenea, 

continuarea cercetării cu privire la adoptarea abordării europene a micro-certificatelor, 

inclusiv cu privire la utilizarea acestora de către furnizorii de educație și formare, de 

către angajatori și parteneri sociali, la rezultatele și beneficiile specifice pentru cursanți, 

la valoarea lor adăugată în comparație cu diplomele sau calificările complete și în 

completarea acestora, precum și la dovezi suplimentare privind factorii care 

influențează stimulentele și motivația persoanelor de a urma cursuri de formare. 

Propunerea Comisiei urmărește să sprijine cursanții, furnizorii și autoritățile naționale 

să creeze un mediu favorabil incluziunii pentru micro-certificate, cu respectarea deplină 

a diversității și a flexibilității contextelor și a circumstanțelor naționale. 

Comisia Europeană așteaptă cu interes să lucreze în strânsă cooperare cu statele 

membre și cu părțile interesate pentru a sprijini punerea în aplicare a acestei 

recomandări a Consiliului. 
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Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Camera Deputaților 

și așteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.  

Cu deosebită considerație, 

 

 

Maroš Šefčovič Mariya Gabriel 

Vicepreședinte Membră a Comisiei   

 
 
 

 


