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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. 4c-9/105 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Ştefan MUȘOIU 

 
 

În conformitate cu prevederile art.176 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm proiectul de 

opinie asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind o abordare 

europeană a micro-certificatelor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi 

capacitatea de inserţie profesională – COM (2021) 770, document 

transmis comisiei noastre pentru examinarea fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 7 martie 2022 

Nr. 4c-9/105 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra propunerii de RECOMANDARE A CONSILIULUI privind o 

abordare europeană a micro-certificatelor pentru învăţarea pe tot 
parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională  

COM (2021) 770 
 
 

 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 o abordare europeană a micro-certificatelor pentru 
învăţarea pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de inserţie profesională – 
COM (2021) 770, document transmis pentru examinarea fondului. 

Membrii comisiei au analizat documentul mai sus menţionat şi 
materialele conexe, inclusiv Fişa de informare întocmită de către Direcţia 
pentru Uniunea Europeană, în şedinţa din data de 1 martie 2022.  

 
Context 
În orientările politice ale Comisiei, președintele Comisiei, Ursula von 

der Leyen, își declară intenția „de a elimina barierele în calea învățării și 
de a îmbunătăți accesul la o educație de calitate”, invocând relevanța 
incluziunii și a calității în învățarea pe tot parcursul vieții, așa cum sunt 
proclamate în Pilonul european al drepturilor sociale.  

Ulterior, Comisia a propus o strategie pentru a ajuta cetățenii să-și 
dezvolte competențe pe o piață a muncii în schimbare rapidă și a anunțat 
o nouă inițiativă privind micro-certificatele în Agenda europeană pentru 
competențe (iulie 2020).  
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În Comunicarea privind realizarea unui Spațiu european al educației 
până în 2025 (septembrie 2020), Comisia a anunțat o propunere de 
recomandare a Consiliului pentru a sprijini construirea încrederii în micro-
certificate în întreaga Europă. Comunicarea a afirmat că recomandarea va 
avea ca scop să pună în aplicare toate etapele necesare pentru micro-
certificate până în 2025. 
  
  Descrierea succintă a documentului 
  În Europa, un număr tot mai mare de cetățeni trebuie să își 
actualizeze cunoștințele, aptitudinile și competențele pentru a reduce 
decalajul dintre educația lor formală și nevoile unei societăți și a unei piețe 
a forței de muncă în evoluție rapidă.  
  Micro-certificatele certifică rezultatele învățării în urma unei 
experiențe de învățare de mică amploare (de exemplu, un curs sau o 
formare de scurtă durată). Ele 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. 
  Propunerea Comisiei urmărește să asigure funcționarea micro-
certificatelor la nivelul instituțiilor, al întreprinderilor, al sectoarelor și chiar 
transfrontalier. În acest scop, statele membre ar trebui să convină asupra: 

 unei definiții comune a micro-certificatelor; 
 elementelor standard pentru descrierea lor, precum și a principiilor-

cheie pentru conceperea și emiterea acestora. 
 

  Scopul este de a garanta că micro-certificatele sunt de înaltă calitate 
și sunt emise într-un mod transparent, pentru a consolida încrederea în 
ceea ce certifică. Acest lucru ar trebui să sprijine utilizarea micro-
certificatelor de către cursanți, lucrători și persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, care pot beneficia de ele. Propunerea introduce, de 
asemenea, recomandări privind micro-certificatele în sistemele de 
educație și formare și în politicile care vizează piețele forței de muncă. 
Acest lucru ar trebui să le permită oamenilor să dobândească competențe 
noi sau suplimentare într-un mod adaptat, care să îi includă pe toți. O 
abordare europeană în ceea ce privește micro-certificatele este, de 
asemenea, un element-cheie pentru realizarea unui Spațiu european al 
educației până în 2025. Acestea pot face parte din oferta de învățare 
inclusă în conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții. 
  Micro-certificatele sunt calificări care atestă rezultatele învățării 
obținute prin intermediul unui curs sau al unui modul scurt, evaluat în 
mod transparent. Pot fi completate la fața locului, online sau într-un 
format combinat. Caracterul flexibil al acestor certificate permite 
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deschiderea oportunităților de învățare pentru cetățeni, inclusiv pentru cei 
care au un loc de muncă cu normă întreagă. Sunt o formă de învățare 
foarte flexibilă și favorabilă incluziunii, care permite dobândirea de 
aptitudini și competențe specifice. 
  Micro-certificatele sunt oferite de instituții de învățământ superior și 
profesional (VET), precum și de organizații private. Pot fi deosebit de utile 
pentru persoanele care doresc: 

 să își consolideze cunoștințele fără a urma un program complet de 
învățământ superior 

 să se perfecționeze sau să se recalifice pentru a răspunde nevoilor 
pieței forței de muncă sau pentru a se dezvolta profesional după 
începerea activității. 
 
Statele membre ar trebui să integreze micro-certificatele atât în 

sistemele de educație și formare, cât și în politicile de competențe, inclusiv 
prin: 

 includerea micro-certificatelor în cataloagele naționale de cursuri de 
educație și formare oferite; 

 utilizarea micro-certificatelor pentru a îmbunătăți accesul la educație 
și formare pentru toți cursanții, inclusiv grupurile dezavantajate și 
vulnerabile (cum ar fi persoanele cu dizabilități, persoanele în 
vârstă, persoanele slab calificate/calificate, minoritățile, persoanele 
cu origini migrante, refugiații) și persoane cu mai puține oportunități 
din cauza locației lor geografice și/sau a situației lor dezavantajate 
socio-economic); 

 utilizarea micro-certificatelor pentru a sprijini tranziția de la 
învățământul secundar superior sau VET la învățământul terțiar și 
finalizarea programelor de studii; 

 utilizarea micro-certificatelor ca mijloc suplimentar de îmbunătățire 
a abilităților și competențelor digitale de bază și avansate ale unei 
game mai largi de cursanți, în conformitate cu Planul de acțiune 
pentru educația digitală; 

 utilizarea micro-certificatelor pentru a sprijini dezvoltarea ofertei de 
învățare în domeniul durabilității mediului, ca parte a punerii în 
aplicare la nivel național a Recomandării Consiliului privind învățarea 
pentru durabilitatea mediului; 

 promovarea utilizării micro-certificatelor de către instituțiile de 
educație și formare și alți furnizori - în cooperare cu ecosistemul de 
cunoștințe și inovare din jur - pentru a spori relevanța și a crește 
impactul pozitiv al micro-certificatelor asupra economiei orașelor lor 
și regiuni; 
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 promovarea înțelegerii și utilizării micro-certificatelor prin 
dezvoltarea profesională continuă a profesorilor și formatorilor (de 
exemplu, în contextul academiilor de profesori Erasmus+), precum 
și a cadrelor universitare și a cercetătorilor; 

 promovarea utilizării micro-certificatelor pentru transferul prompt al 
celor mai recente rezultate ale cercetării în oportunități de învățare, 
consolidând sinergiile dintre Spațiul European al Educației și Spațiul 
European de Cercetare; 

 explorarea utilizării micro-certificatelor în Spațiul european al 
educației pentru a contesta stereotipurile de gen și alte stereotipuri 
discriminatorii cu privire la opțiunile de studiu și în cadrul practicilor 
și materialelor educaționale. 

  În absența unor standarde comune care să asigure calitatea, 
transparența, comparabilitatea transfrontalieră, recunoașterea și 
portabilitatea, nu se poate atinge potențialul maxim al acestor micro-
certificate. 
  Prin urmare, Comisia urmărește să elaboreze o definiție comună și 
standarde europene pentru micro-certificate, care să fie independente de 
organismul care le atribuie, bazându-se, în măsura posibilului, pe 
instrumentele existente.  
 
  Elemente preliminare de evaluare 
  Redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și necesitatea de a 
accelera tranziția verde și pe cea digitală impun ca o parte din cetățeni să 
își perfecționeze competențele sau să se recalifice. Menținerea și 
dobândirea de noi competențe sunt, de asemenea, esențiale pentru a 
permite participarea activă în societate, pentru a asigura dezvoltarea 
personală, socială și profesională continuă și pentru a stimula capacitatea 
de inserție profesională și inovarea socioeconomică.  
  Documentul se află în analiză la nivelul ministerului de linie care 
gestionează subiectul. Dezbaterile la nivelul Comitetului educație vor 
începe în a doua parte a PRES FR. 
   
 Obiectivul general al propunerii vizează o dezvoltare a micro-
certificatelor, utilizate și comparate în mod coerent între statele membre, 
părțile interesate și diferiții furnizori din întreaga UE (de la instituțiile de 
învățământ și formare la întreprinderi private) din diferite sectoare, 
domenii și țări. 

 
Propunerea urmărește:  
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o 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; 

o 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; 

o 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. 
 
 
Temei juridic/ subsidiaritate/ proporționalitate  
Propunerea de recomandare a Consiliului este în conformitate cu 

articolele 165 și 166 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) și respectă pe deplin responsabilitatea statelor membre de a-și 
organiza propriile sisteme de educație și formare (inclusiv conținutul 
învățământului și diversitatea lor culturală și lingvistică) și de a organiza 
ocuparea forței de muncă și piețele forței de muncă.  

Propunerea de recomandare reflectă rolul de completare și de sprijin 
al UE, precum și caracterul voluntar al cooperării europene în aceste 
sisteme.  

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.  
 

Instrument de lucru  
O recomandare a Consiliului este un instrument adecvat în domeniile 

educației, formării, ocupării forței de muncă și piețelor forței de muncă, în 
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care UE are o responsabilitate de sprijin. Ca instrument juridic, o 
recomandare a Consiliului semnalează angajamentul statelor membre față 
de măsurile incluse și oferă o bază politică solidă pentru cooperarea în 
aceste domenii, respectând totodată pe deplin autoritatea statelor 
membre. 

 
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. 
 

 
PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Dan-Constantin Şlincu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit, 
Consultant parlamentar Tudor Apetri 
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