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RO 1  RO 

EXPUNERE DE MOTIVE 

1. CONTEXTUL PROPUNERII 

• Motivele și obiectivele propunerii 

În orientările politice ale Comisiei1, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, își afirmă 

intenția de „a elimina barierele din calea învățării și de a îmbunătăți accesul la o educație de 

calitate”, subliniind relevanța incluziunii și a calității în învățarea pe tot parcursul vieții, astfel 

cum a fost proclamată în Pilonul european al drepturilor sociale2. Ulterior, Comisia a propus o 

strategie pentru a ajuta persoanele să-și dezvolte competențele pe o piață a forței de muncă 

aflată în schimbare rapidă și a anunțat o nouă inițiativă privind micro-certificatele în cadrul 

Agendei pentru competențe în Europa3 (iulie 2020). În Comunicarea privind realizarea 

Spațiului european al educației până în 20254 (septembrie 2020), Comisia a anunțat o 

propunere de recomandare a Consiliului de susținere a construirii 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. Prin urmare, o 

acțiune privind o abordare europeană a micro-certificatelor este inclusă în programul de lucru 

al Comisiei pentru 20215 în cadrul obiectivului principal „Promovarea modului nostru de 

viață european”6. Propunerea de recomandare a Consiliului privind micro-certificatele este 

prezentată împreună cu propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind conturile 

personale de învățare. 

(1) Provocări care trebuie abordate în recomandarea propusă: 

În Europa, persoanele trebuie să își actualizeze în permanență cunoștințele, aptitudinile și 

competențele pentru a acoperi decalajul dintre educația și formarea lor și cererile unei piețe a 

forței de muncă aflate în schimbare rapidă. 

Criza provocată de pandemia de COVID-19 a condus la o creștere rapidă a cererii de 

oportunități de învățare de scurtă durată și adaptate7. Această cerere de noi forme de învățare 

a condus la o creștere corespunzătoare a interesului pentru „micro-certificate” care să ateste 

rezultatele acestor mici experiențe de învățare. 

Se preconizează că această cerere va continua în timpul redresării în urma pandemiei și în anii 

următori. Tranziția verde și cea digitală, facilitate de programul de finanțare 

Next Generation EU, au generat, de asemenea, noi cereri din partea cursanților, a lucrătorilor 

și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să își perfecționeze 

competențele și să se recalifice. Toți aceștia, fie ei cursanți, lucrători sau persoane aflate în 

căutarea unui loc de muncă, doresc să își asigure capacitatea de inserție profesională și 

evoluția în carieră. De asemenea, doresc să aibă acces la studii suplimentare și să învețe 

pentru propria dezvoltare personală. 

În întreaga Europă și în lume, o gamă largă de furnizori publici și privați dezvoltă în mod 

accelerat oportunități de învățare cu un volum mai mic decât cele pentru calificările 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf.  
2 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf. 
3 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223#upskilling. 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625. 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1641767160854. 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1641767160854. 
7 Cedefop, 2020. Coronavirus boosts interest in online learning (Coronavirusul sporește interesul față de 

învățarea online). 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223#upskilling
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1641767160854
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1641767160854
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1641767160854
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0690&qid=1641767160854
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-boosts-interest-online-learning
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/coronavirus-boosts-interest-online-learning
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tradiționale, ca răspuns la cererea de forme de educație și formare mai flexibile, axate pe 

cursant. O astfel de educație și formare poate fi descrisă ca fiind atât „pe tot parcursul vieții”, 

cât și „legată de toate aspectele vieții” și are loc în contexte diferite (la locul de muncă, acasă, 

în rândul persoanelor care au deja un loc de muncă și al celor care nu lucrează la momentul 

respectiv8). Micro-certificatele permit dobândirea și recunoașterea specifică și flexibilă a 

cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor pentru a răspunde nevoilor noi și emergente ale 

societății și ale pieței forței de muncă. Este important de remarcat faptul că micro-certificatele 

nu înlocuiesc calificările tradiționale. În schimb, acestea pot completa calificările tradiționale 

și pot servi ca oportunitate de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți. Având în vedere 

flexibilitatea lor, micro-certificatele pot fi concepute și furnizate de o varietate de furnizori în 

multe contexte diferite de învățare formală, nonformală și informală.  

Până în prezent, nu există o definiție comună a micro-certificatelor și nu există standarde care 

să le descrie și să le recunoască. Acest lucru generează preocupări cu privire la valoarea, 

calitatea, recunoașterea, transparența și „portabilitatea” lor (portabilitatea între sectoarele 

educației și formării și în cadrul lor, portabilitatea pe piața forței de muncă și portabilitatea 

între țări)9. Aceasta limitează încrederea, înțelegerea, acceptarea și adoptarea pe scară mai 

largă, ceea ce limitează, la rândul său, potențialul micro-certificatelor de a sprijini parcursuri 

de învățare și de carieră flexibile.  

Micro-certificatele pot fi utilizate și ca parte a unor măsuri specifice de sprijinire a incluziunii 

și de facilitare a accesului la educație și formare și la oportunități de carieră pentru o gamă 

mai largă de cursanți. Această gamă mai largă de cursanți include grupurile dezavantajate și 

vulnerabile (cum ar fi persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, persoanele cu un nivel 

scăzut de calificare/competențe, minoritățile, persoanele care provin din familii de migranți, 

refugiații și persoanele care dispun de mai puține oportunități din cauza poziției lor geografice 

și/sau a situației lor defavorizate din punct de vedere socioeconomic). Micro-certificatele pot 

fi utilizate, de asemenea, în mod specific pentru a aborda provocările din cadrul sistemelor de 

educație și formare și al piețelor forței de muncă, inclusiv stereotipurile de gen și alte 

stereotipuri discriminatorii (de exemplu, în ceea ce privește opțiunile de studiu și practicile și 

materialele educaționale), pentru a sprijini o tranziție mai lină de la școală la muncă.  

 

Obiectivul și domeniul de aplicare al propunerii: 

În general, propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind micro-certificatele va 

contribui la punerea în aplicare a principiilor 1 și 4 ale Pilonului european al drepturilor 

sociale prin extinderea oportunităților de învățare pentru toți și prin facilitarea unor parcursuri 

de învățare mai flexibile de-a lungul vieții, precum și prin sprijinirea dreptului la asistență 

rapidă și adaptată pentru îmbunătățirea perspectivelor de încadrare în muncă sau de 

desfășurare a unor activități independente, inclusiv a dreptului de a primi sprijin pentru 

formare și recalificare. 

Mai precis, 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, astfel încât să poată beneficia pe deplin atât de o redresare echitabilă din 

                                                 
8 OCDE (2021), Micro-credential innovations in higher education:. Who, What and Why? (Inovările în 

materie de micro-certificate în învățământul superior: cine, ce și de ce?), OECD Education Policy 

Perspectives, Nr. 39, OECD Publishing, Paris. 
9 Comisia Europeană (2020). Raport final: O abordare europeană a micro-certificatelor. Rezultatele 

Grupului consultativ din învățământul superior privind micro-certificatele.  

https://www.oecd-ilibrary.org/education/micro-credential-innovations-in-higher-education_f14ef041-en
https://www.oecd-ilibrary.org/education/micro-credential-innovations-in-higher-education_f14ef041-en
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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punct de vedere social în urma pandemiei de COVID-19, cât și de tranziții juste către 

economia verde și digitală; 

 să sprijine pregătirea furnizorilor de micro-certificate pentru a spori flexibilitatea 

ofertei de învățare cu scopul de a le oferi persoanelor posibilitatea de a-și crea 

parcursuri personalizate de învățare și de carieră; 

 să promoveze incluziunea și egalitatea de șanse, contribuind la obținerea rezilienței, a 

echității sociale și a prosperității pentru toți, în contextul schimbărilor demografice și 

în toate etapele ciclurilor economice.  

Pentru a atinge aceste obiective, propunerea de recomandare a Consiliului stabilește o 

abordare europeană care recomandă statelor membre:  

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

conceperea, emiterea și portabilitatea micro-certificatelor; 

 să dezvolte ecosistemul necesar pentru micro-certificate; 

 să valorifice potențialul micro-certificatelor de a sprijini învățarea pe tot parcursul 

vieții și capacitatea de inserție profesională. 

Obiectivul este ca micro-certificatele să fie dezvoltate, utilizate și comparate în mod coerent 

între statele membre, părțile interesate și diferiții furnizori (de la instituțiile de învățământ și 

formare la întreprinderi private) din diferite sectoare, domenii și țări.  

Propunerea urmărește să sprijine activitatea continuă privind micro-certificatele a statelor 

membre, a părților interesate și a diverselor grupuri de furnizori din întreaga UE. Propunerea 

oferă resurse și orientări esențiale pentru furnizorii respectivi, precum și pentru alte părți 

interesate de explorarea micro-certificatelor. Aceste resurse și orientări esențiale vor sprijini 

valoarea, calitatea, recunoașterea, transparența, portabilitatea și adoptarea micro-certificatelor 

într-un mod consecvent și coerent. Prin urmare, ele vor contribui la o cultură a învățării pe tot 

parcursul vieții și vor spori capacitatea de inserție profesională a persoanelor. 

Propunerea respectă pe deplin diversitatea și flexibilitatea micro-certificatelor. Din acest 

motiv, propunerea nu sugerează crearea de noi sisteme sau tipuri de micro-certificate. Ea 

urmărește să sprijine disponibilitatea statelor membre și a furnizorilor în ceea ce privește: 

(i) fructificarea potențialului micro-certificatelor de a îmbunătăți învățarea pe tot parcursul 

vieții și (ii) valorificarea la maximum a instrumentelor existente pentru dezvoltarea 

micro-certificatelor.  

Propunerea nu urmărește să înlocuiască procesele naționale existente în ceea ce privește 

organizarea educației și formării, a ocupării forței de muncă sau a piețelor forței de muncă. 

Micro-certificatele le completează. În plus, propunerea de recomandare a Consiliului se 

bazează pe normele existente privind procesele administrative și mecanismele de guvernanță 

la nivel național și instituțional (și recomandă adaptarea acestora, după caz) (de exemplu, în 

ceea ce privește procesele de asigurare a calității și de recunoaștere). 

• Coerența cu dispozițiile deja existente în domeniul de politică vizat 

Propunerea de recomandare a Consiliului este aliniată cu alte inițiative ale Uniunii care 

abordează învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională și le 

completează. 
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Ca urmare a Comunicării privind realizarea Spațiului european al educației până în 202510 și a 

Agendei pentru competențe în Europa11, Planul de acțiune privind Pilonul european al 

drepturilor sociale12 a fost adoptat la 4 martie 2021. Acest plan de acțiune descrie 

micro-certificatele ca fiind instrumente inovatoare care „pot facilita parcursuri flexibile de 

învățare și pot sprijini lucrătorii atât la locul de muncă, cât și în cursul tranzițiilor 

profesionale” sau personale. Micro-certificatele vor aduce, de asemenea, o contribuție 

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

activități de formare. Acesta este unul dintre cele trei obiective principale ale UE care au fost 

salutate de liderii UE în cadrul Summitului social de la Porto13, în Declarația de la Porto14 

din 8 mai 2021 și în concluziile Consiliului European15 din 25 iunie 2021. 

Propunerea de recomandare a Consiliului privind micro-certificatele va fi adoptată simultan 

cu propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare. 

Obiectivul ambelor acțiuni este de a le oferi persoanelor posibilitatea de a-și dezvolta 

competențele și de a beneficia de recunoașterea lor pe tot parcursul vieții.  

Comisia a adoptat, de asemenea, Recomandarea Comisiei referitoare la un sprijin activ 

eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de 

COVID-19 (Recomandarea „EASE”)16. Această recomandare a urmărit să faciliteze tranzițiile 

profesionale și o redresare generatoare de locuri de muncă în urma pandemiei de COVID-19, 

în special prin sprijinirea oportunităților de perfecționare și de recalificare. În acest context, 

cursurile de formare de scurtă durată, în special cele atestate de micro-certificate, pot juca un 

rol important în creșterea capacității de inserție profesională a lucrătorilor. 

În Rezoluția sa din 18 februarie 2021 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană 

în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a 

spațiului european al educației (2021-2030)17, Consiliul solicită: 

„[c]onsolidarea rolului esențial al învățământului superior și al sistemelor EFP pentru 

susținerea învățării pe tot parcursul vieții și vizarea unui grup mai divers de cursanți. 

Explorarea conceptului micro-certificatelor și a utilizării acestora poate contribui la 

extinderea oportunităților de învățare și ar putea consolida rolul învățământului superior și 

al EFP în cadrul învățării pe tot parcursul vieții, prin furnizarea unor oportunități de 

învățare mai flexibile și modulare și prin oferirea unor parcursuri de învățare mai incluzive.”  

În Concluziile Consiliului privind echitatea și incluziunea în educație și formare în vederea 

promovării succesului educațional pentru toți18, Consiliul invită statele membre:  

„[s]ă încurajeze asigurarea de oportunități de învățare pentru toți cursanții în vederea 

implicării acestora în parcursuri flexibile de educație și formare pe tot parcursul vieții, 

inclusiv prin validarea învățării anterioare, inclusiv în contexte nonformale și informale și 

abordări flexibile, inclusiv prin explorarea conceptului și a utilizării unei abordări europene 

                                                 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625. 
11 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro. 
12 C(2021) 102 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-

growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_ro. 
13 Declarația de la Porto, comunicat de presă: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-

releases/2021/05/08/the-porto-declaration/.  
14 https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/. 
15 https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf 
16 C(2021) 1372 final 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0402&from=EN. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=RO. 
18 JO C 221, 10.6.2021 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XG0610(01). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0625
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro#upskilling
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_ro
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2021/05/08/the-porto-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/media/50763/2425-06-21-euco-conclusions-en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021H0402&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021XG0610(01)
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a micro-certificatelor, fără a submina totuși principiul de bază al programelor de studii 

complete în educația și formarea inițială”. 

Acesta subliniază, de asemenea, că „[î]nvățământul superior […] poate să implice și mai mult 

adulții, să promoveze actualizarea competențelor și recalificarea și să joace un rol în învățarea 

pe tot parcursul vieții, oferind alternative flexibile la programele complete, prin explorarea 

conceptului și a utilizării unei abordări europene a micro-certificatelor”. 

În Concluziile Consiliului referitoare la inițiativa privind universitățile europene19, Consiliul 

invită Comisia și statele membre „să exploreze împreună măsurile necesare pentru a permite 

testarea utilizării microcertificatelor în învățământul superior, cu scopul de a contribui la 

extinderea oportunităților de învățare și de a consolida rolul instituțiilor de învățământ 

superior în învățarea pe tot parcursul vieții”. 

Adoptată la 24 noiembrie 2020, Recomandarea Consiliului privind educația și formarea 

profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență20 solicită Comisiei 

explorarea conceptului de micro-certificate și a utilizării acestora, inclusiv în cadrul educației 

și formării profesionale (EFP), împreună cu statele membre și părțile interesate relevante, 

inclusiv în contextul Grupului consultativ pentru Cadrul european al calificărilor, astfel cum 

se propune în Agenda pentru competențe în Europa. 

2. TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE 

• Temei juridic 

Propunerea de recomandare a Consiliului este în conformitate cu articolele 165 și 166 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)21.  

Articolul 165 alineatul (1) din TFUE prevede că Uniunea trebuie să „contribuie la dezvoltarea 

unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în cazul în care 

este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin 

responsabilitatea statelor membre față de conținutul învățământului și de organizarea 

sistemului educațional”. Articolul 165 alineatul (2) din TFUE precizează în continuare că 

acțiunea Uniunii în domeniul educației va urmări, în parte, „să favorizeze mobilitatea 

studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii universitare a diplomelor și 

a perioadelor de studiu”. 

Articolul 166 alineatul (1) din TFUE prevede că „Uniunea pune în aplicare o politică de 

formare profesională care sprijină și completează acțiunile statelor membre, respectând pe 

deplin responsabilitatea statelor membre față de conținutul și organizarea formării 

profesionale.” 

Articolul 149 coroborat cu articolul 292 din TFUE stabilește temeiul juridic pentru o strategie 

coordonată privind ocuparea forței de muncă și pentru promovarea unei forțe de muncă 

formate, calificate și adaptabile. Articolul 149 prevede adoptarea de „măsuri de încurajare 

destinate să favorizeze cooperarea dintre statele membre și să susțină acțiunea acestora în 

domeniul ocupării forței de muncă prin inițiative care urmăresc dezvoltarea schimburilor de 

informații și de bune practici, punând la dispoziție analize comparative și îndrumări, precum 

                                                 
19 JO C 221, 10.6.2021 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8658-2021-INIT/ro/pdf. 
20 JO C 417, 2.12.2020, p. 1 

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1202(01). 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT. 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8658-2021-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1202(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
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și prin promovarea abordărilor novatoare și prin evaluarea experiențelor, în special prin 

recurgerea la proiectele pilot”.  

Prezenta propunere 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. 

Prezenta propunere reflectă rolul de completare și de sprijin al UE, precum și caracterul 

voluntar al cooperării europene în aceste sisteme. Inițiativa respectă pe deplin competențele 

Uniunii. 

• Subsidiaritatea (în cazul competențelor neexclusive)  

Prezenta propunere urmărește să sprijine și să îmbunătățească explorarea și dezvoltarea în 

curs a micro-certificatelor în statele membre, cu respectarea deplină a principiului 

subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (TUE), lăsând la latitudinea statelor membre deciziile privind amploarea și forma 

punerii în aplicare.  

Statele membre sunt pe deplin și în principal responsabile de conținutul învățământului și de 

organizarea sistemelor lor de educație, formare și ocupare a forței de muncă și a pieței forței 

de muncă. Cu toate acestea, micro-certificatele variază foarte mult de la o țară la alta și de la 

un sector la altul, cu abordări diferite în ceea ce privește definirea, formatul și alte 

caracteristici ale acestora. Abordările comune privind dezvoltarea și utilizarea 

micro-certificatelor la nivelul UE pot sprijini și consolida eforturile naționale. Aceste abordări 

comune pot consolida, de asemenea, încrederea între statele membre și părțile interesate. Prin 

urmare, este important să se convină asupra acestor abordări comune, evitându-se astfel o 

proliferare a definițiilor și a standardelor pentru micro-certificate care le-ar afecta calitatea, 

transparența, comparabilitatea transfrontalieră, recunoașterea și portabilitatea la nivelul 

întregii piețe unice a UE. 

O inițiativă a UE în acest domeniu este, de asemenea, justificată pentru a permite o 

convergență socioeconomică ascendentă la nivelul întregii uniuni economice și monetare și în 

UE în sens mai larg. Întrucât cererea de competențe se schimbă rapid în interiorul sectoarelor 

și între sectoare, unele dintre acestea fiind afectate în mod semnificativ de tranziția verde și de 

cea digitală, creșterea accesului la oportunitățile de formare poate îmbunătăți și reziliența 

piețelor forței de muncă la șocuri precum cel provocat de pandemia de COVID-19. 

• Proporționalitate 

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. În plus, orice angajamente ale statelor membre au un caracter voluntar și fiecare 

stat membru rămâne liber să decidă cu privire la abordarea pe care trebuie să o adopte. 

Propunerea sprijină explorarea micro-certificatelor care există deja în mai multe state 

membre. Ea prevede o abordare diferențiată care să reflecte diferitele situații economice, 

financiare și sociale ale statelor membre, precum și sistemele lor diferite de educație, formare, 

ocupare a forței de muncă și de piețe ale forței de muncă. 
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•  Alegerea instrumentului 

Pentru a atinge obiectivele menționate mai sus, TFUE, în special la articolul 165 alineatul (4), 

la articolul 166 alineatul (4) și la articolul 149 în coroborare cu articolul 292, prevede 

adoptarea de către Consiliu a recomandărilor, pe baza unei propuneri din partea Comisiei. O 

recomandare a Consiliului este un instrument adecvat în domeniile educației, formării, 

ocupării forței de muncă și piețelor forței de muncă, în care UE are o responsabilitate de 

sprijin. Aceasta este un instrument utilizat frecvent pentru acțiunea UE în domeniile amintite. 

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. 

3. REZULTATELE EVALUĂRILOR EX POST, ALE CONSULTĂRILOR CU 

PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRILOR IMPACTULUI 

• Evaluări ex post/verificarea adecvării legislației existente 

Nu se aplică.  

• Consultările cu părțile interesate 

Comisia Europeană a desfășurat un amplu exercițiu de consultare în 2020 și 2021 pentru a 

colecta opiniile părților interesate. După colectarea feedbackului inițial din partea experților 

din domeniu, în 2020 și 2021 au avut loc 53 de consultări specifice menite să asigure 

participarea tuturor părților interesate și a publicului.  

O etapă importantă a acestui exercițiu de consultare a constat în consultarea publică deschisă 

desfășurată din aprilie până în iulie 2021, care a primit peste 500 de contribuții din partea 

a 43 de țări și peste 90 de documente de poziție.  

Pe parcursul acestui proces de consultare, Comisia Europeană s-a angajat să evalueze 

eforturile naționale și ale UE de a dezvolta micro-certificate.  

În ansamblu, la nivelul tuturor categoriilor de părți interesate, s-a ajuns la un acord general 

privind necesitatea de a dezvolta o abordare europeană a micro-certificatelor. Cu toate 

acestea, au apărut interese și perspective concurente în legătură cu o varietate de aspecte, cum 

ar fi: (i) definiția de lucru a micro-certificatelor, (ii) asigurarea calității și flexibilitatea și 

(iii) rolul micro-certificatelor. 

Definiția micro-certificatelor pe care Comisia a transmis-o spre consultare a fost sprijinită de 

marea majoritate a părților interesate. Unele sugestii au inclus descrierea micro-certificatelor 

ca fiind „volume mici de învățare” în loc de „experiențe de învățare scurte”, pentru a elibera 

definiția de orice legătură cu o anumită perioadă de timp. Componenta standard propusă 

pentru a descrie un micro-certificat a fost, de asemenea, bine primită de majoritatea 

respondenților, care au considerat fiecare dintre standardele propuse ca fiind fie esențiale, fie 

recomandate. 

Părțile interesate au considerat că propunerea unei abordări coerente la nivelul UE privind 

micro-certificatele a fost rolul principal al Uniunii în acest context. Părțile interesate au 

considerat, de asemenea, că este deosebit de adecvat ca UE să asigure procese de recunoaștere 

echitabile și transparente și să furnizeze o definiție clară a micro-certificatelor. 
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• Obținerea și utilizarea expertizei 

Propunerea se bazează pe o gamă largă de rapoarte și studii privind perfecționarea și 

recalificarea. Propunerea ia în considerare și impactul pandemiei de COVID-19, precum și al 

tranziției digitale și al celei verzi asupra sistemelor de educație și formare și asupra capacității 

de inserție profesională. Pentru prezenta inițiativă au fost furnizate contribuții specifice din 

partea: (i) Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, (ii) a Centrului European 

pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, (iii) a Fundației Europene de Formare, (iv) a 

proiectelor Erasmus+ relevante, (v) a unui raport elaborat de Rețeaua de experți care lucrează 

în domeniul dimensiunii sociale a educației și formării (NESET) și (vi) a raportului unui grup 

consultativ privind rolul micro-certificatelor în învățământul superior. Aceste informații sunt 

incluse în documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei. 

• Evaluarea impactului 

Nu s-a efectuat o evaluare a impactului, având în vedere: (i) faptul că activitățile completează 

inițiativele statelor membre, (ii) caracterul voluntar al activităților propuse și (iii) amploarea 

impacturilor preconizate. Elaborarea propunerii s-a bazat pe studii specifice, pe consultări cu 

statele membre, pe o consultare publică și pe numeroase consultări specifice ale părților 

interesate. 

Documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei descrie o gamă largă de dovezi științifice 

recente, împreună cu opiniile și experiențele părților interesate europene, pentru a sprijini 

recomandarea propusă. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei oferă, de asemenea, 

exemple de politici și proiecte existente în acest domeniu rapid evolutiv. 

• Adecvarea reglementărilor și simplificarea 

Nu se aplică.  

• Drepturile fundamentale 

Prezenta propunere de recomandare a Consiliului respectă drepturile fundamentale. Ea 

promovează principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene22, 

și anume dreptul la educație, dreptul la acces la formare profesională și la formare 

continuă (articolul 14) și dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8). 

4. IMPLICAȚII BUGETARE 

Prezenta inițiativă nu va necesita resurse suplimentare de la bugetul UE. 

5. ALTE ELEMENTE 

• Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare 

Pentru a sprijini punerea în aplicare, Comisia propune elaborarea, în cooperare cu statele 

membre, a unor materiale de orientare specifice, a unor manuale și a altor livrabile concrete. 

Acestea se vor baza pe dovezi, pe activități de învățare reciprocă și pe bunele practici 

identificate. Statelor membre li se va recomanda să pună în aplicare cât mai curând posibil 

principiile stabilite în recomandare și să prezinte un plan care să stabilească măsurile 

corespunzătoare pe care le vor lua la nivel național. Comisia intenționează să raporteze cu 

privire la utilizarea recomandării prin intermediul cadrelor relevante de monitorizare și 

raportare ale Uniunii. 

                                                 
22 JO C 326, 26.10.2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
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• Documente explicative (pentru directive) 

Nu se aplică.  

• Explicații detaliate cu privire la dispozițiile specifice ale propunerii 

Recomandarea propune orientări și acțiuni care pot fi întreprinse de statele membre pentru a 

îmbunătăți calitatea, transparența și adoptarea micilor experiențe de învățare în urma cărora se 

acordă un micro-certificat. Propunerea prezintă un set de recomandări adresate statelor 

membre, în conformitate cu prioritățile și circumstanțele naționale. De asemenea, propunerea 

invită Comisia să sprijine statele membre și părțile interesate, în special prin facilitarea 

cooperării și prin elaborarea de orientări și instrumente practice menite să sprijine dezvoltarea 

și utilizarea micro-certificatelor. Recomandarea stabilește totodată angajamentul Comisiei 

Europene de a completa și sprijini acțiunile statelor membre în acest domeniu.  

Articolele 1-2 recomandă ca statele membre să adopte o abordare europeană a 

micro-certificatelor pentru: (i) lărgirea oportunităților de învățare ale persoanelor, 

(ii) sprijinirea pregătirii furnizorilor de micro-certificate și (iii) promovarea incluziunii și a 

egalității de șanse. Micro-certificatele vor contribui, de asemenea, la atingerea obiectivului 

ca 60 % dintre toți adulții să participe anual la activități de formare, prevăzut în Planul de 

acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și salutat de liderii UE. 

Articolele 3-4 clarifică domeniul de aplicare al propunerii, și anume de a stabili o abordare 

europeană comună privind furnizarea de micro-certificate. Această abordare comună va 

implica o definiție a micro-certificatelor și orientări privind modul de concepere, emitere și 

descriere a micro-certificatelor.  

Articolul 5 include definiții în sensul recomandării. 

Articolul 6 recomandă statelor membre să adopte elementele „standard ale Uniunii” pentru a 

descrie un micro-certificat și principiile Uniunii pentru conceperea și emiterea 

micro-certificatelor, astfel cum se prevede în anexele I și II. 

Articolele 7-10 stabilesc acțiuni de dezvoltare a unor „ecosisteme pentru micro-certificate” în 

cadrul sistemelor de educație și formare, al piețelor forței de muncă și al societății aflate în 

continuă evoluție.  

Articolele 11-15 conțin recomandări privind utilizarea micro-certificatelor în cadrul 

sistemelor de educație și formare, al politicilor în materie de competențe, al politicilor în 

domeniul ocupării forței de muncă și al politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, 

care pot răspunde nevoilor unei game largi de cursanți, lucrători, persoane aflate în căutarea 

unui loc de muncă și alții, astfel încât aceștia să poată beneficia pe deplin atât de o redresare 

echitabilă din punct de vedere social în urma pandemiei de COVID-19, cât și de tranziții juste 

către economia verde și cea digitală.  

În plus, propunerea sugerează promovarea utilizării micro-certificatelor pentru a ajuta anumite 

grupuri-țintă să reintre pe piața forței de muncă, în special beneficiarii venitului minim, 

șomerii de lungă durată și persoanele cu un nivel scăzut de calificare. De asemenea, ea 

sugerează promovarea utilizării micro-certificatelor pentru lucrătorii care desfășoară o 

activitate independentă și pentru lucrătorii pe platforme online care este posibil să nu poată 

avea acces la educația și formarea tradiționale, dar care au nevoie de sprijin specific pentru a 

avansa în carieră. Micro-certificatele pot fi utilizate și pentru a recunoaște rezultatele formării 
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obligatorii sau necesare pentru anumite locuri de muncă și profesii, cum ar fi primul ajutor, 

manipularea manuală și operarea de echipamente pentru anumite locuri de muncă și profesii23.  

Articolele 16-19 salută intenția Comisiei de a sprijini dezvoltarea și utilizarea 

micro-certificatelor prin: (i) dezvoltarea sau adaptarea instrumentelor și serviciilor UE, 

(ii) sprijinirea cooperării dintre statele membre și părțile interesate, (iii) dezvoltarea 

platformei Europass și (iv) sprijinirea cercetării suplimentare privind adoptarea abordării 

europene a micro-certificatelor. 

Punerea în aplicare va fi susținută prin intermediul instrumentelor existente ale UE care 

sprijină nevoile persoanelor fizice și ale organizațiilor, inclusiv Europass și acreditările 

digitale Europass pentru învățare, pentru a sprijini portabilitatea și autenticitatea 

micro-certificatelor. Punerea în aplicare va fi susținută și prin inițiativa privind legitimația 

europeană de student, care le va permite studenților să partajeze rezultatele 

micro-certificatelor în format electronic și în mod securizat cu alte instituții de învățământ și 

formare. În cele din urmă, programele și instrumentele de finanțare ale UE vor contribui la 

facilitarea adoptării experiențelor de învățare scurte ce se finalizează prin acordarea unui 

micro-certificat. 

Articolele 20-22 stabilesc mecanismele de raportare pentru punerea în aplicare a 

recomandării. 

Documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei descrie o gamă largă de dovezi științifice 

recente, împreună cu opiniile și experiențele părților interesate europene, pentru a sprijini 

recomandarea propusă. Documentul de lucru al serviciilor Comisiei oferă, de asemenea, 

exemple de politici și proiecte existente în acest domeniu rapid evolutiv. 

                                                 
23 Prezenta propunere nu abordează recunoașterea profesiilor reglementate, astfel cum se prevede în 

Directiva 2005/36/CE.  
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2021/0402 (NLE) 

Propunere de 

RECOMANDARE A CONSILIULUI 

privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul 

vieții și capacitatea de inserție profesională 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 149 

și 292 și articolele 165 și 166, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

întrucât: 

(1) În Europa, un număr tot mai mare de persoane trebuie să își actualizeze cunoștințele, 

aptitudinile și competențele pentru a acoperi decalajul dintre educația lor formală și 

nevoile unei societăți și ale unei piețe a forței de muncă aflate în schimbare rapidă. 

Redresarea în urma pandemiei de COVID-19 și tranziția digitală și cea verde au 

accelerat ritmul schimbării modului în care trăim, învățăm și lucrăm. Pandemia a 

afectat perspectivele de carieră atât ale tinerilor, cât și ale adulților. De asemenea, a 

condus la creșterea șomajului și a afectat bunăstarea fizică, mentală și emoțională a 

sute de milioane de persoane din Europa.  

(2) Una dintre provocările majore cu care se confruntă întreprinderile și angajatorii 

europeni este oferta insuficientă de competențe adecvate pe piața forței de muncă din 

UE. Totodată, lucrătorii se confruntă cu schimbări fără precedent în ceea ce privește 

modul de organizare a muncii. În plus, profilurile sarcinilor și cerințele în materie de 

competențe se schimbă în mod fundamental ca urmare a tranziției digitale și a celei 

verzi. Astfel cum s-a subliniat în Decizia Consiliului privind orientările pentru 

politicile de ocupare a forței de muncă24, statele membre „ar trebui să permită tuturor 

să anticipeze nevoile pieței forței de muncă și să se adapteze mai bine la acestea, în 

special prin perfecționare și recalificare profesională continuă”. Acest lucru este 

esențial pentru ca lucrătorii să răspundă nevoilor locului lor de muncă actual sau să 

treacă la noi locuri de muncă și la sectoare în expansiune, cum ar fi sectorul verde și 

cel digital, în special în contextul îmbătrânirii demografice. 

(3) Pentru a-și dezvolta competențele personale, sociale, culturale și profesionale, 

persoanele au nevoie de acces la un proces de predare și învățare de calitate, furnizat 

în moduri și contexte diferite. Sistemele de educație și formare au fost încurajate să 

devină mai flexibile și să găsească soluții pentru a oferi o învățare mai axată pe 

cursant, mai accesibilă și mai favorabilă incluziunii pentru o gamă mai largă de 

profiluri. Furnizorii de educație și formare nonformală abordează, de asemenea, 

această necesitate, oferind oportunități noi și inovatoare de perfecționare și recalificare 

profesională.  

                                                 
24 JO L 344, 19.10.2020, p. 4. 
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(4) O cultură eficace a învățării pe tot parcursul vieții este esențială pentru a garanta că 

fiecare persoană deține competențele de care are nevoie pentru a prospera în societate, 

pe piața forței de muncă și în viața personală. Este esențial ca persoanele să poată avea 

acces la educație și formare de calitate și relevante, la perfecționare și recalificare 

profesională pe tot parcursul vieții. Oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții 

trebuie să facă parte din strategia pe termen lung a instituțiilor de educație și formare, 

pentru ca acestea să își dezvolte capacitatea de a răspunde la nevoile rapid evolutive 

ale angajatorilor și ale cursanților. Acest lucru ar permite unei diversități mai mari de 

cursanți (inclusiv absolvenților acestor instituții și altor cursanți adulți) să își 

perfecționeze competențele și să se recalifice profesional. Instituțiile de învățământ 

superior, instituțiile EFP și alți furnizori de micro-certificate trebuie să coopereze 

pentru a aplica rapid cele mai recente rezultate ale cercetării în conceperea și 

actualizarea oportunităților de învățare. 

(5) Micro-certificatele pot contribui la certificarea rezultatelor acestor mici experiențe de 

învățare adaptate. Ele permit dobândirea specifică și flexibilă a cunoștințelor, 

aptitudinilor și competențelor pentru a răspunde nevoilor noi și emergente ale 

societății și ale pieței forței de muncă, fără a înlocui însă calificările tradiționale. 

Micro-certificatele pot fi concepute și emise de o varietate de furnizori în contexte de 

învățare diferite (indiferent dacă aceste contexte sunt formale, nonformale sau 

informale).  

(6) În pofida utilizării lor din ce în ce mai răspândite, nu există o definiție comună sau 

standarde comune pentru micro-certificate în Europa. Acest lucru limitează înțelegerea 

și adoptarea micro-certificatelor și, prin urmare, subminează potențialul 

micro-certificatelor de a facilita parcursuri de învățare și de carieră flexibile. 

(7) Primul principiul al Pilonului european al drepturilor sociale25 prevede că orice 

persoană are dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții care să fie 

de calitate și favorabile incluziunii, pentru a dobândi și menține competențe care să îi 

permită să participe pe deplin în societate și să gestioneze cu succes tranzițiile pe piața 

forței de muncă, peste tot în Uniunea Europeană. Al patrulea principiu al Pilonului 

european al drepturilor sociale prevede că orice persoană are dreptul la asistență rapidă 

și adaptată pentru îmbunătățirea perspectivelor de încadrare în muncă sau de 

desfășurare a unor activități independente. Acest drept la asistență include dreptul de a 

primi sprijin pentru formarea profesională și recalificare. Planul de acțiune privind 

Pilonul european al drepturilor sociale descrie micro-certificatele ca fiind instrumente 

inovatoare care „pot facilita parcursuri flexibile de învățare și pot sprijini lucrătorii atât 

la locul de muncă, cât și în cursul tranzițiilor profesionale”. Micro-certificatele pot 

juca un rol în realizarea obiectivelor principale ale UE care trebuie atinse până 

în 2030, inclusiv a obiectivului care vizează ca 60 % dintre toți adulții să participe 

anual la activități de formare și referitor la atingerea unei rate de ocupare a forței de 

muncă de cel puțin 78 %. Ambele obiective au fost salutate de liderii UE, de partenerii 

sociali și de societatea civilă, în cadrul Summitului social de la Porto și, ulterior, de 

către Consiliul European din 25 iunie 202126.  

(8) În paralel cu planul de acțiune, Comisia a adoptat o Recomandare referitoare la un 

sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de 

                                                 
25 JO C 428, 13.12.2017, p. 3. 
26 „Consiliul European salută obiectivele principale ale UE din Planul de acțiune privind Pilonul european 

al drepturilor sociale, în concordanță cu Declarația de la Porto”, Consiliul Uniunii Europene (2021), Concluziile 

Consiliului European, 24-25 iunie 2021. EUCO 7/21. 
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pandemia de COVID-19 (Recomandarea „EASE”)27. Această recomandare oferă 

orientări politice concrete statelor membre pentru a elabora pachete de politici 

coerente care să faciliteze tranzițiile profesionale și să promoveze o redresare 

generatoare de locuri de muncă în urma pandemiei de COVID-19. Orientările de 

politică acoperă oportunități de perfecționare a competențelor și de recalificare și 

măsuri de sprijin aferente. 

(9) Agenda pentru competențe în Europa28 a anunțat, printre cele 12 acțiuni emblematice 

ale sale, o nouă inițiativă privind o abordare europeană a micro-certificatelor. Această 

nouă inițiativă urmărește să sprijine calitatea, transparența și adoptarea 

micro-certificatelor în întreaga UE. Agenda pentru competențe a anunțat și o inițiativă 

privind conturile personale de învățare pentru a contribui la eliminarea lacunelor 

existente în ceea ce privește accesul la formare pentru adulții în vârstă de muncă și a le 

permite persoanelor să gestioneze cu succes tranzițiile de pe piața forței de muncă. 

Micro-certificatele pot fi utilizate ca parte a formării puse la dispoziția persoanelor 

pentru a sprijini funcționarea acestor conturi personale de învățare.  

(10) Comunicarea privind realizarea Spațiului european al educației până în 202529 a 

anunțat că Comisia va depune eforturi în direcția elaborării unei abordări europene a 

micro-certificatelor, pentru a susține extinderea oportunităților de învățare și 

consolidarea rolului instituțiilor de învățământ superior și al instituțiilor de educație și 

formare profesională în cadrul învățării pe tot parcursul vieții.  

(11) Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru 

competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență solicită Comisiei „explorarea 

conceptului de micro-certificate și a utilizării acestora”. 

(12) Concluziile Consiliului referitoare la inițiativa privind universitățile europene – 

Crearea de legături între învățământul superior, cercetare, inovare și societate: 

pregătirea terenului pentru o nouă dimensiune a învățământului superior european30 

subliniază că micro-certificatele „ar putea contribui la extinderea oportunităților de 

învățare pentru a răspunde nevoilor cursanților netradiționali și cererii de noi 

competențe pe piața forței de muncă, pentru a face experiența de învățare mai flexibilă 

și mai modulară, pentru a sprijini accesul la învățământul superior și pentru a implica 

cursanții, indiferent de calificările sau de mediile lor anterioare, promovând 

oportunitățile de recalificare și de actualizare a competențelor, asigurând totodată o 

educație de calitate”. 

(13) Miniștrii educației din Spațiul european al învățământului superior s-au angajat, în 

Comunicatul de la Roma privind procesul interguvernamental Bologna31, să își ajute 

instituțiile de învățământ superior: (i) să își diversifice oferta de învățare și (ii) să 

aducă inovații în ceea ce privește conținutul educațional și modurile de furnizare a 

acestuia. Pe lângă programele universitare complete, multe instituții de învățământ 

superior oferă sau intenționează să ofere unități de învățare mai mici. Aceste unități 

mai mici vor permite cursanților să își dezvolte sau să își actualizeze aptitudinile și 

competențele culturale, profesionale și transversale în diferite etape ale vieții lor. 

Cooperarea în cadrul Procesului Bologna va analiza modul și măsura în care aceste 

unități de învățare mai mici și flexibile, inclusiv cele care se finalizează prin acordarea 

                                                 
27 C(2021) 1372 final. 
28 C(2020) 274 final. 
29 C(2020) 625 final. 
30 JO C 221, 10.6.2021, p. 9. 
31 Comunicatul ministerial de la Roma din 19.11.2020. 
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unui micro-certificat, pot fi definite, elaborate, puse în aplicare și recunoscute prin 

utilizarea unor instrumente comune. 

(14) Sistemele de educație și formare trebuie să țină cont de diversele nevoi, abilități și 

capacități individuale ale tuturor cursanților. În egală măsură, acestea trebuie să ofere 

tuturor oportunități de învățare, inclusiv în contexte nonformale și informale, astfel 

cum se subliniază în Concluziile Consiliului privind echitatea și incluziunea în 

educație și formare32. Micro-certificatele bine concepute pot fi utilizate ca parte a unor 

măsuri specifice de sprijinire a incluziunii și a accesibilității la educație și formare 

pentru o gamă mai largă de cursanți. Această gamă mai largă de cursanți include 

grupurile dezavantajate și vulnerabile (cum ar fi persoanele cu handicap, persoanele în 

vârstă, persoanele cu un nivel scăzut de calificare/competențe, minoritățile, persoanele 

care provin din familii de migranți, refugiații și persoanele care dispun de mai puține 

oportunități din cauza poziției lor geografice și/sau a situației lor defavorizate din 

punct de vedere socioeconomic). Micro-certificatele pot fi utilizate și pentru a preveni 

părăsirea timpurie a sistemului de educație și formare și pentru a sprijini tranziția de la 

școală la muncă. Creșterea preconizată a numărului de refugiați și de solicitanți de azil 

va necesita elaborarea unor strategii pentru integrarea efectivă a acestor grupuri în 

sistemele de educație, formare și muncă. Orientarea și învățarea reciprocă în întreaga 

UE în ceea ce privește conceperea micro-certificatelor pot promova incluziunea și pot 

garanta accesul cursanților din toate grupurile societății la beneficiile lor. 

(15) Micro-certificatele pot sprijini, de asemenea, dezvoltarea profesională și mobilitatea 

persoanelor care prestează forme atipice de muncă, cum ar fi cele din economia 

platformelor33. Persoanele care lucrează prin intermediul platformelor au un acces 

limitat la formare din cauza statutului lor de lucrător independent. 

(16) Micro-certificatele pot juca un rol activ în punerea în aplicare a inițiativelor de politică 

ale UE pentru a promova tranziția digitală și tranziția verde. Micro-certificatele pot: 

(i) să sprijine obiectivele Planului de acțiune actualizat pentru educația digitală34 

pentru a contribui la asigurarea unor oportunități de învățare flexibile și accesibile 

pentru competențele digitale și (ii) să ajute la îndeplinirea obiectivelor planului 

Comisiei intitulat „Busola pentru dimensiunea digitală 2030” de a forma în Europa, 

până în 2030, o populație cu competențe digitale și profesioniști cu înaltă calificare în 

domeniul digital. Micro-certificatele pot juca un rol și în realizarea „Pactului verde 

european”35, care reprezintă strategia de creștere a Europei ce are ca scop 

transformarea economiei și a societății acesteia și plasarea lor pe o traiectorie mai 

durabilă. 

(17) Recomandarea Consiliului privind Cadrul european al calificărilor (CEC) pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții36 oferă un cadru comun de referință pentru a ajuta 

persoanele și organizațiile să compare atât diferitele sisteme de calificare, cât și 

nivelurile calificărilor din cadrul acestor sisteme. În calitate de cadru european de 

referință, CEC este deschis tuturor tipurilor și nivelurilor de calificări. CEC este 

deschis, de asemenea, micro-certificatelor incluse în cadrele naționale ale calificărilor. 

                                                 
32 JO C 221, 10.6.2021, p. 8. 
33 „Noțiunea de economie a platformelor online ar trebui înțeleasă ca incluzând toate activitățile 

economice care rezultă din tranzacții comerciale reale sau preconizate pe piața internă și care sunt 

facilitate direct sau indirect de platformele online, în special de serviciile de intermediere online și de 

motoarele de căutare online” C(2018) 2393 final, 26.4.2018, p. 1. 
34 C(2020) 624 final. 
35 C(2019) 640 final. 
36 JO C 189, 15.6.2017. 



RO 15  RO 

(18) Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării 

non-formale și informale37 a invitat statele membre să instituie cel târziu până în 2018 

– în conformitate cu circumstanțele și specificitățile naționale și în modul pe care îl 

consideră adecvat – măsuri pentru validarea învățării nonformale și informale. Prin 

aceste măsuri de validare, persoanele pot obține validarea cunoștințelor, a abilităților și 

a competențelor dobândite prin învățare nonformală și informală. Aceste măsuri de 

validare permit, de asemenea, persoanelor să obțină o calificare completă sau, după 

caz, o calificare parțială. Evaluarea din 2020 a recomandării38 a solicitat o mai bună 

dezvoltare a legăturilor dintre validare și micro-certificate. 

(19) Decizia (UE) 2018/646 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 aprilie 2018 

privind un cadru comun pentru furnizarea unor servicii mai bune pentru aptitudini și 

calificări (Europass)39 stabilește baza pentru furnizarea de instrumente bazate pe web 

pentru ca persoanele să își gestioneze cariera și învățarea pe tot parcursul vieții prin 

intermediul unor servicii de autentificare a certificatelor care permit portabilitatea 

micro-certificatelor. 

(20) Relevanța, elaborarea și actualizarea micro-certificatelor depind de: (i) cooperarea și 

colaborarea dintre autoritățile naționale, organizațiile de învățământ și organizațiile de 

formare și de (ii) dialogul social sectorial și intersectorial [acest dialog social trebuie 

să implice organizații care reprezintă lucrătorii și angajatorii atât din sectorul privat, 

cât și din cel public, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) și personal specializat și 

de conducere]. 

(21) Prezenta recomandare respectă pe deplin principiile subsidiarității și proporționalității, 

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE: 

Obiective 

1. Statelor membre li se recomandă să adopte o abordare europeană a 

micro-certificatelor, cu scopul:  

(a) de a permite persoanelor să dobândească cunoștințele, aptitudinile și 

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

societate care evoluează, astfel încât să poată beneficia pe deplin atât de o 

redresare echitabilă din punct de vedere social, cât și de tranziții juste către 

economia verde și digitală; 

(b) de a sprijini pregătirea furnizorilor de micro-certificate pentru a spori 

transparența și flexibilitatea ofertei de învățare, cu scopul de a le oferi 

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

carieră; 

(c) de a promova incluziunea și egalitatea de șanse și de a contribui la obținerea 

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

schimbărilor demografice și în toate etapele ciclurilor economice. 

2. Statele membre trebuie să utilizeze micro-certificatele ca instrument care să 

contribuie la atingerea obiectivului ca 60 % dintre toți adulții să participe anual la 

activități de formare, prevăzut în Planul de acțiune privind Pilonul european al 

drepturilor sociale și salutat de liderii UE. 

                                                 
37 JO C 398, 22.12.2012. 
38 SWD(2020) 121 final. 
39 JO L 112, 2.5.2018. 
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Domeniul de aplicare 

3. Prezenta recomandare are drept obiect micro-certificatele, precum și politicile care 

pot sprijini conceperea și utilizarea efectivă a acestora.  

4. Micro-certificatele pot fi utilizate pentru a completa și a consolida ecosistemele 

educației, formării, învățării pe tot parcursul vieții și capacității de inserție 

profesională. Măsurile prezentate în prezenta recomandare nu urmăresc să 

înlocuiască sau să perturbe educația inițială, învățământul superior, educația și 

formarea profesională (EFP) sau calificările tradiționale. Propunerea stabilește o 

abordare europeană comună în ceea ce privește furnizarea continuă și emergentă de 

micro-certificate în Uniunea Europeană și stabilește o definiție și orientări pentru 

conceperea, emiterea și descrierea micro-certificatelor cu scopul de a facilita 

calitatea, transparența și adoptarea acestora.  

Definiții 

5. În sensul prezentei recomandări, se aplică următoarele definiții:  

(a) „Micro-certificat” înseamnă înregistrarea rezultatelor învățării dobândite de un 

cursant în urma unui volum de învățare redus. Aceste rezultate ale învățării au 

fost evaluate pe baza unor standarde transparente și clar definite. Cursurile care 

se finalizează prin acordarea unui micro-certificat sunt concepute pentru a oferi 

cursantului cunoștințe, aptitudini și competențe specifice care să răspundă 

nevoilor societale, personale, culturale sau ale pieței forței de muncă. 

Micro-certificatele sunt deținute de cursanți, pot fi partajate și sunt portabile. 

Acestea pot fi de sine stătătoare sau combinate pentru a constitui certificări mai 

generale. Ele se bazează pe asigurarea calității în conformitate cu standardele 

convenite în sectorul sau domeniul de activitate relevant. 

(b) „Furnizori de micro-certificate” înseamnă orice actor, inclusiv instituții și 

organizații de educație și formare, parteneri sociali (și anume, organizații care 

reprezintă lucrătorii și angajatorii), angajatori și industrie, organizații ale 

societății civile și autorități naționale, care concepe, furnizează și emite 

micro-certificate pentru învățarea formală, nonformală și informală.  

(c) „Contexte de învățare” înseamnă diversele locații, contexte și culturi fizice, 

online, mixte40, virtuale și digitale în care persoanele învață, cuprinzând toate 

contextele în care poate avea loc învățarea formală, nonformală și informală.  

(d) „Învățare formală” înseamnă învățarea care se desfășoară într-un cadru 

organizat și structurat, dedicat în mod specific învățării, și în general conduce 

la acordarea unei calificări, de obicei sub forma unui certificat sau a unei 

diplome; aceasta include sistemele de educație generală, de formare 

profesională inițială și terțiară și de învățământ superior41.  

(e) „Învățare nonformală” înseamnă învățarea care se desfășoară în afara educației 

și a formării formale prin intermediul unor activități planificate din punctul de 

                                                 
40 „Învățare mixtă” este termenul utilizat în domeniul educației și formării formale pentru a descrie situația 

în care o școală, un educator sau un elev adoptă mai multe abordări ale procesului de învățare. 
41 Definiție preluată din Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării 

non-formale și informale, JO C 398, 22.12.2012. 
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vedere al obiectivelor învățării și al timpului dedicat învățării și în cazul cărora 

există o formă de susținere pentru procesul de învățare. 42 

(f) „Învățare informală” înseamnă învățarea care rezultă din activitățile și 

experiențele zilnice și care nu este organizată sau structurată din punctul de 

vedere al obiectivelor, al duratei sau al susținerii pentru procesul de învățare; 

aceasta poate fi neintenționată din perspectiva cursantului43.  

(g) „Portabilitate” înseamnă posibilitatea ca un deținător de certificat să își 

stocheze micro-certificatul într-un sistem la alegere și să îl partajeze cu alte 

părți (naționale sau transnaționale) alese de el, toate părțile implicate în schimb 

având capacitatea de a înțelege conținutul certificatului și de a verifica 

autenticitatea acestuia.  

(h) „Capacitate de suprapunere” înseamnă posibilitatea de a combina micro-

certificate diferite, astfel încât să se poată baza logic unele pe altele. 

(i) „Evaluare” înseamnă procesul sau metoda utilizată pentru a evalua, a măsura 

și, în cele din urmă, a descrie competențele persoanelor dobândite în contexte 

formale, nonformale sau informale. Evaluarea poate fi certificată de o terță 

parte, de cursantul însuși (autoevaluare) sau de ambii. 

Definiția și elementele standard ale Uniunii pentru a descrie un micro-certificat 

6. Statele membre trebuie să adopte: 

(a) definiția micro-certificatelor prevăzută la alineatul (5) litera (a); 

(b) elementele standard ale Uniunii pentru a descrie un micro-certificat (astfel cum 

sunt descrise în anexa I), inclusiv următoarele elemente obligatorii: 

(1) identificarea cursantului; 

(2) titlul micro-certificatului; 

(3) țara/regiunea emitentului;  

(4) organismul care îl acordă;  

(5) data emiterii;  

(6) rezultatele învățării;  

(7) volumul de muncă estimat a fi necesar pentru obținerea rezultatelor 

învățării (în Sistemul european de acumulare și transfer al 

creditelor de studii, ori de câte ori este posibil); 

(8) nivelul (și ciclul, dacă este cazul) experienței de învățare în urma 

căreia se acordă micro-certificatul (Cadrul european al calificărilor, 

cadrele calificărilor pentru Spațiul european al învățământului 

superior), dacă este cazul; 

(9) tipul evaluării; 

(10) forma de participare la activitatea de învățare; 

                                                 
42 Definiție preluată din Regulamentul din 20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii 

pentru educație și formare, tineret și sport, JO L 189, 28.5.2021. 
43 Definiție preluată din Regulamentul din 20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii 

pentru educație și formare, tineret și sport, JO L 189, 28.5.2021. 



RO 18  RO 

(11) tipul de asigurare a calității utilizat pentru susținerea 

micro-certificatului;  

(c) principiile Uniunii privind conceperea și emiterea micro-certificatelor (astfel 

cum sunt descrise în anexa II). 

Dezvoltarea ecosistemului pentru micro-certificate 

7. Statele membre trebuie să faciliteze dezvoltarea continuă și emergentă a 

micro-certificatelor în contextele de învățare formală, inclusiv prin: 

(a) sprijinirea explorării de către instituțiile de învățământ superior a rolului 

micro-certificatelor de a oferi oportunități de învățare diverșilor cursanți, în 

special prin extinderea unei oferte atractive, favorabile incluziunii și axate pe 

cursant de activități de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv prin activitățile 

alianțelor universităților europene44; 

(b) sprijinirea explorării de către furnizorii de EFP a rolului micro-certificatelor în 

educația și formarea profesională continuă pentru a sprijini perfecționarea 

competențelor și recalificarea în rândul adulților, inclusiv prin activitățile 

centrelor de excelență profesională EFP; 

(c) asigurarea disponibilității fondurilor publice pentru elaborarea și furnizarea de 

programe mici de educație și formare în urma cărora să se acorde 

micro-certificate, la toate nivelurile de educație și formare, ținând seama 

totodată de autonomia instituțională pentru a permite diversitatea și 

creativitatea. 

8. Statele membre trebuie să sprijine dezvoltarea continuă și emergentă a 

micro-certificatelor în contextele de învățare nonformală și informală, inclusiv prin: 

(a) sprijinirea furnizării și conceperii de micro-certificate (inclusiv prin punerea la 

dispoziție de fonduri publice) de către alți furnizori decât cei menționați la 

alineatul (7) (printre acești furnizori se numără: întreprinderi, parteneri sociali, 

organizații ale societății civile, autorități locale și furnizori privați); 

(b) promovarea dezvoltării de micro-certificate concepute și aprobate de 

reprezentanții angajatorilor și ai lucrătorilor prin intermediul dialogului social; 

(c) adaptarea procedurilor de recunoaștere a antecedentelor educaționale și de 

validare a învățării nonformale și informale pentru a permite acordarea de 

micro-certificate. 

9. Statele membre sunt încurajate să sprijine calitatea și transparența 

micro-certificatelor, inclusiv prin:  

(a) aplicarea, adaptarea și dezvoltarea unor mecanisme de asigurare a calității 

pentru micro-certificatele emise de diferite tipuri de furnizori;  

(b) sprijinirea utilizării sistemelor de „informații privind competențele” pentru a 

analiza nevoile pieței forței de muncă și schimbările demografice, în așa fel 

încât acestea să poată identifica orice nevoi de dezvoltare sau actualizare a 

micro-certificatelor; 

                                                 
44 JO C 221, 10.6.2021. 
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(c) asigurarea faptului că furnizorii publică cataloage cu micro-certificatele pe care 

le oferă, inclusiv, dacă este cazul, politica lor privind recunoașterea 

micro-certificatelor emise de alți furnizori; 

(d) integrarea micro-certificatelor în cadrele și sistemele naționale de calificări, 

după caz. 

10. Statele membre trebuie să promoveze și să sprijine cooperarea, guvernanța și 

parteneriatele efective dintre: (i) instituțiile de educație și formare, (ii) partenerii 

sociali, (iii) angajatori și industrie, (iv) organizațiile societății civile și (v) autoritățile 

naționale. Această cooperare și guvernanță, precum și acest parteneriat trebuie să 

identifice nevoile de micro-certificate, să dezvolte în comun micro-certificate și să 

actualizeze micro-certificatele. 

Valorificarea potențialului micro-certificatelor 

11. Statele membre trebuie să integreze micro-certificatele atât în sistemele de educație 

și formare, cât și în politicile în materie de competențe, inclusiv prin: 

(a) includerea micro-certificatelor în cataloagele naționale de cursuri de educație și 

formare oferite; 

(b) utilizarea micro-certificatelor pentru a îmbunătăți accesul la educație și formare 

pentru toți cursanții, inclusiv pentru grupurile dezavantajate și vulnerabile (cum 

ar fi persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, persoanele cu un nivel scăzut 

de calificare/competențe, minoritățile, persoanele provenite din familii de 

migranți, refugiații și persoanele care dispun de mai puține oportunități din 

cauza poziției lor geografice și/sau a situației lor defavorizate din punct de 

vedere socioeconomic); 

(c) utilizarea micro-certificatelor pentru a sprijini tranziția de la învățământul 

secundar superior sau EFP la învățământul terțiar și finalizarea programelor de 

studii; 

(d) utilizarea micro-certificatelor ca mijloc suplimentar de îmbunătățire a 

aptitudinilor și competențelor digitale de bază și avansate ale unei game mai 

largi de cursanți, în conformitate cu Planul de acțiune pentru educația digitală;  

(e) utilizarea micro-certificatelor pentru a sprijini dezvoltarea ofertelor de învățare 

în domeniul durabilității mediului, ca parte a punerii în aplicare la nivel 

național a Recomandării Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea 

mediului; 

(f) promovarea utilizării micro-certificatelor de către instituțiile de educație și 

formare și de către alți furnizori, în cooperare cu ecosistemul de cunoaștere și 

inovare din jurul lor, pentru a spori relevanța și impactul pozitiv al 

micro-certificatelor asupra economiei orașelor și regiunilor lor; 

(g) promovarea înțelegerii și a utilizării micro-certificatelor prin dezvoltarea 

profesională continuă a cadrelor didactice și a formatorilor (de exemplu, în 

contextul Academiilor Erasmus+ pentru cadrele didactice), precum și a 

cadrelor universitare și a cercetătorilor;  

(h) promovarea utilizării micro-certificatelor pentru transferul prompt al celor mai 

recente rezultate ale cercetării către oportunitățile de învățare, consolidând 

sinergiile dintre Spațiul european al educației și Spațiul european de cercetare; 
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(i) explorarea utilizării micro-certificatelor în Spațiul european al educației pentru 

a combate stereotipurile de gen și alte stereotipuri discriminatorii în ceea ce 

privește opțiunile de studiu și în cadrul practicilor și materialelor educaționale. 

12. Statele membre trebuie să integreze micro-certificatele în politicile lor în domeniul 

ocupării forței de muncă și în politicile active în domeniul forței de muncă (și anume 

serviciile de ocupare a forței de muncă, sprijinul pentru formare și stimulentele 

pentru ocuparea forței de muncă), în special prin: 

(a) utilizarea micro-certificatelor pentru: (i) combaterea neconcordanțelor de 

competențe și a blocajelor din anumite sectoare economice și regiuni și 

(ii) perfecționarea competențelor și recalificarea lucrătorilor pentru a dobândi 

competențe și a ocupa locuri de muncă care sunt solicitate pe piața forței de 

muncă, în special în contextul tranziției digitale și al tranziției verzi; 

(b) includerea unor cursuri de formare finalizate prin acordarea unui 

micro-certificat în registrele naționale ale oportunităților de formare 

recunoscute care pot fi legate de conturile personale de învățare și de alte 

sisteme de sprijin pentru formare; 

(c) promovarea utilizării micro-certificatelor ca mijloc de actualizare și 

îmbunătățire a competențelor lucrătorilor independenți și ale lucrătorilor cu 

contracte atipice, inclusiv ale persoanelor care lucrează prin intermediul 

platformelor; 

(d) explorarea utilizării micro-certificatelor în inițiative specifice de sprijinire și 

motivare a grupurilor dezavantajate și vulnerabile (cum ar fi beneficiarii 

venitului minim, șomerii de lungă durată și persoanele cu un nivel scăzut de 

calificare) să reintre pe piața forței de muncă;  

(e) explorarea rolului micro-certificatelor în cadrul sistemelor de punere în 

aplicare a Garanției pentru tineret pentru a sprijini tinerii, inclusiv în ceea ce 

privește formarea pregătitoare și ofertele de bună calitate de educație sau 

formare continuă; 

(f) explorarea rolului micro-certificatelor în cadrul punerii în aplicare la nivel 

național a Recomandării referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea 

forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE); 

(g) explorarea posibilității de a utiliza micro-certificate pentru a îndeplini cerințele 

de reglementare pentru perfecționare și recalificare în cadrul anumitor locuri de 

muncă și tipuri de muncă (de exemplu, pentru licențe, formare obligatorie și 

permise).  

13. Statele membre trebuie să sprijine Rețeaua europeană a centrelor naționale de 

informare (ENIC-NARIC) să elaboreze proceduri de recunoaștere a 

micro-certificatelor emise de diferite tipuri de furnizori, inclusiv prin explorarea 

posibilității de recunoaștere automată a micro-certificatelor45. 

14. Statele membre trebuie să se asigure că, după caz, serviciile de orientare privind 

învățarea pe tot parcursul vieții includ informații referitoare la identificarea și 

                                                 
45 Astfel cum se definește în Recomandarea Consiliului privind promovarea recunoașterii reciproce 

automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a absolvirii 

unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute 

în străinătate. 
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selectarea micro-certificatelor, precum și consiliere în acest sens. Printre aceste 

servicii se numără serviciile de orientare din centrele universitare de carieră, 

serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM), serviciile private de 

ocupare a forței de muncă, serviciile sociale și alte servicii de orientare (ocuparea 

forței de muncă, carieră, educație și formare, îndrumare profesională). Includerea 

unor orientări privind micro-certificatele în aceste servicii trebuie să răspundă 

nevoilor tuturor cursanților, inclusiv ale celor dezavantajați și vulnerabili. 

15. Statele membre trebuie: 

(a) să definească, pe baza mecanismelor naționale și a cadrelor financiare 

relevante, măsuri pentru punerea în aplicare a prezentei recomandări. Printre 

acestea trebuie să se numere măsuri care să prevadă atât alocări de resurse 

naționale, după caz, cât și legături cu conturile personale de învățare (ținând 

seama în mod corespunzător de responsabilitatea și de autonomia organizațiilor 

din domeniul educației, formării și al pieței forței de muncă în context 

național); 

(b) să utilizeze în mod optim fondurile și instrumentele Uniunii pentru a sprijini 

reformele necesare, de la cadrul favorabil până la dezvoltarea și utilizarea 

micro-certificatelor. Printre acestea se 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, precum și solicitarea de expertiză personalizată prin 

intermediul instrumentului de sprijin tehnic. 

Sprijinul acordat de Comisie 

Consiliul salută intenția Comisiei de: 

16. a dezvolta și adapta, după caz, instrumentele și serviciile existente ale Uniunii pentru 

a sprijini dezvoltarea de micro-certificate de către toate tipurile de furnizori, inclusiv 

prin:  

(a) sprijinirea elaborării de orientări privind modalitățile de promovare a 

transparenței și de aplicare a actualelor instrumente ale UE și Bologna în 

domeniul învățământului superior în ceea ce privește asigurarea calității interne 

și externe a micro-certificatelor; 

(b) explorarea modalităților de adaptare a ghidului utilizatorilor Sistemului 

european de acumulare și transfer al creditelor de studii în domeniul 

învățământului superior pentru a integra micro-certificatele; 

(c) explorarea modalităților de adaptare și dezvoltare a instrumentelor UE pentru 

competențe și calificări în vederea integrării micro-certificatelor în sistemele 

EFP; 

(d) promovarea rolului ENIC-NARIC în recunoașterea micro-certificatelor în 

vederea continuării studiilor și/sau a încadrării în muncă, inclusiv prin 

elaborarea de orientări și de formări; 

(e) elaborarea de note explicative privind modul de includere a micro-certificatelor 

în cadrele naționale ale calificărilor (CNC); 
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(f) sprijinirea dezvoltării inițiativei privind legitimația europeană de student pentru 

a le permite studenților să partajeze rezultatele micro-certificatelor pe cale 

electronică, în mod securizat, cu alte instituții de educație și formare; 

17. a sprijini cooperarea dintre statele membre și părțile interesate, inclusiv prin:  

(a) promovarea cooperării europene în materie de asigurare a calității 

micro-certificatelor; 

(b) stimularea utilizării micro-certificatelor de către alianțele universităților 

europene și centrele de excelență EFP pentru a promova și a încuraja adoptarea 

micro-certificatelor de către comunitatea mai largă din domeniul educației și 

formării; 

(c) promovarea implicării în ceea ce privește micro-certificatele a Academiilor 

Erasmus+ pentru cadrele didactice și a altor furnizori de educație și de formare 

pentru cadrele didactice cu scopul de a răspunde nevoilor de dezvoltare 

profesională continuă ale cadrelor didactice; 

(d) promovarea angajamentului privind micro-certificatele în cadrul pactului 

pentru competențe și al inițiativelor de cooperare conexe, inclusiv a Planului de 

cooperare sectorială în materie de competențe, a Alianței europene consolidate 

pentru ucenicii și a Coaliției pentru competențe și locuri de muncă în sectorul 

digital; 

(e) sprijinirea cooperării și a schimbului de bune practici între SPOFM și 

angajatori cu privire la modul de utilizare a micro-certificatelor pentru a 

sprijini capacitatea de inserție profesională în contextul rețelei SPOFM; 

(f) facilitarea proiectelor de cooperare între partenerii sociali cu privire la modul 

de utilizare și de punere în aplicare a micro-certificatelor pentru a răspunde 

nevoilor în materie de competențe la nivel european, național, local și regional, 

precum și între diferite sectoare; 

18. a sprijini punerea în aplicare din punct de vedere tehnic a recomandării prin 

explorarea evoluției ulterioare a platformei Europass pentru a oferi: 

(a) informații privind oportunitățile de învățare în urma cărora se obțin 

micro-certificate și furnizorii care aderă la abordarea europeană a micro-

certificatelor; 

(b) sprijin pentru autentificarea micro-certificatelor prin intermediul acreditărilor 

digitale europene pentru învățare; 

(c) sprijin pentru portabilitatea, capacitatea de suprapunere, interoperabilitatea, 

schimbul și partajarea de informații privind micro-certificatele prin intermediul 

unui standard european disponibil în mod public care să prevadă un format 

comun pentru micro-certificate; 

19. a sprijini cercetarea suplimentară cu privire la: (i) adoptarea abordării europene a 

micro-certificatelor, inclusiv în ceea ce privește utilizarea acestora de către furnizorii 

de educație și formare, angajatori și partenerii sociali, (ii) rezultatele și beneficiile 

speciale pentru cursanți și (iii) valoarea adăugată a micro-certificatelor în comparație 

cu oferta tradițională și în completarea acesteia. 

20. Statele membre și Comisia trebuie să colaboreze pentru îmbunătățirea domeniului de 

aplicare și a relevanței colectării de date în curs privind micro-certificatele la nivelul 

Uniunii. Această activitate trebuie să se concentreze pe: (i) investițiile în învățarea în 
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rândul adulților în conturile și bugetele naționale și pe (ii) dovezi suplimentare 

privind factorii care influențează stimulentele și motivația persoanelor de a urma 

cursuri de formare.  

Raportarea 

21. Statele membre trebuie să pună în aplicare prezenta recomandare cât mai curând 

posibil și să prezinte, până la (a se introduce data – 12 luni de la adoptarea de către 

Consiliu), un plan care să stabilească măsurile corespunzătoare care trebuie luate la 

nivel național pentru a sprijini îndeplinirea până în 2025 a obiectivelor recomandării.  

22. Comisia trebuie să analizeze și să evalueze progresele înregistrate în ceea ce privește 

punerea în aplicare a prezentei recomandări prin intermediul cadrelor relevante de 

monitorizare și raportare ale Uniunii, în cooperare cu statele membre și după 

consultarea părților interesate în cauză, și să prezinte un raport Consiliului în termen 

de cinci ani de la data adoptării sale.  

Adoptată la Bruxelles, 

    Pentru Consiliu, 

    Președintele 
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