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Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură) 

2. Denumire document: Propunere de recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a 

micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională 

3. Date de identificare: COM(2021)770 / 2021/0402 (NLE) 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Alte informații: Comunicarea este însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei Europene 

SWD(2021)367 

6. Stadiul actual/Evoluții viitoare: 

- Parlamentul European - procedură în curs: comisie competentă pentru raport – Comisia pentru 

cultură și educație (CULT); comisie competentă pentru aviz – Comisia pentru ocuparea forței de muncă 

și afaceri sociale (EMPL) - conform OEIL. 

- Consiliul UE - formațiunea educație, tineret, cultură și sport – 4 -5 aprilie 2022 

 

REZUMAT 

Comunicarea prezintă o abordare europeană a micro-acreditărilor. 

Se vor sprijini calitatea, transparența și adoptarea unor cursuri de învățare scurte numite generic micro-

acreditări, lărgind substanțial oportunitățile de învățare și transformând învățarea pe tot parcursul vieții 

într-o realitate în întreaga UE.  

Prin aceste micro-acreditări se va stimula mobilitatea unui grup mai divers de furnizori și cursanți în 

întreaga UE, inclusiv în universități europene și centre de excelență, pentru realizarea un spațiu european 

al educației până în 2025.  

Consiliul UE a susținut în repetate rânduri necesitatea explorării conceptului de micro-certificate și a 

utilizării acestora, inclusiv în cadrul educației și formării profesionale, cu scopul extinderii oportunităților 

de învățare și a consolidării rolului învățământului superior și cel al educării și formării profesionale, în 

cadrul învățării pe tot parcursul vieții.  

De asemenea, Parlamentul European a salutat oportunitățile pe care trebuie să le aibă tinerii la dispoziție, 

în contextul în care se schimbă continuu competențele sau nevoile de competențe. 

 

Cuvinte-cheie 

educație; competențe în educație; politica de ocupare a forței de muncă a UE; piața muncii; calificări 

profesionale; învățarea pe tot parcursul vieții 

  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/gabriel_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_770_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20367_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0770&l=en
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1. CONTEXT 

Propunerea de recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a micro-certificatelor pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională este planul de acțiune care 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.  

Succesul tranziției digitale și al tranziției verzi depinde de lucrători cu competențe adecvate. Pandemia 

de COVID-19 a demonstrat nevoia recalificării și perfecționării forței de muncă pentru a se adapta la 

evoluția pieței forței de muncă și pentru a răspunde cererii din diferite sectoare. Cu toate acestea, sunt 

puține persoane care mai participă la activități de învățare periodice după o școlarizare de bază, din cauză 

că nu dispun de resurse financiare sau de timp pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și a dobândi noi 

competențe, ori nu cunosc oportunitățile de învățare existente și beneficiile pe care acestea  le oferă. 

Micro-certificatele vor aduce o contribuție esențială la atingerea obiectivului pentru 2030 ca 60% dintre 

toți adulții să participe anual la activități de formare, fiind în marja unuia dintre cele trei obiective 

principale ale UE care au fost salutate de liderii UE în cadrul Summitului social de la Porto, în Declarația 

de la Porto, din 8 mai 2021, și în concluziile Consiliului European, din 25 iunie 2021. 

În acest context, la nivel european, în ceea ce privește micro-certificatele/micro-credite/micro-acreditări, 

a existat o preocupare deosebită de-a lungul timpului:  

 mai 2017 - Recomandarea Consiliului privind Cadrul european al calificărilor (CEC) pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții 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 micro-certificatelor incluse 

în cadrele naționale ale calificărilor;  

 2019 - în orientările politice ale Comisiei Europene, Ursula van der Layen își afirma 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 sociale;   

 iulie 2020 - Agenda pentru competențe în Europa - o strategie pentru a ajuta persoanele să-și 

dezvolte competențele pe o piață a forței de muncă aflată în schimbare rapidă. În acel moment s-a amintit 

prima oară și despre inițiativa privind micro-certificatele;  

 2020 - Comisia a instituit un grup ad-hoc de consultare format din experți din învățământul 

superior, inclusiv practicieni, membri ai agențiilor de certificare a calității și invitați din întreaga Europă. 

În ceea ce privește micro-acreditările, în perioada 26 mai - 17 septembrie 2020, acest grup a organizat 

reuniuni online și a propus o definiție europeană, caracteristici comune și o foaie de parcurs a acțiunilor;  

 septembrie 2020 - Spațiului european al educației până în 2025 – Comisia Europeană a anunțat 

o propunere de recomandare a Consiliului de susținere a construirii încrederii în micro-certificate în 

întreaga UE. Comunicarea a afirmat că recomandarea va avea ca scop să pună în aplicare toate etapele 

necesare pentru micro-certificate până în 2025;  

 septembrie 2020 - Planul de acțiune pentru educația digitală (2021-2027), parte a activităților  de 

constituire și aplicării de micro-certificate; 

 octombrie 2020 - o acțiune privind o abordare europeană a micro-certificatelor este inclusă în 

programul de lucru al Comisiei pentru 2021;  

https://www.2021portugal.eu/en/porto-social-summit/
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/50841/2425-06-21-euco-conclusions-ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-certificate-extinderea-oportunitatilor-de-invatare-pentru-invatarea-pe-tot-parcursul-vietii-si-insertie-profesionala_ro
https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/Legal%20text-RO.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_274_RO_ACTE_f.pdf
https://education.ec.europa.eu/ro/o-abordare-europeana-privind-microcertificatele
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_624_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_690_RO_ACTE_f.pdf
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 noiembrie 2020 – în Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) 

pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență se solicită Comisiei Europene explorarea 

conceptului de micro-certificate și a utilizării acestora; 

 martie 2021 - Recomandarea „EASE” referitoare la un sprijin eficient pentru ocuparea forței de 

muncă în urma crizei de COVID-19, care a urmărit să faciliteze tranzițiile profesionale și o redresare 

generatoare de locuri de muncă prin sprijinirea oportunităților de perfecționare și de recalificare, în 

special prin cursuri de formare de scurtă durată, atestate de micro-certificate; 

 aprilie 2021 - Comisia Europeană a lansat o consultare publică, cu o durată de 12 săptămâni, 

având ca temă o abordare europeană privind micro-certificatele pentru învățarea pe tot parcursul vieții și 

capacitatea de inserție profesională. Această consultare publică a urmărit să colecteze idei pentru 

elaborarea unei definiții comune a microcertificatelor, a standardelor Uniunii Europene (UE) privind 

calitatea și transparența acestora și a următoarelor etape care trebuie parcurse la nivel instituțional, 

național și european. Consultarea s-a derulat până la 13 iulie 2021. 

Propunerea de recomandare a Consiliului privind micro-certificatele este prezentată, în pachet, cu 

Propunerea Comisiei Europene de recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare – 

COM(2022)773. 

 

2. PREZENTAREA PROPUNERII DE RECOMANDARE 

2.1. Obiective și domeniul de aplicare al propunerii 

Criza provocată de COVID-19 a produs o cerere rapidă de oportunități de învățare de scurtă durată 

adaptate și o creștere corespunzătoare a interesului pentru „micro-certificate” care să ateste rezultatele 

acestor mici experiențe de învățare.  

Se preconizează că același mod de operare va fi solicitat și acceptat și în timpul redresării în urma 

pandemiei și în anii următori. Această cerință este necesară pentru a face mai ușoară tranziția verde și 

cea digitală, ambele fiind facilitate de programul de finanțare Next Generation EU.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021H0402
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation_ro
file:///C:/Users/Dana/Downloads/Se%20preconizează%20că%20această%20cerere%20va%20continua%20în%20timpul%20redresării%20în%20urma%20pandemiei%20și%20în%20anii
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/coronavirus-boosts-interest-online-learning
https://www.cedefop.europa.eu/en/news/coronavirus-boosts-interest-online-learning
https://europa.eu/next-generation-eu/index_ro
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Micro-acreditările:  

 nu înlocuiesc însă calificările tradiționale, dar le pot completa și pot servi ca oportunitate de 

învățare pe tot parcursul vieții. Prin flexibilitatea oferită, aceste micro-certificate pot fi concepute și 

oferite de mulți furnizori pentru stagii diferite de învățare formală, nonformală și informală;  

 pot fi utilizate ca parte a unor măsuri specifice de facilitare a accesului la educație și formare și 

la oportunități de carieră pentru o gamă mai largă de cursanți (grupurile dezavantajate și vulnerabile - 

persoane cu handicap, în vârstă, cu un nivel scăzut de calificare/competențe, care provin din familii de 

migranți/refugiații minorități, sau persoanele care dispun de mai puține oportunități din cauza poziției lor 

geografice și/sau a situației lor defavorizate din punct de vedere socioeconomic). 

 pot fi utilizate pentru a aborda provocările din cadrul sistemelor de educație și formare și ale 

piețelor forței de muncă, stereotipurile de gen și alte stereotipuri discriminatorii, pentru a sprijini o 

tranziție mai lină de la școală la muncă. 

 

Propunerea urmărește:  

 să le permită persoanelor să dobândească cunoștințele, aptitudinile și competențele de care au 

nevoie pentru a prospera pe o piață a muncii și într-o societate în schimbare, pentru a beneficia de o 

redresare socială echitabilă, cât și de tranziții juste către  economia verde și digitală; 

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

învățare, pentru a oferi persoanelor posibilitatea de a-și crea parcursuri personalizate de învățare și de 

carieră; 

 să promoveze incluziunea și egalitatea de șanse, prin obținerea rezilienței, echității sociale și a 

prosperității pentru toți, în contextul schimbărilor demografice și în toate etapele ciclurilor economice. 

Pentru a atinge aceste obiective, propunerea stabilește o abordare europeană care recomandă statelor 

membre:  

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

emiterea și portabilitatea micro-certificatelor; 

o să dezvolte ecosistemul necesar pentru micro-certificate; 

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

capacitatea de inserție profesională. 

 

2.2. Prezentarea propriu-zisă  

Prezenta propunere: 

 respectă pe deplin diversitatea și flexibilitatea micro-certificatelor, dar nu sugerează crearea de 

noi sisteme, lăsând la latitudinea statelor membre și a furnizorilor fructificarea potențialului acestora 

   
Obiectivul general al propunerii vizează o dezvoltare a micro-certificatele, 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.
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pentru îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții, precum și valorificarea la maximum a 

instrumentelor existente pentru dezvoltarea acestora; 

 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, ci doar să le completeze; 

 se bazează pe normele existente privind procesele administrative și mecanismele de guvernanță 

la nivel național și instituțional (și recomandă adaptarea acestora, după caz); 

  este aliniată cu alte inițiative ale Uniunii care abordează învățarea pe tot parcursul vieții și 

capacitatea de inserție profesională și le completează;  

 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; 

 reflectă și respectă pe deplin competențele Uniunii Europene, rolul de completare și de sprijin al 

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

Propunerea de recomandare are la baza elaborării sale o foaie de parcurs1 și o consultare publică2. 

Comisia Europeană a evaluat, pe parcursul consultării publice eforturile naționale și ale UE de a dezvolta 

micro-certificate.3 

De asemenea, propunerea este însoțită de o anexă care cuprinde principiile Uniunii privind conceperea 

și emiterea micro-certificatelor, precum și de documentul serviciilor Comisiei de însoțire a propunerii 

SWD(2021)367. 

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, care însoțește propunerea, cuprinde o serie de descrieri ale 

unor dovezi științifice, opiniile și experiențele părților interesate europene, pentru a sprijini recomandarea 

propusă. De asemenea, oferă exemple de politici și proiecte existente în acest domeniu. 

 

                                                           
1 Foaia de parcurs cuprinde observații formulate în perioada 19 februarie 2021 - 19 martie 2021. Foaia de parcurs a acestei 

propuneri o puteți consulta aici.  
2 Consultarea publică s-a desfășurat între 20 aprilie 2021 - 13 iulie 2021. 
3 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: definiția de lucru a micro-certificatelor; asigurarea calității și flexibilitatea lor; rolul micro-

certificatelor. Definiția micro-certificatelor pe care Comisia Europeană 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 privind micro-certificatele a fost rolul principal al Uniunii în acest context. Rezultatele constatărilor și evaluărilor 

consultării publice pot fi consultate aici. 

Propunerile de recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcreditelor 
pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională - COM(2021)770 și 
cea privind conturile personale de învățare - COM(2021)773 sunt ultimele dintre cele 12 acțiuni 
emblematice anunțate în Agenda pentru competențe în Europa și în Planul de acțiune privind 
pilonul european al drepturilor sociale. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-certificate-extinderea-oportunitatilor-de-invatare-pentru-invatarea-pe-tot-parcursul-vietii-si-insertie-profesionala/feedback_ro?p_id=22162688
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12858-Micro-credentials/public-consultation_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2021_770_RO_annexe_proposition_cp_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20367_EN_autre_document_travail_service_part1_v3.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=pi_com%3AAres%282021%291375553
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=pi_com%3AAres%282022%29751470
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_770_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_773_RO_ACT_part1_v2.pdf
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2.3. 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.  

 

2.4. 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 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. 

 

2.5. Drepturi fundamentale 

Prezenta propunere de recomandare a Consiliului respectă drepturile fundamentale și promovează 

principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 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). 

 

2.6. Planuri de punere în aplicare/ Măsuri de monitorizare, evaluare și raportare 

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

membre, a unor materiale de orientare specifice4, a unor manuale și a altor livrabile concrete, bazate 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 Europeană intenționează să raporteze cu privire la utilizarea recomandării prin intermediul 

cadrelor relevante de monitorizare și raportare ale Uniunii. 

 

                                                           
4 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. Recomandarea stabilește, 

totodată, angajamentul Comisiei Europene de a completa și sprijini acțiunile statelor membre în acest domeniu. A se vedea 

pagina 9 a comunicării unde sunt detaliate, pe articole, recomandările, clarificările, definițiile, acțiunile de dezvoltare pentru 

micro-certificate. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT
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2.7. Domeniul de aplicare  

Prezenta recomandare are drept obiect micro-certificatele, precum și politicile care pot sprijini 

conceperea și utilizarea efectivă a acestora.  

Măsurile prezentate în 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. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1. Consiliul Uniunii Europene 

 În Recomandarea Consiliului, din 24 noiembrie 2020, privind educația și formarea profesională 

pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență se solicita Comisiei Europene „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”. 

 În Rezoluția Consiliului, 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) se precizează că „explorarea conceptului micro-

certificatelor și a utilizării acestora poate contribui la extinderea oportunităților de învățare și ar putea 

consolida rolul învățământului superior și cel al educării și formării profesionale, 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, din 17 mai 2021, privind echitatea și incluziunea în educație și formare 

în vederea promovării succesului educațional pentru toți, statele membre sunt invitate să „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 a micro-certificatelor, fără a submina totuși principiul de bază al 

programelor de studii complete în educația și formarea inițială”. 

 În Concluziile Consiliului, din 17 mai 2021, referitoare la inițiativa privind universitățile 

europene, Comisia Europeană și statele membre sunt invitate „să exploreze împreună măsurile necesare 

pentru a permite testarea utilizării micro-certificatelor în învățământul superior, cu scopul de a 

ETAPELE URMĂTOARE 

Cele două propuneri vor fi negociate cu statele membre.  

După adoptarea lor de către Consiliu, Comisia Europeană va sprijini statele membre, partenerii 
sociali și partenerii relevanți în punerea în aplicare a acestor recomandări ale Consiliului.  

Raportarea și monitorizarea cu privire la conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții 
vor fi efectuate ca parte a ciclului Semestrului european.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32021G0226%2801%29
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8693-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8658-2021-INIT/ro/pdf
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contribui la extinderea oportunităților de învățare și de a consolida rolul instituțiilor de învățământ 

superior în învățarea pe tot parcursul vieții”.  

 

3.2. Parlamentul European 

 La 13 decembrie 2021, parlamentarul european Dragoș Pâslaru, raportorul PE pentru noul proiect 

al Rezoluției pentru tineri, face trimitere la ambele documente lansate de Comisia Europeană, respectiv 

micro-acreditările/micro-certificatele și conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții, dar mai 

ales la oportunitățile pe care trebuie să le aibă tinerii la dispoziție, în contextul în care se schimbă 

continuu competențele sau nevoile de competențe de la o perioadă la alta. Raportorul european se referă 

la soluțiile dedicate următoarei generații de lucrători, pe o piață a muncii care se schimbă continu sub 

presiunea automatizării, digitalizării, inteligenței artificiale și a schimbărilor climatice și, bineînțeles, pe 

fondul provocărilor aduse de pandemia COVID-19. 

 

3.3. Comitetul Economic și Social European (CESE) 

 În cadrul sesiunii plenare din 27 aprilie 2021, la secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, 

afaceri sociale și cetățenie, a fost adoptat avizul CESE privind promovarea, prin educație și formare, din 

perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, a competențelor necesare pentru ca Europa să creeze o 

societate mai justă, mai solidară, mai durabilă, mai digitală și mai rezilientă (aviz exploratoriu la 

solicitarea președinției portugheze a Consiliului UE). CESE recomandă stabilirea unor obiective 

realizabile pe termen lung și instituirea unui sistem de monitorizare constantă în cadrul Spațiului 

european al educației, pentru fiecare stat membru, cu scopul de a asigura educație și formare și învățare 

pe tot parcursul vieții de înaltă calitate și incluzive, pentru toți cetățenii, garantând că fiecare dispune de 

cunoștințele, abilitățile, competențele și atitudinea necesare pentru ca Europa să creeze o societate mai 

justă, mai solidară, mai durabilă, mai digitală și mai rezilientă. Acest lucru va include și micro-

acreditările. 

 

 3.4. Statele membre  

 Documentul este în examinare la Parlamentul finlandez, Seimul Republicii Lituania, Seimul 

polonez, Parlamentul suedez (conform IPEX). 

 Camera Deputaților din România a deschis examinarea pentru acest document.  

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 Ministerul educației și cercetării - în documentul în consultare publică, în perioada 18 decembrie 

2020 – 15 februarie 2021, despre Strategia privind digitalizarea educației din România, la capitolul 

Planul operațional de acțiuni, se face referire la integrarea micro-certificărilor: 

o în cadrul legislației românești privind educația și formarea profesională; 

o la modificarea legislației naționale pentru a permite aceste micro-certificări, racordarea la 

educația și formarea profesională (EFP) din România; 

o la clasificare europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO) și 

recunoașterea automată a micro-certificărilor dobândite de un cetățean european într-o altă țară decât 

România; 

https://dragospislaru.eu/rezolutia-pentru-tineri-adoptata-comisia-de-munca-si-afaceri-sociale-empl-parlamentul-european/
https://www.edupedu.ro/video-un-europarlamentar-roman-anunta-yo-rezolutia-pentru-tineri-intr-un-clip-nonconformist-cu-trompete-si-cu-explicatii-despre-ce-inseamna-si-cum-a-fost-experi/
https://www.edupedu.ro/dragos-pislaru-europarlamentar-remarc-interesul-extraordinar-care-vine-dinspre-sectorul-privat-pentru-subiecte-ca-cel-al-micro-certificarilor-in-romania-exista-inca-o-inertie-importanta-o/
https://www.eesc.europa.eu/ro/our-work/opinions-information-reports/opinions/how-promote-based-education-and-training-lifelong-learning-perspective-skills-needed-europe-establish-more-just-more
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-770
http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=671
https://www.edu.ro/sites/default/files/SMART.Edu%20-%20document%20consultare.pdf
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o asigurarea aceluiași tip de recunoaștere europeană și a micro-certificărilor oferite în România. 

 În studiul Universității din București, din februarie 2021, intitulat „De ce micro-creditele trebuie 

să devină «macro-politici» educaționale pentru definirea viitoarelor programe europene de studii?” este 

prezentată viziunea europeană despre micro-credite și rolul acestora în definirea noilor specializări, 

precum și de ce sistemul românesc are nevoie de micro-credite pentru a-și deschide ușile către viitorul 

european al curriculumului academic și de ce micro-creditele trebuie să devină „macro-politici” 

educaționale pentru definirea viitoarelor programe europene de studii. 

 Pachetul cu cele 2 documente lansate de CE  a fost prezentat de Soluții complete de legislația 

muncii, la 13 decembrie 2021. Se precizează că până în 2030, în fiecare an, aproximativ 60% din toți 

adulții trebuie să ia parte la activități de formare profesională. În acest context, obținerea de micro-

acreditări este binevenită.  

 

5. ALTE RESURSE UTILE  

 

 Întrebări și răspunsuri privind conturi personale de învățare pe tot parcursul vieții și micro-

certificate 

 Fișa de informare privind conturile personale de  Conturi personale de învățare pe tot parcursul 

vieții și micro-certificate 

 Agenda pentru competențe în Europa 

 Pilonul european al drepturilor sociale 

 Comunicare privind realizarea unui spațiu european al educației până în 2025 

 Pagina Comisiei Europene privind O abordare europeană privind microcertificatele 

 EUA - Raportul Comisiei Europene - abordarea europeană a microcreditelor 

 Studiul „O abordare europeană a micro-acreditări” 

 

 

 

 

 

 

https://unibuc.ro/wp-content/uploads/2021/02/Micro-creditele-in-sistemul-universitar-din-Romania-final-cu-coperta.pdf
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/28294/pana-in-2030-aproximativ-60procente-din-toti-adultii-trebuie-sa-ia-parte-la-activitati-de-formare-profesionala-in-fiecare-an.html
https://legislatiamuncii.manager.ro/a/28294/pana-in-2030-aproximativ-60procente-din-toti-adultii-trebuie-sa-ia-parte-la-activitati-de-formare-profesionala-in-fiecare-an.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6477
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24988&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&newsId=9723&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0625
https://education.ec.europa.eu/ro/o-abordare-europeana-privind-microcertificatele
https://eua.eu/news/622:european-commission%E2%80%99s-report-european-approach-to-micro-credentials.html
https://microcredentials.eu/wp-content/uploads/sites/20/2021/01/European-Commission-report-on-microcredentials.pdf

