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ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL); comisie competentă pentru aviz - Comisia pentru 

cultură și educație (CULT) cf. OEIL  

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

 

 

Rezumat 

 

Conturile individuale de învățare oferă persoanelor în vârstă instrumente de formare, perfecționare și 

recalificare.  

Ca parte a Agendei europene pentru competențe, Comisia Europeană va putea evalua modul în care o 

posibilă inițiativă europeană privind conturile individuale de învățare poate ajuta la eliminarea 

decalajelor existente în accesul la formare a adulților pentru a gestiona cu succes tranzițiile pe piața 

muncii.  

Consiliul UE a susținut crearea de conturi individuale de învățare în cadrul educației și formării 

profesionale, cu scopul extinderii oportunităților de învățare, al consolidării rolului învățământului 

superior, al educării și formării profesionale, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții.  

 

Cuvinte-cheie   

 

forța de muncă; educație și formare profesională de-a lungul vieții; recalificare profesională; concediu 

pentru formare profesională; educație adulți; redresare economică 

  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schmit_en
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_773_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SEC(2021)%20417_EN_avis_impact_assessment_part1_v4.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20368_EN_autre_document_travail_service_part1_v5.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20369_EN_impact_assessment_part1_v5.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_773_RO_resume_impact_assessment_part1_v2.pdf
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0773&l=en
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1. CONTEXT 

 

Pandemia de COVID-19 a accelerat necesitatea recalificării și perfecționării forței de muncă pentru a se 

adapta la evoluția pieței și pentru a răspunde cererii din diferite sectoare. De asemenea, succesul tranziției 

digitale și al tranziției verzi depinde de lucrători cu competențe adecvate. Deținerea mai multor 

competențe oferă mai multe oportunități, promovează incluziunea și progresul social și oferă forța de 

muncă calificată necesară pentru dezvoltare și inovare. Cu toate acestea, sunt puține persoane care 

participă la activități de învățare periodice după perioadele de educație și formare inițiale, din motive 

financiare sau din lipsă de timp.  

Învățarea pe parcursul vieții rămâne un mijloc de bază pentru dobândirea de noi competențe pentru toți 

cetățenii europeni. 

În aceste condiții, Comisia Europeană a făcut un pas important pentru a ajuta statele membre să 

îndeplinească obiectivele mai sus-amintite prin lansarea unui nou pachet de propuneri de recomandări 

În peste 90% din locurile de muncă actuale și în aproape toate sectoarele este necesar un anumit 
nivel de competențe digitale, însă numai 56% dintre adulți aveau competențe digitale de bază în 
2019.  
În prezent, în Europa, doar 1 din 10 adulți urmează cursuri de formare într-o perioadă dată și mai 
puțin de jumătate din totalul adulților raportează activități formale sau nonformale de educație 
sau formare.  
Cei care participă la programe de educație sau formare nu sunt neapărat cei care ar avea cea mai 
mare nevoie de ele. 
În general, femeile participă mai mult decât bărbații la metodele de învățare dedicate  adulților 
(38,4  față de 36,4%). Cu toate acestea, bărbații sunt oarecum mai susceptibili decât femeile să 
raporteze participarea la activități de învățare din motive legate de locul de muncă. 
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ale Consiliului privind conturile personale de învățare - COM(2021)773 și propunerea referitoare la 

abordarea europeană a micro-certificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de 

inserție profesională -COM(2021)770, cum s-a anunțat, în 2020, în Agenda pentru competențe și în 

Comunicarea privind crearea unui spațiul european al educației.  

În ultimii ani, interesul pentru aceste demersuri a fost o preocupare permanentă a Uniunii Europene: 

 decembrie 2016 – Concluziile Consiliului privind parcursurile de actualizare a 

competențelor: noi oportunități pentru adulți; 

 iunie 2020 – în Concluziile Consiliului statele membre sunt invitate să exploreze posibilele 

modele de finanțare publică și privată a învățării pe tot parcursul vieții și dezvoltarea 

competențelor la nivel individual și se făcea apel la Comisia Europeană să sprijine eforturile statelor 

membre în acest sens; 

 februarie 2021 - Mecanismul de redresare și reziliență, care face parte din Next Generation EU, 

și cadrul financiar multianual oferă o finanțare fără precedent din partea UE pentru ca statele membre să 

investească în competențe. Toate planurile naționale de redresare și reziliență adoptate de Comisia 

Europeană până în prezent includ măsuri pentru perfecționarea și recalificarea adulților; 

 martie 2021 - Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale cu obiectivul 

principal privind competențele - până în 2030, 60% dintre adulții ar trebui să participe la activități de 

formare profesională în fiecare an; obiectivul a fost susținut de liderii UE în Declarația de la Porto din  

mai 2021 și în concluziile Consiliului European din  iunie 2021;  

 martie 2021 - Busola pentru dimensiunea digitală 2030: modelul european pentru deceniul digital 

european - reiterează obiectivul ca cel puțin 80% din populația UE să aibă cel puțin competențe digitale 

de bază și stabilește obiectivul de a avea 20 de milioane de specialiști TIC angajați, cu asigurarea 

parității între femei și bărbați, până în 2030; 

 mai 2021 - O nouă strategie industrială pentru Europa solicită luarea de măsuri decisive pentru 

ca învățarea pe tot parcursul vieții să devină o realitate pentru toți și pentru a se asigura faptul că 

educația și formarea țin pasul cu dubla tranziție și contribuie la realizarea acesteia;  

 septembrie 2021 - Discursul privind starea Uniunii – președintele Comisiei Europene a subliniat 

importanța investițiilor în competențe digitale și necesitatea de a atrage atenția liderilor UE asupra 

acestui aspect;  

 septembrie 2021 - Calea către deceniul digital - stabilește un cadru pentru a evolua în această 

direcție; 

 octombrie 2021 - Decizia (UE) 2021/1868 a Consiliului privind orientările pentru politicile de 

ocupare a forței de muncă ale statelor membre; 

 decembrie 2021 – Comunicarea Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de 

acțiune pentru economia socială urmărește să consolideze inovarea socială, să sprijine dezvoltarea 

economiei sociale și să stimuleze puterea sa de transformare socială și economică. Planul propune o serie 

de acțiuni pentru perioada 2021-2030.  

Competențele pentru tranziția verde, precum și perfecționarea și recalificarea forței de muncă vor fi 

necesare în contextul trecerii la o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, cum se prevede în Pactul ecologic european pentru neutralitatea climatică până în 

2050 și în pachetul de propuneri „Pregătiți pentru 55”. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_773_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_770_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_274_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_625_RO_ACTE_f.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44351/st08682-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/44351/st08682-en20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_102_RO_ACTE_f.pdf
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
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_118_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_350_RO_ACT.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/SPEECH_21_4701
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_574_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32021D1868
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM(2021)%20778_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM(2021)%20778_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2019/COM_2019_640_RO_ACTE_f.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_550_RO_ACT_part1_v2.pdf
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Prezenta recomandare a Consiliului este necesară deoarece inițiativele anterioare s-au dovedit 

insuficiente în ceea ce privește activitățile de formare profesională și pentru a elimina lacunele în 

materie de sprijin în ceea ce privește accesul la formare. Situația variază de la un stat membru la altul, 

însă provocările sunt similare, așa cum au fost prezentate în analiza Semestrului european și în 

recomandările specifice fiecărei țări1. 

 

2. PREZENTAREA STRATEGIEI 

2.1. Obiectivul general 

 

În acest scop, propunerea de recomandare a Consiliului abordează principalele obstacole întâmpinate în 

prezent în ceea ce privește formarea, motivația, timpul și finanțarea – solicitând statelor membre, ca, 

împreună cu partenerii sociali: 

 să creeze conturi personale de învățare pe tot parcursul vieții și să ofere drepturi la formare pentru 

toți adulții cu vârstă activă; 

 să definească o listă cu cursuri de formare relevante, calitative pentru piața forței de muncă care 

să fie eligibile pentru conturile personale de învățare pe tot parcursul vieții; 

 să ofere oportunități de orientare profesională și de validare a competențelor dobândite anterior, 

precum și concedii plătite pentru formare. 

Aspectul inovator al acestei propuneri constă în plasarea directă a individului în centrul dezvoltării 

competențelor.  

2.2.  Prezentarea propriu-zisă  

Prezenta recomandare se referă la adulții cu vârstă de muncă cu reședința legală într-un stat membru, 

indiferent de nivelul de instruire. Statele membre ar trebui să creeze un cont personal de învățare pentru 

fiecare persoană care aparține acestui grup. 

                                                           
1 A se vedea pentru detalii privind inegalitățile în ceea ce privește participarea adulților la învățare - anexa 6.3 şi prezentarea 

generală a recomandărilor specifice fiecărei țări privind competențele anexa - 6.4 din Documentul de lucru al serviciilor 

Comisiei Europene SWD(2021)369.   

Obiectivul general al inițiativei este de a sprijini statele membre prin reforme menite să permită 
adulților să participe la activități de formare profesională, în vederea creșterii ratelor de participare 
și a reducerii lacunelor în materie de competențe.  

Propunerea vizează toți adulții care se regăsesc în segmentul vârstei de muncă, indiferent de 
statutul lor pe piața forței de muncă sau de statutul lor profesional.  

Propunerea  adoptă o abordare complet nouă în ceea ce privește învățarea pe tot parcursul vieții, 
decuplând drepturile de formare de finanțatorul inițial și oferind persoanelor dreptul deplin de 
proprietate asupra drepturilor respective. 

Inițiativa contribuie la obiectivul general al UE de a promova o economie socială de piață cu grad 
ridicat de competitivitate, în vederea ocupării integrale a forței de muncă și a progresului social. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20369_EN_impact_assessment_part1_v5.pdf
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Propunerea indică o nouă abordare pentru sprijinirea perfecționării și a recalificării în UE, în 

conformitate cu Agenda pentru competențe, care oferă persoanelor controlul, punându-le la dispoziție 

sprijinul și instrumentele de care au nevoie pentru a se implica în mod regulat în activități de învățare. 

Conturile personale de învățare ar trebui să le permită oamenilor să acumuleze și să utilizeze drepturile 

la formare pe o perioadă stabilită, astfel încât să poată urma cursuri de formare mai costisitoare ori pe 

perioade mai lungi sau să poată să se instruiască în perioadele de recesiune economică, ca răspuns la 

nevoile emergente în materie de competențe. Utilizarea conturilor personale de învățare ar trebui să fie 

posibilă pentru a avea acces la validare, inclusiv la oportunitățile de evaluare a competențelor.  

Fondurile UE, cum ar fi Fondul Social European Plus, Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 

pentru o tranziție justă și, după caz, Mecanismul de redresare și reziliență, din cadrul Next Generation 

EU, precum și expertiza personalizată prin intermediul Instrumentului de sprijin tehnic pot sprijini 

instituirea de conturi personale de învățare și a cadrului de susținere al acestora. 

Textul propunerii de recomandare a fost elaborat pe marginea unei evaluări inițiale a impactului  

(desfășurate între 23 martie 2021 şi 20 aprilie 2021) și a unei consultări publice (desfășurate între 23 

aprilie 2021 şi 16 iulie 2021). 

Analiza din evaluarea impactului - SWD(2021)369- arată că există două cauze importante ale 

problemelor:  

 sprijinul financiar pentru formare este insuficient, inclusiv pentru a depăși barierele în ceea ce 

privește alocarea timpului necesar formării; 

 motivația de a urma cursuri de formare este insuficientă. 

Adoptarea prezentei propuneri de recomandare va facilita punerea în aplicare a recomandării Comisiei 

referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă (EASE), care a fost adoptată în 

martie 2021. Aceasta va ajuta statele membre să elaboreze pachete de politici pentru a facilita tranziția 

pe piața muncii pentru lucrători, în special prin promovarea oportunităților de perfecționare și recalificare 

și a măsurilor de sprijin. 

2.4. Temei juridic/subsidiaritate și proporționalitate/drepturi fundamentale  

Temeiul juridic al propunerii de recomandare este articolul 292 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), coroborat cu articolul 149, deoarece scopul acestei inițiative este de a sprijini 

statele membre în atingerea obiectivelor politicii în domeniul ocupării forței de muncă. 

Prezenta propunere este în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 alineatul (3) din TFUE. Se preconizează că inițiativa va sprijini și va accelera eforturile 

naționale, lăsând la latitudinea statelor membre să decidă cu privire la parametrii-cheie de elaborare, în 

special sursele de finanțare, nivelul drepturilor la formare, grupurile-țintă prioritare și oportunitățile de 

formare eligibile. În acest context, o inițiativă a UE poate sprijini, coordona și accelera eforturile 

naționale prin schimbul de experiență și promovarea unor abordări inovatoare. 

Cele două noi propuneri adoptate în acest pachet - cu privire la conturile personale de învățare pe 
tot parcursul vieții și la micro-certificate - vor contribui la abordarea provocărilor actuale, oferind 
mai multe posibilități celor interesați de a identifica oferte de învățare și oportunități de angajare. 

De asemenea, inițiativele stimulează urmarea de cursuri de formare prin punerea la dispoziția 
adulților a mijloacelor necesare și prin garantarea faptului că aceste cursuri le vor aduce beneficii. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Competentele-adultilor-Conturi-de-invatare-individuala-un-instrument-de-imbunatatire-a-accesului-la-formare/feedback_ro?p_id=22596847&page=1
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Competentele-adultilor-Conturi-de-invatare-individuala-un-instrument-de-imbunatatire-a-accesului-la-formare/public-consultation_ro
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/SWD(2021)%20369_EN_impact_assessment_part1_v5.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/C_2021_1372_RO_ACTE_f.pdf
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Prezenta propunere este în conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 alineatul (4) din TFUE, deoarece astfel de conturi de învățare permit decuplarea drepturilor la 

formare de finanțatorul lor inițial și conferă persoanelor proprietatea deplină asupra drepturilor, ceea ce 

este esențial pentru a asigura transferabilitatea drepturilor. 

Conform articolului 14 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a UE, „orice persoană are 

dreptul la educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă”; regăsim aceiași 

idee reflectată în principiile 1, 4 și 5 ale Pilonului european al drepturilor sociale. Se preconizează că 

inițiativa va avea un impact pozitiv prin eliminarea lacunelor în ceea ce privește accesul la formare 

continuă. Acest impact este preconizat a fi puternic, deoarece inițiativa vizează toți adulții cu vârstă de 

muncă, oferind, în același timp, sprijin specific persoanelor care au cea mai mare nevoie de perfecționare 

și recalificare. 

2.4. Alegerea instrumentului de lucru/planuri de implementare 

Instrumentul preferat este o propunere de recomandare a Consiliului care va oferi statelor membre 

recomandări convenite de comun acord cu privire la un instrument concret care să le poată ajuta să 

îndeplinească obiectivul principal al UE pentru 2030 privind participarea la activități de formare. 

Instrumentul oferă un cadru comun de acțiune care ar putea servi drept bază pentru analiza ulterioară a 

reformelor și a progreselor înregistrate. 

Prezenta propunere de recomandare invită statele membre să colaboreze cu Comisia în ceea ce 

privește punerea sa în aplicare și recomandă statelor membre să pună în aplicare principiile sale cât 

mai curând posibil și să prezinte un plan care să stabilească măsurile care trebuie adoptate la nivel 

național. 

 

3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR UE  

3.1. Consiliul Uniunii Europene 

Documentul a fost supus dezbaterilor la 15 și 17 decembrie 2021.  

3.2. Parlamentul European 

Documentul va fi examinat de Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) - 

pentru raport, și de Comisia pentru cultură și educație (CULT) - pentru aviz, cf. OEIL. 

Referitor la învățarea pe parcursul vieții premergătoare acestei propuneri de recomandare:  

 15 noiembrie 2006 - Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de 

stabilire a unui program de acțiune în domeniul învățării continue; 

 20 decembrie 2013 - Regulamentul (UE) Nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 11 decembrie 2013de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru 

educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 

1298/2008/CE; 

 30 octombrie 2014 - Regulamentul (UE) nr. 1175/2014 al Comisiei de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind producerea și 

dezvoltarea de statistici în materie de educație și învățare continuă, în ceea ce privește statisticile 

privind participarea adulților la învățarea continuă, și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 

823/2010 al Comisiei; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_15076_2021_INIT&from=RO
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/cult/home/highlights
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=COM(2021)0773&l=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32006D1720
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A32013R1288
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R1175


8 
 

 4 februarie 2021 - Regulamentul delegat (UE) 2021/859 al Comisiei de completare a 

Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului 

și a titlurilor variabilelor pentru setul de date din domeniul educației și formării. 

3.3. Comisia Europeană   

 4-5 martie 2021 - Forumul la nivel înalt privind conturile individuale de învățare (ILA), organizat 

online, a urmărit tematici care vizau cunoștințele referitoare la conturile individuale de învățare și 

schemele individuale de învățare, experiențele practice din schemele individuale de învățare pe teren, 

experiența Singapore cu conturi individuale de învățare, finanțarea și guvernarea conturilor individuale 

de învățare, factori activatori pentru conturile individuale de învățare. 

 

4. INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

În România, extinderea oportunităților de învățare, consolidarea rolului învățământului superior, al 

educării și formării profesionale, în cadrul învățării pe tot parcursul vieții este cuprinsă în: 

 Legea nr. 78/2014, privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014 prevede relaţia dintre voluntar şi 

organizaţia gazdă, stabilită prin intermediul unui acord cadru; recunoaşte voluntariatul ca experienţă 

profesională; furnizează un certificat de competenţe dobândite prin voluntariat (certificatul conţine opt 

competenţe-cheie, conform Cadrului naţional şi european al calificărilor, similare celor din certificatul 

Youthpass). 

 Legea nr. 167/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 

privind formarea profesională a adulţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 

din 3 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, asigură cadrul legal pentru formarea 

profesională a adulţilor,  care se încheie cu un certificat de calificare profesională, un certificat de 

absolvire şi/sau un certificat de competenţe profesionale; reprezintă o activitate de interes general şi face 

parte din sistemul naţional de educaţie şi formare. 

 Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, asigură tranziţia absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie 

la piaţa muncii; absolvenţii vor beneficia de o perioadă de stagiu de şase luni la primul loc de muncă ce 

se va finaliza cu o evaluare; dacă evaluarea este pozitivă, stagiarii vor primi un certificat semnat de 

angajator, iar perioada de stagiu se va adăuga la vechimea în muncă; dacă evaluarea indică rezultate 

nesatisfăcătoare, stagiarii vor primi o adeverinţă care atestă finalizarea stagiului; angajatorii care încheie 

un contract de stagiu pot primi subvenţii de la fondul asigurărilor de şomaj. 

 Legea 1/2011 a educației naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 

din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, asigură  cadrul  pentru  exercitarea  

dreptului fundamental la învățătură pe tot parcursul vieții. Legea se referă la aspectele principale ale 

educaţiei şi formării profesionale și  include cerinţe privind recunoaşterea şi certificarea competenţelor 

obţinute prin intermediul educaţiei formale, non-formale şi informale.  

 Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 493 din 24 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, le oferă tinerilor 

posibilitatea de a dobândi experienţă profesională înainte de absolvire; stagiul preliminar de practică are 

rolul de a sprijini elevii/studenţii în alegerea specializării. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX:32021R0859
https://www.individuallearningaccounts.eu/
https://www.individuallearningaccounts.eu/themes/DGEMPL-theme/assets/documents/PPT_Francis%20Lee.pdf
https://idrept.ro/00164241.htm
https://idrept.ro/00160126.htm
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 Legea nr. 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013,  se referă la formarea profesională realizată la locul de 

muncă; creează un cadru pentru promovarea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor şi a calităţii 

calificărilor profesionale; prevede finanţarea activităţilor de ucenicie la locul de muncă: angajatorii pot 

primi lunar subvenţii de la fondul asigurărilor de şomaj dacă angajează ucenici.  

 Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 06 februarie 2002, cu modificările și 

completările ulterioare stabilește că prin „tânăr NEET” se definește persoana cu vârsta cuprinsă între 16 

ani şi până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ 

şi nu participă la activităţi de formare profesională; informarea şi consilierea profesională constituie un 

ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop 

și îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă. 

 Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, 

stabilește că „educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională 

iniţială şi continuă”; de asemenea, cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat 

gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în 

termenii rezultatelor în învăţare.  

 Hotărârea nr. 418/2015 privind aprobarea Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții 

2015-2020, publicată în  Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 bis din 23 mai 2015,  prezintă 

o viziune strategică atât a beneficiilor sociale, cât şi a celor economice ale învăţării pe tot parcursul vieţii, 

respectiv dezvoltarea/consolidarea întregului sistem de educaţie şi formare profesională, adresat 

participanţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii. 

 

 Programul de guvernare 2021-2024 urmărește atingerea unui nivel minim de alfabetizare 

funcțională și digitală,  autonomia în învățare, acceptarea diversității culturale și etnice, încurajarea 

creativității, susținerea unor demersuri inovative și antreprenoriale, obținerea unui set de competențe 

diverse, din faza educației timpurii continuând pe tot parcursul vieții. 

 Hotărârea Guvernului nr. 558/2021 privind aprobarea  Strategiei naţionale pentru ocuparea forţei 

de muncă 2021-2027 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2021-2027 pentru implementarea Strategiei 

naţionale pentru ocuparea forţei de muncă 2021-2027, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 559 bis din 31 mai 2021 arată că educația și formarea profesională reprezintă un element esențial 

al sistemelor de învățare pe tot parcursul vieții, ajutându-i pe cetățeni să obțină cunoștințele, abilitățile și 

competențele cerute pentru a avea acces la locurile de muncă disponibile pe piața munci. 

 

5. ALTE RESURSE UTILE  

 Portal al Comisiei Europene  privind competențele adulților – Conturi de învățare individuală: un 

instrument de îmbunătățire a accesului la formare;  

 Întrebări și răspunsuri: Conturi personale de învățare pe tot parcursul vieții și micro-certificatele; 

 Fișă informativă privind contururile personale de învățare și micro-certificatele; 

 Raportul OECD privind Conturi individuale de învățare; 

https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00053737
https://gov.ro/ro/obiective/programul-de-guvernare-2021-2024
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00222194
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00222194
https://idrept.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=00222194
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Competentele-adultilor-Conturi-de-invatare-individuala-un-instrument-de-imbunatatire-a-accesului-la-formare_ro
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_6477
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=24988&langId=en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/203b21a8-en/index.html?itemId=/content/publication/203b21a8-en
https://www.oecd.org/els/emp/individual-learning-accounts.pdf
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 O revizuire a sistemelor de drepturi pentru învățarea pe tot parcursul vieții, făcută document 

întocmit de Organizația Internațională a Muncii; 

 Despre conturile individuale de învățare - National Audit Office (NAO); 

 Răspunsul DIGITALEUROPE la inițiativa privind Conturile individuale de învățare; 

 Asociația Europeană a Universităților (EUA) – Abilități pentru adulți - Conturi individuale de 

învățare: un instrument pentru îmbunătățirea accesului la formare; 

 EU Monitor - Întrebări și răspunsuri: conturi de învățare individuale și micro-acreditări; 

 O reflecție critică asupra conturilor individuale de învățare - Asociația Europeană pentru Educația 

Adulților (EAEA). 

 

 

https://www.ilo.org/skills/areas/skills-policies-and-systems/WCMS_752215/lang--en/index.htm
https://www.nao.org.uk/report/individual-learning-accounts/
https://www.nao.org.uk/about-us/
https://www.digitaleurope.org/resources/digitaleuropes-response-to-the-initiative-on-individual-learning-accounts/
https://www.digitaleurope.org/structure-governance/
https://eua.eu/about/who-we-are.html
https://eua.eu/resources/publications/980:adult-skills-individual-learning-accounts-a-tool-to-improve-access-to-training.html
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlomf60cgfuz?ctx=vg9pj7iq1swd&v=1
https://eaea.org/2021/07/23/a-critical-reflection-on-individual-learning-accounts/
https://eaea.org/about-us/
https://eaea.org/about-us/

