
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAȚILOR 
 
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT 
București, 02 martie 2022 
Nr.4C-11/48 

 
PROIECT DE OPINIE 

asupra propunerii de Recomandare a Consiliului  
privind conturile personale de învățare 

 COM (2021) 773 
 

 1. Numele și numărul documentului:  
 În conformitate cu art. 171 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană (TUE), a Protocolului nr. 1 și 
Protocolului nr. 2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE), Comisia pentru învățământ a fost sesizată cu propunerea de Recomandare a  
Consiliului privind conturile personale de învățare. 
 2. Data sesizării: 10.02.2022 
 3. Data scadentă pentru exprimarea opiniei: 08.03.2021 
 4. Dezbateri în data: 01.03.2022 
 5. Tip document: nelegislativ  
 

6. Textul proiectului de opinie 
 Referitor la conținutul recomandării, membrii Comisiei au subliniat următoarele:  

- dezvoltarea competențelor reprezintă o parte fundamentală a răspunsului la 
redresare în urma impactului socioeconomic al pandemiei. Competențele reprezintă un 
element central al modului de viață european, deoarece ele sunt un factor-cheie pentru 
succesul cetățenilor pe o piață a forței de muncă aflată în schimbare rapidă. Un set solid de 
competențe deschide calea spre noi oportunități, oferă o plasă de siguranță în vremuri 
nesigure și promovează incluziunea și ascensiunea socială. Cu toate acestea, în întreaga 
Europă, un număr prea mic de persoane participă la programe periodice de învățare după 
finalizarea studiilor inițiale;  
 - Pactul verde european  recunoaște competențele ca fiind un factor esențial pentru 
tranziția verde către o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al 
utilizării resurselor; 

- Propunerea recomandă ca statele membre să adopte o abordare universală prin 
crearea unui cont personal de învățare pentru fiecare persoană vizată de domeniul de 
aplicare al inițiativei și prin asigurarea furnizării anuale adecvate a drepturilor la formare 
individuală. Se recomandă ca statele membre să instituie conturi personale de învățare ca 
mijloc de a permite persoanelor să participe la cursuri de formare relevante pentru piața 
forței de muncă, precum și un cadru de susținere care să includă oportunități de orientare și 
validare, pentru a promova adoptarea efectivă a acestei formări. Conturile personale de 
învățare vizează în primul rând dezvoltarea competențelor relevante pentru piața forței de 
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muncă, conferă persoanelor proprietatea deplină asupra drepturilor, facilitează modele de 
finanțare flexibile prin partajarea costurilor între diferiți finanțatori;  
 - obiectivul 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. UE dorește ca până în 2030, 60 % dintre 
adulții în vârstă de muncă din UE ar trebui să participe la activități de formare profesională 
în fiecare an; 
 - grupul-țintă este reprezentat de toți adulții în vârstă de muncă cu reședința legală 
într-un stat membru, indiferent de nivelul de instruire și de statutul actual pe piața forței de 
muncă sau de tipul de raport de muncă, incluzând, prin urmare, angajații, persoanele care 
desfășoară activități independente și alte persoane cu forme de angajare atipice, șomerii și 
persoanele inactive, cu derogare pentru lucrătorii frontalieri și lucrătorii independenți;  
 - acumularea drepturilor la formare individuală pe o perioadă stabilită într-un cont 
personal permite persoanelor să își păstreze drepturile indiferent de statutul lor pe piața 
forței de muncă sau de statutul lor profesional, să urmeze cursuri de formare mai lungi sau 
mai costisitoare, să se formeze în perioadele de tranziție între două locuri de muncă sau în 
cele de criză. 
 - cadrul de susținere trebuie să includă oportunități de orientare profesională și de 
validare, un registru național public și un portal digital național unic care să sprijine 
conturile personale de învățare, permițând autentificarea electronică securizată și conectarea 
la registru. Cooperarea angajatorilor, în special a microîntreprinderilor și a IMM-urilor, este 
esențială pentru crearea cu succes a cadrului. Un registru național public al ofertelor 
recunoscute și de calitate în materie de formare, de orientare profesională și de validare 
poate spori motivația oamenilor de a urma cursuri de formare prin prezentarea 
oportunităților disponibile.  Numai ofertele de formare, de orientare profesională și de 
validare incluse în registru ar trebui să fie eligibile pentru finanțare din drepturile la formare 
individuală. De asemenea, în acest registru ar trebui incluse și serviciile de orientare 
profesională și oportunitățile de validare oferite în mod gratuit de statele membre. 
Propunerea recomandă statelor membre să creeze și să administreze un portal digital 
național unic, ușor accesibil prin intermediul dispozitivelor mobile pentru a spori 
transparența cu privire la oportunitățile de formare și de sprijin disponibile la nivel național. 
 - Propunerea recomandă ca persoanele să beneficieze de drepturi la formare în locul 
în care își au reședința legală, cu excepția lucrătorilor frontalieri și a lucrătorilor 
independenți care lucrează într-un alt stat membru decât cel în care își au reședința și care ar 
trebui să fie acoperiți în statul membru în care lucrează. Concediul pentru formare 
profesională plătit le va permite lucrătorilor să își mențină salariul sau un venit de înlocuire 
în perioadele de formare care variază de la câteva zile la câteva luni. Concediul sau alte 
măsuri de sprijin disponibile sunt lăsate ca variante la latitudinea statelor membre. 
 - sprijinul UE se va concentra pe mobilizarea fondurilor UE fără precedent de care 
dispun statele membre pentru dezvoltarea competențelor din instrumentul Next Generation 
EU și din cadrul financiar multianual. 
 - o forță de muncă calificată este esențială pentru consolidarea competitivității 
durabile a UE, sprijinirea unei redresări generatoare de locuri de muncă în urma pandemiei 
de COVID-19 și asigurarea unei tranziții digitale și a unei tranziții verzi echitabile din punct 
de vedere social. Competențele noi și îmbunătățite oferă mai multe oportunități și îi 
înzestrează pe cetățeni pentru a juca un rol activ în gestionarea tranzițiilor pe piața forței de 
muncă și pentru a participa pe deplin în societate; 
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 - este necesară 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; 
 - 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. 
  

 
În urma analizei și dezbaterilor aspectelor prezentate în cadrul discuțiilor, membrii 

Comisiei pentru învățământ au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, întocmirea 
prezentului Proiect de opinie favorabil Recomandării.  
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