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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 5 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/740 
 
 

Către 

 Comisia pentru afaceri europene 

 Domnului preşedinte Angel Tîlvăr 

 
 

 

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, vă înaintăm 
proiectul de opinie asupra Comunicării Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Agenda Europeană a Competenţelor pentru competitivitate 

sustenabilă, echitate socială şi rezilienţă – COM (2020) 274, document 
transmis comisiei noastre în temeiul art.171 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, pentru examinarea 
fondului. 

 

PREŞEDINTE, 

ADRIAN SOLOMON 
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Bucureşti, 5 octombrie 2020 

Nr. 4c-9/740 
 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra comunicării Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor –  
Agenda Europeană a Competenţelor pentru competitivitate sustenabilă,  

echitate socială şi rezilienţă 
 COM (2020)274 

 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, potrivit art.171 
alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

Regiunilor – Agenda Europeană a Competenţelor pentru competitivitate 

sustenabilă, echitate socială şi rezilienţă – COM (2020) 274, pentru examinarea 
fondului. 
 Membrii comisiei au dezbătut documentul mai sus menţionat în şedinţa din 
data de 1 octombrie 2020. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, conform propunerii COM, pactul pentru competențe se 
va concentra inițial pe acele ecosisteme industriale puternic afectate de criza 
actuală, zonele prioritare identificate în Pactul Ecologic European, pentru care 
strategiile ambițioase de perfecționare și recalificare vor fi esențiale pentru 
redresarea economică, precum sănătatea, construcțiile, autovehiculele și 
transporturile, respectiv turismul. Pentru a reuși, învățarea pe tot parcursul vieții 
trebuie să devină o realitate în Europa. Deși cele mai multe responsabilități 
pentru politicile de competență rămân la nivel național, regional și local, UE 
poate încuraja și susține statele membre să adopte politici coerente și să 
abordeze eficient dubla tranziție, consolidând reziliența economiei și societății 
noastre.  
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Noua agendă de competente identifică 12 instrumente: 
Acțiunea 1: Pactul pentru competențe (Lansarea Pactului pentru 

Competențe în cadrul Săptămânii Europene a competențelor profesionale din 
noiembrie 2020) 

Acțiunea 2: Îmbunătățirea prognozei/datelor în ceea ce privește 
competențele 

Acțiunea 3: Sprijin pentru acțiunile naționale de perfecționare a 
competențelor 

Acțiunea 4: Propunerea de Recomandare a Consiliului privind educația și 
formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și 
reziliență 

Acțiunea 5: Operaționalizarea inițiativei Universităților europene și 
perfecționarea cercetătorilor 

Acțiunea 6: Competențe pentru dubla tranziție 
Acțiunea 7: Creșterea numărului de absolvenți STEM și consolidarea 

competențelor antreprenoriale și transversale 
Acțiunea 8: Competențe pentru viață 
Acțiunea 9: Inițiativa privind conturile individuale de învățare 
Acțiunea 10: O abordare europeană a micro certificărilor 
Acțiunea 11: O nouă platformă Europass 
Acțiunea 12: Acțiuni de stimulare a investițiilor statelor membre și private 

în competențe 
Cele 12 acțiuni propuse în comunicare sunt susținute de patru obiective 

cantitative propuse pentru a fi atinse până în 2025, care privesc în special 
creșterea participării adulților la formare continuă, cu accent pe adulții slab 
calificați, cei care nu dețin un loc de muncă, dar și creșterea numărului de adulți 
care dețin competențe digitale, care s-au dovedit atât de importante în timpul 
pandemiei COVID-19. Astfel, se are în vedere ca, până în 2025, 120 de milioane 
de adulți să participe la activități de învățare continuă în fiecare an, respectiv 14 
milioane de adulți slab calificați și 2 milioane din cei fără un loc de muncă. 

Cadrul de indicatori propus va facilita urmărirea, monitorizarea și 
realizarea acestor obiective în cadrul Semestrului european. Raportul comun 
privind ocuparea (Joint Employment Report) va fi publicat anual și va fi baza 
analitică pentru identificarea unor recomandări specifice de țară mai bine 
direcționate către zona de competențe, educație și formare.  

Ca parte a agendei, COM identifică liniile de finanțare disponibile din 
bugetul UE care pot sprijini implementarea politicilor la nivel național, regional și 
local. Astfel, Next Generation EU oferă resurse semnificative ca parte a inițiativei 
de a gestiona consecințele sociale ale crizei prin care statele membre sunt 
încurajate să implementeze scheme naționale pentru recalificarea și 
perfecționarea forței de muncă. 

Noua agendă se interconectează cu alte inițiative care susțin abordarea 
învățării pe tot parcursul vieții, cum ar fi propunerea ce va fi lansată pentru a 
oferi un nou impuls Spațiului european al Educației până în 2025, prin reducerea 
barierelor și promovarea educației și formării profesionale inovatoare și incluzive 
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pentru toți. Spațiul European de cercetare promovează, de asemenea, creșterea 
și recalificarea talentelor, în special în mediul academic. 

Țintele cantitative stabilite pun accentul pe formarea adulților (24-64 ani, 
respectiv 16-74 ani) și echiparea acestora cu competențele pentru un loc de 
muncă. Învățarea pe tot parcursul vieții devine astfel elementul cheie în 
realizarea obiectivelor legate de dubla tranziție revenirea economică post COVID-
19. Dincolo de rolul evident al învățământul profesional și tehnic detaliat în 
Propunerea de Recomandare a Consiliului privind educația și formarea 
profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență, 
sistemele de educație și formare au un rol deosebit de jucat, în special în ceea ce 
privește: 

Furnizorii de educație și formare - sunt invitați să facă parte din Pactul 
pentru competențe - Instituțiile de învățământ superior de profil devin astfel 
actori cheie în definirea competențelor în special în sectoarele identificate ca 
prioritare: sănătate, construcții, autovehicule și   transporturi, respectiv turism. 

Universitățile europene stabilesc standardele pentru universitățile viitorului 
și încurajează cooperarea cu agenții economici în vederea consolidării dublei 
tranziții. România are 10 universități participante în rețelele selectate de 
Universități Europene care se pot implica direct în facilitarea dublei tranziții și 
deveni puncte de referință în dezvoltarea unui curriculum adaptat pieței muncii, 
existând un echilibru geografic și o diversitate a specializărilor abordate. 

Creșterea numărului de absolvenți în domeniile STEM - Monitorul educației 
2019 pentru România menționează că deși procentul de absolvenți în domenii 
STEM din totalul absolvenților de Învățământ superior este unul din cele mai 
ridicate din UE, numărul real de absolvenți este scăzut.  

Microcertificările pot, de asemenea, contribui la adaptarea ofertei de studiu 
a furnizorilor de educație și formare, permițând universităților să își flexibilizeze 
parcursul programelor propuse și să se adapteze la o demografie în schimbare, 
care impune concentrarea pe perfecționare și recalificarea celor aflați în câmpul 
muncii. 

Competentele digitale reprezintă una din cele 8 competențe cheie care 
stau la baza elaborării curriculumului din școli (toti absolvenții de liceu/școli 
profesionale primesc la finalul școlii un certificat de competențe TIC). 

Competențe transversale - a învăța să înveți este una din competențele 
cheie care fac posibilă învățarea pe tot parcursul vieții, iar competențele 
transversale ca antreprenoriatul, gândirea critică, lucrul colaborativ, comunicarea 
interculturală sunt de asemenea de urmărit de la o vârstă fragedă, în cadrul 
programelor de educație inițială. 

Competențele pentru viață - reziliență, competențele media, civice, 
financiare, de mediu și îngrijirea sănătății sunt cheie în acest context. Este 
important ca acțiunile propuse de COM să fie completate de Noul cadru de 
cooperare în domeniul educației și formării, astfel încât să ne asigurăm că 
cetățenii de toate vârstele dețin abilitățile necesare pentru a evita dezinformarea, 
a acționa responsabil, a lua decizii în cunoștință de cauză, să fie rezilienți și să 
aibă spirit civic. De asemenea, angajatorii raportează că absolvenții au în general 
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carențe în ceea ce privește competențele soft, deși dețin o bună cunoaștere în 
general a noțiunilor teoretice. 

Printre obiectivele României în raport cu Agenda pentru competențe se 
regăsește atragerea finanțărilor disponibile în vederea creșterii nivelului de 
competențe la nivel național, dar și pregătirea forței de muncă pentru provocările 
presupuse de o piață a muncii aflată într-o continuă schimbare. 

În acest sens, unul dintre elementele-cheie incluse în cadrul Agendei este 
reprezentat de propunerea de Recomandare a Consiliului privind educația și 
formarea profesională pentru competitivitate durabilă, echitate socială și 
reziliență. Aceasta vizează obiective esențiale pentru România: modernizarea 
sistemelor VET, creșterea atractivității și flexibilității acestora pentru a deveni și 
mai adecvate pentru economia digitală și economia ecologică. Deopotrivă 
relevante sunt obiectivele consolidării sistemelor VET centrate pe cursanți, care 
vor pregăti tinerii pentru primele lor locuri de muncă și vor oferi unui număr din 
ce în ce mai mare de adulți posibilități de dezvoltare și de schimbare a carierelor. 
In plus, acest lucru va ajuta prestatorii din domeniul VET să devină centre de 
excelență profesională, sprijinind în același timp diversitatea si incluziunea. 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, membrii comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, întocmirea prezentului proiect de opinie, care 
va fi transmis Comisiei pentru afaceri europene, potrivit procedurilor 
parlamentare. 

 

  

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Violeta Răduţ  

        

           

 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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