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

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă 

agendă pentru competențe în Europa. Să lucrăm împreună pentru 

consolidarea capitalului uman, a capacităţii de inserţie profesională și 

a competitivităţii 

 
 

 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu documentul 
privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - O nouă agendă pentru 

competențe în Europa. Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului 

uman, a capacităţii de inserţie profesională și a competitivităţii – COM (2016) 
381 ,  în vederea examinării fondului. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de 27 septembrie  2016. 

În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că obiectivul prezentei propuneri este 
necesitatea adoptării de reforme în domeniul educaţiei  şi formării profesionale, 
pentru o viziune comună cu privire la importanţa strategică a competenţelor în 
vederea  susţinerii locurilor de muncă, a creşterii şi a competitivităţii. 

La nivelul UE , există deja o contribiţie importantă la consolidarea bazei 
de competenţe a Europei, în special prin semestrul european, Strategia Europa 
2020 cu obiectivele acesteia pe două planuri în domeniul educaţiei, Planul de 
investiţii pentru europa, cadrul strategic pentru cooperare în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale “ET2020”, precum şi intervenţiile Fondurilor 
structurale şi de investiţii europene.  

Cu toate acestea, s-a constatat faptul că nu doar politicile în vederea 
creşterii nivelului de educaţie sunt suficiente. Calitatea şi relevanţa a ceea ce 
învaţă oamenii sunt în prezent în centrul atenţiei. Mulţi tineri renunţă la 
educaţie şi formare fără a fi suficient de pregătiţi pentru a intra pe piaţa forţei 
de muncă şi fără a avea competenţele sau spiritul antreprenorial necesar 
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pentru a-şi începe propria afacere. Obţinerea de competenţe este un proces 
care se desfăşoară pe tot parcursul vieţii, atât formal, cât şi informal, iar 
efectele pozitive pe termen lung ale acestei educaţii de calitate sunt 
semnificative şi ajută la abilitatea şi motivaţia de a învăţa continuu. Astăzi, 
angajatorii cer tot mai multe competenţe transferabile, cum ar fi capacitatea de 
a lucra în echipă, gândire creativă şi capacitate de a soluţiona probleme de 
moment.  

Europa vine cu o provocare în ceea ce priveşte competenţele de bază.  
Noua agendă pentru competenţe ce  a fost adoptată la 10 iunie 2016,  

este construită în jurul a trei direcţii de activitate: 
1. Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei formării competenţelor 
2. Sporirea vizibilităţii şi a compatibilităţii competenţelor şi calificărilor 
3. Îmbunăţirea informaţiilor şi a informării privind competenţele pentru alegeri 

mai bune de carieră. 
În cadrul acestor direcţii de activitate, Comisia lansează 10 iniţiative 

cheie, ce fac parte dintr-o strategie ambiţioasă pe termen lung  cu scopul de a 
se asigura că oamenii dobândesc competenţele de care au nevoie pentru a 
prospera atât pe piaţa forţei de muncă, cât şi în societate în general, astfel:  
1. stabilirea unei garanţii de competenţe - care să asigure o evaluare a 

competenţelor, care să permită adulţilor cu un nivel scăzut de calificare să 

îşi identifice competenţele existente şi nevoile de perfecţionare 
2. consolidarea rezilienţei: competenţe-cheie și competenţe superioare, mai 

complexe,astfel încât sistemele formale de educaţie şi de formare să ofere 

tuturor persoanelor o serie largă de competenţe care să deschidă calea 

către împlinire şi dezvoltare personală, incluziune socială, cetăţenie activă și 

inserţie profesională 
3. promovarea învăţământului profesional şi tehnic (VET) ca primă alegere - 

pentru dezvoltarea competenţelor transversale şi specifice locului de muncă, 

facilitând tranziţia către încadrarea în câmpul muncii și menţinând și 

actualizând competenţele forţei de muncă conform nevoilor sectoriale, 

regionale şi locale. 
4. accent  pe competenţe şi locuri de muncă în sectorul digital pentru a 

dezvolta o mare rezervă de talente digitale şi pentru a se asigura că 

persoanele şi forța de muncă din Europa sunt dotate cu competenţe digitale 

corespunzătoare.  

5. revizuirea Cadrului european al calificărilor- pentru a contribui la o mai bună 

utilizare a acestora pe piaţa forţei de muncă din UE 

6. crearea unui instrument de stabilire a profilului de competențe al 

resortisanţilor, ce va asista serviciile din ţările de primire şi ţările gazdă în 

identificarea şi documentarea competenţelor, a calificărilor și a experienţei 

resortisanţilor nou-veniţi din ţările terţe 
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7. revizuirea cadrului Europass în vederea  înfiinţării unei platforme intuitivă şi 

unitară de servicii online pentru a sprijini oamenii să aleagă în cunoştinţă de 

cauză o carieră și o opţiune de studiu 

8. analiza problemei exodul creierelor, promovând  schimbul de  bune practici 

cu privire la cele mai eficiente metode de a soluționa această problemă. 

9. Plan de cooperare sectorială în materie de competenţe ce  va contribui la 

mobilizarea şi coordonarea actorilor-cheie, încurajarea investiţiilor private şi 

promovarea unei utilizări mai strategice a programelor relevante de 

finanţare UE și naţionale 

10. monitorizarea absolvenţilor de învăţământ superior pentru a-i ajuta pe 

studenţi și instituţiile de învăţământ să evalueze pertinenţa ofertelor de 

învăţare. 

Pe lângă aceste iniţiative cheie, şi alte activități în desfășurare atât la 
nivel național cât și la nivelul Uniunii Europene contribuie, de asemenea, la 
punerea în aplicare a prezentei agende privind competențele, sporind astfel 
oportunitățile de învățare ale oamenilor și asigurând faptul că educația și 
formarea profesională vor fi corespunzătoare cerinţelor secolului XXI.  

Prin „Noua Agendă privind competențele” se lansează un proiect comun 
pentru UE, pentru statele sale membre și pentru părțile interesate de la toate 
nivelurile. Scopul acestei agende, este de a ajunge la o viziune comună și ca 
fiecare membru UE să-şi ia angajamentul că vor lucra împreună pentru a 
îmbunătăți calitatea și relevanța formării competențelor, pentru a fi în pas cu 
cerințele privind competențele aflate în schimbare rapidă pe piața forței de 
muncă, pentru a încadra pe toată lumea la un ansamblu minim de competențe 
de bază, sprijinind astfel persoanele care lucrează sau învață să circule mai 
ușor în cadrul UE.  

Comisia constată că şi partenerii sociali vor avea un rol-cheie în 
dezvoltarea cu succes a acestei agende, pornind de la inițiativele la nivel 
european și național, şi bazându-se pe expertiza sectorială în domeniile 
acestora. 

Comisia susţine şi sprijină nevoia de a promova sinergii şi legături 
viitoare între instrumentele europene de transparenţă, comparabilitate şi 
înţelegere a calificărilor şi a cadrului european al calificărilor EQF, având la 
bază obiectivele acestei Agende cât şi necesităţile grupului ţintă  căruia i se 
adresează.  

Comisia sugerează astfel o coordonare a eforturilor ministerului muncii şi 
a ministerului educaţiei,  implicit asupra instrucţiunilor comune, din perspectiva 
pieţei muncii, de a întări transparenţa şi comparabilitatea calificărilor în cadrul 
UE, de a îmbunătăţi portabilitatea şi transferul între ţări, sisteme şi sectoare, 
pentru scopuri de educaţie/formare şi muncă. 

Totodată, Comisia consideră că cele două ministere de resort, nu trebuie 
să se concentreze doar pe adulţi slab calificaţi sau necalificaţi, ci să susţină 
toate persoanele de a deţine un bagaj minim de abilităţi şi competenţe de 
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bază, alături de cele civice, sociale, de comunicare şi colaborare, digitale şi 
media, de democraţie şi interculturale care să le permită acestora integrarea şi 
mobilitatea pe piaţa muncii. 

Comisia susţine ideea pentru consolidarea capitalului uman, a capacității 

de inserție profesională și a competitivității la nivelul statelor membre UE, 
având în vedere că piața națională și regională a forței de muncă și sistemele 
de învățământ și de formare profesională întâmpină provocări specifice.  

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

           
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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