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Acronime și abrevieri
CEDEFOP

– Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

ECCE

–

Early Childhood Care and Education (Educația și îngrijirea în învățământul
preșcolar)

ECVET

–

The European credit system for vocational education and training (Sistemul
European de Credite pentru Educație și Formare Profesională)

EFP

–

Educație și formare profesională

EQF

–

European Qualifications Framework (Cadrul European al Calificărilor)

ELSC

–

The European Survey on Language Competences (Observatorul European
al Competențelor Lingvistice)

EQAVET

–

The European Quality Assurance Reference Framework (Cadrul european
de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională)

ESPE

–

École Supérieure du Professorat et de l'Éducation (Școala Superioară
pentru Profesorat și Educație)

ICT

–

Information and communication technology (Tehnologiile informației și
comunicației)

ISCED

–

International Standard Classification of Education (Clasificarea
Internațională Standard a Educației

NEET

–

"Not in Education, Employment, or Training"

NQF

–

National Qualification Framework (Cadrul Național al Calificărilor)

NQV

–

National Vocational Qualifications (Standard național pentru evaluarea și
verificarea calificărilor în Marea Britanie)

OECD

–

The Organisation for Economic Co-operation and Development
(Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică)

PIB

–

PLOTEUS –

Produsul Intern Brut
Portal on Learning Opportunities Throughout European Space (Portalul Ofertelor
de Educație din Spațiul European)

PNR

–

Planul Național de Reformă

RST

–

Recomandare Specifică de Țară

VET

–

Vocational Education and Training (Educație și formare profesională)
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1. INTRODUCERE
Prezentul studiu este realizat în cadrul proiectului “PRO JUVENES - Parteneriat
transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”, finanțat prin FONDUL
SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013, AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DOMENIUL
MAJOR DE INTERVENŢIE 6.4 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii”.
Obiectivul acestui proiect este de a contribui la consolidarea politicilor și practicilor în
ceea ce privește ocuparea și dezvoltarea rețelelor la nivel european, precum și
consolidarea capacității actorilor pieței muncii (organizații sindicale și patronale, autorități
publice, ONG-uri) de a se implica activ în promovarea ocupării și incluziunii sociale a
tinerilor prin implementarea politicilor ce vizeaza ocuparea lor – legea voluntariatului, legea
stagiaturii, legea uceniciei, etc.
Proiectul PRO JUVENES face parte dintr-o serie de inițiative guvernamentale și ale
societății civile organizate, care au ca finalitate contribuția la realizarea unor obiective
prioritare pentru domeniile de intervenție ale Fondului Social European cum ar fi
promovarea parteneriatului pentru reformă în domeniul ocupării forței de muncă și al
incluziunii sociale sau dezvoltarea capacității administrative și a eficienței administrației
publice, la nivel național, regional și local.
Obiectivele mai înainte enumerate se regăsesc confirmate și în Acordul de Parteneriat
2014-2020, Planul Național de Reformă 2014, precum și în Programul de Guvernare
2013-2016. Recomandarea Specifică de Țară 6 (RST6) din PNR 2014 prevede
consolidarea guvernanței, a calității instituțiilor și a administrației publice, în special prin
îmbunătățirea capacității de planificare strategică și bugetară, prin sporirea
profesionalismului funcționarilor publici printr-o mai bună gestionare a resurselor umane și
prin întărirea mecanismelor de coordonare între diferitele niveluri de guvernare;
îmbunătățirea semnificativă a calității actelor legislative, prin utilizarea evaluarilor
impactului și a evaluarilor sistematice, etc.
Studiul colectează, descrie și analizează inițiative din Uniunea Europeană și din alte
State Membre, care pot să fie considerate bune practici în ceea ce privește creșterea
capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii, din perspectiva
mecanismelor politice, administrativ-instituționale și de parteneriat social.
Principalele aspecte tratate în studiul european comparativ:
 mecanismele politice, administrativ-instituționale și de parteneriat social care
contribuie la creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii;
 tehnologiile disruptive și profesiile viitorului;
 măsurile concrete ce permit tinerilor absolvenți să dobândească competențe la locul
de muncă, inclusiv, printre altele, experiență în domeniul managementului și al
lucrului în echipă, al capacității de a rezolva probleme și a gândi creativ, în vederea
îmbunătățirii versatilității și a posibilităților acestora pe piața muncii;
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 modelele de învățare la locul de muncă și parteneriatul dintre întreprinderi și
instituțiile de învățământ;
 calitatea programelor de formare din întreprinderi;
 răspunderea privind capacitatea de inserție profesională;
 Alianța Europeană pentru Ucenicii și Cadrul de calitate pentru stagii;
 stimulentele acordate universităților și instituțiilor de cercetare-dezvoltare care oferă
cursuri specializate ce corespund cu nevoile pieței globale;
 contribuția Erasmus+ în promovarea formării profesionale transfrontaliere.
Cele 20 de parteneriatele transnaționale încheiate în cadrul Proiectului Pro Juvenes au
facilitat transferul de cunoștințe în domeniul dezvoltarii resurselor umane și incluziunii
sociale a tinerilor pe piața muncii, consolidânt capacitatea organizațiilor semnatare de a se
implica în elaborarea planurilor și strategiilor pentru implementarea unor proiecte dedicate
creșterii capacității de inserție profesională a tinerilor, dezvoltarea serviciilor de suport
specifice sau pentru încurajarea mobilității acestora.
În ceea ce privește relevanța schimburilor de experiență și de bune practici, este
important să se facă precizarea, că orice intenție de replicare a modelelor de bune practici
în alt context trebuie să ia în considerare analizarea atentă a condițiilor sociale, culturale
sau economice care au condus la dezvoltarea acestora.

2. SITUAȚIA TINERILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
În Orientările Politice ale dlui. Jean-Claude Juncker - Președintele Comisiei Europene,
a afirmat că Uniunea Europeană trăiește astăzi într-un context socio-economic diferit, cu
rate mari ale șomajului în rândul tinerilor în multe State Membre, cu o forță de muncă
adultă care în proporție de 1 la 4 îi lipesește competențe de bază, cu o nevoie puternică
de dezvoltare a competențelor, cu o nepotrivire evidentă dintre oferta și cerea de
competențe care afectează creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă și cu
resurse publice și private reduse datorate proceselor de consolidare bugetară.
Peste 5 milioane de persoane (sub 25 de ani) au fost în șomaj la nivelul UE-28 în al
doilea trimestru din 2014. Aceste persoane nu numai că nu au un loc de muncă, dar sunt
de multe ori în situația de a nu urma nicio formă de educație și formare care să le crească
șansele de angajare. În terminologia Comisiei Europene, acești tineri se numesc „NEETs
– not in employment, education or training”. Mai mult, 12% din populația cu vârste
cuprinse intre 15 si 24 de ani, face parte din persoanele care abandonează studiile
timpuriu.
Există o diferență de aproape 50% între țările UE cu cea mai joasă rată a șomajului în
rândului tinerilor (Germania : 7.8% in iulie 2014) si țările UE cu cea mai mare rată a
șomajului (Spania : 53,8% in iulie 2014). Dacă ne raportăm la situația din România, unul
din 4 tineri este afectat de șomaj. Pentru ameliorarea acestei situații, este posibil ca
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acțiunile la nivel național sau european să nu fie suficiente, însă abordările regionale sau
sectoriale, adaptate necesităților specifice unor regiuni sau țări, să fie mai potrivite.

Tinerii din multe State Membre ale Uniunii Europene întâmpină probleme deosebite în
perioada de tranziție de la terminarea școlii la inserția lor profesională pe piața muncii.
Aceștia sunt vulnerabili la finalizarea studiilor deoarece sistemele noastre de educație nu
reușesc să asigure o corelare optimă între oferta de educație și formare și cererea de
competențe din piața muncii.
Rata de participare în EFP în UE

Elevii înscriși în învățământul secundar superior profesional, 2010, ca % din toți elevii înscriși în
învățământul secundar superior (ISCED nivelul 3)

Sursa : Comisia Europeană

Nepotrivirile evidente de competențe pe piața muncii din Uniunea Europeană sunt
confirmate de faptul că în condiții de criză economică, la nivelul UE s-au înregistrat peste 2
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milioane de posturi vacante neocupate. Acest lucru reprezintă un argument în plus pentru
o abordare în cadrul căreia educația și piața muncii sunt mai conectate, iar structuri de
colaborare instituțională sunt stabilite pentru a oferi tinerilor competențele solicitate de
angajatori, pentru promovarea formării profesionale și pentru creșterea atractivității unor
sectoare de activitate sau a unor profesii.
O serie de măsuri concrete sunt necesare pentru înregistrarea și abordarea
persoanelor care vor beneficia de asistență, iar în acest sens, Serviciile Publice pentru
Ocuparea Forței de Muncă vor juca un rol important. În același timp, conform celor mai
sus-menționate, este nevoie de inovație pentru reformarea sistemului de educație și
formare profesională, pentru a oferi tinerilor cel puțin o calificare (valorificabilă) de început,
atunci când termină studiile.

3. TEHNOLOGIILE DISRUPTIVE ȘI COMPETENȚELE VIITORULUI
O provocare importantă pentru sistemele de educație și formare profesională o
reprezintă adaptarea rapidă a acestora la evoluțiile tehnologice spectaculoase din ultimul
sfert de secol. Automatizarea și tehnologiile informației au schimbat în mod radical nevoile
de competențe de pe piața muncii, evidențiind decalajul enorm care există între oferta de
formare asigurată de instituțiile de profil și cererea de noi competențe adaptate nevoilor
generate de această nouă Revoluție Industrială.
Încă din anul 1970, Alvin Toffler atragea atenția în celebra sa carte „Șocul viitorului" cu
privire la impactul noilor tehnologii ale informației și comunicației asupra indivizilor și
societății în general. Mai recent, dar în acceași direcție, o pleiadă de personalități globale
au prezentat argumente privind modul în care evoluțiile spectaculoase în domeniul
tehnologic revoluționează natura muncii, trăgând un semnal de alarmă cu privire la
necesitatea adaptării modului de organizare și funcționare a instituțiilor publice.
Sir Ken Robinson, în cartea sa „O lume ieșită din minți – Revoluția creativă a educației"
promovează ideea că noile forme de muncă se caracterizează prin inovație, creativitate și
o specializare aprofundată, motiv pentru care este foarte important ca instituțiile
guvernamentale dedicate educației și formării profesionale, să încurajeze abordările
bazate pe dezvoltarea de competențe prin valorificarea eficientă a aptitudinilor/talentului
fiecărui individ.
Ray Kurzweil, inventator, futurolog şi specialist în inteligenţă artificială preciza într-una
dintre intervențiile sale publice că „abilităţile biologice ale minţii umane se dezvoltă într-un
ritm liniar, pe când abilităţile non-biologice ale tehnologiei se dezvoltă exponenţial", ceea
ce înseamnă, conform previziunilor acestuia, că până în 2029 inteligenţa artificială va
ajunge să aibă abilităţi similare cu cele ale oamenilor.

8

În anul 2011, un studiu realizat de către Institutul pentru Viitor1 (un grup de cercetare
cu mai mult de 40 de ani de experiență în anticiparea și identificarea tendințelor
emergente și a discontinuităților care transformă piețele și societatea globală), prezintă
schematic principalele provocări în perspectiva anului 2020.

Guvernele statelor europene dezvoltate încearcă să identifice politicile necesare pentru
ca populația să se adapteze cât mai rapid societății bazate pe cunoaștere, în condițiile în
care la nivelul UE, 30% dintre cetățenii europeni sunt analfabeți digitali, iar 40% dintre
persoanele care nu au competențe digitale cheie sunt inactive pe piața muncii2.
Referitor la această situație, Angela Merkel, Cancelarul Republicii Federale Germania,
a cerut în cadrul Forumul Economic Mondial de la Davos, din ianuarie 2015, ca întreaga
Europă să adopte Industria 4.0, ceea ce presupune accelerarea procesului de fuziune
dintre lumea on-line și lumea producției industriale, în caz contrar, existând riscul ca liderii
din domeniul digital să preia și să controleze producția industrială din UE.
A Patra Revoluție Industrială sau Industria 4.0, se referă la un concept în care noile
lanțuri de valori se crează și se dezvoltă pe baza integrării și interdependenței dintre
sistemele fizico-cibernetice, a „Internetului Lucrurilor" și a „Internetului Serviciilor".

1
2

Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute
Cadrul comun european pentru competențele digitale
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Prezentarea oficială a conceptului privind Industria 4.0 a fost realizată în anul 2011,
printr-un proiect din cadrul Strategiei High – Tech, finanțat de Ministerul Cercetării și de
Ministerul Economiei din Republica Federală Germania. Au fost identificate patru aspecte
cheie care condiționează tranziția rapidă la Industria 4.0: Adaptarea întreprinderilor mici și
mijlocii, Standarde și arhitecturi IT, Securitatea IT și adaptarea calificărilor profesionale.
Un alt studiu, realizat de Mc Kinsey Global Institute analysis în 2013, atrage atenția că
în următoarea decadă, este posibil ca sute de milioane de locuri de muncă să dispară
datorită desfășurării și impunerii la nivel global a unor tehnologii cu impact disruptiv.
Conform acestui studiu, sistemele automate ar
putea înlocui la nivel global aproximativ 110-140
de milioane de lucrători.
47% din forța de muncă din SUA este în pericol
de a fi substituită de procesele automatizate
avansate rezultate în urma tendințelor
tehnologice recente. (În SUA, industria a fost
puternic automatizată, fapt ce a condus la
scăderea forței de muncă din acest sector de la
o pondere de 30% în anul 1950 la mai puțin de
6 % în prezent). În Uniunea Europeană, 54 %
din forța de muncă din UE, (47% in Suedia, 62%
in România) va fi afectată de acest fenomen;

12 tehnologii cu impact economic „disruptiv”

Internetul mobil

Automatizarea muncii cu
informațiile

Robotica avansată

Vehiculele autonome și
semiautonome

Imprimarea 3D

Materialele avansate

Internetul
lucrurilor

Noua generație de
genomică

Explorarea și extracția
avansată de petrol și gaze

Tehnologia
„cloud”

Stocarea
energiei

Energia
regenerabilă

Sursa: Mc Kinsey Global Institute analysis
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Tehnologiile digitale pot substitui forța de muncă prin capital. Productivitatea
înregistrează creșteri majore, fară însă ca același lucru să se întâmple și cu salariile. Mai
mult, datorită creșterii accesibilității la serviciile de telecomunicații (voce și date),
companiile multinaționale au posibilitatea să utilizeze o forța de muncă locală mai ieftină
pentru realizarea unor activități într-o regiune a planetei în care lucrătorii sunt mult mai
bine plătiți. Acest lucru generează dumping social și o competiție crescută pe piața muncii,
mai ales în statele dezvoltate, fapt ce poate conduce la escaladarea conflictelor în
societate și la degradarea sistemelor de protecție socială.
Pentru a asista Statele Membre în implementarea unor politici pentru Educație și
Formare, Comisia Europeană consideră că este necesar ca în următoarea perioadă să se
stimuleze dialogul public, să se adopte o nouă Agendă privind Educația și Formare
Profesională și să se propună modele alternative de guvernanță locală, națională sau
globală.
În urma consultărilor cu partenerii sociali și principalii operatori de formare
profesională, Comisia a stabilit o listă cu competențele cheie care sunt necesare pentru
creșterea capacității de inserție profesionale pe piața muncii :
 comunicarea în limba maternă
 comunicarea în limbi străine
 competențe matematice
 competențe de bază în știință și tehnologie
 competențe digitale
 a învăța să înveți
 competențe sociale și civice
 spiritul de inițiativă și antreprenoriat
 conștiința și expresia culturală.
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4. EDUCAȚIA ȘI FORMAREA PROFESIONALĂ FACTOR ESENȚIAL ÎN
CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A
TINERILOR PE PIAȚA MUNCII

4.1 Percepția tinerilor privind educația și formarea profesională
Un sondaj Eurobarometru privind „Atitudinile față de educația și formarea profesională”,
care a fost dat publicității de către Comisia Europeană la data 30 septembrie 20153, ne
arată că 47 % dintre cetățenii UE au fost implicați într-un program de educație și formare
profesională, doar 27 % dintre tinerii în vârstă de 15-24 de ani afirmă că ar recomanda
educația și formarea profesională celor apropiați, 71 % dintre respondenți au declarat că
imaginea EFP este pozitivă și 23 % au fost de părere că este negativă, 83 % dintre
respondenți consideră că EFP contribuie pozitiv la economia țării lor.
O întrebare care apare la analiza sondajului Eurobarometru este: Ce face ca oamenii
să simtă că EFP are o calitate ridicată? și invers: Care este motivarea răspunsului în cazul
"țărilor cu cel mai scazut rating", în aprecierea calității EFP?
Deși nu toate diferențele și rezultatele pot fi explicate prin sondaj, există unele
observații interesante, atunci când se privește în profunzime la corelația dintre
răspunsurile și experiența profesională a respondenților.

Sursa: Special Eurobarometer 369 “Atitudini față de educație și formare profesională”

Se pare că există o corelare deplină, între persoanele care au luat efectiv parte la
cursurile EFP, oamenii care sunt de acord ca tinerii să primescă suficient de multă
consiliere cu privire la oportunitățile de învățare și de carieră și imaginea pozitivă pentru
3

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1144_ro.htm
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EFP: oamenii care au o imagine pozitivă asupra EFP, de multe ori au participat ei însăși la
programele de EFP, simțind că au primit destulă consiliere și orientare privind
oportunitățile de învățare și de carieră.
Acești respondenți sunt probabil, cei care cread că EFP joacă un rol în reducerea
șomajului, că EFP oferă învățare de înaltă calitate, că profesorii și formatorii EFP sunt
competenți, că EFP contribuie la facilitarea accesului la locuri de muncă bine plătite și la
profesiile care sunt foarte cerute pe piața forței de muncă sau că EFP ajută la dezvoltarea
economică. Vedem această tendință în special în Malta, Austria și Finlanda, unde
imaginea de ansamblu cu privire la EFP este categoric pozitivă. Vedem opusul în țările cu
scor mai mic. Remarcabil în această perspectivă este imaginea redusă a EFP în Olanda.
Acest lucru se explică mai degrabă prin percepția datorată calității scăzute a profesorilor și
formatorilor și nu a perspectivei pieței forței de muncă din această țară.
Cu toate acestea, balanța este în general pozitivă față de EFP, mai fiind însă mult de
lucru în domeniul îmbunătățirii atractivității și imaginii sistemelor sau programelor de
educație și formare profesională.
"În timp ce majoritatea respondenților cred că oamenii care au absolvit EFP sunt
probabil mai capabili în a-și găsi un loc de muncă, decât cei care au absolvit învățământul
general, secundar sau superior, câteva persoane spun că ar recomanda mai degrabă
învățământul general secundar sau superior la o tânără persoana decât urmarea unor
forme de EFP. Acest lucru sugerează că, în timp ce EFP este văzută ca o opțiune
rațională și practică, care ar trebui să conducă la un loc de muncă, este probabil să nu fie
văzută ca fiind la fel de aspirațională în comparație cu educația superioară sau
academică."4
Aceasta pledează cu tărie pentru o mai multă și mai bună promovare a EFP în
interiorul și în afara organizațiilor furnizoriilor de EFP, implicând pe langă aceștia și
angajatorii, părinții și elevii în procesul de acceptare a EFP ca pe o opțiune atractivă
pentru o educație de calitate.
Din această perspectivă, nu trebuie să se gândească numai în termenii de a face EFP
mai atractiv, ci și de a face mai atractive unele profesii și sectoare de activitate care oferă
oportunități de angajare, dar pentru care tinerii nu optează datorită cunoașterii insuficiente
a posibilităților de carieră sau a avantajelor materiale oferite de practicarea unor meserii
care nu sunt asociate cu o imagine memetică a succesului.
4.2 Culturi diferite de învățare în Europa
Fiecare țară are propria sa cultură, identitate, istorie și practici privind educația și
formarea profesională care se reflectă în arhitectura specifică a sistemelor naționale de
EFP. Astfel cultura de învățare diferă semnificativ de la o țară la alta.
Diferențele privind cultura de învățare, influențează modul în care sunt formulate și
implementate politicile privind validarea învățării informale. Björnavold a caracterizat
aceste culturi de învățare prin intermediul unui model de grup (cluster) prezentat în
4

Special Eurobarometer 369: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_369_en.pdf
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lucrarea ‘’Making Learning Visible‘’5. Învățarea reciprocă este favorizată de proximitatea
geografică și de asemănările instituționale în țările din fiecare grup.
Modelul de grup (cluster) se concentrează pe următoarele culturi de învățare:
Sistem
Sistem dual

Abordare Mediteraneană
Modelul Nord-European

Abordare Atlantică
Sistem francez

Model mixt
Modelul Est-European

Țări

Caracteristici










Învățare la locul de muncă
Parteneriate sociale
Nivele de EFP
Regională
Implicită
Regional
Gestionată de guvern
Nivele de EFP
Cerere guvernată

Germania, Austria, Elveția









De sus în jos
Legislație
Include un nivel de masterat
Bazat pe ofertă
Responsabilități partajate
De sus în jos
În tranziție

Franța, Belgia

Grecia, Italia, Spania, Portugalia
Norvegia, Danemarca, Finlanda,
Suedia
Marea Britanie, Irlanda

Olanda
Bulgaria, România, Polonia,
Republica Cehă, Slovenia,
Ungaria

În studiul ‘’Povestea neterminată a Educației și Formării Profesionale în Europa Unfinished story of VPL in Europe‘’6, modelul mai sus prezentat a fost ajustat pentru a
reflecta mai fidel situația reală din Europa. De asemenea, prin proiectul Leonardo
"Gestionarea diversității europene în învățarea pe tot parcursul vieții" modelul de grup a
fost actualizat. De exemplu, sistemele franceze, belgiene și olandeze au fost adăugate
sub formă de culturi de învățare separate, caracterizate prin diferite tipuri de gestionare de
sus în jos (top-down) a educației și formării profesionale.7
În sistemul dual, învățarea se bazează pe experiența la locul de muncă. Combinația
dintre muncă și învățare este integrată în sistemul de învățământ. Cu toate acestea, se
pare că sistemul dual poate răspunde doar parțial la flexibilitatea pieței muncii și cererea
de inovare, deoarece programele sunt uneori fixe, mai puțin flexibile și se concentrează pe
reproducerea cunoștințelor și competențelor. Datorită combinației de învătare formală și
experiementală, acest model este considerat a fi un succes, în metoda pedagogică.
Țările mediteraneene au un sistem educațional care se bazează pe o programă
școlară care conduce la o educație de tip academic. În general se caracterizează printr-o
5

Making learning visible, J.Bjornavold, Cedefop, Thesssaloniki, Iulie 2000
The unfinished story of VPL: Valuation & Validation of Prior Learning in Europe’s learning cultures
(Evaluarea și
validarea învățării anterioare în culturi de învățare din Europa), Duvekot et all, Kenniscentrum EVC,
September 2005
7
Nenumăratele perspective ale valorificării învățării timpurii în spațiul de muncă UE. Gestionarea diversității
europene în învățarea pe tot parcursul vieții. Duvekot et al. Sept 2007.
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tradiție slabă privind educația profesională și tehnologică, ceea ce înseamnă că învățarea
profesională are loc, în principal la locul de muncă, fără nici o diplomă sau un certificat, în
general realizată într-un cadru informal. Cu toate acestea, certificatele formale sunt foarte
apreciate (inclusiv diplomele academice), chiar dacă nu asigură neapărat și un loc de
muncă. În aceste țări au fost adoptate și încă sunt în curs de implementare o serie
întreagă de reforme privind sistemele de educație cu scopul de a asigura o mai bună
corelare între curricula de învățământ și nevoile pieței muncii, dar și pentru îmbunătățirea
imaginii EFP.
În țările din nordul Europei, avem cel mai înalt nivel de educație din Europa.
Învățarea din alte zone este importantă pentru dezvoltarea sistemului național de
învățământ. În plus, piața europeană a muncii din nordul Europei s-a asigurat că transferul
de competențe dincolo de granițe este în general acceptat. Partenerii sociali sunt puternic
implicați în educație și formare. În Norvegia, de exemplu, experiența de lucru este acum o
parte obligatorie a tuturor cursurilor în educația și formarea profesională. După doi ani de
introducere generală în subiecte, aceștia sunt urmați de doi ani de lucru și de învățare în
cadrul unei companii. Examenul final este același, pentru toată lumea, indiferent unde a
avut loc formarea profesională.
În Marea Britanie și Irlanda (abordarea Atlantică), găsim o puternică focalizare pe un
sistem modularizat și flexibil care satisface cererile instituțiilor publice și private. Au fost
multe proiecte experimentale în țările europene pentru a afla dacă acest model NVQ 8 ar
putea fi aplicat (parțial) în contextul propriu. Sistemul NVQ, bazat pe competențe, realizări
și activități, a fost introdus ca o alternativă pentru modelul tradițional școalar având la bază
ideea că ceea ce ai învățat este mai important decât modul în care ai învățat.
Sistemul francez9, are o cultură în care certificarea și diploma formală sunt foarte
apreciate. Unul dintre motive este structura națională și natura sistemului educațional.
Acestea cuprind programe naționale de formare, inclusiv pentru învățământul superior, dar
cu puțină flexibilitate în ceea ce privește diferențierea de la un furnizor de formare
profesională la altul. Unul dintre avantajele acestui sistem este transparența și stabilitatea.
Toți actorii, inclusiv angajatorii sunt familiarizați cu sistemul de calificări naționale.
Modelul mixt reprezintă compromisuri între diferite modele. Aceste țări au propria lor
abordare și învăța din greșelile altor modele, utilizând acele elementele care sunt
considerate adecvate pentru contextul lor. În Belgia, spre exemplu, certificatele și
diplomele sunt, de asemenea, foarte apreciate, dar sistemul este descentralizat spre
deosebire de cel din Franța. Organismele de gestiune și asociațiile școlilor reprezentative
din ambele țări au autonomie pentru a-și stabili propriile lor programe de învățământ.
Standardele sunt stabilite de către Guvern, însă în Belgia, operatorii de educație și
formare profesională au mai multă autonomie cu privire la modul în care oferă educația.

8
9

National Vocational Qualifications – este un standard național pentru evaluarea și verificarea calificărilor

Nenumaratele perspective ale valorificării învățării anterioare la locul de muncă din UE. Gestionarea diversității
europene în cadrul învățării pe durata vieții. Duvekot et al. Sept 2007. http://www.ec-vpl.eu/wpcontent/uploads/2011/12/Managing_European_Diversity_in_lifelong_learning.pdf
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Modelul est-european este rezultatul moștenirii structurii economiilor regionale și al
progresului reformelor în aceste țări, existând diferențe majore între regiuni, dar și în ceea
ce privește structura cererii și ofertei pentru forța de muncă. Obiectivul specific al
serviciilor de EFP este reducerea numărului șomerilor tineri. Celor ce au abandonat
sistemul educațional, trebuie să li se ofere oportunități de a atinge un nivel adecvat de
educație și formare profesională în vederea angajării lor viitoare. De asemenea, numărul
de șomeri pe termen lung trebuie redus. Un alt aspect important îl reprezintă
perfecționarea aptitudinilor și competențelor forței de muncă. Acest lucru se poate face la
locul de munca sau prin formare profesională suplimentară.
Din acest punct de vedere, în aceste țări se observă existența unei necesități mai mari
pentru învățarea pe tot parcursul vieții decât în partea de nord a Europei, atât din cauza
unei tradiții puternice în educație și formare, dar și pentru că au dezvoltat o cultură de
învățare rigidă. Tradițional, controlul centralizat al educației de către Guvern, devine în
general un obstacol în calea creativității și inovației.
4.3 Educația și formarea profesională în diverse State Membre UE
Un studiu realizat de Comitetul Economic și Social European și publicat în 201510,
confirmă ideea că relația strânsă dintre educație/formare și piața muncii, reprezintă cheia
de succes a sistemelor de învățământ, arătând și motivele pentru care rezultatele diferă
atât de mult de la un Stat Membru la altul.
De exemplu, în Finlanda, un procent însemnat dintre tinerii încadrați în învățământul
superior, încep să lucreze și să dobândească experiență practică de muncă pe parcursul
studiilor. În Austria, aproximativ 40% dintre tinerii de 15 ani încep uceniciile petrecând 4
zile pe săptămână într-o întreprindere, pentru a câștiga experiență, și o zi la școală.
Oficialii austrieci argumentează că sistemul de ucenicie crește cu 10% rata ocupării în
această țară. În Italia, se consideră că educația și piața muncii sunt două lumi diferite, iar
pentru că utilizarea uceniciilor s-a redus dramatic, sunt în curs de aplicare reforme care să
armonizeze standardele de formare și pentru reducerea birocrației. Slovacia probează o
participare crescută a tinerilor în spațiul universitar, mai ales pentru științele sociale, iar la
finalul studiilor, tinerii se regăsesc lipsiți de orice experiență practică și cu o calificare care
nu se potrivește cu nevoile de pe piață.
Așa cum se afirma mai sus, fiecare țară din Uniunea Europeană, are propria sa tradiție
și arhitectură instituțională pentru educație și formare profesională, cu performanțe
cantitative și calitative ce variază de la un stat la altul și care pot fi analizate comparativ în
rândurile de mai jos, pe baza unor date ale Comisiei Europene și al unor organizații
specializate. Dintre cele 28 de State Membre UE, Slovenia este singurul stat pentru care
nu s-a realizat o fișă cu privire la sistemul național de educație și formare profesională.

10

Punerea în aplicare a politicilor UE în domeniul ocuparii forței de munca în rândul tinerilor: O perspectivă a societății
civile. Raport privind șase state member, CESE, 2015
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AUSTRIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB (5,6% în 2012) continuă să fie puțin mai mari decât
media UE (5,3%). Cheltuielile publice pentru fiecare student rămân semnificativ mai mari la toate nivelele de învățământ.
Numărul studenților din universități a crescut cu 20% în ultimul deceniu, în timp ce mai puțini elevi intră în învățământul
primar și secundar. Cheltuielile per student au scăzut consistent în ultimii ani, la nivelul terțiar, dar a crescut pentru
educația timpurie și școli. Recent, noi finanțări publice au fost asigurate pentru a finanța un an suplimentar de grădiniță
din 2014/15 și pentru predarea limbilor străine la acestă grupă de vârstă.
1b Formarea profesională și investiția în profesori
Numărul de cadre didactice a crescut cu 10%, în conformitate cu tendințele demografice. Majoritatea profesorilor din
școlile primare austriece au vârsta peste 40 de ani. Profesorii din învâțământul secundar sunt chiar mai în vârstă, mai
mult de trei sferturi dintre aceștia având peste 50 de ani. Această situație este cu mult peste media UE de 65%, și va
conduce în următorii 10 ani la înlocuirea unui procent semnificativ de profesori. Austria a adoptat o reformă
cuprinzătoare de pregătire a cadrelor didactice și o nouă legislație privind condițiile de muncă și salariile profesorilor în
iunie 2013. Un obiectiv specific a fost armonizarea programelor de formare pentru cadrele didactice din învățământul
secundar inferior.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Austria are un sistem foarte bine dezvoltat de EFP. În 2013, 75,3% dintre elevii de liceu (ISCED 3) au fost implicați într-o
formă de EFP. Aceasta este cu mult peste media UE de 50,5% și reprezintă cea mai mare rată din Europa. Participarea
adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții a fost în anul 2013 peste media UE de 10,5%. Rata de participare a
persoanelor de origine străină a ajuns cu numai 0,5 puncte procentuale mai mică în 2013 decât cifra totală de 16%. În
grupul persoanelor în vârstă de 24-35 ani, Austria a menținut un nivel ridicat de participare: 22,5%, față de o medie UE
de 15,2%. Austria investește în măsuri specifice de instruire pentru EFP, ucenici și formatori pentru a reduce rata
abandonului și a se asigura că formarea este adecvată pentru tineri. Programul Ausbildungs Fit se adresează tinerilor cu
risc de excluziune de la educație și muncă.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învătare și noi tehnologii
În ceea ce privește competențele digitale la școală, proporția elevilor din clasa a 4-a care utilizează calculatoarele, a
crescut cu 5,2% între 2010 și 2013, dar rămâne sub media UE. Competențele digitale vor fi consolidate în contextul
reformei actuale a formării cadrelor didactice. Potrivit CEDEFOP, Austria este una dintre țările UE în care este de așteptat
ca ocuparea forței de muncă în segmentul de înaltă calificare să crească până în 2020. Austria are un Cadru Național al
Calificărilor – National Qualification Framework (NQF), care din 2012 este corelat cu Cadrul European al Calificărilor
(EQF). În principiu, NQF este conceput ca un cadru cuprinzator bazat pe rezultatele învățării, inclusiv calificările de la
învățarea formală, non-formală și informală. În acest stadiu, totuși, el include doar EFP și calificările din învățământul
superior.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea privind abandonul școlar timpuriu
Participarea copiilor în vârstă de patru ani la educația timpurie (ECEC) crește incet și a ajuns la 93,6% în 2013, aproape de
media UE de 93,9%. Austria a introdus o strategie națională împotriva părăsirii timpurii a școlii în 2012. Elementele sale
cheie sunt:
 Completarea învățământului secundar inferior cu o școală secundara nouă (NMS)
 Creșterea calitățatii educației prin testarea standard combinată cu standarde educaționale pentru competențe
cheie și de predare orientate spre competențe;
 Creșterea disponibilității de școlarizare pe tot parcursul zilei de școală și a supravegherii de după-amiază.

Provocări principale 2014-2020
Austria are un sistem de formare și educație profesională foarte bine dezvoltat și o Garanție pentru Tineret funcțională,
ambele contribuind la o rată scăzută a șomajului în rândul tinerilor. Sistemul de învățământ austriac trebuie să
funcționeze mai bine. Recomandările Europene semestriale în 2014, specifice fiecărei țări cu privire la educație și
formare se focalizeaza pe:
 îmbunătățirea rezultatelor educaționale, în special a tinerilor din familiile de emigranți, prin sporirea educației;
 îmbunătățirea în continuare a planificării strategice în domeniul învățământului superior și consolidarea
măsurilor de reducere a abandonului școlar.
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BELGIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Criza economică și financiară nu a avut un impact semnificativ asupra cheltuielilor publice pentru educație, astfel încât
proporția din PIB alocată acestui sector rămâne printre cele mai ridicate din UE (6,3% față de 5,3% în 2012). În 2012,
cheltuielile publice pe elev/student au fost semnificativ mai mari față de media UE și cerințele pentru învățământul
superior. Cu toate acestea, există diferențe mari între comunități.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
O conferință inter-ministerială care a fost organizată în ianuarie 2014, a avut ca temă încurajarea mobilității profesorilor
de limbi străine între comunități, prin simplificarea normelor acordului actual. Alte măsuri luate sau discutate:
 pentru a facilita recrutarea de practicieni cu experiență în calitate de profesori (în special în sectorul EFP) – în
acest an, comunitatea de limbă franceză a adoptat un decret privind posturile și funcțile în învățământ, pentru a
simplifica statutul multiplu al profesorilor de liceu;
 reforma privind formarea inițială a profesorilor;
 atragerea celor mai potriviți candidați pentru profesia de cadru didactic și menținerea acestora în sistem, în
special printr-o îndrumare mai bună, precum și prin măsuri de stimulare și sprijin.
În Belgia, un procent ridicat de profesori abandoneză profesia chiar la începutul carierei, iar o proporție semnificativă de
tinerii absolvenți nu consideră atractivă profesia de cadru didactic. Unul dintre motivele pentru care se întâmplă aceast
lucru, este ecartul foarte mare dintre statutul tinerilor profesori plus condițiile inițiale de angajare și condițiile salariale ale
cadrelor didactice cu vechime.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea elevilor de liceu în domeniul educației și formării profesionale este peste media UE. Rata de participare a
adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții rămâne sub media UE, în special pentru lucrătorii în vârstă și a celor
necalificați.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
În ceea ce privește tehnologiile informației și comunicațiilor (ICT) pentru educație, în toate comunitățile, este necesar să
fie ajutați profesorii pentru ca aceștia să utilizeze mai bine infrastructura disponibilă; dar ca urmare a progreselor
considerabile realizate în acest domeniu în ultimii cinci ani, echipamentele nu mai reprezintă o problemă, însă mai sunt
încă mari diferențe între cele două comunități. Comunitățile au ajuns la acorduri de cooperare cu privire la politica
lingvistică în 2014 pentru a facilita schimburile de cadre didactice care sunt vorbitori nativi. Până la sfârșitul anului 2014,
era prevăzut ca toate comunitățile să aibă un cadru de calificări.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu a continuat să scadă în 2013, ramânând sub media UE (11,9% în 2013). Aceasta ascunde
disparități mari între sub-grupuri de populație și discrepanțe persistente majore între regiuni. În anul 2013 rata
abandonului școlar timpuriu a fost de 7,5% în Flandra și 14,7% în regiunea Valonă. În regiunea Bruxelles 17,7%, situația
este deosebit de îngrijorătoare cu un procent de 17,7%.Pentru a reduce abandonul școlar timpuriu, guvernul flamand
continuă să dezvolte strategia privind abandonul școlar timpuriu și a dezvoltat indicatori privind numărul de tineri care
părăsesc școala fără calificări. Comunitatea de limbă franceză a adoptat două decrete în 2013, pentru a îmbunătăți
coordonarea politicilor pentru educație și tineret.

Provocari principale 2014-2020
Performanța medie a sistemului de învățământ belgian continuă să fie bună prin comparație internațională, iar
performanța în ceea ce privește participarea copiilor în vârstă de patru și cinci ani la educația timpurie este considerată a
fi una dintre cele mai bune. Două Recomandări specifice de Țară (RST) din 2014, pe care Comisia Europeană le-a adresat
Belgiei cu privire la educație și formare s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 cartografierea decalajului privind competențele, nepotrivirile și diferențele regionale în parăsirea timpurie a
școlii;
 promovarea unor politici coordonate de educație și formare profesională pentru a răspunde problemelor
identificate;
 consolidarea parteneriatelor dintre autoritățile publice, serviciile publice de angajare și instituțiile de învățământ,
pentru a oferi sprijin tinerilor.
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BULGARIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
În Bulgaria cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB este cu mult sub media UE (3,6% față de 5,3%
în 2012). Acesta a scăzut în mod substanțial (4,3% in 2009) fiind de așteptat să scadă cu încă 0,2 puncte procentuale până
în 2016. Cheltuielile publice per student sunt printre cele mai mici din UE. Investițiile într-o serie de domenii, inclusiv
îngrijirea timpurie a copiilor, educație, competențe de bază, persoane care părăsesc timpuriu educația, formarea
profesională și învățământul superior, au scăzut considerabil față de media UE.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
În mai 2014 a fost adoptată Strategia Națională de Dezvoltare a Cadrelor Didactice, care are drept scop:
 crearea unui cadru strategic de politică națională în educație, pentru formarea și dezvoltarea carierei personalului
didactic;
 realizarea unui model pentru o abordare cuprinzătoare și politici de îmbunătățire a calității educației în Bulgaria;
 crearea de condiții pentru creșterea autorității profesorilor și îmbunătățirea statutul lor social.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea elevilor de liceu în programele de educație și formare profesională (EFP) în Bulgaria, este puțin peste media
UE (58,5% față de 55,7% în 2012). Bulgaria are una dintre cele mai mari proporții de tineri care nu sunt angajați, nu sunt
implicați nici în educație și nici în instruire. Participarea adulților la învățarea continuă este cea mai scazută din UE, cu un
decalaj semnificativ față de media UE (1,7% față de 10,5% în 2013). Modificările aduse legislației EFP, aplicabile începând
cu anul scolar 2014-2015, au fost finalizate. Au drept scop următoarele:
 asigurarea calității educației și formării profesionale;
 validarea învățării non-formale și informale, transferarea de credite și acumulări în sistemul EFP informal;
 adaptarea programele de EFP la nevoile pieței forței de muncă, implicarea mediului de afaceri.
Cu toate acestea, principala provocare este de a integra pe deplin EFP în structura învățământului general, astfel încât să
permită parcursuri flexibile între subsectoarele de învățământ.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Bulgaria are un procent scăzut de persoane cu vârste cuprinse între 16-74, cu abilități avansate pentru utilizarea
computer-ului, fiind în relație directă cu nivelul scăzut de acces la ICT (12% în 2012). Potrivit e-Skills 2020 Raportul Europa
pentru anul 2014, cererea de specialiști software este de trei ori mai mare decât oferta instituțiilor de învățământ. Bulgarii
sunt mai puțin increzători în abilitățile lor antreprenoriale decât media UE, în timp ce ei se simt mai încrezători cu privire
la abilitățile lor față de limbile străine. Mobilitatea de învățare a noilor studenți este mai mică comparativ cu media UE.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu este puțin peste media UE (12,5%, comparativ cu 12% în 2013), dar a stagnat în ultimii
doi ani, fiind urmată de o scădere consistentă a abandonului școlar comparativ cu anii anteriori. Participarea la educație și
îngrijirea copiilor preșcolari este mai mică decât media UE. Strategia Națională pentru Diminuarea Numărului de
Abandonuri Școlare Timpurii (2013-2020) se focalizează pe asigurarea accesului egal la învățământul preșcolar și
învățământul școlar, dar și pe acțiuni de sprijin pentru dezvoltarea personală în sistem.

Provocări principale 2014-2020
A treia realizare în Bulgaria cu privire la educația și formarea profesională, a fost creșterea cu 2,5% în anul 2013 a
performanței privind competențele de bază.
Cu toate acestea, provocarea de a îmbunătăți calitatea generală și eficiența sistemului de învățământ școlar continuă.
Calitatea educației și formării profesionale în Bulgaria trebuie să fie îmbunătățită si integrată mai bine în structurile
educaționale generale.
Recomandările Specifice de Țară semestriale ale Comisie Europene pentru Bulgaria (2014) în ceea ce privește educația și
formarea au fost focalizate pe:
 adoptarea Legii Educației Școalare și continuarea reformelor în domeniul învățământului profesional și superior,
în scopul creșterii nivelul calităii acestora;
 consolidarea calității instituțiilor de educație și formare profesională și îmbunătățirea accesului la învățare pe tot
parcursul vieții;
 intensificarea eforturile de îmbunătățire a accesului la calitatea educației școlare a copiilor dezavantajați.
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CROAȚIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Rata scăzută de părăsire timpurie a școlii și numărul mare de absolvenți de școală secundară din învățământul superior
sunt principalele puncte forte ale sistemului de educație și formare din Croația. Croația este una dintre țările în care
cheltuielile cu educația au fost tăiate în urma crizei economice. Cu toate acestea, se fac eforturi pentru a spori eficiența
cheltuielilor în învățământul superior, prin introducerea finanțării bazate pe performanță.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Forumul OECD 2013 privind Sondajul Internațional asupra Predării și Învățării – Teaching and Learning International
Survey (TALIS)3 a furnizat următoarele constatări pentru Croația:
 Participarea la programele de inițiere și de dezvoltare profesională este ridicată. O mare parte dintre profesori au
fost implicați într-un program oficial de inițiere la începutul primei lor angajări permanente;
 Evaluările și feedback-ul sunt ample: doar 3% dintre cadrele didactice (conform șefiilor lor din școală) nu sunt
niciodată evaluați în mod oficial și doar 6% nu au primit feedback-ul la școala lor actuală;
 Cu toate acestea, profesorii percep statutul lor ca fiind foarte scăzut, astfel încât doar 10% cred ca profesia de
cadru didactic este prețuită de societate.
Strategia pentru Educație, Știință și Tehnologie, adoptată de Parlamentul croat la 17 octombrie 2014, are în vedere
elaborarea standardelor naționale de competență pentru cadrele didactice, până în 2015.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Nivelul de participare la educație și formare profesională (EFP), la nivel secundar superior este unul dintre cele mai
ridicate din UE. Cu toate acestea, rata de angajare pentru proaspeții absolvenți de liceu este cu mult sub media UE.
Tranziția de la școală la piața muncii este anevoioasă ca urmare a curiculei EFP depășite și oportunităților limitate pentru
învățarea la locul de muncă, ceea ce duce la o nepotrivire de competențe. Mai puțin de jumătate dintre absolvenții EFP
ajung salariați într-un loc de muncă care se potrivește domeniului lor de studiu. Nivelul de participare al adulților la
educație și formare este unul dintre cele mai scăzute din UE.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Potrivit CEDEFOP, cererea de locuri de muncă pentru calificări joase, este de așteptat să scadă cu aproximativ 30% până în
anul 2020, mai rapid decât media UE, în timp ce cererea pentru locurile de muncă de înaltă și medie calificare va crește în
aceeași perioadă de timp. Mai puțin de 10% din elevii din Croația sunt în școlile primare cu dotare digitală.
Punerea în aplicare a cadrului croat al calificărilor, a început în 2014 și este o măsură pe termen lung pentru a reduce
decalajul de competențe între educație și piața forței de muncă și de a stimula învățarea pe tot parcursul vieții. Acest nou
cadru va acționa ca un mecanism de asigurare a calității, bazându-se pe faptul că programele de studii sunt centrate pe
rezultatele învățării și pe analiza previziunilor privind competențe și abilitățile neesare diverselor sectoare de activitate.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
De la un nivel minim record de 3,7% în 2008 la 4,5% în 2013, rata de părăsire timpurie a școlii în Croația, a fost în continuă
creștere, fiind încă mult sub media UE (12% în 2013), dar nu mai este cea mai mică rată din Europa. Prin urmare, Croația a
îndeplinit obiectivul național de 4%, iar abandonul școlar timpuriu nu este considerat o problemă în Croația.

Provocări principale 2014-2020
Principalele provocări constau în îmbunătățirea competențelor de bază prin intermediul programelor EFP oferite de școlile
primare și secundare, modernizarea programei învățământului profesional inițial, în conformitate cu necesitățile pieței
forței de muncă și reducerea abandonului studenților din învățământul superior.
Recomandările Specifice de Țară pentru 2014 privind educația și formarea sunt focalizate în cazul Croației pe următoarele
aspecte:
 modernizarea sistemelor de calificare;
 punerea în aplicare a mecanismelor pentru asigurarea calității;
 îmbunătățirea tranziției de la școală la locul de muncă, în special prin consolidarea educației profesionale și
învățării la locul de muncă.

20

CIPRU
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cipru, după Danemarca și Suedia, este al treilea cel mai mare investitor din UE în domeniul educației, după ponderea
acesteia în PIB.
Cipru a fost una dintre cele patru țări din UE, care a crescut nivelul cheltuielilor publice pentru educație cu mai mult de
50%. Cu toate acestea, ca urmare a crize economice și datorită Programului de ajustare economică, au fost adoptate o
serie de legi de reducere a salariilor și pensiilor profesorilor ceea ce a determinat scăderea continuă a cheltuielilor,
începând cu anul 2010, atât în termeni absoluți, cât și relativi.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Profesia didactică rămâne o opțiune de muncă foarte atractivă în Cipru, deoarece locurile de muncă le oferă statutul de
funcționari publici, ceea ce înseamnă că sunt pe viață, iar salarii sunt maxime prevăzute prin lege, raportat la PIB-ul pe cap
de locuitor în UE. Cu toate acestea, Cipru nu are măsuri prevăzute pentru a anticipa și satisface cererea de profesori.
În conformitate cu prevederile Memorandumului de întelegere cu privire la reformele administrației publice, Banca
Mondială a fost însărcinată să efectueze o revizuire funcțională a Ministerului Educației și Culturii, alături de o revizuire a
politicilor privind cadrele didactice.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Cipru are cea mai mică rată de participare din UE în învățământul secundar superior profesional și în formarea
profesională, dar surse naționale susțin că cifrele au fost în creștere ajungând la 19% în 2013.
Cipru s-a angajat să reducă numărul de specializări în școlile EFP și să actualizeze programa EFP, astfel răspundnzând mai
bine nevoilor pieței forței de muncă.
În prezent, infrastructura este sub presiune, determinând Cipru să introducă un sistem de evaluare bazat pe puncte
pentru înscrierea în scolile tehnice. Institutele și școlile postliceale pentru educație și formare profesională introduse în
2012, reprezintă o suplimentare a ofertei formale de educație a adulților.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Școlile din Cipru sunt unele dintre cele mai bine dotate din UE în ceea ce privește accesul la computere și internet;
persoanele cu competențe informatice de nivel înalt sunt mai puțin numeroase în Cipru decât media din UE. Doar 8%
dintre indivizi pretind că au abilități pentru utilizarea internetului la un nivel înalt în comparație cu 13,7% în UE.
Strategia Digitală pentru Cipru (2012-2020), adoptată în februarie 2012, stabilește ca obiectiv intensificarea utilizării
tehnologiilor informției și comunicațiilor (ICT) în procesul educațional și îmbunătățirea gradului de pregătire digitală al
elevilor și cadrelor didactice prin intermediul unui Program de planificare pentru Integrare Technologică.
Pentru a stimula spiritul antreprenorial în rândul elevilor care urmează un programme EFP, în timpul anului școlar
2013/14, a fost introdus în școlile profesionale și tehnice, un proiect-pilot care a vizat promovarea design-ului industrial și
al inovării. Succesul său a declanșat o serie de reacții în favoarea introducerii acestui subiect în programa EFP inițială.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
În Cipru a avut loc o scădere a ratelor abandonului școlar timpuriu de la 14,9% în 2006 la 9,4% în 2013, depășindu-se astfel
obiectivul național de 10%. Rata abandonului în rândul tinerilor de sex masculin este de 3 ori mai mare decât a celor de
sex feminin. Față de tendința generală a UE, participarea la educația timpurie a stagnat din 2006 și rămâne sub media UE.
Într-o perspectivă medie și pe termen lung, îmbunătățirea calității educației în școli si a rezultatelor acesteia, poate
contribui la reducerea cazurilor de abandon școlar timpuriu.

Provocări principale 2014-2020
Cipru se comportă bine în ceea ce privește atingerea obiectivelor principale ale Strategiei Europa 2020 privind îndeplinirea
celui de al treilea obiectiv: abandonul școlar timpuriu.
Țara se confruntă totuși, cu provocarea de a alinia rezultatele sistemului de educație la nevoile pieței forței de muncă și
creșterea calității predării și a rezultatelor obținute prin EFP. Ramân unele provocări la implementarea curiculelor de
învățământ primar și secundar (spre exemplu performanța scăzută a tinerilor în vârstă de 15 de ani), în a scrie și citi, în a
face calcule și în știință.
Cipru urmărește punerea în aplicare a prevederilor actualizate ale Memorandumul de înțelegere. Aceasta include o
reformă a administrației publice, referindu-se la toți angajații din sectorul public, inclusiv funcționarii publici din cadrul
Ministerului Educatiei și Culturii, precum și la cadrele didactice.
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REPUBLICA CEHĂ
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB a crescut de la 4,6% în 2011 la 4,8% în 2012, în timp ce
media UE a rămas la 5,3% în aceeași perioadă. Cheltuielile publice per student pentru educație și formare profesională
inițială (EFP) sunt, de asemenea, relativ scăzute, în ciuda dimensiunii relativ mari ale sectorului, care acoperă 73% din
elevii de liceu. Finanțarea regională pentru educație va fi ajustată în special pentru a reflecta mai bine inserția în muncă a
absolvenților. Această măsură va fi deosebit de relevantă pentru sectorul EFP.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Clasa socială a profesorilor îmbătrânește rapid, profesia este neatractivă pentru noii absolvenți, iar grila de salarizare este
relativ plată. Există un deficit de cadre didactice calificate, în special în domeniul științelor ICT și limbilor străine. Pentru a
remedia situația, legislația este în curs de elaborare, pentru a permite recrutarea de cadre didactice care nu dispun de
calificare în anumite condiții. Guvernul a adoptat în iulie 2014 o Strategie Generală pentru Educație, care acoperă
perioada până în 2020, cu trei obiective principale:
 combaterea disparităților în rezultatele educaționale;
 creșterea calității educației prin îmbunătățirea calității predării;
 îmbunătățirea capacității de administrare și management în sectorul educației.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea elevilor de liceu la EFP este cu mult peste media UE (73,1% față de 50,1%, în 2012). Rata de ocupare pentru
proaspeții absolvenți de liceu este peste media UE. Participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții a
scăzut în ultimii doi ani, iar în anul 2013 a scăzut sub media UE. Studiul privind Competențele Adulților (PIAAC9) arată că
adulții în vârstă de 16-65 ani din Republica Cehă performează cu mult peste media UE în testele de alfabetizare și de
competență aritmetică și aproape de media UE în rezolvarea digitală a problemelor. Pentru a îmbunătăți relevanța EFP
pentru pieța forței de muncă, sunt în prezent luate măsuri pentru a dezvolta o prognoză sistematică privind nevoile pieței
muncii, creșterea implicării angajatorilor în EFP și restabilirea atractivității uceniciei.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Infrastructura ICT în școlile din Republica Cehă este relativ bine dezvoltată. Principala strangulare pare acum să fie legată
de formarea profesorilor în domeniul ICT, existând un deficit de profesioniști în acest domeniu. Finanțarea în sectorul
public pentru învățământul universitar, în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii a rămas neschimbată din
2008, în timp ce științele sociale sunt puternic susținute. Potrivit Centrului European pentru Dezvoltarea Formării
Profesionale (European Centre for the Development of Vocational Training), în Republica Cehă până în anul 2020,
ocuparea forței de muncă în locuri de muncă de înaltă calificare, este de așteptat să crească, ajungând la cea mai rapidă
rată din UE. Republica Cehă nu a confirmat încă, dezvoltarea unui cadru general de calificări naționale. Cadrul Național al
Calificărilor pentru învățământul superior este în curs de elaborare.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Republica Cehă rămâne una dintre țările din UE cu cea mai bună performanță privind reducerea abandonului școlar, cu o
rată de 5,4% în 2013, chiar sub nivelul de 5,5% stabilit pentru obiectivul național 2020. Participarea la educație și îngrijirea
copiilor prescolari a scăzut în mod constant între anii 2007 și 2012. În conformitate cu obiectivele Strategiei Generale
pentru Educație, adoptată în anul 2014, accesul egal la educația de înaltă calitate, preșcolară, la învățământul primar și
secundar, reprezintă una dintre prioritățile noului program operațional în acest domeniu, care va primi o finanțare UE
între 2014 și 2020.

Provocări principale 2014-2020
Proporția tinerilor din învățământul terțiar a crescut rapid în ultimii ani, ceea ce înseamnă că trebuie luate măsuri pentru a
asigura calitatea și relevanța pieței forței de muncă pentru învățământului terțiar. Cheltuielile publice pentru educație
rămân sub media UE, la fel ca salariile profesorilor. Recomandările Specifice de Țară pentru Republica Cehă în 2014 privind
educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 îmbunătățirea calității și relevanța piaței muncii pentru învățământului superior;
 creșterea atractivității profesiilor didactice, prin implementarea unui cadru de evaluare cuprinzător, dar și prin
sprijinirea școlilor și elevilor cu rezultate slabe în învățământul obligatoriu;
 creșterea accesului la educație, în special prin promovarea participării copiilor dezavantajați social la educația
timpurie.
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DANEMARCA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile pentru educație sunt ridicate; cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB au fost de 7,8%
în 2012, comparativ cu media cheltuielilor de 5,3% în UE. Cheltuielile publice per student sunt cu mult peste media UE, la
fiecare nivel de educație. În 2013, guvernul a propus o reformă a educației și formării profesionale: ‘Skilled for the future
— better and more attractive vocational education and training programmes’("Calificați pentru viitor - programe de
educație și formare profesională mai bune și mai atractive"), care va fi implementat între anii 2014 -2016.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
În 2013, guvernul a alocat pentru perioada 2014-20201, un miliard DKK (mărci daneze), pentru a stimula formarea
suplimentară a personalului didactic în folkeskole (școli primare municipale și gimnaziale).
Danemarca are cel mai mare procent de profesori din UE, care folosesc tehnologia informației și comunicațiilor (ICT)
pentru proiectele studenților sau în lucrările din clase (74%). Proporția cadrelor didactice care s-au angajat în anumite
activități de dezvoltare profesională în ultimele 12 luni (86%) este similară cu media UE. În ceea ce privește percepția față
de statutul profesiei: 18% dintre cadrele didactice consideră că profesia lor este apreciată de societate.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Nivelul de participare la educație și formare profesională (EFP) al elevilor de liceu este puțin sub media UE (46,1% față de
50,3% în 2011). Rata mare de abandon privind educația și formare profesională (aprximativ 50%) este cauzată de lipsa
locurilor suficiente pentru ucenicie și a competențelor de bază inadecvate în rândul studenților. Tranziția de la școală la
piața muncii a devenit mai dificilă pentru tineri. Danemarca este lider în UE în privința participării adulților la învățare pe
tot parcursul vieții cu o rată de 31,6% în 2012, comparativ cu o medie a UE de 9%.
În 2013, guvernul danez a încheiat un acord cu partenerii sociali care vizează reducerea ratei mari de abandon la
programele de educație și formare profesională, creșterea numărului de studenți care primesc locuri de ucenicie în
industrie și îmbunătățirea standardelor.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor si mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Utilizarea computerului în școlile din Danemarca este relativ mare. De asemenea, competențele ICT ale populației sunt
peste media UE. Guvernul a alocat 500 de milioane de DKK între 2012-2015 pentru consolidarea și creșterea utilizării ICT în
folkeskole. Accentul principal va fi pus pe dezvoltarea pieței de materiale dedicate învățării digitale, pentru a face
produsele de calitate superioară disponibile, pentru a sprijini integrarea și utilizarea ICT în procesul de predare. Ca parte a
reformei folkeskole, sunt introduse o serie de inițiative pentru a asigura predarea și utilizarea limbilor străine.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata de părăsire timpurie a școlii rămâne sub media UE (8% față de 11,9% în 2013) și a scăzut semnificativ în ultimii ani.
Danemarca nu are o strategie specifică pentru abandonul școlar timpuriu, ci numai un set de măsuri compensatorii și de
prevenire, cum ar fi de exemplu, realizarea educației și îngrijirea pentru primiii ani de copilărie, un sistem de detectare al
prezenței problemelor de învățare la elevi și de asistență pentru elevii cu probleme de învățare.

Provocări principale 2014-2020
Danemarca este una dintre cele mai performante țări ale UE în ceea ce privește obiectivul principal la nivelul de terțiar, iar
rata abandonului școlar timpuriu este sub media UE. Surse de preocupare sunt reprezentate de ratele relativ ridicate de
abandon la liceele pentru educație și formare profesională, precum și locurile de ucenicie insuficiente, deși acestea
constituie o componentă puternic integrată a sistemului dual de EFP din Danemarca.
Recomandările Specifice de Țară pentru Danemarca în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele
aspecte:
 îmbunătățirea rezultatelor educaționale, în special pentru tineri din familii de emigranți, precum și eficacitatea
formării profesionale;
 facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, inclusiv printr-o mai largă utilizare a instruirii la locul de muncă
și a uceniciei.
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ESTONIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
În Estonia, cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB este relativ mare în comparație cu media UE.
Cheltuielile per elev, au fost însă, sub media UE, la toate nivelele de învățământ, în 2011, dar mai ales pentru învățământul
superior. Estonia a început să-și consolideze rețeaua de licee bazate pe formare și ucenicie pentru a crește eficiența
cheltuielilor publice alocate educației.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Estonia intenționează să realizeze evaluarea și remunerarea cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ, în
funcție de calificările profesionale și performanțele lor. S-a dezvoltat o strategie națională care vizează îmbunătățirea
atractivității profesiei didactice, care include asigurarea unei formări profesionale mai bine țintită. Recent, modalitățile de
lucru ale cadrelor didactice au devenit mai flexibile, iar liderii unităților de învățământ au primit mai multe responsabilități
privind managementul școlilor.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Estonia are o rată de participare relativ scăzută pentru elevii de liceu care participă în programele de educație și formare
profesională (EFP), respectiv de 34,1% față de media UE de 50,4% în 2012. Numărul de elevi EFP care participă la ucenicie
este de asemenea foarte scăzut. Participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții este peste media UE.
Pentru a atinge aceste obiective, o nouă structură pentru programele EFP a fost introdusă în septembrie 2013, prin Legea
instituțiilor EFP. Noile programe EFP se bazează pe Cadrul Național al Calificărilor, introducând principiul rezultatului
învățării în conceperea programelor de studiu, a principiilor de management moderne pentru școli profesionale și noile
cerințe de acreditare.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
În 2012, 32% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16-74 ani, au avut un nivel ridicat de competențe informatice, în
comparație cu media UE de 26%. 40% dintre persoanele cu vârstă cuprinsă între 18-64 ani cred că au abilitațile și
cunoștințele necesare pentru a începe o afacere, comparativ cu o medie a UE de 46%. Mobilitatea externă pentru învățare
este modestă, cu excepția EFP inițiale reprezentând 2,6% din toți elevii în 2011, față de o medie a UE de 0,7%.
În ISCED 2 (Clasificarea Internațională Standard a Educației), pentru competențele lingvistice, 61% din elevi au avut un
nivel de competență B1, sau chiar mai mare pentru prima lor limbă străină, comparativ cu o medie a UE de 43,5%
înregistrată în anul 2011. În ceea ce privește resursele educaționale deschise, Estonia cooperează cu Finlanda pentru a
dezvolta servicii educaționale “cloud” care vor reuni materiale și aplicații digitale pentru învățare.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Estonia se comportă mai bine decât media UE în ceea ce privește rata abandonului școlar timpuriu (9,7% față de 11,9%, în
2013). Rata a scăzut cu 0,8% între 2012 și 2013 și este deja foarte aproape de obiectivul național al Estoniei (9,5%). Analiza
sub-indicatorilor sugerează că motivele pentru performanțe bune în Estonia sunt datorate investițiilor substanțiale și în
creștere în domeniul educației, dar și mediilor parentale favorabile. Participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari
a fost de 90%, aproape de media UE de 93,9%, în 2013.

Provocări principale 2014-2020
Estonia a arătat recent o foarte bună performanță în sondajele internaționale cu privire la competențele de bază, atât
pentru tineri studenți, cât și pentru adulți. Cu toate acestea, din cauza tendințelor demografice negative, economia
estoniană este încă caracterizată prin lipsa muncitorilor calificați și a absolvenților cu înaltă calificare.
Prin urmare, Recomandările Specifice de Țară pentru Estonia în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe
următoarele aspecte:
 îmbunătățirea competențelor și a nivelelor de calificare prin extinderea măsurilor de învățare continuă;
 creșterea în mod sistematic a participării la educație și formare profesională, inclusiv în programele de ucenicie;
 consolidarea cooperării între întreprinderi, învățământul superior și instituțiile de cercetare.
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FINLANDA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB au ramas relativ stabile în Finlanda în perioada de 20082012, fiind semnificativ mai mare decât media UE (5,3% în 2012). Măsurile recente de consolidare bugetară au adus însă
reduceri semnificative la cheltuielile publice pentru educație. Programul de politică structurală adoptat în 2013, reduce
semnificativ cheltuielile guvernamentale pentru educație în perioada 2014 - 2017. Aceasta măsură afectează, în special
autoritățile locale, acestea fiind responsabile pentru educație în conformitate cu modelul administrativ finlandez extrem
de descentralizat.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Potrivit OECD 2013 TALIS, Sondaj 4, profesorii finlandezi percep statutul lor în societate ca fiind ridicat, în comparație cu
profesorii din alte țări ale UE: 59% dintre cadrele didactice din Finlanda cred că profesia de cadru didactic este apreciată
de către societatea finlandeză. Pe de altă parte, doar 16% dintre cadrele didactice din Finlanda au luat parte la un program
oficial de pregătire pentru primul lor post permanent (față de o medie UE de 49%), iar proporția de cadre didactice care a
participat la un tip de activități de dezvoltare profesională în ultimele 12 luni, este ceva mai mică decât media UE. Toate
cadrele didactice care lucrează în școli finanțate de guvern, au posibilitatea de a lua parte la dezvoltarea profesională
continuă.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea elevilor de liceu la educația și formare profesională a fost în mod tradițional foarte ridicată în Finlanda,
respectiv 70,1% au urmat cursuri de formare profesională în 2011, comparativ cu o medie a UE de 50,4%. Numărul de
participanți la formare pentru ucenicie au fost în mod tradițional relativ scăzut, dar numărul elevilor care urmează această
cale a crescut considerabil în ultimii ani. Finlanda a obținut rezultate foarte bune pentru nivelul competențelor de bază ale
adulților. Finlanda a implementat o inițiativă majoră, care printre altele, a avut ca obiectiv creșterea ofertei de educație și
formare profesională și ucenicie.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
În 2012, 41% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-74 ani din Finlanda au avut un nivel ridicat ale competențelor
informatice, în comparație cu media UE de 26%. Dintre toate persoanele cu vârste cuprinse între 18-64 ani, 33% s-au
considerat a avea competențele și cunoștințele necesare pentru a începe o afacere, în timp ce în UE, doar 46% au avut
această opinie. Mobilitatea în scop educațional a rămas limitată, cu excepția circulației în interiorul instituțiilor sistemului
de învățământul superior, respectiv 2,2% din elevi în 2011, față de o medie UE de 1,1%. Conform ISCED 2, proporția de
studenți din Finlanda care învață două sau mai multe limbi străine a fost de 96,5% în 2011, față de o medie a UE de 63%.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu

Provocări principale 2014-2020
Performanța generală a Finlandei în educație și formare este bună, dar o serie de probleme au devenit evidente în
anumite zone. Prin urmare, Recomandările Specifice de Țară pentru Finlanda în 2014 privind educația și formarea sunt
focalizate pe oferta de educație și formare profesională și pe măsurile de activare specifice tinerilor și șomerilor de lungă
durată, cu scopul de a îmbunătăți perspectivele lor pe piața muncii.
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FRANȚA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
În ultimii ani, cheltuielile publice pentru educație în Franța ca procent din PIB au fost ușor peste media UE. Cheltuielile
publice per student au fost aproape de media UE la nivel primar și semnificativ mai mari pentru nivelul de liceu și
învățământ superior. Reforma din 2013 a învățământului obligatoriu a crescut finanțarea pentru perioada 2013-2017 la
toate nivelele de învățământ obligatoriu, cu accent pe nivelele pre-primar și primar.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
În ceea ce privește formarea profesorilor, măsurile-cheie ale reformei învățământului obligatoriu au fost implementate
între anii 2013-14 și vizează :
1) înființarea de 30 de noi instituții acreditate ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation) pentru
formarea inițială și instruirea continuă a personalului didactic ;
2) introducerea de grade de master specific, dedicate predării pentru o formare mai practică în timpul ciclului de
studii și cursuri în pedagogie;
3) revizuirea concursului pentru selectarea cadrelor didactice.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea studenților de liceu la programele de educație și formare profesională este sub media UE. În ceea ce privește
educația și formarea profesională inițială (EFP), principalele măsuri din 2013 privind reforma sistemului de învățământ
obligatoriu sunt:
1) dezvoltarea de legături mai strânse între educație și economie;
2) legătura dintre EFP și învățământul superior - în instituțiile de învățământ non-selective universitare, cote sunt
acum rezervate pentru absolvenții de liceu cu EFP;
3) modernizarea programei de formare profesională inițială;
4) focalizarea inițiativelor EFP pentru combaterea părăsirii timpurii a școlii.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
În Franța, nivelul de competențe ICT este peste media UE, în schimb cetățenii francezi par mai puțin încrezători în
competențele lor antreprenoriale. Profesorii cu mare încredere în abilitățile lor ICT sunt mult mai mulți, în medie, decât în
UE. Potrivit Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP), ocuparea forței de muncă în
domeniile de înaltă calificare în Franța până în 2020 va cunoaște o creștere mai rapidă decât media UE.
Mobilitatea în scop educațional a noilor studenți, este importantă. Așa cum arată indicatorii, în ceea ce privește învățarea
limbilor straine, performanța elevilor la sfârșitul liceului este modestă.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu în Franțaf este sub media UE (9,7% comparativ cu 12% în 2013). Cu toate acestea, datele
din 2013 nu sunt comparabile cu datele pentru anii precedenți, datorită unei modificări metodologice specifice în Franța.
Rata globală ascunde disparități mari legate de factori socio-economici și culturali între regiuni. În ultimii ani, în Franța au
sporit acțiunile de combatere a abandonului școlar timpuriu.

Provocări principale 2014-2020
Începând cu anul 2013, Franța a fost implicată în reforme ambițioase în toate sectoarele și la toate nivelele de educație și
pregătire. Franța iese în evidență ca o țară cu o participare generală la îngrijirea și educația copiilor preșcolari de patru și
cinci-ani și cu un sistem de validare a învățării non-formale și informale a adulților recunoscut ca o bună practică.
Recomandările Specifice de Țară pentru Franța în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele
aspecte:
 punerea în aplicare a reformei învățământului obligatoriu;
 luarea de măsuri suplimentare pentru reducerea inegalităților privind educația, în special prin consolidarea
măsurilor privind abandonul școlar timpuriu;
 îmbunătățirea tranziției de la școală la locul de muncă.
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GERMANIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB este semnificativ mai mic decât media UE. Atât
cheltuielile publice cât și cele private în domeniul educației, au scăzut ușor în ultimii ani.
Cu toate acestea, cheltuielile anuale/elev/instituție de învățământ finanțată de stat, inclusiv pentru cele private, sunt mai
mari decât media UE. Germania se află sub media UE privind învățământul primar, dar peste medie pentru învățământul
secundar și terțiar superior.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
În 2013, guvernul și landurile germane au lansat un nou program pentru îmbunătățirea calității formării profesorilor, care
acoperă atât formarea ca profesor cât și pregătirea și dezvoltarea în continuare pentru profesorii calificați. Politica vizează,
îmbunătățirea recunoașterii între regiuni, îmbunătățind astfel mobilitatea studenților și învățământul după absolvire.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Dintre toți elevii din învățământul secundar superior în Germania, 48,3% urmează cursurile de educație și formare
profesională, față de o medie UE de 50,3%.
Proporția de elevi din învățământ care optează pentru formare profesională și care sunt înscriși de la început în programe
ce combină învățarea în companii și în școli, este cu mult peste media UE. Landurile Germane investesc în formarea
cadrelor didactice din domeniul educației și formării profesionale.
Participarea adulților la procesul de învățare pe tot parcursul vieții a crescut ușor între 2010 și 2013, de la 7,7% la 7,8%,
dar este încă sub media UE (10,5% în 2013).
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Angajatorii germani raportează o lipsă de forță de muncă calificată în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și
matematicii. Competența digitală a elevilor în al patrulea an de educație formală s-a îmbunătățit de la 37,5% în anul 2010
la 51,0% în anul 2013, dar rămâne sub cele mai bune performanțe în țările UE de 85,8%.
Numărul de studenți în domenii legate de ICT a crescut în ultimii ani. Guvernul a prezentat o nouă agendă digitală în
august 2014. Educația este cuprinsă în planurile stabilite, dar nu este una dintre principalele priorități. Agenda prezintă
politicile pentru o utilizarea mai mare a tehnicii digitale în general, inclusiv în educație și formare profesională.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu în Germania a scăzut la 9,9% în 2013 și este astfel în mod clar acum sub media UE de
12%. Rata abandonului școlar timpuriu variază semnificativ între landurile germane și între diferitele tipuri de școli.
În 2013, rata de participare în educația timpurie pentru vârsta de patru ani a fost de 96,5% în Germania, peste media UE
de 93,9%. În jur de 600 000 de copii cu vârsta mai mică de trei ani (adică 29% din populația de referință) au fost implicați
în anul 2013, în programele de îngrijire și educație timpurie. Educația timpurie și îngrijirea de înaltă calitate și-a
demonstrat efecte pozitive pe termen lung asupra performanțelor unui individ în educația de mai târziu. Germania nu are
o strategie națională pentru combaterea abandonului școlar timpuriu.

Provocări principale 2014-2020
Germania, cu un sistem de educație și formare profesională eficace – acesta reprezentând unul dintre motivele pentru
care are o rată scăzuta a șomajului în rândul tinerilor țării - a facut unele progrese în îmbunătățirea calității și accesului la
educație a persoanelor care provin din medii defavorizate. Recomandările Specifice de Țară pentru Germania în 2014
privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 creșterea investițiilor publice în infrastructură, educației și cercetare, precum și a eficienței acestora;
 creșterea în continuare a rezultatelor în educația persoanelor dezavantajate;
 abordarea deficitului regional privind disponibilitatea mijloacelor pentru îngrijirea copiilor pe tot parcursul zilei de
școală;
 îmbunătățirea calității generale a învățământului.
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GRECIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Sectorul educației și formării profesionale în Grecia este puternic afectat de chleuielile publice în scădere, ca rezultat al
măsurilor stricte pentru consolidare fiscale, ce sunt impuse prin programul actual de ajustare economică. Cheltuielile
generale guvernamentale pentru educație, ca proporție din PIB, sunt printre cele mai scăzute din UE – în 2012 au fost la
4.1%, în comparație cu media UE de 5.3% petru același an. Este de așteptat ca Grecia să reducă și mai mult cheltuielile
pentru educație și formare profesională. Raționalizarea rețelei de școli, creșterea numărului de studenți/clasă și reducerea
cheltuielilor operaționale, reprezintă cheia noilor dezvoltări din acest domeniu. Sunt necesare mai multe eforturi pentru a
crește calitatea educației de bază și se presupune că măsurile cheie incluse în Memorandumul de Înțelegere (MoU), sunt
implementate în totalitate.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
În 2009, înaintea luării măsurilor recente, Grecia avea unele dintre cele mai scăzute ore de predare dintre toate țările
OECD și numeroase rigidități organizaționale au îngreunat alocarea rațională a personalului. Pentru îmbunătatirea calității
predării, Grecia a depus eforturi considerabile pentru a introduce o cultură a evaluării în scoli. Mult necesara evaluare a
directorilor de școli și a profesorilor, se realizeză astăzi în întreaga țară.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea în programele EFP este în mod tradițional destul de scazută în Grecia, la 33.1% în 2011, față de media UE de
50.4%. Ocuparea forței de muncă în rândul absolvenților de nivel ISCED 3-4 este scăzută, cu numai 29.7% dintre absolvenții
recenți care au fost angajați în 2013, față de media UE de 69.5%. Ratele de participare a adulților la învățarea pe tot
parcursul vieții continuă sa fie foarte scazute, iar la ora actuală sunt în scădere. Legea adpotată recent cu privire la
educația superioara (Legea 4186/2013 ‘New Lyceum’) are scopul de a moderniza actualul sistem EFP pentru o mai bună
legătură între școală și nevoile pieței muncii. Autoritatile din Grecia se asteapta ca noua lege să furnizeze aptitudini
practice, pentru a imbunătăți relevanța EFP și tranziția pe piața muncii.
2b Competențe colaterale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învătarii, noi modalități de învățare și noile tehnologii
În 2012, 24% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 16-74 de ani, aveau cunoștinte avansate de utilizare a
computerului, comparativ cu media UE de 26%. 42.3% dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18-64 cred că au
dobândit cunoștințele antreprenoriale și experiența necesară pentru a începe o afacere, față de media UE de 46%.
Mobilitatea de învățare în exterior este încă scăzută, cu excepția educației și educației profesionale inițiale. În 2011, 48%
dintre studenții ISCED 2 dețineau nivelul de cunoștințe B1 sau mai mare, în prima limbă straină cunoscută, față de media
UE de 43,5%.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Grecia se descurcă mai bine decât media UE în ceea ce privește abandonul școlar timpuriu. Rata abandonului școlar
timpuriu a scazut de la 11,3% în 2012, iar atingerea obiectivului național de 9.7% până în 2020, pare posibilă. Grecia nu are
o strategie națională cu privire la abandonul școlar timpuriu.

Provocări principale 2014-2020
Educația în Grecia și sistemul de formare profesională trec prin importante reforme structurale. Aceasta se confruntă cu
probleme grave în ceea ce privește calitatea, eficiența și capacitatea sa de a asigura tranziția cu succes a tinerilor de la
școală la piața muncii. În acest context general de strictă consolidare fiscală, cu o rată a șomajului în rândul tinerilor
ridicată și cu o dezvoltare economică anevoioasă, Grecia trebuie:
 să modernizeze educația și îngrijirea copiilor, educația primară și superioară;
 să introducă responsaiblitatea în tot sectorul educațional
 să îmbunătățească oferta de formare și a atractivității acesteia, dar și relevanța educației și formării profesionale
inițiale (inclusiv a uceniciilor) petru piața muncii;
 să coreleze mai bine educația superioară cu nevoile viitoare ale economiei Greciei.
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IRLANDA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educație, reprezentau 5.2% din PIB în 2012, fiind în jurul mediei UE de 5,3%,
dar în scădere față de 2010 (5,4%). Această scădere trebuie văzută în contextul recesiunii severe din 2008, care a condus la
contractuarea PIB-ului în Iralnda, până în 2010.

1b Formarea profesionala și investiția în profesori
Se iau măsuri pentru îmbunătățirea competențelor profesorilor și a dezvoltării profesionale, dar și pentru consolidarea
calității educației în școli. Cursurile de formare profesională pentru învățământul primar și superior au fost reconfigurate,
pentru a include un număr de elemente obligatorii cum ar fi capacitatea de a scrie, a citi sau de a calcula, precum și
utilizarea în predare a tehnologiei informației și comunicațiilor.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Cu 32.2% în 2012, participarea studenților la programele de educație și formare profesională, Grecia este sub media UE de
50,5%, scăzând de la 37,5% în 2010 și de la 34% în 2011. În 2013, rata de angajare de 55,9% a absolvenților care au absolvit
recent studii superioare, a fost sub media UE de 69,4% pentru acest an. Rata de participare la învățarea pe tot parcursul
vieții în 2013 a fost de 7,3%, păstrând nivelul pozitiv din anii anteriori, însă este sub media UE de 10,5%.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Cetățenii irlandezi au cunoștințe de ICT mai ridicate decât media UE și se încadrează în media UE în ceea ce privește
încrederea în competențele antreprenoriale proprii. Conform Centrului European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale
(CEDEFOP), pana in 2020 se prevede o crestere ai usoara a ocuparii fortei de munca in servicii cu calificari inalte, fata de
media UE. Invatarea oportunitatilor de mobilitate pentru studenti este mai mare decat dubla fata de media UE.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
În 2013, rata de abandon școlar timpuriu era de 8,4%, sub media UE de 12%, confirmând faptul că Irlanda poate să atingă
obiectivul național de 8% în 2020. Participarea copiilor la programelor de eudcație a fost de 99.1% în 2012, ceea ce poate fi
de ajutor în prevenirea abandonului scolar timpuriu. Planul de îngrijire și educație pentru preșcolari - Early Childhood Care
and Education (ECCE), oferă un an gratuit de îngrijire și educație pentru copii preșcolari.

Provocări principale 2014-2020
Rata de participare în învățământul superior din Irlanda este cea mai ridicată în UE, iar participarea la educația și îngrijirea
preșcolarilor este aproape universală. Trebuie dezvoltat numărul ofertelor și diversitatea programelor de educație și
formare profesională, iar angajatorii trebuie să cunoască mai bine oportunitățile și beneficiile EFP prin intermediul unor
programe de promovare. Recomandările Specifice de Țară pentru Irlanda în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat
pe următoarele aspecte:
 avansarea reformei în desfășurare cu privire la educația și formarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea schemelor
de sprijin pentru ocupare și a programelor de ucenicii;
 creșterea ofertelor de formare profesională la locul de muncă;
 îmbunătățirea relevanței cursurilor de educație și formare profesională continuă, precum și a uceniciilor, în raport
cu nevoile pietei muncii;
 realizarea unui sistem în care recomandările birourilor Intreo și a Consiliilor de Educație și Formare Profesională
sunt publicate după o mai bună coordonare între cele două structuri.
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ITALIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educatie, ca proporție din PIB au fost de 4.2% în 2012, cea mai scazută rată din
PIB din UE. Cheltuielile publice/student sunt apropiate de media UE pentru nivelul primar si secundar de educație, însă mai
mici pentru nivel superior. Referitor la sistemul universitar, între 2009-2013, finanțarea generală oferită de Ministerul
Euducației și Cercetării a fost redusă cu aproximativ 1 miliard de EURO (-13% în termeni nominali, -20% în termeni reali).
Acest lucru s-a reflectat în special prin reduceri de personal, mai ales a numarului Directorilor (care crescuse rapid în anii
trecuți) și înghețarea creșterilor salariale.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Profesorii italieni percep statutul lor ca fiind scăzut: numai 12% dintre aceștia cred că profesia de profesor este valorificată
în societate. Proporția profesorilor ce utilizează ICT pentru proiectele cu studenții sau lucrul în clasă este de 31%, în jurul
mediei UE. În septembrie 2014, Guvernul a anunțat un set de principii pentru o reformă școlara ('La buona scuola') ce
include măsuri importante cu privire la profesia de profesor. Guvernul dorește: (i) să înlocuiască sistemul de carieră bazat
pe profesorii seniori, cu un sistem bazat pe merit; (ii) să recruteze în mod permanent, începând din septembrie 2015,
aproape 150.000 profesori, care lucrează acum cu contracte temporare, în timp ce, din anul 2016, accesul la profesie ar fi
posibil numai prin concursuri deschise.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea elevilor de liceu în educația și formarea profesională este peste media UE (59.2% față de 50.4% în 2012). Totuși,
Italia are o cotă foarta mică de tineri care participă la învațarea la locul de muncă, precum și o cotă foarte mare și în
creștere a tinerilor care nu sunt în educație, nu sunt angajați și nici nu urmează un program de formare profesională. Rata
de ocupare a forței de muncă a absolvenților recenți de studii superioare este cu mult sub media UE. Adulții din Italia
(pentru toate vârstele) se află sub media UE în testele de alfabetizare și numerizare din programul OECD, pentru Evaluarea
Internațională a Competențelor Adulților - Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC). În
domeniul EFP, decretul lege din septembrie 2013 cu privire la educație, a introdus: (i) un proiect pilot pentru 2014-2016, ce
le permite studenților din ultimii doi ani de studii superioare, să participe la perioade de formare profesională la un loc de
muncă, în companii, prin intermediul contractelor de ucenicie; (ii) posibilitatea utilizării uceniciilor în programele de studiu
ale universităților și Institutelor Superioare Tehnice (instițutii EFP de nivel superior). Aceste inițiative recente de a consolida
sistemul EFP sunt bine venite, însă au un domeniu de aplicare și un impact limitat.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Nivelul competențelor ICT sunt apropiate de media UE, însă cetățeniii italieni par mai puțin încrezători (sub media UE) cu
privire la propriile cunoștințe antreprenoriale. Conform CEDEFOP, în Italia, se așteaptă ca din prezent până în 2020,
ocuparea în locuri de muncă cu calificări medii și ridicate, să crească mult mai repede decât media UE. Mobilitatea
studenților în scop educațional este mai scazută decât media UE.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata de abandon școlar timpuriu este peste media UE (17% față de 12% în 2013), în special la persoanele născute în
străinătate (34.4% față de 22.6% în 2013) și în regiunile sudice. Totuși, se apropie de obiectivul național 2020 de 16%.
Participarea la educație a preșcolarilor este aproape universală, ceea ce poate ajuta la prevenirea abandonului școlar
timpuriu. Din moment ce nu există încă o dovadă a unei strategii cuprinzătoare împotriva abandonului școlar timpuriu,
legea din septembrie 2013 cu privire la educație, a introdus și integrat un program pentru abordarea abandonului școlar
timpuriu în zonele cu probleme.

Provocări principale 2014-2020
În ultimii ani, Italia a făcut câteva progrese în îmbunătățirea rezutlatelor sistemului său educațional. Continuă însă să fie în
urma multor state UE, în ceea ce privește formarea capitalului uman. Recomandările Specifice de Țară pentru Italia în 2014
privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 implementarea Sistemului Național de Evaluare al Școlilor, pentru îmbunătățirea rezultatelor școlilor și pentru a
reduce rata abandonului școlar timpuriu;
 creșterea gardului de utilizare a învățării bazate pe muncă, în educația secundară superioară și în formarea
profesională, precum și consolidarea unei educații superioare orientate spre profesie (competențe).
 crearea unui registru național de calificări pentru a asigura o recunoaștere larga a competențelor;
 prin finanțarea publică trebuie să răsplătească mai bine calitatea educației superioare și a cercetării.
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LETONIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educație, ca proporție din PIB au fost de 5.5% în 2012, ușor peste media UE.
Totusi, cheltuielile publice/student sunt printre cele mai scăzute din UE, la toate nivelele de educație. În 2013, bugetul
pentru educație a crescut cu aporximativ 3%, față de 2012.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
În colaborare cu partenerii sociali, Ministerul Educației și Științei a implementat un nou model pentru remunerarea
profesorilor pentru a fi gestionat în anul școlar 2014/2015. Rămâne de văzut în ce măsura va răsplăti noul model calitatea
predării. Dezvoltarea unui model de remunerație transparent și competitiv pentru profesori, este esențială pentru păstrarea
calității predării și atragerii tinerilor calificați în această profesie.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea studenților care urmează studii superioare de educație și formare profesională crește, însă rămâne sub media
UE, cu o distanță mare între participarea bărbaților comparativ cu cea a femeilor. Rata de angajare a proaspeților absolvenți
de studii superioare (70.9% în 2013) a crescut cu aproape 19% din 2010, dar încă se află sub nivelul de înainte de criză.
Participarea adulților la programele de învățare pe tot parcursul vieții este scăzută față de media UE, în special pentru
persoanele cu vârste cuprinse între 25-34 ani (11.6% față de 16.9% în 2013). Câteva măsuri sunt în curs de implementare cu
scopul de a îmbunătăți relevanța EFP pentru pieța muncii și creșterea ofertelor de înaltă calitate pentru învățarea la locul de
muncă, precum și regândirea curriculei.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Competențele IST și atitudea antreprenorială a oamenilor din Letonia pare să fie mai bune față de media UE. Locurile de
muncă pentru calificări scăzute vor reprezenta doar 16 % din totalul numărului de locuri de muncă în 2020, sub media UE de
18%. Creșterea așteptată a locurilor de muncă de înaltă calificare, pare să confirme probele angajatorilor care arată o
insuficiență a competențelor în domenii precum ICT, farmaceutică și inginerie, din moment ce sistemul de educație
superioară nu a reușit să pregătească îndeajuns de mulți abslovenți.
Mobilitatea studenților străini este scăzută, semnalând faptul că sistemul de educație superioară din Letonia are încă o
atractivitate internațională limitată. Letonia dorește modernizarea peocesului de predare/învățare și creșterea
oportunităților de învățare la distanță pentru tineri și adulți.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata de abandon școlar timpuriu a crescut ușor din 2008 și a atins 9,8% în 2013. Persoanele de sex feminin abandonează
școala timpuriu de două ori mai puțin decât bărbații. După ce și-a depășit obiectivul național de 13,4% stabilit inițial pentru
pentru 2020, Letonia a stabilit un nou obiectiv pentru 2020, de 10% în ceea ce privește rata de abandon școlar timpuriu.
Participarea la educație a preșcolarilor a crescut în ultimii ani și este acum apropiată de media UE (93.3% față de 93.9% în
2012). La nivelul anului 2014 nu exista încă o strategie generală pentru abordarea abandonului școlar timpuriu. Măsurile
pentru o educație mai inclusivă, se concentrează pe doua grupuri principale: copii cu risc de excludere datorită unor
dizabilității sau a stării de sănătate și copii cu risc de excludere din cauza condițiilor sociale.

Provocări principale 2014-2020
Letonia a facut progrese remarcabile cu privire la reducerea ratei de abandon școlar timpuriu și creșterea ratei de
participare la învățământul superior. Totuși, mai sunt probleme de rezolvat pentru îmbunătățirea continuă a calității
învățământului și formării profesionale, dar și al educatiei superioare.
Recomandările Specifice de Țară pentru Letonia în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 grăbirea implementării reformei educației superioare, în special prin stabilirea unei agenții independente de acreditare
și a unui model de finanțare ce stimulează calitatea;
 oferirea consilierii în carieră la toate nivelele de educație;
 îmbunătățirea calității educației și formării profesionale, inclusiv prin dezvoltarea uceniciilor.
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LITUANIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educatie, ca proporție din PIB, sunt puțin peste media UE (5.8 % comparativ cu
5.3 % în 2011). Față de alte țări UE, Lituania are una dintre cele mai scăzute cheltuieli/student. Finanțarea educației de către
Stat se bazează pe un coș de consum/student. Modelul de coș de consum este utilizat pentru finanțarea tuturor nivelurilor
de educație (ISCED 0-6). Metodologia pentru calcularea și distribuirea fondurilor din coșul de consum al studentului a fost
revizuită pozitiv în 2013. S-au alocat un total de 22 milioane LTL pentru a acoperi această creștere a cheltuielilor.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Lituania are cea mai mare concentrație de profesori raportat la populația activă (3,5%) dintre toata tarile UE. Numărul
profesorilor a scazut cu 15,4% între anii școlari 2005-2006 și 2012-2013, motivul principal fiind numărul în scădere de elevi
în scoli. Dezvoltarea formării profesionale a profesoriilor este finantată în principal din Fondul Social European. S-a lansat un
proiect național “Dezvoltarea și introducerea unui sistem pentru îmbunătățirea aptitudinilor tehnologice ale profesorilor și
lectorilor care lucrează în educația și formarea profesională”, avand un buget de 6 milioane Euro. Alte proiecte includ
planuri pentru dezvoltarea calificărilor pentru predarea și susținerea cursurilor și pentru utilizarea ICT în educație.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Numai 28,4% dintre toți elevii cu studii liceale, urmează cursuri de formare profesională. Rata ocupării forței de muncă a
celor care au finalizat de curând studiile medii, a scăzut de la un nivel de 72,7% în 2007, la 63,2% în 2013. Șomajul în rândul
tinerilor este cel mai ridicat pentru persoanele care au terminat educația și formarea profesională. Rata de participare a
adulților la învățarea pe tot parcurul vieții este una dintre cele mai scăzute din UE. Educația și formarea profesionala nu sunt
îndeajuns de atractive sau relevante. Câteva proiecte finanțate prin intermediul fondurilor structurale europene au avut un
rol semnificativ în procesul reformării educației și formării profesionale.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Nivelul competențelor ICT al lituanienilor este cu puțin peste media UE, însă o proporție mai scazută din rândul elevilor
utilizau calculatoare la școala în 2007, față de media UE (21.9 % comparativ cu media UE de 60.7 %, în al patrulea an de
educație formală în școli). Proporția populației care consideră că are aptitudinile și cunoștințele necesare pentru a începe o
afacere, a crescut cu 5 procente. Numărul de studenți din educația superioară care învață limbi straine este în creștere.
Guvernul Lituanian investește pentru dezvoltarea rețelei de bandă largă, pentru a îmbunătăți accesul la internet cu viteza
mare în zonele rurale. În mai 2014, Ministerul Educației și ȘtiinȚei a aprobat un “Plan de acțiune pentru ICT și utilizarea
acestor tehnolgii, pentru perioada 2014-2016, în educația generală și în educația și formarea profesională”.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Lituania se descurcă mai bine decât media UE în abordarea abaondului școlar timpuriu. A atins deja ținta națională pentru
2020 (9%), cu o scădere semnificativă în ultimii 10 ani, a proporției elevilor din școli care abandonează educația timpuriu (
de la 13,4% in 2002). Planul de acțiune pentru îmbunătățirea finanțării educației nonformale pentru copii, pentru perioada
2014-2016 asigură un cadru de finanțare pentru educația nonformală și pentru utilizarea țintită a fondurilor UE. Un alt
proiect desfășurat între 2012-2015, a avut scopul de a îmbunătăți accesul și de a crește diversitatea educației preșcolarilor,
în special, în zonele rezidențiale rurale.

Provocări principale 2014-2020
Deși Lituania se descurcă destul de bine raportat la obiectivele Europene 2020 pentru educație (în ceea ce privește educația
superioră și abandonul școlar timpuriu), politicile privind educația și formarea profesională trebuie să se adreseze
nepotrivirilor persistente dintre oferta și cererea de competențe în piața muncii.
Recomandările Specifice de Țară pentru Lituania în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 abordarea nepotrivirilor persistente privind competențele, prin îmbunătățirea relevanței educației pe piața muncii
și prin utilizarea unor sisteme de prognozare a competențelor și de promovare a învățării pe tot parcursul vieții;
 prioritizarea ofertei de ucenicii de calitate și a altor forme de învătare la locul de muncă, precum și întărirea
parteneriatelor cu sectorul privat, în scopul creșterii capacității de inserție profesionale a tinerilor.
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LUXEMBURG
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale Guvernamentale pentru educație, au fost de 5,4% în 2012, peste media europeană (5,3%). Cheltuielile
au crescut în mod constat în ultimii șapte ani, de la 4,2% în 2007. Cheltuielile anuale/student pentru instituțile publice și
private și pentru fiecare nivel educațional, sunt duble comparativ cu media europeană.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Luxemburg are cel mai mare salarizare din UE pentru profesori. Cu toate că salariile profesorilor sunt mari și că există un
program de formare profesională a acestora, reformele în domeniul educației sunt inconsecvente iar un sistem național
pentru evaluarea profesorilor și a studenților nu există. OECD a semnalat faptul că studenții au petrecut prea mult timp
învățând limbi străine, neacordând suficientă atenție altor domenii de pregătire.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Rata ocupării forței de muncă a absolvenților cu studii medii este cu puțin peste media UE. În orice caz, rata șomajului în
rândul tinerilor este destul de mare (16,9%), comparativ cu rata generală scazută a șomajului (5,1%).
Participarea elevilor cu stuii medii în educația și formarea profesională inițială timpurie este peste media UE. Chiar dacă s-au
înregistrat creșteri în ultima perioadă, obiectivul de a menține acestă tendință crescătoare este menținut, mai ales pentru
atragerea în programele de educației și formare profesională, a unui număr mai mare de persoane din cadrul grupurilor
vulnerabile, în special persoane slab calificate, emigranți și muncitori vârstnici. Statisticile naționale sugerează că nivelul de
abandon școlar timpuriu este ridicat în rândul emigranților. Formarea profesională nu reușește să transfere tinerilor acele
competențe de care are nevoie piața muncii. Chiar dacă rata participării adulților la învățarea pe tot parcursul vieții este
destul de ridicată, aceștia au nevoie de mai multă implicare deoarece rezidenții din Luxemburg se află intr-o competiție
continuă cu alți muncitori înalți calificați din țările învecinate.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Toți elevii din nivelul de studii ISCED 2, studiază cel puțin două limbi străine, însă experții naționali au evidențiat faptul că
asimilarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (ICT) în școlile din Luxemburg, nu este atât de dezvoltată pe cât se
aștepta. Luxemburg are un Cadru Național de Calificări (CNC) implementat încă din 2012, care s-a raportat la Cadrul
European de Calificări (EQF) din 2013. Validarea învățării formale și informale este pe deplin integrată în acest cadru, deși
certificatele individuale, diplomele și suplimentele Europass nu au primit încă un nivel CNC/EQF. Pană la acest moment, nu
există o bază de date natională privind nivelurile de calificare conform CNC/EQF.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu în Luxemburg a fost 6,1% în 2013, încadrându-se în obiectivul național, de mai puțin de
10%. În orice caz, statisticile naționale sugerează faptul că rata abandonului școlar timpuriu este ridicată în randul
emigranților. În plus, rata abandonului școlar este mai ridicată în rândul băieților, decât în randul fetelor. Luxemburg nu are
o strategie specifică pentru combaterea abandonului școlar timpuriu, însă eixstă un număr de ploitici și proiecte care
urmăresc identificarea grupurilor în situație de risc și oferirea de sprijin individual.

Provocări principale 2014-2020
Sistemul educațional din Luxemburg se confruntă cu provocări specifice, datorate multilingvismului și a proporției mari de
familii de emigranți în rândul populației.
Recomandările Specifice de Țară pentru Luxemburg în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele
aspecte:
 continuarea eforturilor pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor, mai ales pentru cei care au califăcare scăzută
sau pentru cei din familii de emigranți;
 crearea condițiilor, printr-o strategie coerentă, pentru reducerea nepotrivirilor de competențe
 accelerarea implementării reformei educației în general și a reformei educației și formării profesionale în special,
cu obiectivul de a face mai relevante competențele tinerilor pe piața muncii;
 îmbunătățirea ocupării forței de muncă în randul muncitorilor vârstnici, prin intermediul învățării pe tot parcursul
vieții.
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MALTA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educație, alocate ca proporție din PIB, sunt mai mari decât media UE.
Cheltuielile publice/student sunt mai mari decât media UE la nivel primar, însă mai mici la nivel universitar. În bugetul din
2014, Guvernul a crescut cheltuielile pentru educație cu mai mult de 8,5% (în jur de 32 milioane Euro), față de 2013.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Guvernul confirmă necesitatea ca profesorii să fie pregătiți si sprijiniți pentru a aborda nevoile individuale ale elevilor, în
special pentru prevenirea abandonul școlar timpuriu. Guvernul iși focalizează atenția asupra furnizării de aptitudini
necesare profesorilor, în scopul promovării învățării centrate pe elev și creării unui sistem educațional mai inclusiv. Fondul
Social European oferă sprijin pentru formarea profesională a profesorilor.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea studenților la educația și formarea profesională (EFP) Și (ISCED 3) pare să fi scăzut substanțial (11,8% in 2012).
Acest lucru se datorează faptului că, începând cu 2011, cursurile part-time au fost excluse din calcularea acestui indicator.
Din moment ce criza economică a avut numai un impact limitat asupra economiei malteze, atât rata șomajului în rândul
tinerilor, cât și tinerii NEET (care nu sunt angajați, nu urmează un program de educație sau de formare profesională), este cu
mult sub media UE. După consultarea partenerilor sociali, guvernul crează o schemă unică pentru ucenicii, care acoperă un
număr mare de ocupații și niveluri de calificări.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Rata privind studiile superioare finalizate în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 30-34 de ani, este încă cea mai
scazută din UE (26% în 2013), cu mult sub ținta de 33%, asumată prin obiectivul național pentru 2020, însă aceasta este în
creștere semnificativă (cu 3,8 procente între 2012-2013), datorita tendințelor pozitive de absolvire din ultimii cinci ani.
Diferența de gen era mai mică decât media UE în 2013. Analiza sub-indicatorilor arată faptul că educația familială este
nefavorabilă în comparație cu UE. Rata ocupării forței de muncă al proaspeților absolvenți de studii universitare, a scăzut
puțin în ultimii trei ani, însă rămane la nivelul cel mai ridicat din UE (93.1% in 2013).

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
În 2013, Biroul de Statistică din Malta și Eurostat au revizuit seriile periodice cu privire la abandonul școlar timpuriu, datorită
unei noi clasificări pentru unele calificări de nivelul de studii medii. Conform noilor serii periodice, rata abandonului școlar
timpuriu a scăzut cu 12 procente între 2007 și 2013. Chiar și așa, rata privind acest indicator ramâne a doua cea mai ridicată
din UE, cu o diferență semnificativă între genuri. Malta lucrează la stabilirea un sistem de monitorizare cuprinzător cu
privire la abandonul școlar timpuriu.

Provocări principale 2014-2020
Malta a investit semnificativ în sistemul de EFP în ultimii ani. Cu toate acestea, încă se confruntă cu trei mai provocări în
privința educației și formării profesionale. În primul rând, chiar și cu progresele înregistrate recent, rata abandonului școlar
timpuriu este ridicată. În al doilea rând, rezultatele privind obținerea competențelor de bază sun modeste, în comprație cu
alte țări, așa cum arată studiile internaționale. În al treilea rând, angajatorii solicită ca sistemul de educație și formare
profesională să furnizeze competențe mai relevante pentru piața muncii.
Recomandările Specifice de Țară pentru Malta în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 continuarea eforturilor în direcția politiciilor privind creșterea relevanței rezultatelor programelor de educație și
formare profesională pentru actorii pieței muncii, prin reformarea sistemul de uceniciii;
 îmbunătățirea continuă a capacității sistemului EFP de a furniza competențe de bază, precum și reducerea
abandonului școlar timpuriu, în special, prin finalizarea și implementarea anunțatei Strategii Naționale de Formare
Profesională.
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MAREA BRITANIE
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educație sunt la nivelul de 6,1% din PIB, peste media UE în 2012. Tendința
cheltuielilor din Marea Britanie în ultimii cinci ani, indică o scădere ca procent din PIB, a cheltuielilor publice pentru
învățământul preșcolar și primar, o crestere treptată a cheltuielilor pentru învațământul secundar și o scădere a cheltuielilor
pentru învățământul terțiar, ca urmare a reformelor privind finanțarea învățământului superior din 2012. Guvernul britanic
se așteaptă la economii pe termen lung, ca urmare a acestor reforme.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Marea Britanie se concentrează pe îmbunătățirea calității formării inițiale a cadrelor didactice, iar în acest scop, a dispus o
revizuire independentă a calității și eficienței cursurilor pentru formarea inițială a cadrelor didactice. Rezultatele acestui
proces au fost prezentate secretarului de stat la sfârșitul anului 2014. Primele creșteri salariale bazate pe criteriul
performanței au fost prevăzute începând cu luna septembrie 2014, fiind urmate apoi de reformele pentru salarizarea
profesorilor, ce vor crea școlilor condiții mai flexibile la remunerarea profesorilor.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Marea Britanie are o proporție relativ scazută de elevi de liceu înscriși în educația și formarea profesională inițială. În
contrast cu tendința mai largă din UE, absolvenți programelor de EFP inițială din Marea Britanie au o rată de angajare în
muncă, care este cu 2,4 puncte procentuale mai mică decat a absolvenților din sistemul general de educație, iar avantajul la
angajare pentru acest tip de calificare, în comparație cu calificările de nivel inferior, este mai mic decat media UE. Marea
Britanie are un procent relativ ridicat de adulți care participă la procesul de învățare pe tot parcursul vieții (16,1% față de
media UE de 10,5%). Procentul de adulților vârstnici, a persoanelor cu educație scăzută și a șomerilor care participă la
procesul de învățare pe tot parcursul vieții, este mai mare în Marea Britanie decât media UE. Se poate spune că în Marea
Britanie nu există nicio lipsă în ceea ce privește ofertele de formare profesională, dar cu toate acestea, sistemului de
calificări profesionale îi lipsește transparență, atat din perspectiva studenților, cât și a angajatorilor.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Competențele digitale în Marea Britanie sunt mai dezvoltate decât în restul UE. O nouă programă de educație a înlocuit
fostul curriculum privind tehnologia informației și a comunicaților, atunci când programul național revizuit a intrat în
vigoare, în septembrie 2014. Când vine vorba de capacitatea tinerilor în vârstă de 15 ani de a vorbi o limbă straină, Anglia
înregistrează unele dintre cele mai slabe rezultate din UE. Elevii învață în medie doar o singură limbă străină cea ce
înseamnă că Marea Britanie se află din acest punct de vedere sub media UE de 1,5 limbi străine/elev.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu a avut un trend descendent din 2011 (14,9% în 2010; 15% în 2011; 13,5% în 2012 și 12,4%
în 2013), dar rămâne ușor peste media UE (12% în 2013). Marea Britanie a ales să nu stabileasca un obiectiv național pentru
a urma obiectivul principal al Strategiei Europa 2020 în acest domeniu. Vârsta până la care participarea la educația și
formarea profesională este obligatorie, a fost ridicata de la 16 la 17 ani în 2013, iar în Anglia, din 2015 va fi ridicată la 18 ani.
Indicatorul privind copii cu vârstă mai mare de patru ani care sunt în îngrijire și educație timpurie, este peste media UE
(97,3%, comparativ cu o medie UE de 93,9%), chiar dacă costurile lunare medii pentru ingrijirea copiilor mici sun pe locul 3
ca mărime în UE. Calitatea înaltă și prețurile accesibile pentru îngrijirea copiilor sunt esențiale pentru a îmbunătăți șansele
în viață ale copiilor, dar și pentru sprijinirea părinților care doresc să se intoarcă la muncă.

Provocări principale 2014-2020
Sistemele de educație din Marea Britanie performează bine în ceea ce privește participarea în educațiea terțiară și în
participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții. Recomandările Specifice de Țară pentru Marea Britanie în 2014
privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 resposabilizarea angajatorilor, în ceea ce privește nepotrivirile de competențe și implicarea acestora pentru
dezvoltarea unor competențe de înalt nivel;
 promovarea ofertei de ucenicie;
 reducerea numărului de tineri cu competențe de bază reduse.
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OLANDA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cifrele arată că investiția în educație a scăzut în ultimii ani de la 19% din investițiile totale guvernamentale în 2010, la 17% în
2013. Începând cu anul 2013, au fost realizate mai multe investiții care s-au focalizat pe activități mai multe și mai bune în
sălile de clasă, care să nu se limiteze doar la repetare și memorare, axate în special pe predare practică și pe educația
tehnică în formarea profesională, precum și internaționalizarea studiilor superioare.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Sistemul de educație olandez pune presiune pe profesionalizarea profesorilor, iar calitatea de profesor este apreciată în
societate în comparație cu media UE. O mare provocare o reprezintă gradul de îmbătrânire a corpului profesoral, scăderea
numărului de profesori calificați si a profesioniștilor pentru anumite materii (în special limbi străine, matematica și științe).
În anii anteriori, atenția era concentrată mai mult asupra numărului de profesori și mai puțin pe calitatea profesională a
acestora. Printre recomandările care s-au formulat merită aminitite următoarele: 1) optimizarea metodelor de rerutare și
selectare a studenților care vor deveni viitoarele cadre didactice; 2) creșterea standardului profesional prin mai multă
formare profesională pe durata angajării, astfel încât toți noii profesori din învățământul preuniversitar să fie absolvenți ai
unei diplome de master; 3) dezvoltarea leadershipului profesional și educațional ca un element esențial pentru un mediu de
lucru atractiv; 4) organizarea unei coordonări regionale mai bune pentru recrutarea profesorilor și a personalului de
asistență.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Este foarte probabil ca absolvenții de EFP din Olanda să-și continue educația și formarea pofesională. Participarea adulților
la învățarea pe tot parcursul vieții în Olanda este aproape dublă față de media UE actuală. Aceștia înregistrează rezultate
bune în educația nonformală și formarea profesională la locul de muncă. Rata de participare a adulților slab calificați la
programe de formare profesională la locul de muncă, este una dintre cele mai ridicate în UE. Planul de acțiune "Focus op
Vakmanschap 2011-2015" are obiectivul de a transforma instituțiile de Educație și Formare Profesională, astfel încât acestea
să fie mai inovatoare, mai suple și mai bine organizate, pentru a oferi educație în regiuni tinerilor care optează pentru
formare profesională. Pentru a adapta mai bine EFP la nevoile pieței muncii regionale, Guvernul a redus cursurile de patru
ani, la trei ani, a crescut orele de predare, a îmbunătățit tranziția spre educația profesională superioară și a îmbunătățit
calitatea acestui nivel.
2b Modernizarea și internaționalizarea educației superioare
Studenții din învățământul terțiar vor trebui să-și finanțeze în totalitate studiile, însă au acces la credite guvernamentale cu
dobândă mică. Eșalonarea plăților pentru returnarea acestor împrumuturi va depinde de venitul studenților după absolvire.
Sistemul de împrumut include măsuri speciale pentru studenții din familii cu venituri scazute. Economiile obținute în urma
acestei măsuri vor fi reinvestite în creșterea calității educației.
2c Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
În general olandezii au un nivel bun al competențelor pentru ICT, antreprenoriat și limba engleză. Se poate acorda atenție
sporită unor materii cum ar fi: istoria, economia, filozofia și cultura sau unor abordări curriculare transversale (competențe
avansate: capacitatea de soluționare a problemelor, capacitatea de a utiliza tehnologiile informației și ale comunicației).
Numărul de absolvenți ai unor programe de educației și formare profesională tehnologică nu crește îndeajuns de repede. În
2011, Olanda a dezvoltat și implementat un Cadru Național al Calificărilor (CNC), care se raportează la Cadrul European
pentru Calificări – European Qualifications Framework (EQF).

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Olanda este una dintre țările UE care au strategii explicite de reducere a numărului persoanelor care abandonează școala
timpuriu. Există un sistem de înregistrate foarte precis, care reprezintă un instrument important în implementarea acestor
strategii. Toate elementele sistemice – educația, piața muncii și ingrijirea – oferă o bază foarte bună pentru prevenirea
abandonului studiilor de către tineri.

Provocări principale 2014-2020
Chiar dacă Olanda a atins toate obiectivele Europene de referință, mai rămân câteva provocări:
 În educația superioară, se înregistrează o scădere a profesorilor profesioniști și bine calificați pentru materii
precum: limbile străine, matematica sau științe;
 Este necesară o concentrare în sensul îmbunătățirii relevanței formării profesionale superioare pentru piața muncii;
 Protejarea cheltuielilor publice pentru educație și îmbunătățirea calității EFP.
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POLONIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educație ca proporție din PIB, au rămas stabile încă din anul 2000 și se apropie
de media UE (5,5% în comparație cu media UE de 5,3% în 2011). Cheltuielile pentru educație nu au fost reduse semnificativ
în perioada crizei economice și financiare. Salariile profesorilor au crescut în 2012 ca urmare a schimbării modului de calcul
privind salariile. Datorită ratei scăzute a natalității în Polonia, multe instituții de învățământ precum școlile primare, au
fuzionat, sau au fost închise între 2010-2012.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Provocările actuale includ: formarea profesorilor; formare continuă pentru introducerea metodelor de predare moderne și
a noilor modalități de organizare a cursurilor, cu scopul de a răspunde nevoilor angajatorilor prin stimularea predării
competențelor-cheie, a lucrului în echipă, soluționarea problemelor diferit și în afara tiparelor prestabilite, metode creative
de muncă și cooperare. O măsura introdusă pentru îmbunătățirea calității predării, a fost utilizarea cadrelor de competențe
ca standarde profesionale pentru formarea inițială a profesorilor. Ministerul Educației Naționale a utilizat Fondurile
Structurale UE pentru actualizarea calificărilor profesorilor în privința disciplinelor practice, în educația și formarea
profesională.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
În 2011, 48,3% dintre toți elevii din învățământul secundar superior au fost înscriși în învățământul profesional. Aceasta este
aproape de media UE de 50,3%, reprezentând o creștere de 1,1% față de anul 2009. Sistemul polonez de educație și
formare profesională este în cea mai mare parte bazat pe școală. Este nevoie să se crească accesul la ucenicii de calitate
înaltă și la programele de pregătire la locul de muncă. Participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții este una
dintre cele mai scăzute din UE (4,3% în 2013, față de o medie UE de 10,5%), mai ales în rândul muncitorilor slab calificați și
vârstnici.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Nivelul competențelor ICT în rândul populației din Polonia este scăzut în comparație cu media UE. În majoritatea școlilor,
dotarea cu echipamente și infrastructură ICT este cu mult sub media UE. Problema competențelor ICT a fost abordată prin
programul „Școala Digitală”, implementat între 2012-2013 și finanțat prin Fondurile Structurale ale UE. În ceea ce privește
antreprenoriatul, proporția populației care consideră că are competențele și cunoștințele necesare pentru a începe o
afacere, este mai mare decât media UE. Numărul mediu de limbi straine/elev la nivelul ISCED 2, a fost în linie cu media UE
(1,5 în 2011).

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Polonia este unul dintre Statele Membre ale UE care a înregistrează unele dintre cele mai bune rezultate în ceea ce privește
combaterea abandonului școlar timpuriu, cu o rată de 5,6%, față de media UE de 11,9% în 2013. Obiectivul național pentru
2020 este de 4,5%. Mai mulți băieți (7,8%) decât fete (3,5%) părăsesc studiile timpuriu. În timp ce rata abandonului școlar
timpuriu a rămas scazută anii trecuți, proporția de persoane cu vârste între 18-24 ani, care nu sunt anagajați, nu urmează un
program de educație sau de formare profesională, a fost de 15,5% în 2011, față de 12,3% în 2008, dar sub media UE 27.
Participarea la educația preșcolară înca este una dintre cele mai scăzute din UE. Polonia nu are o strategie specială pentru
abandonul școlar timpuriu, dar obiectivul de a continua reducerea ratei de abandon școlar timpuriu la 4,5%, este inclus în
strategia cu titlul “Perspectiva învățării pe tot parcursul vieții’’.

Provocări principale 2014-2020
Recomandările Specifice de Țară pentru Polonia în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 creșterea eforturilor de a reduce somajul în rândul tinerilor, în special prin îmbunătățirea continuă a relevanței
rezultatelor sistemului EFP în raport cu nevoile pieței muncii;
 creșterea accesului și a disponibilităților privind uceniciile si învățarea la locul de muncă;
 creșterea participării adulților la programele de învățare pe tot parcursul vietii, pentru a adapta oferta de competențe
la cererea reală de competențe din piața muncii;
 continuarea eforturilor de a crește participarea femeilor pe piața muncii, prin luarea unor măsuri suplimentare privind
disponibilitatea serviciilor de calitate pentru îngrijirea copiilor și asigurarea educației preșcolare, dar și pentru o
finanțare stabilă a acestor servicii.
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PORTUGALIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educație ca proporție din PIB au fost peste media UE, in ultimii ani insa, au
scăzut de la 7,1% în 2010 (față de media UE de 5,5%), până la 5,7% în 2013 (față de media UE de 5,3%). Această modificare
este rezultatul măsurilor recente de consolidare fiscală. Cheltuieli totale de 5,8 miliarde Euro au fost realizate pentru
finanțarea unor programe de administrare școlară în anul 2014, pentru educația primară (între 6-14 ani) și secundară (între
15-17 ani), reprezentând o scădere continuă de 7,6%, față de anul anterior.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
În urma creșterilor salariale destul de importante introduse între 2005 și 2011, profesorii portugheze sunt acum unul dintre
grupurile țintă pentru un număr de măsuri de austeritate. Guvernul portughez a inclus îmbunătățirea formării profesorilor
în programul său pentru 2014-2020 care va fi finanțat prin intermediului Fondurilor Structurale și de coeziune ale UE.
Obiectivul măsurilor prevăzute pentru formarea cadrelor didactice este de a adapta practicile de predare la specificul
diverselor instituții de învățământ sau de formare profesională, ținând cont de nevoile studenților sau a stagiarilor,
asigurându-se astfel că reformele din sistemul de învățământ introduse recent sunt puse în aplicare în mod eficient. (în
special noile obiective privind programa școlară care vizează competențele de bază, în materii cum ar fi matematica, limba
portugheză și științele)

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Rata de ocupare a tinerilor în vârstă de 20-34 ani care au absolvit învățământul secundar sau terțiar superior în ultimii trei
ani a scăzut brusc în ultimii ani. În plus, rata ocupării forței de muncă în randul celor ce au absolvit recent studiile
universitare, este mai scăzută decât media UE. Proporția tinerilor în vârstă de 15-29 care nu au un loc de muncă, nu
urmează un program de educație sau de formare profesională, este mai mare decât media UE (16,4% față de 15,9% în
2013). Rata de participare la educația și formarea profesională este în creștere, însa sub media UE de 50,4%. Modificări
ample se fac în sistemul de educație și formare profesională într-un efort de a reduce abandonul școlar timpuriu și pentru o
mai bună adaptare a competențelor dobândite în școală la nevoile piaței muncii. Participarea adulților la învățarea pe tot
parcursul vieții, este în scădere încă din 2011, atingând 9,7% în 2013.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Procentul persoanelor cu vârste între 16-24 de ani, care consideră că au cunoștinte foarte bune de utilizare a computerului,
au crescut în ultimii ani până în 2011, fiind constant peste media UE, chiar dacă în anul 2012 s-a înregistrat o scădere. Școlile
sunt relativ bine echipate și au acces rapid în bandă largă, iar proporția de computere conectate la internet este peste
media UE. O strategie națională pentru utilizarea ICT în educație este stabilită prin „Agenda Digitală a Portugaliei". Institutul
de Evaluare Eucațională (Instituto de Avaliação Educativa) a semnat un protocol prin care se permite studenților să dea un
test de limbă engleză, prin care se certifică nivleul acestora conform unor standarde internaționale, începând cu anul
academic 2014/2015.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Potugalia încă se află în grupul țărilor europene cu rate foarte înalte ale abandonului școlar timpuriu, departe de a atinge
obiectivul național UE de 10%. Participarea la programele de educație și ingrijire a preșcolarilor, care sunt relevante pentru
combaterea abandonului școlar timpuriu, a crescut în ultimul an, atingând un nivel de 95,0% în 2012, cu puțin peste media
UE (93.9% în 2012). În plus, responsabilitatea privind implementarea celui de-al treilea program TEIP3 (Territórios
Educativos de Intervenção Prioritária) este transferată regiunilor. Prin acest program se vine cu o serie de măsuri pentru a
preveni și a reduce abandonul școlar timpuriu, în special în cazul copiilor vulnerabili și a tinerilor care provin din medii socioeconomice dezavantajate.

Provocări principale 2014-2020
Recomandările Specifice de Țară pentru Portugalia în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele
aspecte:
 îmbunătățirea calității și relevanței rezultatelor sistemului de educație pentru piașa muncii, pentru a reduce
abandonul școlar timpuriu și a crește performanță educațională;
 asigurarea unor cheltuieli publice eficiente în educație;
 reducerea nepotrivirilor privind competențele, prin creșterea calității și atractivității educației și formării
profesionale, dar și prin consolidarea cooperării cu mediul de afaceri;
 cooperarea între cercetarea publică și mediul de afaceri și consolidarea transferurilor de cunoștințe.

38

ROMÂNIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale guvernamentale pentru educație ca proporție din PIB sunt cele mai scăzute din UE, scăzând ușor încă
de la începutul crizei, atingând 3% în 2012. Conform Programului de Convergență al României între 2014-2017, cheltuielil
publice totale pentru educație au crescut la 3,3% din PIB în 2013 și se așteaptă să rămână la acest nivel până în 2020.
Investițiile au scăzut în anumite domenii, inclusiv pentru educația și îngrijirea preșcolarilor, pentru programele destinate
îmbunătățirii competențelor de bază sau pentru programele adresate persoanelor care părăsesc timpuriu educația și
formarea profesională.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Universitățile formează viitori profesori de liceu printr-un modul pedagogic opțional care este predat studenților pe langă
alte specializări. Predarea nu este o profesie atractivă din punct de vedere financiar, iar în general, studenții adaugă acest
modul pentru a le crește șansele pe piața muncii. Modulul este bazat foarte mult pe teorie, iar calitatea variază foarte mult
în funcție de universitate și de abilitatea acestora de a atrage formatori profesioniști, cu experiență relevantă privind
metodele moderne de predare.
2. Creșterea capacității de inserție profesională

2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea elevilor de liceu în educația și formarea profesională este peste media UE (61.9% față de 50.4% în 2012). Cu
toate acestea, tranziția elevilor EFP spre piața muncii depinde de examinarea finală națională (Bacalaureatul), iar liceele EFP
au cea mai mică rată de absolvire (38% față de 76% în educația generală în 2013). De asemenea, rata de renunțare a elevilor
din aceste unități de învățământ a fost de 5,3% în 2012, față de numai 2,1% în restul liceelor. Planul de formare profesională
la locul de muncă lansat în 2012, nu a atras mulți elevi. Disponibilitatea depinde de nivelul de interes al companiilor, care a
fost destul de mic, în special în contextul crizei economice și financiare. Inițiativele politice planificate vor continua să
sprijine dezvoltarea uceniciei pentru absolvenții de liceu, pentru educația și formarea profesională inițială, dar și pentru
absolvenții de studii superioare.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Un studiu CEDEFOP cu privire la nepotrivirile de competențe, arată că numai o treime dintre lucrătorii din românia au
competențele care se potrivesc cu locul de muncă actual, 39,8% sunt supra-calificați, în timp ce 13,5% sunt sub-calificați.
Acest lucru se reflectă în rata scazută privind dificultatea în recrutarea personalului pentru locuri de muncă calificate a
companiilor care operează în România. Potrivit unui studiu privind ICT în educație, disponibilitatea calculatoarelor este
considerabil mai mică decât media UE, la toate nivelurile de învățământ, cu 10 până la 17 elevi/studenți care trebuie să
partajeze un computer în activitățile de educație și formare. Nu există încă o politică specifică sau coerentă pentru a
promova competențele antreprenoriale prin programele de educație și formare din România, dar au fost luate unele măsuri
la nivel național pentru a impune antreprenoriatul în formare inițială și continuă.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu este cu mult peste media UE (17.3% față de 12% în 2013). Conform Programul Națiunilor
Unite pentru România/Banca Mondială/Studiul Regional cu privire la rromi al Comisiei Europene (2011), rata abandonului
școlar în ceea ce privește rromii, este aproape de două ori mai mare decât la restul populației. România are una din cele mai
mici proporții de copii între 4-6 ani, inregistrați în educația preșcolară, 85.5% în 2012, cu mult sub media UE de 93.9%.

Provocări principale 2014-2020
Rata de participare la învățământul terțiar a crescut în mod constant, cu cel puțin cu un procent, într-un an, între 2010 și
2013. În schimb rămâne scăzută, disponibilitatea programelor de educație și formare profesională, relevanța acestora
pentru piața muncii și implicarea mediului de afaceri în dezvoltarea uceniciilor și a învățării la locul de muncă.
Recomandările Specifice de Țară pentru România în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele
aspecte:
 creșterea calității și accesului la educație și formarea profesională (EFP), ucenicii, educația terțiară și învățare pe tot
parcursul vieții și adaptarea acestora la nevoile pieței muncii;
 asigurarea unui acces mai bun la educația și îngrijirea preșcolarilor;
 creșterea participării școlare și reducerea abandonului școlar timpuriu (inclusiv pentru rromi), printr-o abordare bazată
pe parteneriate și un mecanism solid de monitorizare.
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SLOVACIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile generale bugetare pentru educație, ca procent din PIB au scazut de la 4,1% în 2011 (4,5% în 2010) la 3,8% în
2012, în timp ce media UE a fost stabilă, la 5,3%. Programul Național de Reformă din 2014 prevedea o creștere a
cheltuielilor publice medii pentru educație la nivelul cheltuielilor medii al țărilor OECD până în anul 2020, iar guvernul sa
angajat să crească salariile profesorilor cu 120% față de salariul mediu la nivel național; noul sistem de finanțare pentru școli
a fost elaborat și urmează să fie adoptat din 2015. Scopul este de a trece de la o formula per capita pentru una care ar lua,
în considerare și alte criterii, inclusiv criterii de calitate, cum ar fi rata de angajare a absolvenților programelor de educație și
formare profesională.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Salariile profesorilor sunt foarte mici în comparație cu media internațională și în comparație cu salariile medii ale
lucrătorilor cu nivele echivalente de educație. Mai mult, salariile la începutul carierei nu sunt atractive pentru tinerii
profesioniști talentați. Ca urmare, există deficite de cadre didactice pentru anumite discipline, inclusiv limba engleză si alte
limbi străine. Ca răspuns, guvernul a mărit salariile profesorilor cu 5% în 2014 și un bonus de 6% a fost introdus pentru noii
profesori. Ministerul a anunțat îmbunătățiri în formarea inițială a cadrelor didactice, în special prin creșterea instruirii
practice. Formarea inițială îmbunătățită pentru viitorii profesori în limbi străine și ICT a fost de asemenea anunțată.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Realizarea învățământului este îngreunată de atractivitatea redusă a profesiei didactice pentru tinerii talentați și de lipsa
persistentă a ofertelor de educație și îngrijire pentru preșcolari. Participarea la educația și formarea profesională este
ridicată, dar tranziția de la școală la muncă, se face dificil din cauza nepotrivirilor calificărilor și competențelor si lipsei de
anticipare a nevoilor de competențe. Modificările la Legea cu privire la educația si formarea profesională adoptată în 2012,
urmau să introducă, printre altele, reglementarea la nivel regional cu privire la numarul de elevi și clase în școlile EFP,
împreună cu o serie de condiții de intrare mai stricte și publicarea ratelor de angajare pentru absolvenții lor.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
În Slovacia, procentul de elevi în clasa a 4-a care utilizează computerele în școli a crescut brusc în ultimii ani și s-a situat la
70% în 2013, mult peste media media UE de 64,7%. Potrivit CEDEFOP, în Slovacia, până în 2020 ocuparea forței de muncă în
locuri de muncă de înaltă calificare, este estimată a crește mai repede decât în orice altă țară din UE. Numărul mediu de
limbi străine invățate/elev este aproape de media UE. În 2013, s-a lansat programul Digipedia, cu scopul de a digitaliza
școlile având la bază trei piloni: oferirea de conținut de calitate pentru a sprijini cadrele didactice și de a crește interesul
elevilor; modernizarea infrastructurii din fiecare școală; formarea cadrelor didactice cu competențe adecvate pentru
predare, inclusiv cu sprijinul ICT.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Slovacia are una dintre cele mai mici rate din UE ale abandonului școlar timpuriu, dar înregistrează un scor sub media UE
atunci când vine vorba de competențele de bază ale elevilor, care au scăzut semnificativ din 2003. Slovacia nu are o
strategie dedicată pentru combaterea abandonului scolar timpuriu. Lipsește un ciclu scurt de formare profesională pentru a
ajuta tinerii care abandonează scoala timpuriu, să dobândească calificări pentru piața muncii.

Provocări principale 2014-2020
Rata șomajului în rândul tinerilor este una dintre cele mai ridicate din UE. Atât cheltuielile publice totale pentru educație,
cât și proporția alocată activităților didactice (profesori, materiale, echipamente) ramân scăzute chiar și cu creșterile
recente ale salariilor profesorilor. Rata de absorbție a fondurilor UE pentru a sprijini reformele educaționale este scazută, iar
administrarea și sustenabilitatea proiectelor trebuie să fie consolidată.
Recomandările Specifice de Țară pentru Slovacia în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele
aspecte:
 creșterea calității predării, în scopul de a îmbunătăți rezultatele sistemului de educație;
 consolidarea accesului și a ofertelor de învățare la locul de muncă în companii, pentru programele de educație și
formare profesională;
 încurajarea creării unor programe la nivel de licență orientate spre profesie;
 adoptarea de măsuri sistemice pentru a îmbunătăți accesul la educația preșcolară și școlară de calitate și inclusivă
pentru comunitățile marginalizate, inclusiv a romilor;
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 luarea de măsuri pentru o participarea mai larga a rromilor în formarea profesională și învățământul superior.

SPANIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile din bugetul general pentru educație ca procent din PIB, în Spania sunt sub media UE și au fost în scădere din
2009. În perioada 2011-2012 au scazut de la 4,82% la 4,57%, ajungând la 4,55% in 2013, în comparație cu media UE de 5,3%.
Cheltuielile anuale pentru instituțiile publice și private de învățământ/elev, sunt mai mari decât media din UE, la nivel
secundar, post-secundar și tertiar, dar mai mici pentru învățământul primar.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Parcursul carierei de profesor și progresia salariului se bazează pe vechime, cu perspective mai degrabă limitate, în ceea ce
privește dezvoltarea profesională și o evaluare completă a performanțelor scăzută. O noua lege a educației stabilește o mai
mare autonomie pentru școli și o capacitate mai mare de luare a deciziilor pentru liderii scolari în ceea ce privește
programa.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Chiar dacă se înregistrează o tendință de creștere a participării elevilor de liceu la EFP, în 2013, aceasta era de 45,5%, încă
sub media UE de 50,4%. Rata de ocupare pentru proaspeții absolvenți de liceu din Spania a scăzut constant din 2009. Din
2012 în 2013, rata de ocupare a acestora a scăzut cu 4 puncte procentuale, la 59,9%. Spania a început reformarea sistemului
EFP, pentru o adaptare mai bună a competențelor tinerilor la nevoile pieței muncii, pentru a crește atractivitatea și
acceptarea programelor EFP. Noua Lege Organică pentru Îmbunătățirea Calității Educației (LOMCE) a creat un nou program
EFP de baza, care constă într-un curs de doi ani, prin care se permite oamenilor ce nu au o diplomă pentru învățământul de
bază obligatoriu, să acceseze formarea profesională.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Conform rezultatelor sondajului european din 2012 (European Survey on Language Competences - ELSC) privind
competențele lingvistice, Spania este a 5-a țară din UE, cu cea mai mică pondere de elevi care au cunoștințe privind limba
engleză la nivelul de utilizatori independenți (B1/B2), având 15 puncte procentuale sub media ESLC de 42%. Pe de altă
parte, din 2011 până în 2012, ponderea elevilor din învățământul secundar inferior, care studiază cel puțin o a doua limbă
străină, a crescut de la 40,3% la 41,9%. Promovarea competențelor digitale a fost dezvoltată cu ajutorul Programelor de
Cooperare Teritoriala, pentru a integra ICT în școlile finanțate din fonduri publice. Potrivit Eurostat, în 2011, doar 11%
dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16-74 ani, au indicat că au realizat activități specifice prin utilizarea computerului,
procent care este cu 5% mai mic decât media UE27.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu a scăzut constant în Spania, dar din 2009 a rămas cu mult peste media UE, la 24,7% în
2012 (unul din cinci tineri) și 23,6% în 2013, fiind încă departe de ținta națională de 15%. Avantajul la angajare pentru
absolvenții învățământului secundar superior este mai mic decât media UE. Deși sunt în creștere, oportunitățile de educație
și formare profesională din Spania sunt mai mici decât media UE. Reducerea abandonului școlar timpuriu reprezintă unul
dintre principalele obiective ale Legii Organice pentru Îmbunatatirea Calității Educatiei, care a fost aprobată de parlamentul
spaniol în luna noiembrie 2013. Spania a ajuns în 2011, la o rată de participare de 100% în educația și ingrijirea preșcolarilor,
dar încă trebuie să stabilească măsuri specifice, focalizate pe calitate, pentru a preveni abandonul școlar timpuriu.

Provocări principale 2014-2020
În Spania, participarea la educația și îngrijirea copiilor preșcolari este aproape universală. Cu toate acestea, în contrast cu
tendințele pozitive recente, sistemul de învățământ spaniol se confruntă, cu o rată constant ridicată a abandonului școlar
timpuriu, rezultate slabe privind competențele de bază și o tranzitie ineficientă de la educație și formare la piața muncii. Sau înregistrat unele progrese în implementarea reformelor educației și formării profesionale, dar corelarea dintre politicile
privind educația și piața muncii mai trebuie să fie îmbunătățită. Recomandările Specifice de Țară pentru Spania în 2014
privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 continuarea eforturilor de creștere a calității învățământului primar și secundar prin implementarea eficientă a
noilor scheme educaționale;
 acordarea de sprijin pentru grupurile cu risc sporit de abandon școlar timpuriu;
 creșterea relevanței pentru piața muncii, a programelor de educație și formare profesională, precum și a
învățământului superior.
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SUEDIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Cheltuielile bugetului general pentru educație ca procent din PIB (6,8% în 2012) sunt unele dintre cele mai mari din UE.
Cheltuielile publice/student sunt mai mari decât media UE, la toate nivelurile de educație și semnificativ mai mari la nivel
terțiar. Ani la rând, Suedia a fost printre țările din OCDE, care a alocat cea mai mare finanțare/elev pentru învățământul
terțiar, inclusiv pentru cercetare. În general, Suedia a menținut un nivel ridicat de investiții pentru educație și formare, cu o
creștere de 7% între 2008 și 2012.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Îmbunătățirea statutului și atractivității profesiei didactice a fost o prioritate a guvernului din 2011. Datorită reformei
privind dezvoltarea carierei, din 2013, unul din șase profesori, beneficiază de un salariu crescut și etape de avansare în
cariera, create pentru așa-numiții "lead teachers" si “senior masters”. De asemenea, Guvernul sprijină, formarea continuă a
profesorilor prin învățare colaborativă.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Participarea elevilor de liceu în programele de educație și formare profesională este în scădere, dar rămâne apropiată de
media UE (49,4% față de 50,4% în 2012). Rata de ocupare pentru proaspeții absolvenți de liceu (80,2% în 2013) a fost peste
media UE și a continuat să crească din 2010. Deși ponderea NEETs (tinerilor 15-24 ani, care nu sunt angajați sau care nu
urmează un program de formare - stagiu sau ucenicie) este unul dintre cele mai scăzute din UE (7,5% în 2013), șomajul în
rândul tinerilor a rămas ridicat (23,4% în 2013). Participarea adulților (între 25-64 ani), la învățarea continuă a fost în mod
tradițional ridicată și rămane una dintre cele mai mari din UE.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Nivelul de competență ICT în rândul populației este mai bun decât media UE, dar suedezii par mai puțin încrezători decât
omologii lor din UE cu privire la competențele lor antreprenoriale. Studiile internaționale arată că elevii au abilități
excelente pentru limba engleză ca primă limbă straină. Învățarea limbilor străine începe în învățământul primar, toți elevii
(100%) studiind limba engleză. Pentru a îmbunătăți competențele necesare pe piața muncii, în 2010, guvernul a însărcinat
un număr de persoane cu atribuții privind dezvoltarea regională, ca în fiecare district, să stabilească o platformă de
competențe, pentru prognozarea competențelor și a programelor de educație necesare pe termen scurt si lung, precum și
pentru planificarea formării.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Rata abandonului școlar timpuriu (7,1% în 2013; 7,9% pentru băieți și 6,2% pentru fete) este cu mult sub obiectivul național
de 10% și sub media UE de 12%. Pentru persoanele născute în străinătate, rata abandonului școlar timpuriu este de 12,2%.
Analiza sub-indicatorilor sugerează că aceste performanțe bune, se explică prin investițiile mari în educatie, medii familiale
favorabile și un bun model de participare la educație a preșcolarilor. Suedia a pus în aplicare o serie de măsuri de
combatere a abandonului școlar timpuriu, ca urmare a implementării Legii Educației din 2010 și cu sprijinul Fondului Social
European. Se acordă atenție specială pentru sprijinirea studenților cu risc mare de abandon școlar timpuriu, inclusiv prin
elaboarera de „planuri individuale de studiu”și prin creșterea finanțării educației inițiale și continue a cadrelor didactice
preșcolare.

Provocări principale 2014-2020
Scăderea nivelului de competențe de bază, asociată cu scăderea gradului de echitate în școlile suedeze, sugerează un declin
al calității sistemului. Mai mult, tranziția de la școala la locul de muncă rămâne o provocare importantă. Recomandările
Specifice de Țară pentru Suedia în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 luarea de măsuri adecvate pentru a îmbunătăți competențele de bază;
 consolidarea eforturilor prin concentrarea asupra unor măsuri mai eficiente privind piața muncii și educația,
adresate tinerilor slab calificați și persoanelor provenite din familii de emigranți;
 facilitarea tranziției de la educație la piața muncii, inclusiv printr-o utilizare mai largă a uceniciei și a învățării la
locul de muncă.
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UNGARIA
1. Îmbunătățirea eficienței și eficacității resurselor
1a Investiția în educație
Finanțarea publică pentru educația superioară a fost redusă cu 29% în perioada 2008-2013, însă a crescut cu 10% în 2014.
Chiar și cu aceste evoluții pozitive, educația superioara rămâne sub-finanțată. Obiectivul principal ce trebuie atins în
următorii șapte ani, prin finanțarea primită de la Fondul Social European și Fondul European de Dezvoltare Regională, este
creșterea investiției în capitalul uman și ajutarea oamenilor, în special a tinerilor, de a se integra pe piața muncii. Fondurile
vor finanța inițiative (i) pentru îmbunătățirea calității sistemului de educație și formare profesională, în scopul unei mai bune
corelări dintre competențele dobândite prin EFP și cererea reală de competențe din piața muncii; (ii) pentru îmbunătățirea
calității învățământului profesional; (iii) pentru îmbunătățirea calității educației și îngrijirea preșcolarilor; (iv) proiecte care
ajuta oamenii în dificultate și pe cei din grupurile dezavantajate, să se integreze în sistemul educațional și în societate.

1b Formarea profesională și investiția în profesori
Datorită structurii de vârstă a cadrelor didactice, se așteaptă o cerere în creștere pentru profesori calificați în școlile primare
și universități. Conducătorii unităților de învățământ raportează o dimiunuare a numărului profesorilor calificați și/sau
nepotriviri ale competențelor profesorilor, în special pentru matematică și științe. Au fost realizate mai multe schimbări ale
structurii de pregătire inițială a profesorilor, iar în 2013 s-a introdus o nouă abordare cu privire la viitorii profesori, cu scopul
de a asigura calitatea predării și de a îmbunătăți competențele acestora, precum și a cunoștințelor specifice pentru anumite
materii.

2. Creșterea capacității de inserție profesională
2a Bazată pe locuri de muncă, ucenicie și formare profesională pentru adulți
Noua lege cu privire la învățământul profesional a intrat în vigoare în septembrie 2013. Cele mai importante schimbări
introduse au fost trecerea la un „model dual” pentru învățământul profesional secundar superior și reforma sistemului de
calificare, care a presupus reducerea numărului de calificări profesionale și introducerea unei noi structuri a calificărilor
parțiale și complementare, precum și simplificarea examenelor pentru obținerea calificărilor profesionale. Cea mai
importantă dezvoltare politică recentă care abordează învățarea pe tot parcursul vieții, o reprezintă implementarea noii legi
cu privire la formarea profesională a adulților.
2b Competențe transversale, relevanța aptitudinilor și mobilitatea învățării, noi modalități de învățare și noile tehnologii
Nivelul competențelor populației din Ungaria în tehnologia ICT este peste media UE, însă oamenii par mai puțini încrezători
decât media UE cu privire la competențele lor antreprenoriale. Proporția elevilor care învață una sau mai multe limbi străine
la nivelul ISCED 2, este cel mai scăzut din Europa.

3. Abordarea inegalităților
3a Îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor. Abordarea abandonului școlar timpuriu
Deși în ultima decadă, Ungaria a avut succes în reducerea numărului de persoane cu vârsta între 18-24 de ani care
abandonează studiile timpuriu, rata abandonului școlar timpuriu a început din nou să creasca în ultimii ani. Rata mare de
renunțare la studii reprezintă o problemă gravă în asa-numitele ‚”școli profesionale”. Este mai probabil ca elevii cu situații
dificile să se înscrie la școli profesionale, care nu le pot oferi sprijinul suplimentar necesar, conducând astfel la rate mari de
abandon. Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale, rata de renunțare în rândul elevilor care provin din familiile de
rromi este mai mare de șapte ori decât în cazul celorlalte familii.

Provocări principale 2014-2020
Ungaria a atins obiectivul național cu privire la învățământul superior, o îmbunătățire continuă fiind înregistrată în ultimii
zece ani. Totusi, sistemul de educație din Ungaria se confruntă cu provocări importante pe toate nivelurile de educație și
trebuie să îmbunătățească procesul de tranziție a elevilor/studenților de la educație la piața muncii. Recomandările Specifice
de Țară pentru Ungaria în 2014 privind educația și formarea, s-au focalizat pe următoarele aspecte:
 implementarea strategiei naționale pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu, prin focalizarea asupra
abandonurilor școlare în educația și formarea profesională;
 implementarea unei abordari sistematice pentru promovarea unei educații inclusive pentru grupurile defavorizate,
în special pentru familiile rroma;
 sprijinirea tranziției de la diferitele stadii de educație către piața muncii și monitorizarea strânsă a procesului de
implementare a reformei formării profesionale;
 implementarea unei reforme pentru educație superioară, care să conducă la rezultate mai bune în învățământul
superior, în special pentru studenții dezavantajați.
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4.4 Tabloul instrumentelor de inserție profesională

4.4.1 Ucenicia
Comisia Europeană, definește ucenicia ca find „Învățământ profesional și tehnic inițial
care combină și alternează structural formarea în cadrul unei întreprinderi (perioade de
experiență practică de lucru într-un loc de muncă) cu educația în școală (perioade de
educație teoretică/practică urmate într-o școală sau un centru de formare) și la încheierea
căruia se obțin certificate de educație și formare profesională inițială recunoscute la nivel
național”.
Ca instrument de inserție profesională, ucenicia urmăreşte obţinerea unei calificări,
pentru tinerii cu vârsta între 16 şi 25 de ani, nevoiţi să se adapteze la nevoile reale ale
angajatorilor, într-un context economic din ce în ce mai dificil, dar şi unor nevoi economice
şi patrimoniale prin care se păstrează şi se transmit anumite meserii tradiţionale.
Cadrul legislativ din România care guvernează această activitate
 Codul Muncii
 Legea nr. 279/2005*) - ucenicia la locul de muncă, republicată la 7 august 2013
 HG nr. 1212/06.12.2011 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin
 HG nr. 234/2006OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților,
actualizată
Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă, conform Art 2 din
Legea nr. 279/2005*) - ucenicia la locul de muncă, republicată la 7 august 2013:
 să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obține
o calificare în sistemul de formare profesională a adulților, care să permită
ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării;
 să permită angajatorilor să îsi asigure forța de muncă calificată, de calitate, în
funcție de cerințele proprii;
 să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani,
în concordanță cu aspirațiile profesionale si cu necesitățile pieței muncii;
 să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste
16 ani, pentru a soluționa problema piețelor de muncă segmentate;
 să contribuie la cresterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziunea
socială si împlinirea personală;
 să promoveze dialogul social si să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel
local.
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Chiar dacă cadrul de reglementare din România pare generos, rezultatele la nivel
național nu consacră ucenicia, nici pe departe, ca instrument redutabil pentru inserție
profesională. Numărul contractelor de ucenicie este redus, deoarece atât angajatorii, cât și
potențialii beneficiari ai programelor de ucenicii, consideră acest instrument nemotivant și
neatractiv.
Dacă ar fi să ne raportăm la unele modele de bune practici din UE cu privire la
rezultatele pozitive ale programelor de ucenicii, merită analizată experiența austriacă și
germană.
Experiența austriacă
O experiență de bună practică o reprezinta Austria, ca și particularitate a sistemului
educațional, prin legătura strânsă stabilită în această țară, între economie şi procesul de
instruire. De acest sistem de instruire adaptat practicii nu profită doar ucenicii, ci şi
absolvenţii şcolilor superioare de meserii, cei ai facultăţilor de profil şi ai universităţilor.
Cu câțiva ani în urmă, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale și Persoanelor
Vârstnice a derulat un program de schimb de experiență cu Ministerul Muncii din Austria,
program la care au participat și reprezentanți ai organizațiilor sindicale și patronale din
România.
Structura organizatorică a partenerilor sociali din Austria, ca și posibilitățile de
intervenție în ceea ce privește creșterea capacității de inserție a tinerilor pe piața muncii,
este diferită față de situația partenerilor sociali din România. Sistemul cameral din Austria,
crează condițiile unei colaborări permanente între angajatori și lucrători.
În Austria, în cadrul şcolilor de meserii, cât şi în şcolile înalte de formare profesională se
aplică sistemul dual de instruire – o combinaţie între teorie şi practică. Planurile de
învăţământ și etapele cheie ale instruirii sunt adaptate necesităţilor din economie. Astfel,
ucenicii sunt instruiţi în întreprinderi pentru diverse meserii sau efectuează aici perioade
de practică.
În cadrul unor proiecte comune derulate între şcoli şi agenţi economici, spre exemplu
proiectele de diplomă sau proiecte din unele firme cu orientare spre practică, se transpun
rezultatele din activitățile de cercetare şi dezvoltare.
Această combinaţie este considerată în întreaga Europă ca fiind exemplară şi
reprezintă un factor cheie pentru succesul economiei austriece. Investitorii străini
apreciază în mod deosebit abilităţile specifice meseriei şi cunoştinţele cu o bază solidă ale
angajaţilor austrieci.
Succesul acestui instrument de inserție este conferit de faptul că ucenicii sunt instruiţi în
companii, indiferent de marime, în diverse meserii/calificări profesionale sau efectuează la
agentul economic perioade de practică. Elevul este cel care caută agentul economic la
care dorește să se instruiască şi trebuie să convingă compania să încheie un contract cu
acesta. Pe toată perioada instruirii, elevul este în acelaşi timp şi angajat al
firmei/întreprinderii la care îşi desfăşoară pregătirea practică.
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Un aspect important, este interdisciplinaritatea. Aceasta este asigurată prin corelarea
programelor şcolare la disciplinele de cultură generală, cu cele de la cultura de
specialitate. Abordarea interdisciplinară a procesului de instruire permite elevilor o vedere
de ansamblu asupra a ceea ce învaţă, facilitând înţelegerea şi aplicarea noţiunilor
studiate.
Programele şcolare sunt realizate în colaborare cu agenţii economici şi reflectă nevoile
de pregătire a forţei de muncă din perspectiva acestora. De asemenea, există
obligativitatea revizuirii periodice a acestor programe în funcţie de noutăţile din domeniul
tehnologic. Conţinuturile sunt stabilite de fiecare land, profesorul având posibilitatea
aprofundării acestora. Toate activităţile didactice sunt centrate pe competenţe. elevii
beneficiază de manuale şcolare puse la dispoziţie de către şcoală.
Experienta germană
În Germania, o mare parte a tinerilor care termină şcoala generală sunt pregătiţi prin
sistemul dual pentru o ocupaţie recunoscută la nivel naţional. În sistemul dual din
Germania există programme de formare profesională pentru 356 de ocupaţii, aptitudinile
practice şi cunoştinţele teoretice fiind strict definite prin intermediul standardelor
ocupationale naţionale. Complementaritea dualismului este condiționată inițial de
posibilitatea încheierii în primul rând a unui contract de ucenicie cu un întreprinzator și
apoi elevii se înscriu la o școală profesională pentru a urma cursurile teoretice. Prin
urmare, asigurarea pregătirii practice condiționează pregătirea teoretică. Dacă
întreprinzătorul care a preluat ucenici pentru pregătirea practică nu poate asigura
parcurgerea tuturor temelor prevăzute de programa şcolară, elevul completează
pregătirea practică la un centru de formare profesională. Durata pregătirii profesionale
variază între 3-3,5 ani din care aproximativ 1/4 reprezintă pregătire teoretică şi ¾ pregătire
practică.
Experienta națională
Am prezentat aspectele ce privesc experiența celor două țări pentru a putea facilita
evaluarea situației din România.
Originile uceniciei în spațiul național se pierd în negurile istoriei, primele atestări privind
această practică corespund perioadei evului mediu. Breslele profesionale, au promovat
uceniciile mai ales în zona târgurilor comerciale. Meseriile în care se pregăteau ucenicii
variau în functie de necesitățile comunitare, de dezvoltarea economică zonală și de tipul
de comerț practicat.
După al 2-lea Război Mondial, în perioada democrației populare sau mai bine zis
comunistă, formarea duală în România cunoaște progrese semnificative. Disociindu-ne de
docrinele politice ale perioadei, ar fi incorect însă, să nu fie apreciate sistemele de
cooptare în formarea profesională a tinerilor, care au funcționat cu rezultate bune în acea
perioadă. Școlile tehnice, școlile profesionale, învățământul seral, au creat oportunități
pentru un larg segment al populatiei de a urma o formă de învățământ bazat pe educația
la locul de muncă și pe transferul de competențe.
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Unele dintre activitățile realizate în cadrul Proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat
transnațional pentru o piață a muncii inclusivă pentru tineri” au fost focalizate pe
identificarea motivelor pentru care programele de ucenicii nu sunt atractive în România.
O primă informație a fost furnizată de partenerii patronali din proiect: „actuala lege a
uceniciei nu măreşte interesul companiilor pentru formarea profesională a tinerilor,
deoarece modelul propus nu acoperă cheltuielile de calificare ale ucenicului.
Cheltuielile cu salariul ucenicului sunt de aproximativ 895 lei/lună (cu toate taxele), la
care se adaugă cheltuielile cu tutorele, echipamentele de protecție, alte cheltuieli directe și
indirecte care însumează aproximativ 560 lei/luna, în condițiile în care subvenția primită
este de 300 lei/ucenic. Diferența mare dintre subvenția acordată angajatorilor și cheltuielile
reale pentru derularea programelor de ucenicii, conduc la situația în care firmele vor fi
interesate să acceseze acest program pentru angajații proprii care nu au calificare sau au
calificare necorespunzatoare domeniului în care lucrează, fară a angaja tineri din rândul
șomerilor sau a absolvenților de diferite forme de învățământ, care nu au o calificare
corespunzătoare cerințelor din piața muncii.”
La nivel național nu s-au realizat dezbateri publice suficiente pentru informarea
actorilor relevanți, precum și a tinerilor care sunt potențialii beneficiari ai schemelor de
sprijin pentru ucenicii, cuprinse în Schema Pilot pentru implementarea Garanției pentru
Tineret și fondurile suplimentare asigurate din fondurile europene.
Această nevoie de comunicare și informare cu privire la oportunitățile financiare pe
care le au la îndemână angajatorii și tinerii, a fost reflectată în activitățile proiectului prin
includerea în cadrul seminariilor tematice a unor module privind instrumentele și
mecanismele de inserție profesională.
În cadrul seminariilor/dezbaterilor s-a urmărit identificarea factorului determinant pentru
a schimba atât atitudinea cât și rezultatele implementării acestui instrument de inserție
profesională.
S-a plecat de la obiectivul comun al celor trei părți relevante (autorități publice/mediul
de afaceri/forța de muncă) pe care noi l-am numit „interes”.
Dacă la nivel public, interesul nu poate fi pus la îndoială și anume, acela de a se
asigura un cadru eficient și eficace de inserție profesională prin instrumentul uceniciei,
având ca rezultate cuantificabile, scăderea ratei șomajului, respectiv creșterea ratei
ocupării tinerilor, s-a constatat că „interesul” nu mai are aceleași valențe când se
raportează la angajatori și la tineri.
La nivelul angajatorilor, opinia inițială a fost deja exprimată, rezultatele obținute până
acum reprezentând doar niște „mici oaze într-un imens deșert”. Ce se intamplă însă la
nivelul tinerilor ?
Să presupunem că România ar proba capacități crescute privind oferta de formare în
zona uceniciei. Care ar fi gradul de atractivitate demonstrat de tineri ? Concluziile inițiale
au invederat lipsa interesului unui tânar față de acest tip de intervenție, generat de
următorii factori:
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 tinerii consideră prea lung procesul de formare profesională până la obținerea unei
certificări a competențelor;
 tinerii au așteptări și nevoi mult mai mari, în ceea ce privește beneficiile financiare;
 o parte a tinerilor nu au asumată cultura responsabilității sociale, a muncii efective;
 spațiul rural constituie un areal major al abandonului scolar și al lipsei
infrastructurilor economice, un spațiu în care mulți tineri sunt în risc să devină
NEETs.
Angajatorii, tinerii dar și reprezentanții sindicali au considerat oportună suplimentarea
resurselor financiare destinate programelor de ucenicii, cu fonduri naționale și/sau
europene, atât pentru a stimula interesul angajatorilor de a se implica în ucenicii, dar mai
ales pentru a atrage tinerii în aceste programe de formare.
Confederația Sindicală Națională Meridian (partener în proiectul Pro Juvenes), a
transmis comunicate de presă în toate Regiunile de Dezvoltare ale României, pentru a
anticipa și a informa publicul interesat cu privire la fondurile suplimentare care vor fi
destinate tinerilor și programelor de ucenicii.
“Prin programul „Garanția pentru tineri” urmează să se acorde suplimente și din fonduri
europene în baza unor proceduri la care se lucrează în această perioadă. Ucenicia
presupune contract de muncă, iar tânărul şomer este plătit să înveţe meseria. Pe întreaga
perioadă de ucenicie se acordă angajatorului suma de 300 de lei, iar o dată cu obţinerea
fondurilor europene prin programul „Garanţia pentru tineri”, încă 250 de euro lunar. În
funcție de nivelul de calificare, această sumă poate fi acordată pentru o perioadă cuprinsă
între 1 și 3 ani.”
Pentru reprezentanții organizațiilor sindicale care au participat la seminarii și la activitățile
din proiect, mesajul a fost următorul:
“Ucenicia, stagiatura, voluntariatul, trebuie să se regăsească în capitole distincte ale
contractelor colective de muncă pe care organizațiile sindicale le negociază. Prin
participarea reprezentanților sindicali la şedințele organismelor de dialog social, la
negocierea contractelor colective de muncă, la dezbaterile din organismele colective de
conducere ale diverselor societăţi comerciale sau din administraţia publică locală şi
centrală, sindicatele pot veni cu măsuri concrete pentru a determina angajatorii să
folosească toate facilităţile legale pentru angajarea tinerilor”.
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4.4.2 Stagiatura
Conceptul de stagiatură a disparut din peisajul romanesc după 1990 ca expresie a
dorințelor formulate de tinerii absolvenți, generată evident de faimoasele repartiții care
aveau ca suport o politică de ocupare ce nu mai putea fi acceptată.
Dând la o parte însă impunerea dată de repartițiile republicane, instrumentul de inserție
avea utilitatea sa practică, întrucât pe parcursul a doi sau trei ani, cât dura stagiatura,
absolvenții invățământului superior parcurgeau etape succesive de formare continuă
adaptată la nevoile întreprinderilor sau instituțiilor în cadrul cărora activau.
Abia în 2011, odată cu modificările aduse Codului Muncii, stagiatura prinde din nou
contur ca instrument de inserție și formare profesională, iar prin Legea nr. 335/2013 şi
ulterior prin Hotărârea Guvernului 473/2014 privind normele de aplicare a legii, a fost creat
cadrul legislativ privind efectuarea perioadei de stagiu.
Astăzi, stagiatura absolvenţilor de facultate, atât de mult cerută de patronate şi sindicate
este o realitate economică, iar agenţii economici trebuie să folosească acest instrument
special.
Stagiul reprezintă o perioadă determinată de timp, expres prevăzută în contractul de
stagiu încheiat între angajator şi stagiar (absolvent al unei instituţii de învăţământ
superior), ca anexă la contractul individual de muncă şi are ca principal scop
perfecţionarea pregătirii profesionale.
Deoarece reglementarea iniţială cu privire la stagiu era foarte ambiguă, a fost necesară
adoptarea unui act normativ care să stabilească condiţiile concrete în care perioada de
stagiu putea să opereze. Perioada de stagiu o reprezintă primele 6 luni, după debutul în
profesie, cu excepţia anumitor categorii profesionale cum ar fi judecătorii, procurorii, notarii
avocaţii, experţii contabili, funcţionarii publici etc., profesii la care perioada de stagiu este
prevăzută prin legi speciale. La finalul perioadei are loc o evaluare a stagiarului de către o
comisie de evaluare numită de angajator. În funcţie de notele obţinute la evaluare,
stagiarul va primi un calificativ corespunzător respectiv necorespunzător, angajatorul
eliberând un certificat, respectiv o adeverinţă cu viza ITM.
Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile legii primesc lunar, la cerere,
pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al
asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de
Legea nr. 76/2002. Astfel, la această dată subvenţia este de 750 de lei de persoană şi se
acordă pe toată perioada derulării contractului de stagiu.Suma lunară prevazută de lege
se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.
Angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană. De asemenea, în
situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează
şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post
de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege. “Perioada de
stagiu, reprezintă o oportunitate pentru angajatori, în condiţiile în care pot beneficia de o
subvenţie acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar şi o modalitate de selecţie a
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unor viitori salariaţi, respectiv descoperirea calităţilor profesionale şi modelarea
proaspeţilor absolvenţi după cerinţele postului şi perspectiva economică a angajatorului.
Pentru absolvenţi, perioada de stagiu reprezintă o oportunitate şi un start în cariera
profesională, în condiţiile în care marea majoritate a angajatorilor la angajare solicită un
minim de experienţă profesională.
Interesul față de acest instrument de inserție profesională poate crește odată cu
suplimentarea subvenției oferite prin fondurile europene. De exemplu, prin Programul
„Garanția pentru Tineret”, urmează să se acorde în plus 300 de euro lunar pentru fiecare
stagiar.”
4.4.3 Voluntariatul11
Legea privind reglementarea activității de voluntariat din România (Legea nr.78 din
2014) definește această activitate în Art.3, paragraful a): „Voluntariatul reprezintă
participarea voluntarului, persoană fizică, la activități de interes public desfășurate în
folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept
public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup.”
Un aspect pozitiv pentru creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor îl
reprezintă faptul că prin art. 10 alin (2) din Legea 78/2014 „voluntariatul se va considera
experiență profesională și/sau de specialitate în funcție de tipul activității, doar dacă este
realizat în domeniul studiilor absolvite.” Această prevedere se încadreaza în strategia de
aliniere la legislația europeană, Directiva 89/48/CEE cu privire la recunoașterea diplomelor
definind experiența profesională ca având legatură cu practicarea legală și actuală a
profesiei alese (art. 1, litera e).
În România, voluntariatul a început să se dezvolte după 1990, când organizațiile
internaționale au început să plaseze voluntari străini în țară sau să-și stabileasca filiale în
România, aducând totodată cu ele experiența de lucru cu voluntarii și coordonarea lor. În
1997 au apărut primele centre de voluntariat, care de atunci s-au dezvoltat continuu
implicând din ce în ce mai mult tinerii în activitățile de voluntariat.
Conform Barometrului de Opinie publică Tineret 2012, doar 5% dintre tinerii români s-au
implicat în acţiuni civice organizate de ONG-uri sau activităţi de voluntariat (13%). Întrebaţi
dacă ar fi dispuşi să participe ca voluntari majoritatea dintre tinerii chestionaţi au dat un
răspuns negativ (53%), iar 16% nu au fost hotărâţi dacă ar fi dispuşi să facă acest lucru.
De asemenea, din rezultatele aceluiaşi studiu, a rezultat că în scopul încurajării participării
tinerilor la activități de voluntariat, principalele acțiuni care ar trebui întreprinse sunt:
informarea acestora privind posibilitățile de participare – 47%, acordarea de recompense
(cursuri, excursii etc.) – 42%, promovarea beneficiilor activității de voluntariat – 38%,
sensibilizarea tinerilor la problemele comunității – 22% și recunoașterea activității de
voluntariat drept vechime în muncă – 15%.

11

Subcapitol realizat parțial pe baza informațiilor disponibile pe pagina web: www.voluntareuropean.ro
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Principalii actori ai mișcării de voluntariat din România sunt:
 voluntarii;
 ONG-urile și instituțiile publice care implică voluntari;
 centrele de voluntariat care intermediază, acolo unde ele există, legătura dintre
voluntari și nevoia de voluntari a organizațiilor;
 companiile sau instituțiile care susțin sau inițiază proiecte de voluntariat pentru
angajații lor;
La nivel mondial, milioane de oameni se implică în acțiuni și programe de voluntariat, iar
de la an la an, cultura voluntariatului se dezvoltă și mai puternic. Declararea de către
Organizația Națiunilor Unite a anului 2001, ca fiind Anul Internațional al Voluntariatului a
determinat o reconsiderare a utilității și contribuției activităților de voluntariat. După 10 ani,
prin Decizia Consiliului Uniunii Europene Nr. 15658/09 din 24 noiembrie 2009, anul 2011 a
fost declarat Anul European al Activităților de Voluntariat.
Argumentele care au stat la baza acestei decizii:
 Încurajarea cetățeniei active constituie un element cheie pentru consolidarea
coeziunii și pentru dezvoltarea democraţiei;
 Voluntariatul reprezintă una dintre componentele esenţiale ale cetăţeniei active şi
democraţiei, care concretizează valori europene precum solidaritatea şi
nediscriminarea şi care contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a
societăţilor europene;
 Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează
dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la solidaritate;
 Activităţile de voluntariat sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi
şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările
umane, sociale, intergeneraţionale şi de mediu.
Scopul general al Anului European al Activităților de Voluntariat a fost acela de a
încuraja şi sprijini eforturile depuse de Comisia Europeană, de Statele Membre, de
autorităţile locale şi regionale, pentru a crea la nivelul societăţii civile condiţii favorabile
voluntariatului și pentru a spori vizibilitatea activităţilor de voluntariat în UE.
Măsurile propuse pentru atragerea de noi voluntari:
 simplificarea procesului prin care tinerii (și nu numai) se pot oferi voluntari;
 recompensarea eforturilor, de exemplu, prin recunoaşterea
dobândite pe durata participării la activităţi de voluntariat;

competenţelor

 ameliorarea calității serviciilor de voluntariat, prin cursuri de formare şi corelarea
abilităţilor voluntarilor cu posturile disponibile;
 sensibilizarea publicului cu privire la importanţa voluntariatului.
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La nivel European, prin programul “Tineretul în acțiune” al Comisiei Europene, s-a
constituit Serviciul European pentru Voluntariat (SEV), care sprijină activitățile de
voluntariat transnațional al tinerilor. SEV permite tinerilor cu vârste cuprinse între 18 si 30
de ani să desfășoare stagii de voluntariat pentru perioade de la câteva săptamani, până la
12 luni, în organizații dintr-o altă țară decât țara lor de reședință, de regula țări UE, dar și
alte țări non-UE partenere în acest program.
SEV este în primul rând un serviciu de învățare adresat tinerilor europeni, care le
asigură acestora un cadru pentru dezvoltare personală și educație, dar și pentru transferul
de competențe, prin intermediul unor experiențe informale. Stagiile SEV se derulează
întotdeauna pe baza unui proiect scris și implementat, fie de organizația gazdă, fie de
organizația expeditoare, finanțat de agenția naționala din țările respective.
Proiectul SEV include cel puțin trei actori principali:
 voluntarul – tânarul care va derula stagiul de voluntariat într-o organizație dintr-o
țară UE sau parteneră în program, diferită de țara sa de reședință;
 organizația expeditoare – o organizație acreditată pentru acest rol, din țara de
reședință a tânărului, care se ocupă de trimiterea lui și care asigură comunicarea cu
organizația gazdă, susținând voluntarul în toate procedurile premergătoare plecării
sale, dar și pe parcursul sau după încheierea stagiului de voluntariat;
 organizația gazdă – organizația (organizație non-profit sau instituție) care derulează
proiectul SEV în cadrul căruia voluntarul își va derula activitatea pe perioada
stagiului de voluntariat SEV.
Pot lua parte la un stagiu SEV tineri cu vârsta între 18 și 30 de ani, rezidenți legali întrun Stat Membru al UE sau într-o țară parteneră, indiferent de mediul de proveniență al
acestora, respectându-se criteriul non-discriminarii. Pot exista si excepții de la limita
inferioară de vârstă în cazul tinerilor cu oportunități reduse, inclusiv tinerii cu dizabilitati,
care pot participa în proiecte SEV începând cu vârsta de 16 ani.
Proiectele SEV pot avea o diversitate de teme, precum: cultura și arta, minorități,
dezvoltare rurală sau urbană, protecția mediului și a animalelor, media și comunicare,
întărirea sectorului asociativ, etc.
Consultările realizate de organizaţiile non-guvernamentale au evidiențiat principalele
provocări cu care se confruntă activitățile de voluntariat:
 numărul scăzut al tinerilor care participă la acţiuni de voluntariat;
 lipsa unei informări corespunzătoare cu privire la voluntariat;
 număr mic de organizaţii non-guvernamentale şi insuficienţa ofertei de activităţi
propuse tinerilor care să-i ajute să se dezvolte, personal şi profesional, în special în
mediul rural;
 nerecunoaşterea voluntariatului de către instituţiile publice;
 clarificarea definiţiei voluntariatului şi armonizarea coerentă a legislaţiei naţionale cu
cea existentă la nivel european;
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5. MECANISME POLITICE, ADMINISTRATIV - INSTITUȚIONALE ȘI DE
PARTENERIAT SOCIAL CARE FACILITEAZĂ IMPLEMENTAREA
POLITICILOR DE INSERȚIE A TINERILOR PE PIAȚA MUNCII
5.1 Baza legală și instituțională la nivel european privind educația și formarea
profesională a tinerilor

Educația și formarea sunt recunoscute ca vectori esențiali ai strategiei UE de creștere
economică și de creare a noi locuri de muncă, precum și în ceea ce privește promovarea
echității și a incluziunii sociale.
Carta drepturilor fundamentale a UE, prevede că „orice persoană are dreptul la
educație, precum și la accesul la formare profesională și formare continuă” (articolul 14),
precum și că „orice persoană are dreptul la muncă și dreptul de a exercita o ocupație
aleasă sau acceptată în mod liber” (articolul 15).
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene precizează că “în definirea și punerea în
aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea trebuie să țină seama de cerințele privind
promovarea unui nivel ridicat de educație și de formare profesională. Astfel, obiectivele
strategice pe termen lung ale UE în domeniul educației și formării profesionale sunt:
 realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității;
 îmbunătățirea calității și a eficienței educației și formării;
 promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active;
 consolidarea creativității și inovației, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nivelurile
de educație și de formare profesională.”

Pentru punerea în practică a principiilor și obligațiilor asumate de Statele Membre prin
Tratatul privind funcționarea UE sau prin Carta drepturilor fundamentale a UE, au fost
create instituții europene care să coordoneze la nivel european, politicile și programele
privind educația și formarea profesională. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării
Profesionale, Fundația Europeană pentru Formare sau EuropeAid, reprezintă baza
instituțională care contribuie printr-o abordare tripartită (guverne, sindicate, patronate), la
modernizarea sistemelor EFF și adaptarea rezultatelor acestora la nevoile actuale și
viitoare ale pieței muncii.

53

Grafic:
Joao SANTOS, Director Adjunct de Unitate, Directoratul General pentru Educație și Cultură,
Unitatea B2, Pregătire profesională și educația adulților; Erasmus

Comunicatul de la Bruges12 subliniază importanța sistemelor de educație și formare
profesionala de calitate pentru ca Europa să-și mențină poziția de cel mai puternic
exportator de produse industriale din lume, atrăgând atenția că modelarea competitivă a
sistemelor de educația și formarea profesională este o responsabilitate comună a
guvernelor naționale, a partenerilor sociali, a operatorilor EFP, profesori, formatori și
cursanți, etc .
Statele Membre au stabilit de comun acord că prioritățile strategice pentru consolidarea
EFP vor presupune o implicare mai mare a parților interesate, o comunicare largă și
coerentă, o administrare și utilizarea coordonată a instrumentelor europene.

12

Comunicatul de la Bruges cu privire la dezvoltarea Cooperării Europene în domeniul Educației și Formării
profesionale, Partenerii Sociali și Comisia Europeană, la întâlnirea din Bruges la 7 decembrie 2010, pentru a
revizui abordarea și prioritățile strategice ale procesului de la Copenhaga pentru 2011-2020, decembrie
2010.
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5.2 Cadrul Strategic Educație și Formare 2020 (EF 2020)
Obiectivele, instrumentele și procedurile pentru cooperarea la nivelul UE sunt
prezentate pe scurt în Cadrul Strategic cunoscut sub numele de Educație și Formare (EF)
2020. Acest cadru este valabil până în 2020 și mai cuprinde „procesul Copenhaga” privind
cooperarea în domeniul învățământului profesional și al formării profesionale. În cadrul EF
2020, sunt identificate sectoarele prioritare pentru a planifica activitățile pe cicluri de lucru
de trei ani.
La 22 iunie 2015, miniștrii responsabili cu educația și formarea profesională s-au
întâlnit la Riga pentru a reafirma angajamentul politic și eforturile de creștere a calității
EFP în contextul procesului Copenhaga.
Prin EF 2020 s-au stabilit unele obiective comune ale Statelor Membre până în
2020:
 Învățarea și mobilitatea pe tot parcursul vieții, trebuie să devină realitate;
 Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării profesionale;
 Promovarea investițiilor, a coeziunii sociale și a cetățeniei active;
 Dezvoltarea creativității și inovației inclusiv a antreprenoriatului, pentru fiecare nivel
de educație și formare profesională;

EF 2020 stabilește următoarele ținte specifice pentru Uniunea Europeană :
 cel puțin 95% din copiii cu vârste cuprinse între 4 ani și vârsta obligatorie pentru
începerea educației primare trebuie să participe la educația preșcolară;
 trebuie să nu existe un procent mai mare de 15% dintre tinerii de 15 ani care să nu
dețină abilități suficiente de lectură, matematică și științe;
 procentul de persoane care abandonează timpuriu educația și formarea ar trebui să
fie mai mic de 10%;
 cel puțin 40% dintre persoanele cu vârste între 30 și 34 de ani trebuie să fi absolvit
o formă de educație terțiară;
 cel puțin 15% dintre adulți (grupa de vârstă 25-64) să participe la programe de
învățare pe tot parcursul vieții;
 cel puțin 20% dintre absolvenții cu studii superioare și 6% dintre persoanele cu
vârsta între 18 și 34 de ani cu studii profesionale au participat la un program de
studiu sau formare în străinătate;
 proporția absolvenților cu studii medii sau superioare cu vârsta între 20 și 34 de ani
care au terminat studiile în urmă cu 1-3 ani și au un loc de muncă să fie de cel puțin
82%.
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5.3 Grupul de lucru ET 2020 pentru educație și formare profesională organizat la
nivelul Directoratului General pentru Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune
din CE
Grupul de lucru ET 2020 pentru educație și formare profesională VET este unul dintre
cele șase grupuri de lucru tematice stabilite la nivel european pentru a asigura
implementarea cu succes a Strategiei ET 2020 și este parte a Metodei Deschise de
Coordonare. Mandatul său a fost convenit de Grupul la nivel înalt pentru educație și
formare. Acesta răspunde obiectivelor Strategiei Europa 2020, ET 2020, precum și liniilor
directoare stabilite în Comunicatul de la Bruge, în special apelul către guverne, partenerii
sociali și furnizorii de educație și formare profesională, să ia măsurile necesare pentru
maximizarea învățării bazată pe muncă, inclusiv a uceniciilor și pentru a orienta mai bine și
mai eficient politicile conexe.
Acest grup de lucru se focalizează asupra următoarelor aspecte:
1. Sprijinul pentru companiile, în special IMM-urile, care oferă programe de ucenicii;
2. O imagine pozitivă pentru ucenicii și o orientare în carieră îmbunătățită;
3. Guvernanța la nivel național, cadrul de reglementare și implicarea partenerilor
sociali;
4. Asigurarea calității învățării bazate pe muncă.

5.4 Dialogul social și civic
Partenerii sociali organizați la nivel european și național reprezintă organizații
reprezentative care pot să coopereze în următoarele domenii :
 Crearea unei rețele europene a furnizorilor de educație și formare profesională
(EFP) ;
 Fondul Junker pentru Investiții13;
 Permeabilitatea între formarea profesională și educația superioară;
 Instrumentele europene pentru transparență (ECVET, EQAVET, etc);
 Îmbunătățirea comunicării dintre furnizorii de formare profesională și piața muncii;
 Educația și formarea profesională și incluziunea socială ;
 Cooperarea cu CEDEFOP și Fundația Europeană pentru Formare.

13

Fondul European pentru Investiții Strategice este conceput ca un mecanism de levier pentru mobilizarea
a 240 de miliarde de euro pentru investiții și 75 de miliarde de euro pentru companii cu până la 3.000 de
angajați, în special IMM-uri.
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La data de 5 martie 2015, dl. Junker, Președintele Comisiei Europene, dl.
Dombrovskis, Vice-președintele CE, Comisarii Thyssen, Moscovici și Navracsics, au
participat la o Conferință la nivel înalt cu tema: “Un nou început pentru dialogul social”.
La eveniment au mai avut intervenții dl. Schulz, Președintele Parlamentului European și
reprezentantul Președenției Letone, dl. Uldis Augulis.
Conferința a strâns peste 400 de participanți, majoritatea reprezentanți ai partenerilor
sociali naționali și europeni din diverse sectoare de activitate, reprezentanți ai unor
instituții, organisme și agenții europene și din Statele Membre, reprezentanți ai unor
organizații internaționale și grupuri de reflecție.
Participanții la conferință au subliniat faptul că dialogul social la nivel european și
național a performat sub potențialul pe care îl are, mai ales din perspectiva provocărilor
induse de criza economică și socială. Din acest motiv, o relansare a dialogului social este
necesară pentru că este o condiție pentru funcționarea Economiei Sociale de Piață și
pentru ieșirea din criză.
Conferința va fi urmată de implementarea concretă a unor măsuri pentru:
1. Creșterea implicării partenerilor sociali în Semestrul European14, cu un accent
deosebit pe contribuția acestora la punerea în aplicare a priorităților evidențiate în
Analiza Anuală a Creșterii 2015, și anume: investiții, reforme structurale și
responsabilitate fiscală.
2. Îmbunătățirea contribuției dialogului social la elaborarea politicilor UE, precum și a
legislației UE, în conformitate cu agenda pentru o mai bună reglementare. Aceasta
va include contribuții ale partenerilor sociali la formularea priorităților în domeniul
ocupării forței de muncă și a afacerilor sociale, care fac parte din programul de
lucru al Comisiei, în special inițiativele privind capacitatea de inserție profesională și
combaterea șomajului de lungă durată și pachetul mobilitatea forței de muncă. În
plus, partenerii sociali au exprimat interesul de a contribui la alte domenii de
politică, cum ar fi migrația, dezvoltarea competențelor, Uniunea Energetică, piața
unică digitală, comerț și transport.
Nu se va inființa nicio structură nouă, dar se vor utiliza mai bine cele existente, cum ar
fi Summitul Social Tripartit, dialogul macroeconomic, precum și comitetul pentru dialogul
social și cele 43 de comitete sectoriale de dialog social.

14

Semestrul european reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor economice și bugetare în cadrul UE.
Acesta este parte componentă a cadrului de guvernanță economică al Uniunii Europene.
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5.5 Alianța Europeană pentru Ucenicii

Alianța Europeană pentru Ucenicii a fost lansată oficial la data de 2 iulie 2013 de către
comisarii Androulla Vassiliou (educație, cultură, multilingvism și tineret) și László Andor
(ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune) în cadrul concursului WorldSkills
2013 din Leipzig, Germania.
Alianța Europeană pentru Ucenicii (coordonată de Comisia Europeană prin Direcția
Generală pentru Educație și Cultură si Direcția Generală pentru Ocuparea Forței de
Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune), își propune să aducă împreună autoritățile publice,
întreprinderile, partenerii sociali, furnizorii de educației și formare profesională,
reprezentanți ai tinerilor și altor actori cheie, pentru a promova programele și inițiativele
europene pentru ucenicie. Deși este gestionat de Comisia Europeană, succesul inițativei
constă în angajamentul partenerilor săi, în special prin rețeaua de ambasadori și
parteneriate ale părtilor interesate.
Alianța va contribui la combaterea șomajului în rândul tinerilor prin îmbunătățirea
calității și ofertei de ucenicii pe întreg teritoriul UE prin intermediul unui parteneriat amplu
între actorii pieței muncii și furnizorii de educație și formare profesională.
Alianța urmărește, de asemenea, să schimbe atitudinile cu privire la ucenicii. Alianța va
identifica, în special, programele de ucenicie din UE care au cel mai mare succes și va
aplica soluții adecvate în fiecare Stat Membru.

Prin semnarea declarației comune, reprezentanții europeni ai sindicatelor și ai
angajatorilor și-au luat angajamentul să își concentreze eforturile în următoarele șase luni
astfel:
 să crească gradul de conștientizare cu privire la beneficiile uceniciilor în rândul
angajatorilor și al tinerilor;
 să răspândească experiența și bunele practici în propriile organizații;
 să-și motiveze și să-și consilieze organizațiile membre privind dezvoltarea unor
programme de ucenicie de calitate adaptate competențelor necesare pe piața forței
de muncă.
De asemenea, aceștia își vor încuraja membrii:
 să coopereze cu școlile și serviciile de ocupare a forței de muncă;
 să încurajeze formarea de mentori în cadrul companiilor și îndrumarea profesională
a ucenicilor;
 să mărească oferta și calitatea programelor de ucenicii.
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Comisia Europeană s-a angajat:
 să promoveze învățarea reciprocă și evaluarea inter pares în vederea sprijinirii
reformării politicilor în Statele Membre, în special în statele care au primit
recomandări specifice în domeniul Educației și Formării Profesionale (EFP);
 să asigure utilizarea cât mai eficientă a fondurilor UE pentru a contribui la atingerea
obiectivelor Alianței (sprijin acordat dezvoltării la nivelul sistemelor de educațiie și
formare profesională, conținutului educațional și mobilității ucenicilor și
personalului);
 să analizeze includerea uceniciilor în rețeaua EURES, în strânsă cooperare cu
părțile interesate relevante;
 să invite Eurochambres și alte părți interesate relevante să dezvolte măsuri care să
contribuie la rezultatele concrete ale Alianței.

5.6 Cadrul European al Calificarilor (EQF)

EQF este un instrument de referință pentru a corela sistemele naționale de calificări din
diferite țări la un cadru de referință european comun. Persoanele fizice, furnizorii de
formare și angajatorii vor putea folosi EQF pentru a înțelege mai bine și să compare
nivelul calificărilor și experiențele de lucru, indiferent unde sunt dobândite acestea (în
context formal de pregătire sau în context informal).
Nucleul EQF se referă la opt niveluri de referință, care descriu ceea ce cunoaște prin
învățare, cât se înțelege și ce este capabil să facă o persoană la sfârșitul unui proces de
învățare (rezultatele invatarii). EQF se aplica tuturor tipurilor de învățare, de la scoală la
universitate și pregătire profesională continuă, cât și experiențele non-formale și informale
obținute.
Educația și formarea profesională continuă
Definiție: educație sau formare profesională după educația și formarea inițială sau
după intrarea în viața profesională, cu scopul de a ajuta persoanele fizice:
 să-și îmbunătățească sau să-și actualizarea cunoștințele și/sau competențele;
 să dobândească noi competențe pentru o schimbare în carieră sau reconversie
profesională;
 să continue dezvoltarea lor personală sau profesională.
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Educația și formarea profesională informală
Definiție: procesul de învățare informală presupune observație, studiu și analiza
erorilor pentru a perfecționa pregătirea profesională în plan tehnic și manual, dar și
pentru îmbunătățirea abilităților culturale, lingvistice și de comportament.
Factori cheie implicați în învățarea informală:
 Experiența la locul de muncă;
 Socializarea și relaționarea la locul de muncă și în societate în general;
 Frecventarea muzeelor, bibliotecilor sau a cybercafes, etc;
 Rolul colegilor care acționează ca mentori/traineri la locul de muncă;
 Consultarea manualelor de utilizare;
 Activitățile casnice, de voluntariat, culturale, etc;
 Călătoriile și interacțiunea cu alte persoane cu experiență diversă.

5.7 Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională

Prin intermediul ECVET este posibil să se transfere rezultatele învățării individuale
dintr-un sistem (cale) de învățare la altul. Aceasta cale de învățare poate fi una formală, ca
parte a unui titlu oficial de calificare, dar poate fi, de asemenea, o cale nonformală/informală. ECVET sprijină recunoașterea căilor de învățare pe tot parcursul vieții,
atât în timp, cât și în raport cu alte țări și contexte diferite de obținere a calificărilor.
ECVET oferă oamenilor un control mai mare asupra experiențele lor individuale de
învățare și-i încurajează să valorifice oportunitățile din diferite țări, chiar dacă condițiile de
lucru și de obținere a unor calificări sunt diferite.
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5.8 Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în educație și
formare profesională

Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calității este un nou instrument menit
să sprijine autoritățile Statelor Membre să promoveze și să monitorizeze îmbunătățirea
sistemelor lor de educație și formare profesională (EFP).
Metodologia propusa de cadrul de referință se bazeaza pe:
 un ciclu care constă din patru faze (planificare, punere în aplicare, evaluare și
revizuire) descrise pentru furnizorii/sistemele EFP;
 criterii de calitate și descriptori reprezentativi pentru fiecare fază a ciclului;
 indicatori comuni pentru evaluarea obiectivelor, metodelor, procedurilor și
rezultatelor formării – unii indicatori trebuie să se bazeze pe date statistice, iar alții
sunt de ordin calitativ.
Mecanismele de asigurare a calității pot fi folosite ca o abordare sistematică pentru
modernizarea sistemelor educaționale, în special prin îmbunătățirea eficacității formării.
Prin urmare, acestea ar trebui să stea la baza fiecărei inițiative politice în domeniul EFP.
Statele Membre sunt invitate să dezvolte și să utilizeze acest instrument în mod
voluntar. Principalii utilizatori ai cadrului de referință vor fi autoritățile naționale și regionale,
precum și organismele publice și private responsabile cu asigurarea și îmbunătățirea
calității EFP.

5.9 Parteneriatele strategice pentru educație și formare profesională
Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şi formării profesionale sprijină
şi dezvoltă, transferă și/sau pun în aplicare practici inovatoare, precum și inițiative comune
de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimbului de
experiență la nivel european.
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6. ASISTENȚA UNIUNII EUROPENE PENTRU IMPLEMENTAREA
POLITICILOR CARE PRIVESC EDUCAȚIA ȘI FORMAREA
PROFESIONALĂ A TINERILOR

6.1 Contextul general
UE va oferi în perioada 2015 – 2020 sprijin direct statelor membre în punerea în
aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări privind Strategia UE 2020, inclusiv prin
utilizarea maximă a oportunităților de finanțare reprezentate de Fondurile structurale și de
investiții europene sau de Programul Erasmus +.
 Acordarea de asistență țărilor sau grupurilor de țări participante în implementarea
reformelor EFP, în funcție de nevoile lor specifice, printr-un sprijin specific fiecărei
țari, inclusiv cu asistența CEDEFOP și a Fundației Europene pentru Formare
(pentru țările candidate), sub formă de recomandări de țară, activități naționale
specifice, forumuri, schimburi de experiență de învățare reciprocă și de bune
practici, etc;
 Intensificarea sprijinului acordat Alianței Europene pentru Ucenicii, în creșterea
calității, a ofertelor și a atractivității programelor de ucenicii în întreaga Europă.
Extinderea ariei de reprezentare și implicare în Alianță, prin invitarea întreprinderilor
mici și mijlocii din sectorul privat, dar și a partenerilor sociali sectoriali, precum și a
autorităților locale și regionale;
 Asistarea Statelor Membre pentru maximizarea căilor de învățare bazate pe muncă
și pe educația și formarea profesională, inclusiv prin intermediul Garanției pentru
Tineret;
 Coordonarea la nivelul Uniunii Europene pentru dezvoltarea și implementarea
mecanismelor de asigurare a transparenței și calității în educația și formarea
profesională (EFP), de tipul EQAVET și de a ajusta implementarea în continuare a
acestuia, pe baza recomandărilor rezultate în urma recentei sale evaluări externe;
 Monitorizarea și analizarea progreselor în domeniul educației și formării
profesionale realizate de CEDEFOP și Fundația Europeană pentru Formare, prin
intermediul unui nou sistem de monitorizare simplificat, care permite o mai bună
utilizare a datelor statistice specifice;
 Încurajarea parteneriatelor strategice care să permită excelența și inovarea în
domeniul educației și formării profesionale;
 Monitorizarea impactului inițiativelor privind educația și formarea profesională
sprijinite la nivel național prin intermediul Fondului Social European.
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6.2 „Tineretul în mișcare” - pachetul de inițiative politice în domeniul educației
și ocupării locurilor de muncă în rândul tinerilor din Europa
Tineretul în mișcare este un pachet complet de inițiative de politică în domeniul
educației și ocupării forței de muncă pentru tinerii din Europa care a fost lansat în 2010 și
este parte a Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii.
Programul urmărește îmbunătățirea nivelului de educație și a șanselor de a fi angajați
ale tinerilor, reducerea ratei ridicate a șomajului în rândul tinerilor, în conformitate cu
obiectivul Strategiei UE 2020 de a ajunge la o rată de ocupare a locurilor de muncă de
75% pentru populația activă (20-64 ani).
Pe baza consultărilor desfășurate la nivel European și național cu părțile interesate în
cadrul procesului de la Copenhaga, analizele de progres pentru 2011 – 2014 ale
CEDEFOP (Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale) și FEF (Fundația
Europeană pentru Formare), precum și răspunsurile primite prin intermediul Rapoartelor
Naționale ET 2020, Comisia Europeană propune următoarele priorități de acțiune pentru
perioada 2015 -2017:
Cu scopul de a dezvolta competențe și calificări de înaltă calitate, relevante
pentru piața muncii
1. Promovarea învățării la locul de muncă în toate formele sale, implicarea
companiilor, stimularea inovării și a spiritului antreprenorial;
2. Dezvoltarea în continuare a mecanismelor de asigurare a calității în educație și
formare (VET) în acord cu recomandările EQAVET și prin stabilirea unor
mecanisme care să permită reacții la sistemele IVET (Sisteme inițiale de educație
și formare profesională) și C-VET (Sisteme de educație și formare profesională
continuă);
În ceea ce privește consilierea pentru alegerea unei profesii sau cariere, creșterea
capacității de inserție profesională pe terman lung și a adaptabilității la
competențele în permanentă evoluție
3. Creșterea accesului la formare și calificări pentru toți din perspectiva învățării pe tot
parcursul vieții, în special prin creșterea calității, a ofertelor de formare și a
accesibilității C-VET, oferind servicii eficiente și servicii de orientare integrate, căi
de învățare flexibile și permeabile;
4. Consolidarea în continuare a competențelor-cheie în programele de educație și
formare profesională, cu o atenție deosebită dobândirii de competențe de bază,
inclusiv aplicarea de competențe STEM (science, technology, engineering and
mathematics – știință, tehnologie, inginerie și matematică) și crearea de oportunități
concrete pentru dobândirea sau dezvoltarea acestor abilități prin I-VET și C-VET;
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În sprijinul reformelor pentru a crește calitatea și eficiența EFP
5. Introducerea de abordări și oportunități sistematice pentru dezvoltarea profesională
a cadrelor didactice, a formatorilor EFP și a mentorilor, atât din perspectiva
educației și formării în școală, cât și la locul de muncă.
Pentru implementarea Strategia pentru Tineretul în Mișcare, Comisia a propus
realizarea următoarelor acțiuni concrete:
 lansarea unui site internet Tineretul în Mișcare dedicat în mod specific acestei
acțiuni, care să ofere un punct unic de acces la informațiile privind oportunitățile de
studiu sau de obținere a unei experiențe de lucru în străinătate, inclusiv consultanță
privind bursele UE și drepturile individuale ale tinerilor. Această pagină web fost
gândită pentru a se adăuga inițiativelor existente, precum Portalul Ofertelor de
Educație din Spațiul European (PLOTEUS);
 un proiect pilot „Primul tău loc de muncă EURES” pentru a oferi consultanță,
asistență la căutarea de locuri de muncă și sprijin financiar tinerilor în căutarea unor
locuri de muncă în străinătate, precum și întreprinderilor - în mod special celor mici
și mijlocii;
 o tabelă de marcaj a mobilității pentru a măsura progresele înregistrate în
eliminarea obstacolelor juridice și tehnice privind mobilitatea în domeniul educației;
 crearea unui instrument de creditare pentru studenții europeni pentru a-i sprijini pe
cei care doresc să învețe sau să se formeze în străinătate;
 relizarea unui studiu de testare a fezabilității unui sistem multidimensional de
clasificare a universităților la nivel global pentru a oferi o imagine mai completă și
realistă a performanțelor învățământului superior decât actualele clasificări;
 dezvoltarea unui card Tineretul în Mișcare prin intermediul căruia să se poată oferi
beneficii și reduceri pentru tineri;
 îmbunătățirea sistemului de informații privind cererea de pe piața muncii la nivel
european și locurile de muncă disponibile, pentru a oferi consultanță și asistență
tinerilor care doresc să se angajeze;
 inițierea unui noul instrument european de microfinanțare „Progress” al Comisiei
care să ofere sprijin financiar pentru tinerii antreprenori care doresc să înființeze
sau să dezvolte propria întreprindere;
 s-au încurajat Statele Membre să introducă o Garanție pentru Tineret pentru a
asigura că toți tinerii vor avea acces la un loc de muncă, la un program de formare
sau o la experiență de lucru în termen de patru luni de la terminarea școlii;
 s-a propus un promovarea unui pașaport european al competențelor, pe baza
Europass pentru a permite înregistrarea competențelor într-un sistem transparent
care să permită o analiză comparabilă.
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6.3 Primul loc de muncă EURES
Este un program de mobilitate care are scopul de a facilita ocuparea locurilor vacante
dintr-un anumit sector de activitate, profesie, țară, grup de țări sau de a sprijini anumite
categorii de lucrători (de exemplu, tinerii) care sunt dispuși să găsească noi oportunități de
studiu sau de angajare în State Membre ale Uniunii Europene.
Primul loc de muncă EURES are scopul de a oferi plasamente, cum ar fi locuri de
muncă, stagii și ucenicii pentru candidații cu vârstă mai mică de 35 de ani. Acesta
combină furnizarea de informații, recrutare, servicii de plasare, cu stimulentele financiare
ale UE. Activitățile sunt implementate prin intermediul unui consorțiu gestionat de serviciile
EURES, care implică cel puțin șapte țări. Activitățile sunt finanțate prin anunțuri anuale de
oferte. Proiectele sunt implementate de serviciile de ocupare din sectorul public, privat sau
al treilea sector. Începând din anul 2014, Primul loc de muncă EURES, este finanțat prin
axa EURES a Programului european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială
(EaSI).

6.4 Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (2013)
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor a fost lansată pentru a le
oferi sprijin suplimentar tinerilor sub 25 de ani care locuiesc în regiuni ale Uniunii
Europene, în care rata șomajului depășea 25 % în 2012.
Sunt vizați în special tinerii care nu lucrează și nici nu urmează un program de
învățământ sau de formare profesională, inclusiv tinerii șomeri de lungă durată și cei
înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
Fondurile alocate acestei inițiative, sunt prevăzute a fi utilizate pentru întărirea și
accelerarea măsurilor evidențiate în Pachetul pentru ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor, din decembrie 2012, în special prin finanțarea masurilor pentru implementarea
Garanției pentru Tineret, în regiunile eligibile.
6.5 Garanția pentru Tineret
Statele Membre au adoptat câteva inițiative pentru a reduce șomajul în rândul tinerilor.
În anul 2013, persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15-25 de ani li s-au facut o
promisiune concretă odată cu adoptarea Garanției pentru Tineret15, prin care se propune
ca nici un tânar sub 25 de ani, care a terminat studiile sau se află în somaj, nu va rămâne
fără sprijin pentru obținerea unui loc de muncă sau a unei oferte de stagiu, ucenicie, sau
formare profesională continuă. Prin acest program, tinerii trebuie să primească o ofertă de
calitate de pe piața educației sau piața muncii, în decurs de patru luni după ce au intrat în
șomaj, sau au terminat studiile. Garanția pentru Tineret este o investiție a Statelor Membre
pentru a susține tinerii și a-i face mai ușor de angajat, sau pentru a le oferi un loc de
muncă.
15

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, RECOMANDAREA CONSILIULUI din data de 22 parilie 2013, cu privire la implementarea Garantiei pentru
Tineret (2013/C 120/01)
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Conceptul de Garanție pentru Tineret nu este nou. Încă din anul 1981, Consiliul Nordic
a definit acest concept drept „o situație socială în care tuturor tinerilor li se garantează
oportunități reale de învățare, de formare și de încadrare în muncă, în conformitate cu
aspirațiile, cu capacitățile și cu interesele lor personale, pe de o parte, și cu nevoile și cu
obiectivele societății, pe de altă parte“.
Începând din 2014, fiecare Stat Membru a prezentat un Plan Național pentru
implementarea Garanției pentru Tineret.
Elaborarea Planurilor Naționale pentru implementarea Garanției pentru Tineret
necesită o puternică cooperare între toate parțile-cheie interesate: autorități publice,
servicii de ocupare a forței de muncă, instituții de educație și formare profesională,
parteneri sociali, consultanți în carieră, servicii de susținere a tinerilor, etc. Intervenția și
activarea timpurie a măsurilor pentru creșterea capacității de inserție profesională a
tinerilor reprezintă o condiție esențială, dar care de cele mai multe ori nu poate avea
efecte decât dacă este însoțită de o serie de reforme, cum ar fi îmbunătățirea educației pe
tot parcursul vieții și a sistemelor de formare profesională.
Comisia Europeana asistă fiecare țară la elaborarea și punerea în aplicare a Planului
Național pentru implementarea Garanției pentru Tineret. De asemenea, Comisia
facilitează schimbul de bune practici între guverne, în special prin intermediul Programelor
de Învățare Reciprocă din cadrul Strategiei Europeana privind Ocuparea Forței de Muncă.
Pentru ca acest instrument să devină o realitate este important ca bugetele naționale
să acorde prioritate ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, pentru a evita costuri și mai
mari în viitor. UE va suplimenta în acest domeniu bugetele naționale, prin intermediul
resurselor financiare prevăzute a fi alocate din Fondul Social European și prin Inițiativa
pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (6 miliarde de euro).
Punerea în aplicare a Garanției pentru Tineret contribuie la reformarea structurilor
politice și administrative care au misiunea de a îmbunătăți participarea tinerilor pe piața
muncii, facilitând coordonarea dintre diversele inițiative și măsuri care-și propun să vină cu
soluții la următoarele provocări:
 Participarea scazută a tinerilor în formarea profesională și în special, în continuarea
formării profesionale;
 Rata scazută a angajării tinerilor și reticența din partea angajatorilor cu privire la
angajarea acestora și oferirii unor locuri de muncă care să le asigure un cadru
concret pentru acumularea de experiență de lucru și noi competențe;
 Aparenta lipsă a unor inițiative de parteneriat, cu privire la oportunitățile combinate
de ocupare a forței de muncă și formare profesională (alternanța școală – muncă);
 Imaginea încă precară a serviciilor publice de angajare în rândul tinerilor;
 Măsurile ineficiente de intervenție cu privire la ocuparea forței de muncă în rândul
tinerilor.

Obstacole în calea aplicării Garanției pentru Tineret
Într-un raport publicat la data de 24 martie 2015, Curtea de Conturi Europeană
identifică trei riscuri pentru implementarea cu succes a „Garanției pentru Tineret”.
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Riscurile identificate:
 adecvarea finanțării totale
 definiția ofertei „de calitate”
 modul în care Comisia monitorizează și raportează cu privire la rezultatele inițiativei
Recomandările Curții de Conturi a UE
 Statele membre ar trebui să prezinte o imagine clară și completă a costurilor
aferente tuturor măsurilor planificate pentru combaterea șomajului în rândul
tinerilor în cadrul Garanției pentru Tineret, astfel încât Comisia să poată evalua
nevoile globale de finanțare.
 Comisia ar trebui să promoveze un set de criterii calitative pe care locurile de
muncă, stagiile și programele de ucenicie ar trebui să le îndeplinească pentru a fi
sprijinite de la bugetul UE.
 Comisia ar trebui să instituie un sistem complet de monitorizare a Garanției
pentru Tineret, care să acopere atât reformele structurale, cât și măsurile destinate
persoanelor individuale. Rezultatele acestei monitorizări ar trebui să fie comunicate
Parlamentului European și Consiliului.

6.6 Programul Erasmus+ (2014-2020)

Erasmus+ este programul emblematic al UE pentru educația și formarea tineretului în
perioada 2014-2020. Este construit pe baza inițiativelor mai vechi ale Uniunii de
promovare a schimburilor și a dezvoltării sistemelor de educație și formare și a muncii în
rândul tinerilor.
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Sursa: Comisia Europeană
Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe ale UE implementate în
cursul perioadei 2007-2013 :
 Programul de învățare pe tot parcursul vieții ;
 Programul „Tineretul în acțiune” ;
 Programul „Erasmus Mundus”;
 Tempus;
 Alfa;
 Edulink;
 Programele de cooperare cu țările industrializate în domeniul învățământului
superior.
Erasmus+ are obiectivul ambițios de a merge mai departe decât aceste programe prin
promovarea sinergiilor și a unor abordări transversale în cadrul diferitelor sectoare ale
educației, formării și tineretului, eliminând barierele artificiale dintre diferitele acțiuni și
formate de proiecte, promovând noi idei, atrăgând noi actori din lumea profesională și
societatea civilă și stimulând noi forme de cooperare.
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Sursa: Comisia Europeană

Erasmus+ este conceput să susțină eforturile țărilor de a folosi în mod eficient
potențialul uman și social al Europei, afirmând, totodată, principiul învățării pe tot parcursul
vieții prin asocierea sprijinului cu învățarea formală, non-formală și informală în domeniile
educației, formării și tineretului.
Obiectivele specifice ale programului Erasmus+ în domeniul educației și
formării:
 îmbunătățirea nivelului competențelor și abilităților de bază, cu un accent deosebit
pe relevanța acestora pentru piața muncii și contribuția lor la coeziunea societății;
 promovarea creșterii calității, excelența în inovare și internaționalizarea la nivelul
instituțiilor din domeniul educației și formării;
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 promovarea, crearea și popularizarea unui sistem european de învățare continuă
menit să vină în completarea reformelor politice de la nivel național și să sprijine
modernizarea sistemelor de educație și formare;
 consolidarea dimensiunii internaționale a educației și formării;
 îmbunătățirea predării și învățării limbilor și promovarea diversității lingvistice în UE,
precum și conștientizarea dimensiunii interculturale;

Erasmus+ va reprezenta o consolidare palpabilă a unor programe anterior separate,
menținând, totodată, identitatea de marcă consacrată a acestora pe următoarele axe:
 Erasmus+: Comenius (învățământ școlar) ;
 Erasmus+: Erasmus (învățământ superior) ;
 Erasmus+: Erasmus Mundus - programe de master comune ;
 Erasmus+: Leonardo da Vinci – învățământ profesional și instruire profesională;
 Erasmus+: „Grundvig” – învățarea în rândul adulților;
 Erasmus+: Tineretul în acțiune învățarea non-formală și informală în rândul tinerilor
(de exemplu, voluntariatul).

6.7 Contribuția financiară a UE pentru România conform Acordului de
parteneriat 2014-2020
Fondurile alocate României în perioada 2014-2020 în cadrul politicii de coeziune (22, 4
miliarde Euro) plus cele 106 milioane de Euro sumplimentari alocați prin Inițiativa privind
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, fac din țara noastră un punct de atracție
pentru organizațiile europene de profil care au experiență și capacitate financiară de a
implementa proiecte sau de a fi parteneri pentru alte entități din România.
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Pentru absorbția eficientă a celor 4.326.838.744 de euro FSE+YEI care pot fi accesate
în perioadă 2014-2020 prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), este nevoie de
o rețea de parteneriate funcționale încheiate între organizații de drept public și/sau privat,
organizații care trebuie să aibă atât capacitatea profesională, cât și posibilitățile financiare
pentru scrierea și derularea unor proiecte cu finanțare europeană și națională. Capacitatea
financiară a acestor organizații trebuie să se reflecte în disponibilitatea fondurilor necesare
reprezentând contravaloarea cofinanțării, dar și în posibilitatea de a asigura cash-flow-ul
pe parcursul implementării proiectelor, fără ca acest lucru să le afecteze existența.
Rezumatul Acordului de parteneriat cu România 2014 -2020 ne oferă o imagine cu
privire la oportunitățile de finanțare în următorii ani pentru proiectele ce vizează creșterea
capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii, precum și pentru politicile ce
privesc incluziunea socială a acestora.

Sursa: Comisia Europeană

În Acordul de Parteneriat 2014 -2020 Guvernul Romaniei admite ca: “România se
caracterizează înca printr-o slabă capacitate administrativă a instituțiilor publice și o
predispoziție către birocrație și legiferare disproporționată, fapt ce afectează serios
competitivitatea mediului de afaceri…”.
Principalele deficiențe transversale care afectează administrația publică:
 Nivele scăzute de transparență și slaba consultare în ceea ce privește activitatea
instituțiilor publice (comunicare incompletă de informații, lipsa de consultare
corespunzătoare chiar de la începutul etapei de elaborare a politicilor, deficiențe în
promovarea și punerea în aplicare a legislației cu privire la reutilizarea informațiilor
71

din instituțiile publice), ... în combinație cu o capacitate redusă a interlocutorilor
interesați (parteneri sociali, societatea civilă) să promoveze și să se angajeze întrun real proces de reformă. Prin urmare, planificarea de politici rămâne ad-hoc și
factorii de decizie se confruntă cu un sistem care nu produce analiza de calitate de
care au nevoie pentru a lua decizii politice în cunoștință de cauză, ceea ce are ca
efect un mediu excesiv de reglementat și proceduri ineficiente cu impact negativ
asupra afacerilor și cetățenilor.
 Excesul de birocrație pentru cetățeni și mediul de afaceri
 Excesul de birocrație intra și inter-instituțională
În Recomandările Specifice de Țară pentru România ale Comisiei Europeane, “nevoia
de a îmbunătăți competența și condițiile de luare a deciziilor la nivelul politic –
administrativ, este recunoscută ca fiind punctul central al reformei administrației publice.”
Au fost identificate astfel “nevoia de inițiative de întărire a capacității de formulare a
politicilor publice, planificare strategică și evaluare și de îmbunătățire a calității
fundamentărilor și analizelor prezentate factorilor de decizie“.
O altă problemă semnalată de organismele europene este “slaba capacitate de
implementare eficientă a legilor emise”. Se precizează modul în care se reflectă această
capacitate slabă astfel: ”întârzieri în elaborarea legislației secundare în multe domenii,
număr mare de proiecte legislative returnate ministerelor pentru revizuire, cât și prin
numărul relativ crescut al ordonanțelor de urgență”.
De asemenea se mai spune “cu toate că unele progrese au fost înregistrate în
domeniul parteneriatului și consultării ce sprijină formularea de politici publice, structurile
existente sunt incă slab dezvoltate.”
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7. ORGANIZAȚII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ CARE AU DEZVOLTAT
BUNE PRACTICI CE MERITĂ SĂ FIE ANALIZATE ȘI/SAU
REPLICATE ÎN ROMÂNIA

www.evta.eu

Asociația Europeană pentru Formare Profesională (EVTA)
EVTA este o rețea de organizații europene cu preocupări în domeniul dezvoltării
resurselor umane, care în cei 15 ani ai săi de existență, s-a dovedit a fi un actor
semnificativ la nivel European în ceea ce privește inițierea și influențarea politicilor publice
privind formarea profesională.
EVTA a lucrat la utilizarea, experimentarea și punerea în aplicare a instrumentelor
europene de referință pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Asociația a derulat zeci de
proiecte cu finanțare de la Comisia Europeană și s-a implicat prin intermediul membrilor
săi la realizarea Cadrului European al Calificărilor (EQF), a Sistemului European de
Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET) sau a Cadrului european de
referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET).

Organizații din rețeaua EVTA:
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Federația Serviciilor Publice pentru Ocupare și Formare Profesională
Federația Serviciilor Publice pentru Ocupare și Formare Profesională (SYNERJOB) din
Belgia, a fost creată la data de 3 iulie 2007 ca o organizație non-profit, conform legii
belgiene, adunând sub aceeași umbrelă cinci servicii publice:
 VDAB www.vdab.be (pt. comunitatea flamandă)
 FOREM www.forem.be (pt. comunitatea valonă)
 ADG www.adg.be (pt. comunitatea germanofilă)
 Brussels Formation www.bruxellesformation.be
 ACTIRIS www.actiris.be
Synerjob are misiunea de a conjuga eforturile organizațiilor membre cu scopul de face
față provocărilor pieței muncii
 analizarea și gestionarea tuturor problemelor de pe piața muncii din Belgia;
 realizarea în comun de analize privind piața muncii;
 achiziționarea sau dezvoltarea unor instrumente și metodologii de lucru;
 luarea unor poziții comune în cadrul forumurilor supranaționale conform regulilor de
reprezentare;
 încheierea de parteneriate în cadrul unor proiecte europene;
 împărtășirea de cunoștințe și bune practici în ceea ce privește piața muncii;

Asociația Națională pentru Formarea Profesională a Adulților
(Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) – AFPA FRANȚA
www.afpa.fr
De 60 ani, AFPA este primul operator de formare profesională in Franța. Misiunea AFPA
este de a lucra pentru accesul, menținerea, dezvoltarea și integrarea în câmpul muncii,
prin intermediul cursurilor de calificare dedicate unui public care variază de la muncitori la
tehnicieni calificați, dar și prin oferta de orientare și certificare a competențelor.
AFPA ca parte a Serviciului Public pentru Ocuparea Forței de Muncă, contribuie la
punerea în aplicare a Planului Național de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Muncă,
definit de autoritățile publice în cadrul Strategiei europene pentru ocuparea forței de
muncă. De asemenea, în numele Ministerului, AFPA, acordă Certificatele de Formare
Profesională (CFP) sau Certificatele de Pregătire Profesională Avansată (CPP) care sunt
aprobate de Stat.
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Centrul European pentru
antreprenoriatului (ECLEE)

educația

în

domeniul

leadership-ului

și

al

Instituție independentă de formare profesională, educație și cercetare, specializată în
dezvoltarea forței de muncă prin inovare în ceea ce privește curricula, studiul în
strainatate, universitate e-learning, pentru studenții din liceu și facultate. Centrul
colaborează cu organisme publice și private, universități, instituții naționale și
internaționale.
Institutul Național pentru Formare al Ligii Educației - L'Institut National de
Formation de la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
INFREP este un centru de formare profesională creat în 1982 de către Liga pentru
educație, care este specializat în pregătirea publicului cu un nivel scăzut de calificare.
Acesta pregătește anual mai mult de 20 000 de elevi și realizeaza mai mult de 2 milioane
de ore de formare. Cu cele 30 de agenții ale sale din Franța și cu cei 350 de formatori,
INFREP este implicat în activități de formare de calitate, ținând cont în special, de
standardul ISO 9001, dezvoltând astfel, un know-how recunoscut în ceea ce privește
programele de formare de formatori, în special în domeniul formării elevilor necalificați.
Obiectivul final este facilitarea inserției sociale și profesionale, precum și creșterea
nivelului de autonomie și autodeterminare a acestor grupuri țintă. INFREP oferă instruire
tinerilor care doresc să obțină o diplomă prin ucenicie, în diverse sectoare profesionale.
De asemenea, pregătește angajații din companii sau instituții publice și oferă orientare
profesională celor care doresc să-și regândească cariera. INFREP oferă cursuri de
formare în cadrul politicilor publice de ocupare, pentru solicitanții de locuri de muncă care
au nevoie să dobândească noi abilități și/sau care urmează să fie asistați pentru a găsi un
loc de muncă".
ENAIP - Centrul Național pentru educație profesională al Asociației Creștine a
Muncitorilor Italieni (ACLI) www.enaip.it
ENAIP este o rețea națională de servicii pentru formare și ocupare. Este o organizatie
activă în domeniul educației, formării profesionale și al politicilor active privind ocuparea.
Istoria sa, amploarea și diversitatea serviciilor ofertate, recomandă ENAIP ca fiind unul
dintre cele mai importante centre de formare din Italia. Organizația a implicat în organele
de conducere naționale, regionale și locale, persoane care provin din rândurile lucrătorilor
comunitari (inclusiv din România) precum și din rândul emigranților din afara Uniunii
Europene.

Endurance
Este o companie privată olandeză care oferă instruire practică personalizată, programe de
coaching și cursuri de formare pentru profesioniștii din sectorul serviciilor. Compania își
are originea într-o inițiativă mai veche a partenerilor sociali din sectorul hotelier.
www.endurance.nl
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www.cesi.org
Confederația Europeană a Sindicatelor Independente
CESI este o organizație europeană, formată din organizații sindicale din statele
membre ale Uniunii Europene, precum și din țările candidate. CESI este independentă de
orice formațiune politică, reprezintă peste 5 milioane de lucrători, iar misiunea sa este de a
promova dimensiunea socială europeană și îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă
a membrilor afiliați.
Începând cu anul 2005, CESI a fost recunoscută ca partener social european, iar în
această calitate, este consultată periodic în cadrul procesului de dialog social la nivel
european. CESI s-a înființat la Bruxelles în anul 1990 și de atunci a continuat să crească și
să atragă noi membri (printre care și Confederația Sindicală Națională MERIDIAN care
este mebru CESI începând cu anul 2007). În 2014, CESI reprezenta 41 de organizații
sindicale din 28 de state membre UE și din statele candidate.

Academia Europa (Europe Academy) este centrul de formare din cadrul CESI. În fiecare
an Academia Europa se angajează în două proiecte care beneficiază de sprijinul Comisiei
Europene. Aceste proiecte, prin intermediul seminariilor organizate, permit membrilor
CESI să se implice mai profund în problemele sociale și politice abordate la nivel
european, prin participarea la dezbateri, la care sunt invitați factori de decizie politică și
experți internaționali.
Proiectele au inclus tematici cum ar fi: învățarea pe tot parcursul vietii, sănătatea și
asistența medicală preventivă, echilibrul între viața profesională și viața de familie,
flexicuritatea, modelul social european, rolul sectorului public și a partenerilor sociali în
depășirea crizei economice.

76

CESI YOUTH (Tineretul CESI)
CESI a relansat mișcarea de tineret în 2013, un an în care inițiativele privind tinerii au fost
in centrul politicilor sociale și de ocupare a forței de muncă promovate de instituțiile Uniunii
Europene.
CESI Youth s-a implicat în urmatoarele activitati privind tinerii:
 CESI Youth Camp – eveniment organizat în Ungaria, în septembrie 2013, inaugurat
de dl. László Andor, Commisarul pentru Ocupare și Afaceri Sociale;
 European Youth Event 2014 (EYE14) în Strasbourg, Franța – eveniment organizat
de European Youth Forum și de Parlamentul European.

www.confsal.it

Confederația Generală a Sindicatelor Autonome ale Lucrătorilor
CONF.S.A.L este o confederație sindicală din Italia care este activă atât în sectorul
public, cât și în sectorul privat, reprezentând angajați din diverse sectoare instituții și
sectoare de activitate: agenții fiscale, instituții din învățământul superior și primar,
ministere, sănătate, securitate, agricultură, bănci, televiziune, poștă, transport, pescuit, etc
Confederația este ancorată în principiile solide ale democrației, pluralismului și
independenței față de partidele politice.
Pentru satisfacerea nevoilor membrilor săi, Confsal a creat unele structuri (de multe ori
companii independete) care asigură o serie de servicii cum ar fi: educație și formare
profesională, asistență juridică, asistență în materie fiscală, agenție imobiliara, etc
Un model de bună practică îl reprezintă Confsalform, operatorul de formare
profesională al Confsal.
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www.confsalform.it
Confsalform este o organizație non-profit de formare. Acesta exercită pentru membrii
CONFSAL, funcțiile de planificare, coordonare și livrare a activităților în domeniul
cercetării, formării profesionale și al inovării. Confsalform este un consorțiu care face uz de
capacitățile organizațiilor afiliate, asfel încât are sedii operative specifice și recunoscute,
care răspund intereselor interregionale, regionale și provinciale în materie de educație și
formare profesională.
Servicii de formare oferite de Confsalform:
 formare individuală

 formare pentru membrii de sindicat

 formare continuă

 formare mediatori

 formare la locul de muncă

 prevenire, sănătate și securitate la locul de muncă

 formare inițială

 prevenire, sănătate și securitate la locul de muncă

 formare pentru studenți

 internaționalizarea proceselor și a producției

esteabsolvenți
autoritate
de raportare
pentru
proiectele finanțate de
 Consorțiul
formare pentru
de de gestiune
 și
inovație,
dezvoltare
și competitivitate
organizațiile
internaționale, comunitare, naționale, regionale precum și de către
studii superioare
 turism și catering
organizațiile și companiile private. Confsalform
are o experienta semnificativă în
implementarea proiectelor finanțate de UE (inclusiv prin Fondul Social European).

www.csi-f.es
Centrala Sindicatelor Independente și a Funcționarilor
CSI-F este o organizație sindicală independentă în care cei mai mulți membri afiliați au
calitatea de salariați ai diverselor instituții publice din Spania. CSI-F este împreună cu
UGT și CCOO, unul dintre cele trei centrale sindicale care sunt cele mai reprezentative în
administrațiile publice din Spania. (Sistemul autonomiilor din Spania face ca în această
țară, fiecare regiune autonomă să aibă propria administrație).Pe lângă faptul că CSI-F este
o forță sindicală în administrația publică, aceasta are și o puternică prezență în sectorul
privat. CSI-F se autodefinește ca fiind un sindicat „profesional și independent”, spre
deosebire de sindicatele de clasă. Scopul său social se limitează la reprezentarea și
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apărarea intereselor profesionale ale angajaților din sectorul public și din sectorul privat.
Oficial, CSI-F nu este legată de organizații extrasindicale și nu apară nicio ideologie
politică anume.
Printre obiectivele CSI-F, se disting două care sunt relevante pentru creșterea
capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii:
 Promovarea formării continue a membrilor în domeniul profesional și sindical, prin
intermediul cursurilor, seminariilor sau a altor tipuri de activitate.
 Facilitarea formării culturale a membrilor de sindicat
Programul de formare al CSI-F: E-Guvernare; Management public; Cursuri de
specializare ptentru lucrătorii din diverse sectoare; Limbi straine (engleză pentru toate
nivelele); Educație juridică și proceduri; Noile tehnologii ale informațiilor și comunicării;
Egalitatea de șanse; Prevenirea riscurilor la locul de muncă. Sănătatea la locul de muncă;
Resurse umane; Responsabilitatea socială si protecția mediul inconjurator; Instituțiile
politice și administrative ale Uniunii Europene, etc .

www.eipa.nl

Institutul European pentru Administrație Publică
EIPA este un centru european de referință pentru formare profesională și dezvoltarea
carierei în sectorul public. Cu peste 30 de ani de experiență, EIPA asigură perosanelor
care sunt implicate în afaceri europene un mediu multicultural de pregătire profesională,
care să le permită să înțeleagă provocările Europei și complexitățile managementului
public modern.
Misiunea sa principală este de a furniza servicii relevante și de calitate pentru
dezvoltarea capacității funcționarilor publici. În acest sens, EIPA realizează următoarele
tipuri de activități: învățare și perfecționare, consultanță, cercetare. Activitățile de formare
proiectate pentru reprezentanții administrațiilor publice naționale si regionale, precum și
pentru angajații instituțiilor europene, sunt completate și îmbogățite prin cercetări applicate
și misiuni de consultanță.
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În fiecare an EIPA, își prezintă oferta de formare
prin intermediul unui catalog al seminariilor și
sesiunilor de formare. În 2015 tematicile de
formare propuse vizează următoarele domenii:
 Procesul de decizie la nivel European


Politicile UE

 Politica de coeziune: Accesarea fondurilor
europene și gestionarea acestora
 Managementul public european
 Legislație UE și afeceri europene
 Alte programe specifice de formare.

Sesiunile de formare pot fi: activități deschise, programe personalizate, programe
de master, e-Learning, seminarii, vizite de studiu.

www.euromines.org
Asociația Europeană a Industriilor Miniere, Minereurilor şi Mineralelor Industriale
Euromines este o asociație conform legii belgiene și o organizație europeană
patronală reprezentativă pentru industria minieră. Euromines reprezintă companii și
filialele mari și mici din Europa și din alte părți ale lumii, care oferă locuri de muncă pentru
mai mult de 350.000 de oameni. Prin activitățile și operațiunile acestor membri, mai mult
de 42 metale și minerale diferite sunt produse. Pentru unele metale și minerale, Europa
este important producător mondial.
Obiectivul principal al acesteia este de a promova industria și de a menține relațiile cu
instituțiile europene la toate nivelurille. Euromines oferă servicii și asistență membrilor săi
în ceea ce privește politica UE, funcționând ca o rețea de cooperare și de schimb de
informații pentru companiile active în acest sector de activitate. De asemenea, organizația
facilitează contactele cu comunitatea minieră din întreaga lume.
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Euromines este implicată și în formularea politicilor și programelor ce privesc educația
și formarea capitalului uman necesar industriei miniere, precum și în campaniile pentru
atragerea tinerilor să lucreze în acest sector unde sunt oportunități salariale foarte
atractive.

www.cecasbl.org
Comitetul European de Coordonare
CEC este o asociație europeană de drept belgian cu 21 de organizații membre, care la
rândul lor reprezintă 850 de asociații (școli profesionale, centre de formare, cooperative
sociale, întreprinderi sociale, etc). Organizația are peste 20 de ani experiență în
gestionarea, coordonarea și diseminarea proiectelor europene (Progress, LLP, Daphne) și
reprezintă o rețea de referință pentru stabilirea de parteneriate în scopul promovării
inițiativelor europene și naționale dedicate educației și formării profesionale a tinerilor sau
a adulților slab calificați pentru piața muncii.
Misiunea principală a CEC este de a dezvolta un parteneriat european și proiecte între
mai multe organizații ce au ca obiective, în special la nivel regional, integrarea socială și
profesională a persoanelor dificil de intregrat pe piața forței de muncă, oferindu-le o serie
de competențe (tehnic, comportament ...), sesiuni de formare, crearea experiențelor de
lucru potrivite cu nevoile întreprinderilor și în acord cu cerea din piața forței de muncă.
Ca rețea europeană, CEC sprijină diseminarea rezultatelor proiectelor prin intermediul
mai multor canale (buletine informative, site-ul, seminarii europene care implică instituțiile
europene și partenerii sociali europeni, contactele prin membrii săi, cu autoritățile publice
și factorii de decizie politică din 30 de regiuni ale Uniunii Europene).
Rețeaua europeană CEC vizează dezvoltarea de parteneriate europene între
organizațiile care împărtășesc următoarele obiective, în special la nivel regional:
 promovarea inserției sociale și profesionale
 combaterea excluderii sociale
 acordarea de sprijin pentru integrarea persoanelor handicap
 promovarea egalității de șanse
 învățare și formare pe tot parcursul vieții
 dezvoltare durabilă prin promovarea unor noi metode de formare profesională în
zona tehnologiilor verzi
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 promovarea schimbului de bune practici


sprijin pentru integrarea europeană prin formare și informare

 promovarea economiei sociale

www.fitagugt.org
Federația Sindicatelor din Industrie și a Lucrătorilor din Agricultură
UGT FITAG - La Federación de Industria y de los Trabajadores Agrarios face parte din
Confederația Generală a Muncitorilor din Spania (UGT), asumându-și în totalitate
Principiile Fundamentale, Statutul, Programul de Actiune, Normele și Regulamentele,
precum și Rezoluțiile UGT. Organizația activează pe întreg teritoriul Spaniei.
Federația reprezintă lucrători din următoarele sectoare de activitate: agricultură;
industria alimentară, băuturi și tabac; energie; silvicultură; minerit; industria chimică,
industria textilă și a pielăriei.
În cadrul FITAG-UGT sunt afiliați lucrători salariați, lucrători independenți care nu au
personal angajat, precum și lucrători asociați în cooperative sau societăți de muncă
(laborale). De asemenea, reprezintă studenți care sunt implicați în programe de practică
și formare profesională în sectoarele de activitate în care federația este prezentă;
persoanele care se dedică unei activități academice sau profesionale (care nu au însă un
contract de muncă) în sectoarele mai sus amintite, dar și de persoanele care sunt
pensionate anticipat.

www.smcugt.org
Federația Statală a Serviciilor pentru Mobilitate și Consum
SMC-UGT este o federație de ramură reprezentativă în sectorul srviciilor pentru
mobilitate și consum din Spania, care are în jur de 170 000 de membri afiliați din
următoarele domenii de activitate: transporturile (aerian, rutier, feroviar, naval, portuar);
comerț și logistică, comunicații.
Federația Statală a Serviciilor pentru Mobilitate și Consum face parte din Uniunea
Generală a Muncitorilor, cea mai mare confederație sindicală din Spania, organizație
reprezentativă la nivel național care la nivel european este afiliată la Confederația
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Europeană a Sindicatelor, iar la nivel international, la Confederația Internațională
Sindicatelor.

a

În ceea ce privește ocuparea tinerilor Federația colaborează foarte strâns cu FITAG –
UGT. Aceste organizații au solicitat Guvernului Spaniei elaborarea unui plan de urgență
privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor care să permită reducerea ratei
șomajului și concentrarea pe crearea de noi locuri de muncă în activități care consolidează
bunăstarea lucrătorilor, cum ar fi domeniul tehnologiei și al economiei verzi.
Printre altele, acest plan de urgență va trebui să includă o măsură prin care se exclud
din deficitul public cheltuielile legate de ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și
măsuri active pentru tineri neintegrați pe piața muncii datorită lipsei de formare
profesională și/sau lipsei de experiență.
S-au mai solicitat o salarizare justă pentru tineri prin eliminarea discriminării salariale
directe și indirecte care se bazează pe diferența de vârstă.
Atât FITAG-UGT cât și SMC – UGT s-au angajat să asigure o reprezentare a tinerilor
în organele de conducere ale organizațiilor sindicale proporțională cu numărul de tineri
afiliați.

www.sicurform.net
Sicurform Italia
Sicurform este un operator de formare profesională din Provincia Campobasso, care
organizează cursuri de formare profesională pentru diverse companii, șomeri, pentru
femeile care doresc să intre în piața muncii sau pentru persoanele care vor să-si
actualizeze competențele. Asociația este implicată în promovarea și implementarea unor
proiecte educaționale pentru calificarea și recalificarea lucrătorilor în raport cu noile nevoi
ale pieței muncii.
Sicurform oferă o paletă largă de cursuri de formare profesională și personală, inclusiv
servicii de consiliere pentru facilitarea integrării tinerilor pe piața muncii.
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www.metodogrupo.com

Método
este o companie spaniolă specializată în oferirea de soluții de formare profesională
continuă, cercetare și analiză în domeniul muncii și protecției sociale, asistență tehnică
pentru designul și managementul proiectelor, care asigură servicii atât pentru instituții
publice, cât și pentru organizații private. În Spania, Método colaborează de foarte mult
timp cu federațiile afiliate la Uniunea Generală a Muncitorilor, în implementarea unor
programe pentru educație și formare profesională continuă destinate membrilor de
sindicat. În România, compania are o filială la București în care sunt angajați aproximativ
20 de persoane.
 14 ani de experiență


150 profesioniști și mai mult de 500 de colaboratori

 14 reprezentanțe în Spania
 o delegație în Europa (în România)
 reprezentanțe în Columbia și Panama
 peste 200 de clienți din domeniul public și privat

Sursa: pagina web Método
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www.fgtb.be
Federația Generală a Muncitorilor din Belgia
ABVV-FGTB - Fédération Générale du Travail de Belgique are 1 547 000 de membri
afiliați. FGTB este un sindicat puternic care apără un proiect social, ce se bazeză pe
justiție socială, o mai bună distribuție a bogăției, o mai mare egalitate la locul de muncă.
La nivel european organizația este afiliată la Confederația Europeană a Sindicatelor.
În plan național, sindicatele belgiene FGTB, CSC și CGSLB, fac de multe ori front
comun pentru ași susține revendicările, pentru progres social și pentru a obține câștig de
cauză.
FGTB este organizat în jurul a 6 centrale profesionale, în funcție de sectorul de
activitate, 3 organizații interregionale, așa cum este și structura federală a Statului Belgian
și 16 organizații regionale care regrupează afiliații în funcție de zonele geografice. Fiecare
membru afiliat la FGTB este membru al unei central professionale, în funcție de locul în
care lucrează.
Pentru tineri, afilierea la FGTB este gratuită. Aceștia sunt ajutați prin consiliere pentru
diverse probleme cum ar fi angajarea, șomajul, impozitele, alocațiile familiale, etc
Organizațiile FGTB realizeză pentru tineri activități de formare profesională, activități
culturale, călătorii tematice, schimburi internaționale, activități de divertisment, etc

www.cgslb.be
Centrala Generală a Sindicatelor Liberale din Belgia
CGSLB - Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique este o organizație care
a fost fondată în anul 1891. CGSLB oferă întâietate individului și favorizează abordarea
locală. Valorile liberalismului social pe care se bazează această organizație sunt
libertatea, solidarietatea, responsabilitatea și toleranța. Sindicatul liberal nu impune
opțiunea de a urma, dar oferă idei, metode de lucru și soluții pentru afiliați, militanți și
reprezentanți, iar acest lucru se face prin independență politică totală.
Organizația are afiliate sindicate din diverse sectoare de activitate: servicii, servicii
financiare, energie, lemn-construcții-industrie, metal, chimie, textile, transport, alimentatie
și distribuție, cadre, întreprinderi mici și mijlocii, sector public. 100 de birouri CGSLB
acordă asistență membrilor de sindicat în toată Belgia.
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În ceea ce privește tinerii, CGSLB este foarte implicat în acordarea de asistență pentru
membrii de sindicat tineri care pot beneficia de alocațiile speciale prevăzute de legea
belgiană pentru tineri: alocațiile de așteptare, alocațiile pentru familie, alocațiile pentru
vacanță – tineri, alocațiile pentru asigurarea de sănătate, alocațiile pentru inserție.
Sindicatul asistă tinerii pentru realizarea procedurilor ce privesc convenția pentru
primul loc de muncă. Acest instrument a fost creat pentru a facilita angajarea tinerilor care
sosesc pe piața forței de muncă. Întreprinderile cu cel puțin 50 de angajați sunt obligați să
angajeze un procent de tineri, care printre altele vor beneficia cu un contract în
conformitate cu prevederile convenției pentru primul loc de muncă. Alte companii pot
angaja, de asemenea, tinerii cu acest tip de contract. Convenția pentru primul loc de
muncă este negociată de partenerii sociali reprezentativi.
Orice tânăr care s-a înscris ca solicitant de loc de muncă la FOREM (Valonia), Actiris
(Bruxelles) sau ADG (Comunitatea germanofonă), care nu a împlinit vârsta de 26 de ani,
poate încheia o convenție pentru primul loc de muncă, iar acest lucru înainte de sfârșitul
trimestrului în care va împlini vârsta de 26 ani.

www.esmovia.es

ESPAÑA MOVILIDAD
ESMOVIA este un operator de educație și formare profesională din Valencia, Spania,
care se dedică managementul proiectelor de mobilitate europene în cadrul Programului de
Învățare Continuă (în principal, în cadrul subprogramelor Leonardo da Vinci, Erasmus și
Grundtvig).
ESMOVIA este specializată în organizarea de stagii, programe educaționale și vizite de
studiu pentru tineri și adulți din toată Europa. Organizația consideră mobilitatea
transnațională ca fiind una dintre cele mai importante metode de a obține noi competențe
în vederea creșterii șanselor la angajare, dar și pentru dezvoltarea personală a
participanților.
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8. PERSPECTIVE ÎN ROMÂNIA
La implementarea politicilor europene privind creșterea gradului de inserție
profesională a tinerilor pe piața muncii, este important să se ia în considerare faptul că
grupul ținta format din tineri, nu este un grup omogen, cu aceleași nevoi sau aceeași
pregătire. Drept urmare, măsurile propuse ar trebui să se conformeze circumstanțelor
naționale, regionale sau locale și să acorde o atenție suficientă diversitații persoanelor din
grupul țintă.
8.1 Dezechilibre macroeconomice în România
Raportul de Țară al României pentru 201516 ne arată că rata șomajului și a inactivității
în rândul tinerilor din România este în creștere (figura 1), chiar dacă în ultima perioadă sau adoptat o serie de măsuri pentru stimularea ocupării. În raport, se pune sub semnul
întrebării capacitatea Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă de a contribui
efectiv la ameliorarea acestei situații.

Fig 1:Indicatori de pe piața muncii în România2 Fig2:Participarea la formarea pe tot parcursul vieții

Accesul pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile, rămâne dificil, iar
implicarea acestora în programele de formare profesională, ucenicii, educație superioară
sau învățare pe tot parcursul vieții este destul de limitat. Odată ce tinerii termină studiile și
întră în șomaj, este greu să se integreze pe piața muncii, să-și găsească un loc de muncă
sau să paticipe într-un program de formare profesională continuă, în primul rând datorită
lipsei mijloacelor de subzistență, dar și pentru faptul că în general acestora nu li se asigură
servicii sociale de facilitare a implicării (transport, consumabile pentru activitățile de
educație și formare profesională, etc). Cu această problemă se confruntă în special tinerii
din populația rroma sau din zonele rurale, care reușesc cu greu să se înregistreze la
serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă sau să se activeze pe piața muncii.

16

Raportul pe tara al României pentru 2015. Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice.
COM(2015)85 final, publicat la data de 26.2.2015
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O mare parte a tinerilor din România sunt angajați cu contract temporar si cu salarii
mici17. Acest lucru are ca efect o piață fragmentată a muncii, în care oamenii schimbă
frecvent un loc de muncă cu un altul sau un loc de muncă cu somajul. Tinerii sunt
nemotivați, iar aceste locuri de muncă le oferă oportunități mai puține de a dobândi
experiența profesională relevantă, menținându-i într-o stare perpetuă de vulnerabilitate pe
piața muncii.
Un alt motiv al șomajului ridicat printre tinerii absolvenți din România, îl reprezintă slaba
aliniere a educației la nevoile pieței muncii. Rapoartele pe țară ale Comisie Europene au
aratătat că relevanța educației universitare reprezintă o preocupare majoră, deoarece
universitățile au legături insuficient dezvoltate cu zonele de inovare și cercetare iar
planurile de învățământ și metodele de învățare ale acestora nu sunt adaptate la cerințele
pieței muncii.
Educația și formarea profesională reprezină unul dintre factorii cheie în creșterea
capacității de inserție profesională a tinerilor pe piața muncii, dar la fel ca și în cazul
educației superioare, este importantă calitatea și relevanța calificărilor în raport cu
solicitările angajatorilor. Aceasta este una dintre problemele din România, ce determină o
implicare mai redusă a tinerilor și a neîncrederii acestora în sistemul de educație și
formarea profesională, având drept consecință creșterea abandonului școlar timpuriu.
Investițiile scăzute în sistemul public de educație și formare profesională au un impact
negativ asupra calității serviciilor oferite tinerilor. Oamenii sunt tentați să abandoneze
studiile nu numai datorită problemelor de ordin social, dar și atunci când calitatea
profesorilor sau a programelor de formare nu se ridică la nivelul așteptărilor studentului și
a pieței muncii. Îmbunătățirea calității sistemului de educație și formare profesională se
poate realiza prin adoptarea unui plan de învățământ, care printr-o abordare pedagogică
inovatoare, pune în centrul preocupărior competențele.
Concluziile și rezultatele obținute până în prezent, așa cum rezultă din Raportul de
Țară:
 România a făcut progrese în abordarea șomajului în rândul tinerilor, in special prin
programul Garanției pentru Tineret, însă numărul mare de tineri NEET (tineri care
nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program de educație sau de
formare), rămâne o provocare;
 Serviciile Publice pentru Ocupare a Forței de Muncă au propus noi măsuri pentru
abordarea persoanelor neînregistrate NEET si pentru susținerea activării timpurii pe
piața muncii. Totuși, capacitatea acestor servicii publice de a aborda, susține și
activa tinerii în mod efectiv, continuă să reprezinte o provocare;
 S-au implementat o serie de măsuri pentru consolidarea învățământului
profesional și a planurilor de instruire și ucenicie;
 Proiectele mari pentru sprijinirea uceniciilor și a stagiaturilor vor contribui la
obținerea de rezultate prin intermediul acestor scheme;
 Au fost luate unele măsuri pentru abordarea problemei abandonului școlar
timpuriu.
17 Planul de implementare al Garanției pentru Tineret din România 2014-2015
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8.2 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014 -2020
Principalul obiectiv al Strategiei Naționale pentru ocuparea Fortei de Munca pentru
perioada 2014 -2020 îl constituie creșterea ocupării în rândul tinerilor având ca direcție de
acțiune: ”Diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a numărului de tineri din categoria
NEETs, prin implemenatrea unor programe integrate orientate către aceste categorii de
tineri, fie prin oferirea unor locuri de muncă de calitate, fie prin reintegrarea în sistemul
educațional sau prin participarea la cursuri de formare profesională pentru a le oferi
tinerilor competențele solicitate de angajatori.
Programele vor facilita tranziția tinerilor de la școală la piața muncii și vor contribui la
consolidarea cooperării între actorii relevanți, luându-se în considerare aplicarea unor
măsuri de tipul uceniciei la locul de muncă și stagiile pentru absolvenții de învățământ
superior.
Direcția de acțiune: „Diminuarea șomajului în rândul tinerilor și a numărului de tineri din
categoria NEETs", ca obiectiv strategic, este transpusă în realitate prin Planul de Acțiuni
pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Ocuparea
Forței de Muncă 2014-2020 care fixează următoarele tipuri de intervenție:
 Aplicarea unor programe integrate orientate către tinerii care nu sunt încadrați
profesional, nu urmează niciun program educațional sau de formare („NEET”);
 Garanția pentru Tineret și monitorizarea tranziției tinerilor de la școală la viață
activă;
 Consolidarea cooperării instituţiilor şi actorilor relevanţi pentru monitorizarea
tranziţiei tinerilor de la şcoală la viaţa activă/carieră, la nivel central şi regional/local
prin dezvoltarea unui sistem de monitorizare a acestui proces de tranziție;
 Revalorizarea utilizării uceniciei ca instrument de asigurare a dezvoltării şi certificării
competenţelor profesionale prin pregătire la locul de muncă pentru tineri;
 Promovarea sistemului de stagiu pentru absolvenții de învățământ superior;
 Stimularea ocupării pe cont propriu și a antreprenoriatului pentru tineri;
 Creșterea mobilității tinerilor în spațiul economic european prin dezvoltarea rețelei
naționale EURES și reformarea sistemului EURES;
 Programe, acțiuni și măsuri destinate participării copiilor și tinerilor cu nevoi
speciale la educație, formarea profesională și integrarea pe piața muncii a tinerilor
cu dizabilități, inclusiv prin crearea și dezvoltarea de ateliere protejate;
 Promovarea sistemului de educație si formare profesională, inclusiv prin campanii
de informare, consiliere și orientare, competiții și sprijinirea tinerilor aflați în sistemul
de educație pentru a se familiariza cu viitoarele locuri de muncă, calificări și
oportunități de carieră.
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 Corelarea curriculei din învățământul superior cu schimbările structurale de pe piața
muncii în perspectiva anului 2020
 Sprijinirea investițiilor în Cercetare Dezvoltare Inovare(CDI), inclusiv în mediul rural,
stimularea start-up-urilor și spin-off-urilor inovative și atragerea tinerilor cercetători
în centre de excelență CDI
8.3 Implementarea Garanției pentru Tineret în România
România a luat măsuri cu privire la abordarea șomajului în rândul tinerilor, prin
intermediul Garanției pentru Tineret.18 Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret
2014 – 2015, reprezintă cadrul strategic actual privind ocuparea tinerilor în România.
Planul a fost elaborat ca urmare a Recomandării Consiliului Uniuniunii Europene din 22
aprilie 2013 și urmărește să asigure că toți tinerii cu vârsta mai mică de 25 de ani care-și
pierd locul de muncă sau care nu găsesc un loc de muncă după terminarea studiilor,
primesc în decurs de 4 luni de la înregistrarea la agențiile pentru ocuparea forței de muncă
sau la centrele de garanții pentru tineret, o ofertă de bună calitate pentru angajare,
continuarea educației, întrarea într-un program de ucenicie sau efectuarea unui stagiu.
Planul de Implementare al Garanției pentru Tineret 2014 – 2015 a fost aprobat de
Guvernul României printr-un Memorandum și transmis Comisiei Europene în decembrie
2013. Acest document strategic a intrat în implementare la începutul anului 2014 și se
finalizează la sfârșitul anului 2015. Planul cuprinde reforme și inițiative cheie menite să
asigure intervenția și activarea timpurie, precum și o serie de măsuri de sprijin pentru
inserția tinerilor pe piața forței de muncă, integrate într-o abordare strategică și adaptate la
circumstanțele naționale, regionale și locale.
Pentru perioada 2016-2020, Guvernul României, prin Ministerul Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, va elabora un nou document strategic pentru a
continua punerea în aplicare la nivel național a Planului de Implementare a Garanției
pentru Tineret. Documentul va preciza rolurile și responsabilitățile principalelor instituții
impilicate în realizarea acestei scheme, măsurile propuse în vederea creșterii ratei de
ocupare a tinerilor, finanțarea acestora cu precizarea resurselor disponibile, indicatorii de
monitorizare și calendarul de implementare.19
Planul de Implementare al Garanției pentru Tineret oferă tinerilor o varietate rezonabilă
de oportunități, facilitând integrarea pe piața muncii a acestora, inclusiv prin oferirea unor
servicii mai bune de plasament sau prin introducerea unei componente obligatorii de
consiliere a tânărului în vederea identificării și evaluării competențelor dobândite.
Garanția pentru Tineret nu poate să devină pe deplin operațională fără colaborarea
dintre instituțiile publice relevante, întreprinderile private și publice, sindicate și organizații
specializate ale societății civile.

Garanția pentru Tineret, țară după țară, România, Comisia Europeana, DG Ocuparea Forței de Muncă,
Afaceri sociale și incluziune, iunie 2013
19
Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
18
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8.4 Provocări pentru viitor în România
Pe baza datelor acumulate odată cu implementarea Garantiei pentru Tineret până la
momentul actual si considerând aspectele subliniate în Raportului de Țară pentru
România20, principalele provocări în domeniul luptei împotriva șomajului, sunt următoarele:
 Regândirea educației și legătura acesteia cu piața muncii. Educația trebuie
finanțată corespunzător, atât în ceea ce privește investițiile în infrastructura de
educație și formare profesională, cât și în resursele umane care pot să determine
creșterea calității, relevanței și atractivității programelor de formare;
 Îmbunătățirea modelelor de cooperare între furnizorii EFP și piața muncii și
accelerarea reformelor structurale pentru creșterea competitivității și consolidarea
capacităților de cercetare publică, în scopul promovării unor noi direcții de
dezvoltare prin cercetare și inovație;
 Capacitatea administrativă în România este scazută, cu o coordonare
insuficientă între instituțiile cu atribuții privind piața muncii, o delegare neclară a
responsabilităților și o lipsa de încredere între nivelul politic și cel administrativ;
 Utilizarea mai bună a fondurilor naționale și Europene, pentru realizarea
investițiilor în domenii inovative și pentru îmbunătățirea ocupării forței de muncă.
România are un nivel foarte scăzut de utilizare a fondurilor europene, datorită
gestionării politice și administrative necorespunzătoare a programelor cofinanțate
prin contribuția UE;
 Activarea tinerilor neînregistrați din România prin identificarea unor modalități
inovative de abordare și asistare mai eficientă a grupului-țintă.
8.5 ABORDĂRI BAZATE PE PARTENERIATE
Comisia Barroso a avut ani la rând ca motto fraza „Lucrăm pentru dumneavoastră”,
însă pe perioada crizei economice această abordare a fost abandonată deoarece
instituțiile europene au realizat că politicile UE nu pot fi implementate eficient fără
colaborarea cu partenerii sociali și societate civilă organizată. Astfel, astăzi, Comisia
Junker consideră că parteneriatele sunt esențiale în realizarea obiectivelor politice
propuse pentru perioada 2014 – 2020.
La fel ca și în alte țări și în România, este important ca reformele necesare pentru
adaptarea sistemului de educație și formăre profesională să se relizeze prin implicarea și
cooperarea dintre autoritățile publice, sectorul privat, serviciile publice de ocupare a forței
de muncă, sindicate, organizațiile pentru tineri, consilierii in carieră, etc. Atunci când actorii
relevanți sunt implicați de la bun început, se poate construi un sistem mai puternic și
eficient, creat cu responsabilitate și prin asumarea răspunderii.
Un alt element important îl reprezintă colaborarea cu partenerii sociali și alte organizații
relevante atunci când se elaborează curicula pentru programele de educație și formare
profesională, nu numai în formarea profesională, ci și pentru nivele superioare și
20

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/romania/progress-towards-2020targets/index_en.htm
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academice, atât în formarea profesională inițială, cât și continuă. Prin implicarea sectorului
privat în dezvoltarea calificărilor și furnizarea de formare profesională (de exemplu, prin
intermediul formării profesionale la locul de muncă), se poate ajunge la o potrivire mai
bună între nevoile de competențe de pe piața muncii și competențele pe care tinerii le
dobândesc prin sistemul de EFP din România.
În viziunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,
așa cum rezultă ea din Planul de Implementare a Garanției petru Tineret 2014 – 2015:
„ministerele de resort se vor angaja în parteneriate furnizând infrastructura necesară și
baza largă de expertiză, precum și menținând un cadru instituțional adecvat, favorabil și
previzibil, mediul de afaceri, societatea civilă și sindicatele vor participa la identificarea și
să mobilizarea grupului țintă, implicarea lor în acțiuni și inițiative care combină ocuparea și
formarea și mai ales asigurând continuarea procesului de inovare și identificare de soluții
pentru situațiile și cazurile variate identificate, susținând astfel atragerea și implicarea
tinerilor în schemă. …Parteneriatele vor fi formate în jurul unui nucleu, care va implica
ministerele de resort relevante, serviciile publice de ocupare atât în calitate de furnizor de
servicii, cât și în calitate de furnizor de know-how și bune practici, precum şi autoritățile
locale și sectorul privat (IMM-uri, sindicate, angajatori, ONG uri etc.), cei din urmă servind
ca agenți principali de punere în aplicare și atragere de fonduri. ’’

9. ACORDURILE DE PARTENERIAT TRANSNAȚIONAL ÎNCHEIATE ÎN
CADRUL PROIECTULUI PRO JUVENES – PARTENERIAT
TRANSNATIONAL PENTRU O PIATA INCLUSIVĂ A MUNCII
PENTRU TINERI”
Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, organizație sindicală intersectorială
reprezentativă în România, a facilitat prin implementarea Proiectului: “Pro Juvenes –
parteneriat transnațional pentru o piață inclusivă a muncii pentru tineri”, în perioada 1
septembrie 2014 – 30 septembrie 2015, semnarea unor acorduri de parteneriat
transnațional, între Ministerului Muncii Familiei Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV) și 20 de organizații din UE care au preocupări la nivel European și național,
legate de creșterea capacității de inserție a tinerilor pe piața muncii.
Acordurile de parteneriat transnațional s-au încheiat cu următoarele instituții:
1. Institutul European pentru Administrație Publică (EIPA) – Centrul European pentru
Judecători şi Avocaţi, Luxemburg
2. Asociația Europeană pentru Formare Profesională (EVTA), Belgia
3. Confederația Europeană a Sindicatelor Independente (CESI), Belgia
4. EUROMINES, European Association of Mining Industries, Belgia
5. EURACOAL, European Association for Coal and Lignite, Belgia
6. Comitetul European de Coordonare - Comité Européen de Coordination (CEC),
Belgia
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7. ROMBEL - Comunitatea Română din Belgia (ROMBEL), Belgia
8. Centrul European pentru Leadership și Educație Antreprenorială (ECLEE), Franța
9. Confederația Generală a Sindicatelor Autonome ale Lucrătorilor (CONFSAL), Italia
10. Centrul Național pentru educație profesională al Asociației Creștine a Muncitorilor
Italieni (ENAIP), Italia
11. SICURFORM ITALIA, Italia
12. Associazione Culturale “Cultura E Dintorni”, Italia
13. Confederația Autonomă Europeană a Lucrătorilor (CONF.A.E.L.), Italia
14. ENDURANCE, Olanda
15. Federația Sindicatelor din Industrie și a Lucrătorilor din Agricultură din Uniunea
Generală a Muncitorilor (FITAG-UGT), Spania
16. Federația Statală a Serviciilor pentru Mobilitate și Consum din Uniunea Generală a
Muncitorilor (SMC-UGT), Spania
17. MÉTODO Estudios Consultores S.L.U., Spania
18. ESPAÑA MOVILIDAD (ESMOVIA), Spania
19. Xano Channel Asociación para el desarrollo comunitario (Xano Channel
Asociación), Spania
20. Associació Empresarial L’Alqueria Proyectes Educatius (ALPE), Spania

Organizațiile europene cum ar fi Asociația Europeană pentru Formare Profesională
(EVTA) sau Institutul European pentru Administrație Publică (EIPA) reprezintă rețele de
organizații europene și naționale care sunt foarte active în realizarea unor proiecte de
cercetare ce presupun accesul la date statistice actualizate și analizarea unor informații de
primă mână, de multe ori, furnizate chiar de autoritățile publice competente din diverse
State Membre sau de către instituțiile europene specializate. CESI este o organizație
sindicală europeană care printre altele, are o reprezentare importantă în domeniul
administrației publice și al educației, în țări cum ar fi Germania, Spania, Franța,
Luxembourg, Austria, Italia, etc
MMFPSPV și instituțiile relevante subordonate acestuia au capacitatea necesară de a
pune la dispoziția acestor organizații, tipul de date de care sunt interesate în situația in
care România face obiectul unor cercetări sau studii comparative.
Pe de alta parte, relațiile de parteneriat create, vor crește capacitatea MMFPSPV de a
elabora documente de analiză și sinteză de calitate superioară, prin accesul la informațiile
ce pot fi furnizate de aceste organizații: studii și cercetări rezultate din implementarea unor
proiecte, date statistice cu privire la ocuparea tinerilor în diverse State Membre ale Uniunii
Europene, date cu privire la lucrătorii migranți proveniți din România, tendințe privind
ocuparea, noi metode de organizare a serviciului public de ocupare, date despre operatorii
privați de formare profesională, etc.
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Mai mult, unii reprezentanți ai partenerilor transnaționali reprezintă agenți importanți de
lobby și advocacy în sfera de interes a MMFPSPV. Rețeaua de parteneriate transnaționale
ce va fi realizată de MMFPSPV, va permite Guvernului României să-și canalizeze mai bine
mesajele cu privire la acest domeniu și să-și susțină mai bine interesele la nivel European
prin stabilirea unor alianțe cu organizațiile ce manifestă pozitii în acord cu interesele țării
noastre.
Parteneriatele transnaționale vor amplifica relațiile internaționale ale MMFPSPV si a
instituțiilor subordonate relevante, facilitând contactele directe, cu un minim de formalism
birocratic și cu o eficiență maximă pentru viitoarele activități de cooperare internațională.
Legăturile de parteneriat cu aceste organizații vor crea oportunități pentru realizarea
unor schimburi de experiență și bune practici de care să beneficieze personalul din cadrul
ministerului sau al partenerilor sociali.
Calitatea formării profesionale a personalului MMFPSPV ar putea să fie mult
îmbunătățită prin valorificarea constructivă a acestor oportunități create de relaționarea
directă cu unele dintre cele mai prestigioase organizații de profil din Uniunea Europeană.
Finanțarea schimburilor de experiență sau a unor vizite de studiu s-ar putea asigura
prin intermediul unor proiecte care beneficiază de sprijinul fondurilor europene, în condițiile
în care, Comisia Europeana sprijină acest mod de abordare.
De asemenea, în perspectiva activităților publice sau de formare ce vor fi realizate de
MMFPSPV și/sau instituțiile subordonate acestuia, parteneriatele transnaționale vor
asigura o bază de date consistentă pentru identificarea celor mai experimentați și relevanți
speakeri/lectorilor care să fie invitați să participe la aceste evenimente.
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10. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
Concluzii de ordin general:
 Regândirea sistemului de educație și a legăturii cu piața muncii
 Îmbunătătirea modelelor de cooperare între educație și piața muncii
 O utilizare mai eficientă a bugetelor și fondurilor naționale și Europene
 Activarea tinerilor neînregistrați în România
Toate măsurile pentru combaterea șomajului tinerilor vor fi sprijinite și implementate
printr-un cadru instituțional flexibil și robust, care va asigura un rezultat triunghiular, astfel :
(1) rata de ocupare a tinerilor va înregistra o creștere față de un nivel de referință, (2) rata
de participare a tinerilor în schemele de stagii și ucenicii va începe să crească (3) numărul
NEETs va înregistra o tendință descrescătoare, susținută și durabilă.

La nivel strategic se pot face următoarele recomandări:
 Adoptarea unei noi Agende privind educația și formarea profesională, prin care
instituțiile publice relevante să pregătească tinerii pentru provocările societății
digitale și ale tehnologiilor cu impact disruptiv, prin investiții în programele de
cultură, educație și formare profesională adaptate la dinamica și cerințele de noi
profiluri profesionale generate de o nouă generație de sisteme de producție;
 Pentru recuperarea decalajelor privind investițiile în educație și formare profesională
(România ocupă ultimul loc în ceea ce privește alocarea bugetară anuală din PIB
pentru educație) este necesar să se investească 4,5% din PIB în perioada
următoare, ajungându-se la 6% până în 2020;
 Optimizarea funcționării instituțiilor publice implicate în gestionarea fondurilor
europene, prin creșterea capacității administrative și financiare, precum și prin
dezvoltarea unei rețele de parteneriate cu societatea civilă organizată, astfel încât
programele de educație și formare profesională să poată beneficia integral, în
perioada 2014-2020, de cofinanțarea asigurată de Uniunea Europeană;
 Reducerea abandonului școlar prin implementarea unor politici de asistență a
tinerilor și familiilor aflate în dificultate;
 Eliminarea analfebetismului digital până în anul 2030 și realizarea reformelor
necesare pentru orientarea sistemului de educație către transferarea de
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competențe reale și necesare pieței muncii, printr-o curriculă care încurajează
inovația și creativitatea;
 Măsurile pentru reducerea șomajului în rândul tinerilor și pentru creșterea capacității
de inserție profesională a acestora, trebuie să fie supuse unei evaluări sistematice,
cu implicarea societății civile.
 Măsurile pentru creșterea capacității de inserție trebuie să le permită tinerilor ca prin
participarea la programele de educație și formare, să dobândească printre altele,
competențe la locul de muncă, experiență în domeniul managementului și în lucrul
în echipă, abilitatea de a rezolva probleme și a gândi creativ;
 Implicarea la toate nivelele a partenerilor sociali, atât pe partea de cerere, cât și pe
partea de ofertă, în inițiativele pilot dedicate combaterii șomajului tinerilor, precum și
în alte abordări inovatoare privind creșterea capacității de inserție profesională a
tinerilor pe piața muncii;
 Guvernul României, prin instituțiile publice relevante și cu implicarea partenerilor
sociali și a societății civile organizate, trebuie să inițieze și să desfășoare campanii
publice pentru schimbarea percepției cu privire la educația și formarea profesională,
precum și pentru promovarea programelor de formare la locul de muncă;
 Instituțiile publice centrale și locale relevante, în colaborare cu partenerii sociali,
operatorii de educație și formare profesională, etc, trebuie să organizeze periodic,
în fiecare Regiune de Dezvoltare, evenimente dedicate tinerilor21;
 Partenerii sociali trebuie să promoveze instrumentele de inserție precum ucenicia,
stagiatura, voluntariatul, inclusiv prin impunerea acestor teme în capitole distincte
ale contractelor colective de muncă pe care aceștia le negociază, prin participarea
la şedințele organismelor de dialog social, la dezbaterile din organismele colective
de conducere ale diverselor societăţi comerciale sau din administraţia publică locală
şi centrală;
 Promovarea și actualizarea unor cursuri de antreprenoriat în cadrul curriculei
școlare și universitare, conform obiectivelor stabilite prin Planul de Acțiune pentru
antreprenoriat 2020, lansat de Comisia Europeană în anul 2013.22
 Suplimentarea resurselor financiare destinate programelor de ucenicii, cu fonduri
naționale și/sau europene, atât pentru a stimula interesul angajatorilor de a se
21
22

Târguri de job-uri, cu activități de informare, consiliere în carieră, înregistrare a tinerilor NEETs, oferte de EFP, etc
Entrepreneurship 2020 Action Plan
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implica în ucenicii, dar mai ales pentru a atrage tinerii în aceste programe de
formare;
 Încurajarea initiațivelor pilot și a experimentării, în special prin abordări de jos în sus
(bottom-up) și finanțarea inteligentă a acestora până în 2020 prin intermediul
fondurilor europene puse la dispoziția României prin Acordul de parteneriat 20142020;
 Încurajarea mobilității transfrontaliere a profesorilor, studenților, dar și a
funcționarilor publici/personalului contractual care sunt implicați în implementarea
politicilor privind educația și formarea profesională;
 Replicarea unor bune practici din țară sau din străinătate și valorificarea inovațiilor
existente;
 Promovarea unor stimulente fiscale și financiare pentru încurajarea patronilor să
angajeze tineri, dar și pentru a crește accesul la finanțare al tinerilor întreprinzători
care doresc să înceapă o afacere;
 Continuarea reformării serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, pentru
întărirea capacității și a rezultatelor obținute privind combaterea șomajului tinerilor;
 Adoptarea printr-o abordare dinamică, a măsurilor privind ocuparea tinerilor, care să
fie adaptate nevoilor acestui grup-țintă, inclusiv prin stabilirea structurilor necesare
pentru capitalizarea competențelor acumulate de fiecare tânâr, cu obiectivul de a
facilita inserția timpurie a acestora în piața muncii;
 Delegarea de competențe către autoritățile locale, astfel încât acestea să devină
actori importanți în implementarea proiectelor finanțate prin intermediul Garanției
pentru Tineret;
 Asigurarea mijloacelor și instrumentelor adecvate partenerilor implicați în proiectele
pentru combaterea șomajului tinerilor și îndrumarea acestora către cele mai
potrivite și eficiente metode de implementare, din punct de vedere al costurilor;
 Monitorizarea și evaluarea rezultatelor, prin definirea unui set de instrumente și
indicatori de bază, care să permită, atât evaluarea progresului, cât și a măsurilor de
corectare adoptate;
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