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Capitolul 1  Introducere 

  

1.1 Contextul proiectului 

 

Această propunere de politică publică alternativă a fost dezvoltată în cadrul proiectul 

“Nonformal se poate“, care își propune să o promoveze ca propunere alternativă la politicile 

publice existente în domeniul educației nonformale cu accent pe dezvoltarea competențelor 

transversale, în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața muncii. Proiectul 

este realizat de Asociația Se Poate în parteneriat cu Asociația Umanistă Română și este 

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 

(POCA) 2014-2020. 

Abordarea puternic participativă a proiectului stă la baza caracterului său inovator,  ținând cont 

atât de rolul foarte important pe care ONG-urile îl au în realizarea activităților de educație 

nonformală, precum și numărul mare de organizații și distribuția acestora la nivel național, și, 

nu în ultimul rând, faptul că marea majoritate a programelor acestora contribuie la dezvoltarea 

competențelor cheie ale tinerilor. Astfel, propunerea a fost  realizată cu implicarea ONG-urilor, 

instituțiilor sau autorităților publice și partenerilor sociali în etapele de consultare, dezbatere și 

promovare a propunerii alternative. 

Activitățile importante din cadrul proiectului sunt: 

- Realizarea unui studiu în vederea analizării impactului educației nonformale asupra 

capacității de angajare a tinerilor prin dezvoltarea abilităților transversale și a 

identificării bunelor practici existente la nivel național și european 

- Formarea personalului din ONG-urile partenere în proiect în domeniul elaborării 

politicilor publice 

- Elaborarea propunerii de politică publică 

- Realizarea de evenimente de consultare în fiecare euro-regiune 

- Activități de informare și comunicare 

- Studiu privind impactul proiectului asupra organizațiilor participante 
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1.2 Metodologie  

 

Metodologia de elaborare a propunerii de politică publică a fost constituită dintr-un demers 

etapizat, derulat în perioada septembrie 2018 – martie 2019.  

Prima etapă a fost elaborarea unui ”Studiu în domeniul politicilor publice” ce a urmărit 

(1) analiza impactului educației nonformale asupra capacității de angajare a tinerilor prin 

dezvoltarea abilităților transversale și (2) identificarea la nivel european a unor programe și 

modele de politici publice ce susțin și promovează educația nonformală.  

Astfel, pentru analiza impactului educației nonformale asupra capacității de angajare a tinerilor 

au fost efectuate 10 interviuri în profunzime cu reprezentanți ai autorităților centrale (din 

cadrul Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, Parlamentul României - Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, 

Secretariatul General al Guvernului și Institutul de Științe ale Educației, și  respectiv 94 interviuri 

tip CATI cu reprezentanți ai autorităților (ISJ, CJRAE, DJST, AJOFM) și ai organizațiilor 

nonguvernamentale cu responsabilități în domeniu/implicate în furnizarea programelor de 

educație nonformală.  

Domeniile de activitate ai respondenților din cadrul organizațiilor sunt: Tineret și Educatie 50%, 

conștientizare civică și dezvoltarea societății civile 29,55%, protejarea mediului înconjurător și 

dezvoltare durabilă 11,36%, inserția socio-profesională a tinerilor vulnerabili 18,18% și 

antreprenoriat 9,09%. La nivel european, au fost elaborate 10 studii de caz și bune practici de 

tip desk research, pentru 10 țări. 

În paralel cu elaborarea studiului, experții responsabili de elaborarea politicii publice au studiat 

documente relevante la nivel național și european și au efectuat 9 interviuri cu experți implicați 

în programe de educație nonformală, pentru a sonda care sunt provocările și posibilele soluții în 

ceea ce privește  o posibilă politică în domeniul educației nonformale cu accent pe dezvoltarea 

competențelor transversale în vederea inserției sustenabile și eficiente a tinerilor pe piața 

muncii. 

Pornind de la informațiile cu privire la problemele de politică publică existente și de la 

variantele existente, informații furnizate prin Studiul elaborat în cadrul proiectului, a fost 

formulat un brief/premisă a politicii publice alternative care a stat la baza inițierii procesului de 

consultare. 

Pe baza acestei premise a politicii publice au fost organizate 8 sesiuni regionale de consultare 

față în față, cu durata de 6 ore fiecare, la care au participat peste 200 de reprezentanți din 

peste 50 de organizații neguvernamentale, instiuții sau autorități publice și parteneri sociali 

(sindicate dar și organizații de tineret ale partidelor politice) din fiecare regiune de dezvoltare.  
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Sesiunile de consultare au fost realizate în București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași, 

Ploiești și Timișoara, în perioada ianuarie - februarie 2019. Sesiunile de consultare au avut ca 

scop prioritizarea celei mai bune variante de propunere de politică publică, dar și prioritizarea 

celor mai importante competențe transversale care se dezvoltă (în viziunea participanților) prin 

educație nonformală.  

Prezenta propunere de politică publică este rezultatul acestui demers consultativ.  
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Capitolul 2 - Educația nonformală. De ce avem nevoie de ea și cum 

sprijină creșterea angajabilității 

 

2.1 De ce educație nonformală? 

 

Prezentul document își propune să evidențieze contribuția educației nonformale la inserția 

tinerilor pe piața muncii prin competențele pe care le dezvoltă, în special din aria 

competențelor non-cognitive, prin dezvoltarea de abilități și atitudini pentru că: 

- este centrată pe beneficiar (în cazul nostru pe tânăr) și nevoile sale reale de învățare, 
facilitând identificarea acestora pentru o mai bună adaptare a procesului de 
învățare; 

- este adaptată comunității, grupului și/ sau individului și presupune o învățare în ritm 
propriu; 

- este structurată și organizată, are atașate obiective clare de învățare; 

- se bazează pe un proces de învățare, care poate fi încadrat într-un curriculum, 
conduce la obținerea de rezultate într-o perioadă determinată de timp (de cele mai 
multe ori mai scurtă decât în cazul educației formale), conținuturile pot fi rapid 
înnoite sau îmbunătățite;  

- presupune extinderea cadrului de învățare, diversificarea și flexibilizarea spațiului și 
timpului de învățare; 

- se bazează pe metode active/ interactive și diversificate de învăţare; 

- permite acumularea de noi cunoștințe, abilitați, atitudini; 

- susține dezvoltarea personală a indivizilor/ grupurilor; 

- reprezintă în primul rând învățare prin noi experiențe și valorificarea experiențelor 
anterioare; 

- poate să conducă la recunoașterea competențelor dobândite, de cele mai multe ori 
prin testarea lor în viața reală; 

- presupune proces de reflecţie. 

Spre deosebire de educația formală unde abordarea este una sistemică, în cazul educației 

nonformale principala responsabilitate pentru rezultatul învățării este a participantului, ceea ce 

generează și o motivație mai puternică fiind intrinsecă dar și premisele pentru dezvoltarea unor 

competențe utile într-un mediu în continuă transformare. 



 

 

  

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

9 

Fără a nega relevanța acesteia, devine cu atât mai importantă completarea educației formale cu 

o serie de căi alternative de dezvoltare personală, profesională și socială în contextul actual. 

Învăţarea este un proces care se desfășoară pe parcursul întregii vieți în contexte variate în care 

lumea întreagă este un spațiu de învățare și experimentare iar educația formală poate fi 

completată natural de învățarea nonformală sau informală, sau de formare la locul de muncă. 

Din acest motiv, prezenta politică publică se va concentra asupra valorii adăugate pe care poate 

să o aducă educația nonformală din perspectiva competențelor transversale pe care le dezvoltă 

care au un potențial mult mai mare din punct de vedere transformațional. 

În plus, având în vedere faptul că se adresează tinerilor, relevanța acesteia crește cu atât mai 

mult cu cât marea majoritate a locurilor de muncă solicită la angajare experiență anterioară, 

implicarea tinerilor în activități de învățare nonformală oferă o bună alternativă pentru 

acumularea competențelor solicitate. 

 

2.2. Angajabilitatea, nonformalul și o lume în schimbare 

 

Piața muncii capătă o dinamică tot mai accentuată și într-o lume globală. Timpul petrecut în 

cadrul unui loc de muncă devine tot mai redus, iar experiențele de muncă din ce în ce mai 

diverse. În același timp, conform raportului Eurofond “Forme nestandardizate de angajare: 

tendințe recente și prospecte viitoare”, cea mai mare parte a tinerilor vor fi implicați în viitor 

tot mai mult în activități de muncă nestandardizate, temporare sau în regim de normă 

fracțională1, alături de provocările aferente, inclusiv legate de adaptabilitate. 

În plus, setul de competențe necesar pe piața muncii cunoaște o dinamică accelerată. Astfel, în 

articolul “10 abilități necesare pentru a prospera cea de-a Patra Revoluție Industrială” publicat 

în World Economic Forum2 există schimbări dramatice în top 10 competențe necesare 

previzionate pentru anul 2020 comparativ cu 2015. Pe locul întâi este rezolvarea problemelor 

complexe, urmată de gândirea critică și creativitatea care urcă puternic pe locul trei 

(comparativ cu locul zece în 2015). Celelalte abilități necesare sunt managementul oamenilor, 

coordonarea cu alte persoane, inteligența emoțională (care intră direct pe locul șase), luarea 

deciziilor, orientarea către servicii, negociere și flexibilitate cognitivă.  

                                                           

1 Non-standard forms of employment: Recent trends and future prospects  (Forme nestandardizate de angajare: 
tendințe recente și prospecte viitoare - Raport Eurofond 2017) disponibil la 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2017/non-standard-forms-of-employment-
recent-trends-and-future-prospects) 
2 The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution (10 abilități necesare pentru a prospera cea 
de-a Patra Revoluție Industrială) disponibil la https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-
to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution 
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Digitalizarea, globalizarea și tendințele demografice sunt factorii principali care influențează 

acest trend. Noile generații de tineri precum generația Y (așa numită și generația Millenials), 

dar și generația Z vin cu o abordare și un set nou de nevoi și provocări în ceea ce privește 

abilitățile necesare. Pe de o parte, aceștia opun o rezistență crescută față de modul în care 

ierarhia tradițională este văzută la locul de muncă în funcție de vârstă3. Pe de altă parte, 

generația Z are drept caracteristici o orientare mai clară către viitor, este mai conservatoare din 

punct de vedere economic, dar în același timp mai orientată către antreprenoriat, și nu în 

ultimul rând, mai implicată social4.  

În acest context, competențele non-cognitive dezvoltate în contexte de învățare nonformală 

capătă o importanță din ce în ce mai mare, devenind din ce în ce mai importantă dezvoltarea 

competențelor care fac conexiuni între oameni (sociale), între idei (inovație și creativitate), dar 

și care dau o semnificație mai mare experienței de învățare și de viață și ajută la eliminarea 

anxietății față de necunoscut prin gestionarea emoțiilor. 

În Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 

și Social European și Comitetul Regiunilor “Regândirea educației: investiții în competențe 

pentru rezultate socio-economice mai bune”5 se menționează trei tipuri de competențe care 

devin din ce în ce mai relevante și pentru a face față provocărilor pieței muncii în viitor: 

- competențele transversale, precum capacitatea de a gândi critic, de a lua inițiativă, 

de a rezolva probleme și de a colabora  

- competențe din domeniile: științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM) a 

căror cerere va rămâne ridicată, în special în sectoarele care presupun o utilizare 

intensivă a tehnologiei și cercetării 

- competențe fundamentale sau de bază de către toată lumea (cum ar fi cele de citire 

și scriere, cele numerice, competențele elementare de matematică sau științe) 

Dacă pentru comptențele de bază și STIM rolul educației nonformale este unul limitat, acesta 

crește foarte mult ca importanță acolo unde și comunicarea de mai sus menționează că 

                                                           

3 Global Trends to 2030: The Future of Work and Workplaces 
(Tendințe globale în 2030: Viitorul pieței muncii și locurile de muncă - ESPAS 2018) disponibil la 
https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/document/global-trends-2030-future-work-and-workplaces)  
4 Generation Z: Step aside Millennials (Barclays Investment Bank 2018 - 
https://www.investmentbank.barclays.com/our-insights/generation-z.html) 
5 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions  “Rethinking Education:Investing in skills for better socio-
economic outcomes” (Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul Regiunilor “Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-
economice mai bune”) disponibilă la - https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669
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eforturile principale ale sistemelor educaționale și de formare ar trebui să se concentreze în 

perioada următoare: competențele transversale. 

Așa cum a reieșit și din consultările realizate în cadrul proiectului “Nonformal se poate – Politică 

publică alternativă pentru inserţia tinerilor pe piaţa muncii” competențele cel mai des 

menționate de participanți ca fiind dezvoltate prin educație nonformală se află în această arie, 

cum ar fi cele de comunicare, de lucru în echipă, sociale, de organizare, auto-cunoaștere, 

învățare, autonomie, civice, flexibilitate, digitale, responsabilitate, antreprenoriale, de luare a 

deciziei și toleranță. Așa cum se observă, cele mai multe sunt un mix de abilități și atitudini, 

adică tipul de competențe care necesită cea mai mare investiție de timp.  

 

2.3 Recunoașterea competențelor în  politicile publice la nivel internațional   

 

Încă din 1960 UNESCO și-a demonstrat angajamentul pentru susținerea învățării pe tot 

parcursul vieții și educația nonformală. Rezoluția "Tineretul în economia globală", adoptată de 

Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2007, recunoaște rolul important al educației 

nonformale în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și solicită statelor membre să 

asigure o finanțare suficientă pentru educația nonformală. Mai recent, rezoluția 66/121 din 

2012 reafirmă importanța investiției în tineri și îndeamnă statele membre să abordeze 

ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, voluntariatul și dezvoltarea formală, informală și 

nonformală, sistemele de învățământ și de formare profesională, în conformitate cu nevoile 

tinerilor. De asemenea, solicită statelor membre să încurajeze toate părțile interesate (inclusiv 

mediul academic, sectorul privat, sindicatele și instituțiile financiare) pentru a promova 

responsabilitatea socială și dezvoltarea  parteneriatelor6.  

Uniunea Europeană a fost un actor-cheie în domeniul educației nonformale, în special în ultimul 
deceniu. Capacitatea de angajare a tinerilor este o preocupare pentru Uniunea Europeană și 
este asumată în Agenda Europa 2020, programul "Educație și formare 2020”. Concluziile 
Consiliului privind noul cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și 
formării profesionale au reiterat importanța egală a diferitelor tipuri de învățare - învățare 
formală, nonformală și informală - pentru a crește impactul învățarii pe tot parcursul vieții. 
Recomandările Consiliului includ, printre altele, consolidarea structurilor de voluntariat și 
participarea tinerilor și sprijinirea dobândirii de competențe cheie prin intermediul 

                                                           

6 United Nations -  Rezoluțion 66/121 Policies and programmes involving youth. 2012 (Organizația Națiunilor Unite 
– Rezoluția 66/121 Politici și programe cu privire la tineri 2012) disponibilă la 
http://www.youthpolicy.org/basics/2012_UN_Resolution_Youth_Policies_Programmes.pdf 
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activităților educaționale nonformale. Educația nonformală este astfel recunoscută la nivel 
european ca o componentă-cheie a abordării învățării pe tot parcursul vieții7.  

Uniunea Europeană a identificat opt competențe cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții, 
care oferă valoare adăugată pentru piața forței de muncă, coeziune socială și cetățenie activă și 
ar trebui să fie dobândite de toți cetățenii UE - acestea includ aptitudini și competențe în limba 
maternă, limbi străine, matematice, stiințifice și tehnologice, de învățare, civice, 
interpersonale, interculturale și sociale și antreprenoriale8.  

 

Noua Agendă a Competențelor pentru Europa, adoptată de Comisie la 10 iunie 2016, a lansat 
10 acțiuni menite să ofere cetățenilor din UE dreptul la formare, competențe și sprijin adecvat9:  

- Oportunități profesionale noi pentru adulți  

- Cadrul European al Calificărilor  

- Coaliția privind competențele digitale și locurile de muncă 

- Cooperarea sectorială privind abilitățile 

- Kitul de instrumente pentru profilul competențelor UE pentru cetățenii țărilor terțe 

- Învățământ și formare profesională (VET) 

- Competențe cheie 

- Europass 

- Urmărirea absolvenților 

- Analiza și studii de bune practici privind migrația cetățenilor cu rezultate 
excepționale (brain flows).  

Statele Membre ale Uniunii Europene trebuie să pună în aplicare măsuri naționale de 

flexicuritate, să reducă segmentarea pieței muncii, să faciliteze tranzițiile, să analizeze și să 

monitorizeze eficiența sistemelor de asigurări sociale, acordând o atenție specială persoanelor 

cu un nivel scăzut de calificare, pentru care ar trebui să asigure dobândirea competențelor 

necesare în vederea continuării studiilor și integrării pe piața muncii, precum și recunoașterea 

                                                           

7 Study on the impact of Non-Formal Education in youth organisations on young people’s employability - European 
Youth Forum , University of Bath, GHK Consulting (Studiu privind impactul educației nonformale din organizațiile 
de tineret în capacitatea de angajare a tinerilor - Forumul European de Tineret , Universitatea din Bath, GHK 
Consulting)  disponibil la https://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print 
8 Recomandation of the European Parliament and the Council on key competences for lifelong learning 
(Recomandarea Parlamentului și Consiliului European cu privire la competențele pentru învățarea pe parcursul 
întregii vieți) disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32006H0962 
9 New Skills Agenda for Europe (Noua agendă pentru competențe în Europa) disponibilă la 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en 
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acestor competențe pe tot parcursul educației generale, profesionale, superioare, dar și în 

cadrul învățării nonformale și informale10.  

Lărgind aria geografică, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a dezvoltat un 
model de competențe cheie bazat pe un mix de cunoștințe (legate de o temă de studiu sau 
disciplină, interdisciplinare, epistemice sau procedurale), abilități (cognitive și meta-cognitive, 
sociale și emoționale, de ordin fizic și practic), și atitudini și valori (la nivel personal, local, 
societal sau global). Fiecare competență cheie este susținută de trei elemente după cum 
urmează: 

- Folosirea de instrumente în mod interactiv 

o 1a Abilitatea de a folosi limbajul, simbolurile și textul interactiv 

o 1b Abilitatea de a folosi cunoștințele și informațiile interactiv 

o 1c Abilitatea de a folosi tehnologia interactiv 

- Interacțiunea în grupuri eterogene 

o 2a Relaționarea cu cei din jur 

o 2b Cooperarea și lucrul în echipă 

o 2c Managementul și rezolvarea conflictelor 

- Acțiune autonomă 

o 3a A acționa având în vedere imaginea de ansamblu 

o 3b Formularea și dezvoltarea de planuri de viață și proiecte personale 

o 3c Asumarea și afirmarea drepturilor, intereselor, limitărilor și nevoilor 

Ulterior, acest model a fost completat cu o serie de trei noi categorii de competențe în cadrul 
de învățare 2030. Acestea sunt definite ca fiind competențe transformative și au apărut tocmai 
pentru a răspunde cât mai bine nevoilor celor care învață în contextul schimbărilor continue cu 
care societatea contemporană se confruntă: 

- Capacitatea de a crea valoare adăugată 

- Capacitatea de a reconcilia tensiuni și diferențe  

- Asumare și responsabilitate. 

                                                           

10 Prognoza evoluției și tendințelor pieții muncii – amenințări și oportunități – 2018, IRES pentru Ministerul 
Tineretului și Sportului disponibilă la http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-
pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM 

http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM
http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM
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Capitolul 3 - Provocările educației nonformale pentru a deveni 

relevantă pentru piața muncii 

 

Pentru a-și putea atinge potențialul maxim la locul de muncă sau în viața personală, oamenii au 

nevoie de aptitudini și competențe. Cu toate că la nivelul Uniunii Europene s-a înregistrat un 

progres semnificativ privind atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, din ce în ce mai 

mult, studiile evidențiază faptul că politicile de creștere a performanței nu sunt suficiente. Mulți 

tineri părăsesc educația și formarea profesională fără a fi suficient pregătiți să intre pe piața 

forței de muncă și fără abilitățile sau mentalitățile pentru a-și începe propria afacere11. 

70 de milioane de europeni nu dispun de competențe adecvate de citire și scriere și mai mult 
de jumătate din cei 12 milioane de șomeri pe termen lung sunt considerați ca fiind slab 
calificați. În același timp, 40% dintre angajatorii europeni întâmpină dificultăți în a găsi oameni 
cu abilitățile de care au nevoie pentru a crește și a inova. Furnizorii de educație, pe de o parte, 
și angajatorii și tinerii, pe de altă parte, au percepții diferite asupra gradului de pregătire a 
absolvenților pentru piața forței de muncă. Prea puțini oameni au spiritul antreprenorial și 
abilitățile necesare pentru a-și înființa propria afacere12.  

Abordarea provocărilor cu privire la competențe va necesita eforturi politice semnificative și 
reforme sistemice în educație și formare.  

 

Contextul național  

Piața forței de muncă se confruntă cu un decalaj major între oferta educațională și cererea 

angajatorilor, România fiind la nivel global pe locul al II-lea în privinţa ponderii angajatorilor 

care se confruntă cu deficitul de talente - 81% dintre angajatorii din România întâmpină 

dificultăţi în ocuparea posturilor vacante13. Cu toate acestea, conceptul de educație nonformală 

nu este asimilat în România astfel încât să permită corelarea cu piața muncii14 și are în 

                                                           

11 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions  “A new skills agenda for Europe – Working together to 
strengthen human capital, employability and competitiveness 2016” (Comunicarea Comisiei Europene către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor “O nouă agendă 
pentru competențe în Europa Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție 
profesională și a competitivității”) disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381 
12 Idem 11 
13 Studiul ManpowerGroup privind Deficitul de Talente, 2018 disponibil la https://go.manpowergroup.com/talent-

shortage-2018 
14 Strategia Națională pentru Politicii de Tineret 2015-2020 disponibilă la http://mts.ro/wp-
content/uploads/2016/02/Strategia-tineret-final.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0381
http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-tineret-final.pdf
http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-tineret-final.pdf
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continuare un rol insuficient recunoscut și susținut (inclusiv cu resurse) în inserția 

profesională a tinerilor, în pofida impactului pe care îl are în dezvoltarea personală și 

profesională a acestora. 

“Studiul în domeniul politicilor publice” și cele 8 consultări organizate la nivel local au scos în 

evidență o serie de aspecte importante care influențează în mod direct sau indirect impactul 

educației nonformale asupra traiectoriei profesionale a tinerilor. Vom explora mai departe 

aspectele cel mai adesea menționate de către stakeholderii consultați.  

 

3.1 Corelarea insuficientă între competențele dobândite prin educația 

formală și nonformală și piața muncii.  

 

Educația și formarea profesională inițială sunt o sursă cheie de competențe pentru economiile 

UE și pot facilita o tranziție lină de la școală la locul de muncă. Schimbările de pe piața muncii se 

derulează cu rapiditate iar școala, fiind un mecanism instituțional complex, are nevoie de mai 

mult timp pentru a asimila progresul15. Deși World Economic Forum atrage atenția că 1 milion 

de meserii vor dispărea în următorii ani și vor fi înlocuite de alte 1,7 milioane de job-uri noi16, 

analizele privind calitatea în educație scot în evidență adaptarea slabă a curriculumului la piața 

muncii17. Rezultatele celui mai recent studiu din domeniu confirmă acest aspect: primele 3 

probleme ale tinerilor la angajare sunt lipsa competențelor și abilităților necesare, necorelarea 

programei educaționale cu nevoile pieței muncii și lipsa experienței profesionale/practice18. 

Partea formală a educației se concentrează pe acumularea unor informații standardizate, însă 

competențele care se caută pe piața muncii trebuie completate cu modul de lucru, cooperare, 

comunicare19.   

Educația nonformală vine în completarea abilităților dobândite în școală, punând accent pe 

metode participative (peer education, learning by doing) și este caracterizată prin implicarea 

voluntară, fară ”constrângerile” evaluării de tip școlar, existența dar și flexibilitatea structurii și 

planificării, educația adaptată și bazată pe nevoile și interesele tinerilor, posibilitatea de a lucra 

                                                           

15 Analiza relatiei dintre oferta educationala si cererea de pe piata muncii, Neagu Gabriela 
https://www.academia.edu/24532416/Analiza_relatiei_dintre_oferta_educationala_si_cererea_de_pe_piata_mun
cii  
16 Analiza Avenor College publicată cu ajutorul iVox, Aprilie 2019 disponibil la 
https://www.smark.ro/articol/45869/studiu-9-din-10-romani-din-mediul-urban-cred-ca-scoala-nu-e-adaptata-
meseriilor 
17 Învățământul profesional și tehnic -provocări și perspective de dezvoltare, Raport de politică publică, ICCV 2016 
18 Studiu în domeniul politicilor publice disponibil la https://nonformalsepoate.ro/index.php/propunere-politica-
publica/studiu-in-domeniul-politicilor-publice-2 
19 Idem 18 

https://www.academia.edu/24532416/Analiza_relatiei_dintre_oferta_educationala_si_cererea_de_pe_piata_muncii
https://www.academia.edu/24532416/Analiza_relatiei_dintre_oferta_educationala_si_cererea_de_pe_piata_muncii
https://www.smark.ro/articol/45869/studiu-9-din-10-romani-din-mediul-urban-cred-ca-scoala-nu-e-adaptata-meseriilor
https://www.smark.ro/articol/45869/studiu-9-din-10-romani-din-mediul-urban-cred-ca-scoala-nu-e-adaptata-meseriilor
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la modalități și viteze20. Organizațiile care realizează activități de educație nonformală (în 

special cele din zona de tineret) nu leagă în mod explicit programele lor de competențe 

specifice ce țin de angajabilitate.  

În Uniunea Europeană, 40% dintre angajatori raportează dificultăți în găsirea de candidați cu 

abilitățile necesare, mulți dintre ei accentuând lipsa de competențe transversale în rândul 

solicitanților de locuri de muncă21. O treime dintre angajatori declară că lipsa competențelor 

provoacă probleme semnificative pentru afacerile lor22. 69,15% din respondenții raportului de 

cercetare realizat în anul 2018 au mărturisit că abilitățile transversale sunt importante pentru 

un angajator – printre acestea numărându-se abilitățile de comunicare, management, 

organizare și planificare, lucrul în echipă.  

Participanții la consultările organizate în cadrul proiectului au menționat peste 40 de 

competențe care pot fi dezvoltate prin educație nonformală, cele mai importante fiind 

considerate competențele de comunicare, lucrul în echipă, sociale, organizare și auto-

cunoaștere.  

 

 

                                                           

20 Idem 18 
21 Employment and Social Developments in Europe 2016 (Angajabilitatea și Dezvoltarea Socială în Europa, 2016)  
disponibil la https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/8d0b1be0-d95d-11e6-ad7c-
01aa75ed71a1 
22 McKinsey Center for Government - Education to Employment: Getting Europe’s Youth into Work (De la educație 
la angajare: oferirea de locuri de muncă tinerilor din Europa) disponibil la 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/social%20sector/our%20insights/converting%20educati
on%20to%20employment%20in%20europe/education%20to%20employment%20getting%20europes%20youth%2
0into%20work%20full%20report.ashx 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/social%20sector/our%20insights/converting%20education%20to%20employment%20in%20europe/education%20to%20employment%20getting%20europes%20youth%20into%20work%20full%20report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/social%20sector/our%20insights/converting%20education%20to%20employment%20in%20europe/education%20to%20employment%20getting%20europes%20youth%20into%20work%20full%20report.ashx
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/social%20sector/our%20insights/converting%20education%20to%20employment%20in%20europe/education%20to%20employment%20getting%20europes%20youth%20into%20work%20full%20report.ashx
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Competențele relevante pentru piața muncii formulate de participanții la consultările regionale  

 

 

3.2 Competențele obținute în mediul nonformal sunt recunoscute și 

validate formal numai în raport cu un standard profesional   

 

Odată cu creșterea importanţei educaţiei nonformale, în Europa a crescut interesul pentru 

problematica recunoaşterii acesteia. Pentru a crește relevanța activităților nonformale în raport 

cu nevoile elevilor și ale pieței muncii, se discuta de peste 18 ani despre necesitatea de a se 

asigura şi îmbunătăţi calitatea cunoştinţelor dobândite pe această cale, iar mai apoi în 

posibilitatea de a compara diferite tipuri de educație nonformală (în diferite ţări, dar şi în 

diferite domenii de aplicare a acestui tip de educaţie). În 2001 au demarat o serie de inițiative 

pentru recunoașterea competențelor obținute și în acest fel, cu rezultate foarte variate de la un 

Stat Membru la altul. Pe 20 decembrie 2012, Consiliul European a lansat o recomandare pentru 

validarea învățării nonformale și informale. Pâna în anul 2018, toate statele membre trebuie să 

construiască și să implementeze sisteme naționale de recunoastere a competențelor obținute 

prin învățare nonformală și informală23.  

                                                           

23  Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning (2012/C 
398/01 - Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF
https://nonformalii.ro/stiri-articole-testimoniale/articole/europa-fata-in-fata-cu-validarea-invatarii-nonformale-si-informale
https://nonformalii.ro/stiri-articole-testimoniale/articole/europa-fata-in-fata-cu-validarea-invatarii-nonformale-si-informale
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Toate statele Uniunii Europene susțin construirea unui portofoliu personal de învățare sau a 

unui portofoliu electronic de realizare deoarece promovează identificarea competențelor 

dobândite în domeniul personal, social și profesional. La nivelul Uniunii Europene există 

recunoscute bune practici privind recunoașterea competențelor dobandite în mediul 

nonformal24: 

- Danemarca - "Dosarul meu de competență" lansat în 2007 de către Ministerul Educației. 

Acesta constă într-un dosar electronic/portofoliu în care o persoană poate colecta 

documentația pentru toate competențele acestuia (hard sau soft skills), indiferent de 

locul sau modul în care au fost realizate.  

- Franța – Recunoașterea și validarea educației nonformale și a competențelor dobândite 

prin experiență profesională sau prin altă experiență a fost stabilită (Validation des 

Acquis de l'Expérience Bénévole), prevăzută de Legea nr.2002-73 din 17 ianuarie 2002, 

este cunoscută drept "Legea de modernizare socială”. Aceasta prevede că orice 

persoană cu o experiență de cel puțin trei ani în orice fel de activitate (profesională sau 

prin voluntariat într-o organizație non-profit) are dreptul de a solicita validarea 

competențelor dobândite neoficial. 

- Germania – ProfilPASS implică în mod clar recunoașterea rezultatelor educației 

nonformale și identifică abilitățile și competențele dobândite pe parcursul vieții. 

Sistemul ProfilPASS este susținut de Institutul German pentru Educația Adulților (DIE) și 

de Institutul pentru Planificarea Dezvoltării și Cercetările Structurale. 

- Luxemburg - Recunoașterea competențelor dobândite prin participarea la activități de 

voluntariat și educație nonformală este specificată în regulamentul Grand Ducal din 9 

ianuarie 2009 privind tineretul. Serviciul Național pentru Tineret este responsabil de 

procedura de recunoaștere. În plus, regulamentul definește și procedura de validare a 

învățământului nonformal etc. 

În Romania, procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite în alte 

moduri decât cel formal este strâns legată de standardele ocupaționale/ standardele de 

pregătire profesională și este realizată în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul 

ocupațional/standardul de pregătire profesională. Ordinul Ministrului Educației și Cercetării și al 

Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 4543/468/2004 reglementează modul de 

implementare a mecanismului. Autoritatea Națională pentru Calificări - ANC coordonează la 

activitatea de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât 

cele formale. Centrul National de Acreditare (CNA), entitate care funcționeză sub coordonarea 

                                                                                                                                                                                           

disponibilă la https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b2f3b0a-4ffb-11e2-9294-
01aa75ed71a1   
24 Studiu în domeniul politicilor publice – Asociatia Se Poate  disponibil la 
https://nonformalsepoate.ro/index.php/propunere-politica-publica/studiu-in-domeniul-politicilor-publice-2 

https://nonformalii.ro/stiri-articole-testimoniale/articole/europa-fata-in-fata-cu-validarea-invatarii-nonformale-si-informale
https://nonformalii.ro/stiri-articole-testimoniale/articole/europa-fata-in-fata-cu-validarea-invatarii-nonformale-si-informale
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ANC, autorizează centrele de evaluare a competențelor profesionale – 205 ONG-uri, companii 

fiind înregistrate în Registrul Național al Centrelor de evaluare și certificare a competențelor 

profesionale obținute pe alte căi decât cele formale.  

Principala preocupare a specialiștilor care lucrează în domeniul nonformal este legată de 

necesitatea de a oferi mai multă flexibilitate modului de evaluare a competențelor dobândite 

de tineri, în contextul în care nu întotdeauna recunoașterea competențelor poate fi direct 

legată de un standard ocupațional. Spre exemplu competențele de leadership sau de lucru în 

echipă se regăsesc în standardele profesionale ale mai multor ocupații.  

 

3.3 Consilierea vocațională și în carieră este insuficientă și nu îi ajută 

pe tineri să identifice cel mai potrivit parcurs profesional 

 

Alegerea traiectoriei profesionale a tinerilor în viață este de regulă orientată de mai mulți 

factori printre care: pasiunea pentru profesie, aptitudinile personale și prioritățile pieței muncii. 

Sistemul educațional nu identifică aptitudinile tinerilor și nu dezvoltă competențele în funcție 

de acestea25. Tinerii nu sunt pregătiți pentru angajare sau pentru a aborda piața muncii.  

Consilierea și orientarea profesională trebuie să îi vizeze deopotrivă pe elevi, dar și pe părinții 

lor, și să fie realizată de către personal specializat care să aplice diverse baterii de teste, sau alte 

modalități de identificare a potențialului de dezvoltare al elevilor precum discuțiile cu elevii, 

observarea sistematică a comportamentului elevului pe o perioadă mai mare de timp etc26. În 

realitate, acoperirea insuficientă cu consilieri școlari, deturnarea frecventă a scopului acestei 

activități, nivelul redus al salarizării care face ca multe dintre pozițiile de consilieri școlari să nu 

fie ocupate de personal calificat și absența consilierii părinților/educației părinților privind 

competențele copilului lor și oportunitățile de valorificare a acestora după finalizarea școlii, au 

ca efect un număr crescut de tineri lipsiţi de experienţă, care nu ştiu ce îşi doresc cu adevărat şi 

nu îşi cunosc propriile atuuri şi abilităţi.  

În interviul realizat cu reprezentantul Patronatului Tinerilor Întreprinzători din România au fost 

prezentate o serie de bariere specifice accesului tinerilor pe piața muncii ca urmare a 

interacțiunii cu tinerii fără un loc de muncă. Aceste bariere au fost identificate prin intermediul 

proceselor de recrutare, consiliere, orientare profesională a tinerilor fără un loc de muncă şi 

implicării acestora în programe de formare profesională realizate de PTIR. Fără intenția de a 

                                                           

25 Perspective participanți consultări regionale 
26 Raport Învățământul profesional și tehnic – provocări și perspective de dezvoltare, Raport de politică publică, 
ICCV 2016 disponibil la http://old.iccv.ro/node/577 
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generaliza, fiind mai degrabă cu titlul factori punctuali care se pot identifica într-un caz sau altul 

și fără pretenția de a fi exhaustive, acestea sunt prezentate mai jos:  

• Percepţii şi așteptări nerealiste despre piaţa muncii şi despre asumarea responsabilităţii: 

o Frica de angajare 

o Evitarea situaţiilor organizate de învăţare 

o Percepţiile negative despre piaţa muncii  

o Dificultăţile de a dezvolta o planificare  profesională pe termen lung 

o Lipsa de informare privind obţinerea unui loc de muncă 

o Dorinţa de a câştiga bani rapid  

o Tendinţa de a-şi supraevalua competenţele înainte de primul lor contact cu 

realitatea din câmpul muncii 

• Factori familiali: 

o Copiii proveniţi din familii hiperprotective/permisive 

o Copiii proveniţi din familii agresive  

• Factori psihologici: 

o Anxietate de contact (de relaţionare) 

o Stimă de sine scazută 

o Imagine de sine negativă 

o Trăsături caracteriale negative precum neatenţia, inconsecvenţa, îndoiala (de 

sine și de cei din jur), teama, apatia, amânarea, ineficienţa, nervozitatea, 

pripeala, descurajarea, autocompătimirea 

o Dorinţa de a experimenta impresia libertăţii – absenţa unor angajamente 

profesionale care favorizează întarzierea în lansarea pe piaţa muncii 

o Dorinţa de a evita diverse ritualuri de auto-organizare: prezența la curs, trezitul 

dimineaţa, etc 

• Factori sociali: 

o Neîncrederea în capacitatea pieţei muncii de a le oferi  locuri de muncă 

relevante, rezultând lipsa de sens în calificare 

o Exces de oferte de formare profesională continuă – ceea ce le dă tinerilor 

impresia că ei sunt cei care pot jongla cu oferta sau că pot amâna urmarea unui 

program de formare profesională 

o Dorinţa de a munci în străinătate – provenită din neîncrederea în ofertele 

autohnone 

 

 



 

 

  

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

21 

3.4 Nivelul insuficient de cooperare inter-instituțională între școală – 

ONG-uri – angajatori  

 

În mod cert școala trebuie să dețina rolul cel mai important în fundamentarea traseului 

personal și traiectoriei profesionale a copiilor și tinerilor. Cu toate acestea, parteneriatul 

strategic cu societatea civilă, cu precădere mediul ONG, și cu angajatorii permit co-crearea 

acțiunilor cele mai potrivite pentru bunăstarea copiilor. Fiecare dintre cei 3 actori relevanți în 

pregătirea traseului profesional al tinerilor implementează frecvent proiecte și programe 

menite să crească pregatirea acestora pentru piața muncii. Cu toate acestea cele mai multe 

inițiative din Romania sunt încă punctuale, deoarece nu există o strategie prin care aceștia își 

propun îndeplinirea unor obiective comune. 

Cercetările arată că în ţările în care instituţiile educaţionale promovează proiecte și inițiative cu 

privire la competenţele și abilitățile persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, ratele 

şomajului în rândurile tinerilor sunt mai mici27.  

În afara aspectelor mai sus menționate, au fost de asemenea aduse în discuție de către 

participanții la consultări: 

- Lipsa mijloacelor de susținere și implicare a modelelor de calitate 

- Nevoia de deschidere din partea cadrelor didactice cu privire la folosirea metodelor 
nonformale de predare 

- Rezistența actorilor din educația formală 
- Resurse insuficiente la dispoziția actorilor din educația nonformală pentru a sprijini 

educația formală etc. 

 

 

                                                           

27 Studiu “Ce cunoaștem despre ratele de angajare ale tinerilor: Sinteză de cercetare și de bune practici” 2014 
disponibil la http://www.siop.org/WhitePapers/YouthEmploymentFullRomanianTRANSLATION.pdf 
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Capitolul 4 - De ce avem nevoie de o politică publică dedicată 

competențelor transversale  

 

4.1 Actorii relevanți pentru această politică dedicată competențelor transversale 

 

Realizarea unei propuneri de politică publică în acest domeniu trebuie să aibă în vedere toate 

părțile interesate implicate, de la beneficiarii politicii, tinerii sau adulții, la angajatori, furnizori 

de educație non formală și instituțiile statului - gardianul politicilor sociale, educaționale și 

economice.  

Din perspectiva acestui document, beneficiarii politicii publice sunt în primul rand tinerii aflați 

în sfera de vârstă 14 – 35ani28, care frecventează clasele de liceu și care decid spre ce traiect 

profesional își îndreptă viitoarea meserie,  care frecventează studiile superioare, postliceale și 

care încep primele raporturi de angajare cu piața muncii.  

Din perspectiva tinerilor se observă o schimbare de paradigmă în ceea ce privește influența 

competențelor în dezvoltarea carierei profesionale. Piața forței de muncă în permanentă 

schimbare, reducerea securității locurilor de muncă și viața profesională prelungită îi determină 

pe angajați să se orienteze de la cariere singure spre competențe care le asigură angajarea pe 

tot parcursul vieții29. Abilitățile soft sau competențele transversale joacă un rol esențial: 

abilitățile precum leadership-ul și competențele de comunicare sunt stabilite ca fiind abilități 

transferabile esențiale pentru toți viitorii angajați. Schimbarea paradigmei impune tinerilor 

aflați în cautarea unui loc de muncă să își asume controlul asupra propriei dezvoltări și necesită 

instrumente pentru a sprijini dezvoltarea profesională proprie bazată pe competențe. 

Rezultatele unui studiu realizat în anul 2011 indică faptul că nevoile de dezvoltare cel mai 

frecvent raportate se află în zona competențelor cheie transversale – comunicare într-o limbă 

străină și competențe de utilizare a calculatorului30.  

Importanța dezvoltării competențelor transversale este demonstrată și de perspectiva 

angajatorilor. Studiile recente scot în evidență faptul că la nivelul angajatorilor se remarcă o 

cerere crescândă de forță de muncă calificată și dotată cu capacitatea de adaptare și cu un nivel 

                                                           

28 Conform Legii Tinerilor nr 350/2006 , Art 2, litera 1 disponibilă la https://lege5.ro/Gratuit/geydambxga/legea-
tinerilor-nr-350-2006 
29 Developing careers through transversal competencies, Electronic Platform for Adult Learning in Europe – EPALE 
2018 (Dezvotând cariere prin competențe transversale) disponibil la 
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/developing-careers-through-transversal-competencies 
30 Studiu - Relația dintre educație și învățare pe parcursul vieții 2011 disponibil https://www.prois-
nv.ro/docs/studiu_regional_ocupare%20(3).pdf 

https://lege5.ro/Gratuit/geydambxga/legea-tinerilor-nr-350-2006
https://lege5.ro/Gratuit/geydambxga/legea-tinerilor-nr-350-2006
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crescut de competențe transversale și competenţele specifice31. În perspectiva angajatorilor, 

învățământul liceal nu reușește să furnizeze pe piață absolvenți suficient de calificați într-o 

anumită profesie. La nivele inferioare este facilitată formarea competențelor profesionale, însă 

sistemul formal prezintă deficiențe în formarea competențelor transversale care se dovedesc a 

fi esențiale pentru obținerea angajării32. Importanţa acordată competenţelor transversale este 

susţinută şi dacă avem în vedere perspectiva angajatorilor conform căreia absolvenţii sunt dificil 

de ocupat tocmai pentru că sunt slab pregătiţi şi au aşteptări nerealiste faţă de locul de 

muncă33.  

În același timp furnizorii de formare tind să ofere mai degrabă formare pe competențe 

profesionale specifice sau pe competențe transversale elementare (limbă străină, competențe 

TIC), fără a se preocupa de nivelul redus al transferului celor învățate către viitorul loc de muncă 

(angajații nu consideră aceste formări ca surse ale competențelor folosite) sau de modalități 

prin care ar putea forma competențe de învățare care ulterior să contribuie la dezvoltarea 

profesională a angajaților. 34  

Școala, nucleul dezvoltării pentru copii și tineri, are un rol limitat în dezvoltarea competențelor 

transversale. După cum arată un studiu recent al Ministerului Tinereului și Sportului, școala este 

centrată pe evaluări în care predomină capacitatea de memorare și reproducere, fără a fi 

stimulate curiozitatea, creativitatea și încrederea 35. 49% din tineri, respondenți ai studiului 

MTS, consideră că doar într-o măsură foarte mică cunoștințele dobândite în cadrul unei 

instituții de învățământ corespund nevoilor de pe piața muncii și ca există neconcordanța dintre 

calificările, competențele tinerilor și cele solicitate de angajatori. În perspectiva specialiștilor 

consultați în cadrul proiectului, sistemul formal de invățământ, chiar si cel profesional si tehnic, 

nu pregatește elevii pentru viața, ci pune accent pe partea de cunoștințe și mai puțin pe 

practică și competențe complexe. În trunchiul comun nu sunt dezvoltate abilități specifice 

legate de angajabilitate, consilierea nu se realizează în parteneriat cu mediul de afaceri sau 

organizațiile care realizează activități de educație nonformală. Studiile demostrează că din ce în 

ce mai multe țări integrează în curriculum național competențe transversale ca răspuns la 

schimbările sociale, economice și culturale care au venit odată cu globalizarea și dezvoltarea 

rapidă a tehnologiei36.  Cu toate că în prezent piața forței de muncă din România se confruntă 

                                                           

31 Idem 30 
32 Idem 30 
33 Indem 30 
34 Idem 30 
35  Prognoza evoluției și tendințelor pieții muncii – amenințări și oportunități – 2018, IRES pentru Ministerul 
Tineretului și Sportului disponibilă la http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-
pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM 
36 Transversal Competencies Refoccusing the role of the Information Literacy Program (Competențe transversale – 
reorientarea rolului Programului de Alfabetizare, Leonie Mcllvenn, 2018  

https://www.prois-nv.ro/docs/studiu_regional_ocupare%20(3).pdf
http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM
http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM
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cu un decalaj major între oferta educațională și cererea angajatorilor, dezvoltarea 

compentențelor transversale cerute de piața muncii nu reprezintă o direcție strategică pentru 

niciunul dintre actorii relevați implicați în proces.  

 

4.2 Efectele lipsei unei politici de susținere a competențelor transversale  

 

Conform raportului UE pentru tineret România se situează printre țările cu cea mai scăzute 

niveluri în ceea ce privește  tipuri de competențe precum lectură, matematică sau ştiinţe, 

(România se află pe unul dintre locurile 47-49, în funcţie de tipul de competenţă, din 65 de ţări 

participante)37. Tinerii estimează că cele mai problematice aspecte ale sistemului de învăţământ 

sunt insuficienţa aplicaţiilor practice (69% ) și insuficienţa sau absenţa activităţilor derulate în afara 

școlii (67%)38. 

În 2019 nouă români din zece sunt de părere că școala nu îi pregătește suficient de bine pe elevi 

pentru construirea unei viitoare cariere, iar aproape jumătate dintre părinți cred că fiul sau fiica 

lor va alege să lucreze în IT, potrivit unui studiu efectuat de școala privată Avenor College și 

platforma online iVox în martie 201939. Pentru meseriile viitorului trei sferturi dintre 

participanții la studiu  (75,75%) consideră că în programa școlară ar trebui introdusă 

dezvoltarea personală, gândirea creativă (70,26%) și bunele maniere (48,8%), urmate de 

leadership, limbi străine exotice, debate și scriere creativă. Pentru o carieră de succes 8 din 10 

respondenți ai studiului au menționat comunicarea, urmată de competențele de gândire logică, 

abilitatea de analiză și leaderhip.  

Tranziția de la educație la angajare este o etapă foarte delicată, în care tinerii au adesea nevoie 

de asistență și sfaturi pentru a transforma procesul de căutare a unui loc de muncă, într-o 

activitate mai eficientă și mai puțin frustrantă. Potrivit datelor INS consultate de Revista 

CARIERE, dintre tinerii cu vârsta între 15 şi 24 de ani, doar 22,3% erau consideraţi ocupaţi în 

muncă în 2016, faţă de 24,5% în 2015. De asemenea, avem cel mai mic număr de angajări după 

absolvirea facultății40. Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor tinerilor prin 

învățarea nonformală și informală pot juca un rol important în îmbunătățirea capacității de 

                                                           

37 EU Youth Report (Raportul UE pentru tineret) disponibil la 
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf  
38 Raport Învățământul profesional și tehnic – provocări și perspective de dezvoltare, Raport de politică publică, 
ICCV 2016 disponibil la http://old.iccv.ro/node/577 
39 Analiza Avenor College publicată cu ajutorul iVox, Aprilie 2019 disponibil la 
https://www.smark.ro/articol/45869/studiu-9-din-10-romani-din-mediul-urban-cred-ca-scoala-nu-e-adaptata-
meseriilor 
40 Analiza Revista Cariere 2018, detalii la https://revistacariere.ro/leadership/piata-muncii-employment/romania-
nu-crede-in-tineri-are-cel-mai-mic-numar-de-angajari-dupa-absolvirea-facultatii/#sthash.H3cEe49D.yKKZyx0b.dpuf 

https://www.cariereonline.ro/actual/piata-munciiemployment/romania-nu-crede-tineri-are-cel-mai-mic-numar-de-angajari-dupa#sthash.H3cEe49D.yKKZyx0b.dpuf
https://www.cariereonline.ro/actual/piata-munciiemployment/romania-nu-crede-tineri-are-cel-mai-mic-numar-de-angajari-dupa#sthash.H3cEe49D.yKKZyx0b.dpuf
http://ec.europa.eu/assets/eac/youth/library/reports/youth-report-2015_en.pdf
https://www.smark.ro/articol/45869/studiu-9-din-10-romani-din-mediul-urban-cred-ca-scoala-nu-e-adaptata-meseriilor
https://www.smark.ro/articol/45869/studiu-9-din-10-romani-din-mediul-urban-cred-ca-scoala-nu-e-adaptata-meseriilor
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inserție profesională și a mobilității, precum și în sporirea motivației pentru învățare pe tot 

parcursul vieții41.  Conform ţintelor asumate de România până în anul 2020, procentul de angajaţi cu 

vârste în 20 şi 34 de ani absolvenţi în ultimii trei ani ai sistemului de educaţie şi formare 

profesională ar trebui să fie de cel puţin 82%. Cele mai recente date statistice disponibile pentru 

anul 2011 indică un procent de 70,1%42. 

 

4.3 Câteva recomandări care ar putea susține această politică publică  

 

Recomandările de mai jos au fost elaborate ca opțiuni de politică publică în urma analizei 

studiului de politici publice realizate în cadrul proiectului Nonformal se poate, dar și a 

rezultatelor celor 8 consultări publice și a interviurilor cu experți educaționali. 

Direcția propusă Recomandări Beneficiari Actori implicați 

Stabilirea unui set de 
competențe 
transversale cheie 

1). Realizarea în parteneriat tri-
sectorial Ministerul Educației 
Naționale – companii – ONG 
pentru stabilirea și validarea unui 
instrument comun de evaluare si 
validare a competențelor cheie 

 

2). Realizarea unui studiu 
național privind necesarul de 
competențe transversale în 
Romania și repetarea acestuia 
dupa un ciclu de maxim 5 ani de 
zile, pentru a identifica direcțiile 
majore din piața muncii și 
corelarea cu nevoile tinerilor. 
Validarea rezultatelor cu actorii 
relevanți din domeniu.  

ONG-urile care 
realizează 
programe de 
educație 
nonformală 

 

Angajatorii 

 

Unitățile de 
învățământ  

 

Centre de 
tineret   

 

 

Ministerul Educației Naționale 

și instituțiile din subordine 
abilitate  

 

Ministerul Tineretului și 
Sportului  

 

Validarea 
competențelor 
transversale dobândite 

Armonizarea sistemului de 
validare a competențelor 
transversale prin crearea unor 

Tinerii 15-29 
ani care 
participă la 

Ministerul Educației Naționale 

și instituțiile din subordine 

                                                           

41 Prognoza evoluției și tendințelor pieții muncii – amenințări și oportunități – 2018, IRES pentru Ministerul 
Tineretului și Sportului disponibilă la http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-
pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM 
42 Idem 37 

http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM
http://mts.ro/noutati/studiu-ires-prognoza-evolutiei-si-tendintelor-pietei/?fbclid=IwAR1Xsv9bdumNdPNA9-6i8A87arbSnRnzgwPc1sZ-BeSTfarNNwTBjBstzLM
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prin educația 
nonformală   

 

standarde clare, pentru a 
confirma dezvoltarea acestor 
competenţe, în afara 
standardelor ocupaționale.   

programe de 
educație 
nonformală 

abilitate  

 

Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale  

  

 

Recunoașterea rolului 
educației nonformale în 
vederea creșterii 
angajabilității tinerilor 
pe piața muncii 

Dezvoltarea unui program  de 
finanțare la nivel național dedicat 
dezvoltării competențelor 
transversale de către furnizorii de 
educație nonformală   

ONG-urile care 
realizează 
programe de 
educație 
nonformală 

 

Angajatorii 

 

Unitățile de 
învățământ  

 

Centre de 
tineret   

Ministerul Educației Naționale 

și instituțiile din subordine 
abilitate  

  

Ministerul Fondurilor Europene  

Crearea unei platforme 
online dedicate 
oportunităților pentru 
tineri 

Realizarea unei platforme online 
care conține profesii actuale şi 
alternativele de rutare 
profesională, cu posibilitate de 
acces pentru tineri (oportunităţi 
sociale şi economice, 
competenţe profesionale, 
cunoştinţe de specialitate, 
angajatori, formatori specializaţi 

Tinerii 15-29 
ani care 
participă la 
programe de 
educație 
nonformală 

Ministerul Tineretului și 
Sportului  

 

Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale  

 

Dezvoltarea unui 
program de 
profesionalizare a 
lucrătorilor de tineret și 
standarde de calitate 
pentru centre de 
tineret 

Crearea și dezvoltarea unui 
program de formare și susținere 
a lucrătorilor de tineret pentru a 
putea desfășura activități de 
educație nonformală pe tot 
parcursul procesului (realizarea 
programului de educație 
nonformală. Implementarea, 

ONG-urile care 
realizează 
programe de 
educație 
nonformală 

 

Centre de 

Ministerul Tineretului și 
Sportului 
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monitorizare și evaluarea 
acestuia inclusiv prin validarea 
competențelor. 

Crearea și dezvoltarea unor 
programe suport la nivel național  
pentru centrele de tineret astfel 
încât să poate oferi servicii de 
educație nonformală de calitate 
pentru tineri. 

Oferirea de servicii de consiliere 
profesională de consilieri de 
tineret. 

tineret   

 

Lucrătorii și 
consilierii de 
tineret 

 

Tinerii 15-29 
ani care 
participa la 
programe de 
educație 
nonformală 

 

Angajatorii 
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Capitolul 5 – Propunerea de politică publică: COMPASS,  ecosistem de 

validare a competențelor obținute în contexte de învățare nonformală 

 

În urma colectării punctelor de vedere ale celor peste 250 de specialiști în educație, lucrători de 

tineret, reprezentanți de organizații neguvernamentale, instituții sau autorități publice și tineri 

consultați pe durata proiectului, fie în evenimentele de consultare, fie prin interviuri directe, 

opțiunea propusă care considerăm că reprezintă cea mai relevantă măsură de politică publică 

pentru a produce efecte în integrarea tinerilor pe piața muncii este validarea competențelor 

obținute prin învățare nonformală și informală.   

Este important de specificat că toate opțiunile identificate și prezentate în capitolul 4 sunt 

importante, au un grad de relevanță mare pentru organizațiile și instituțiile care lucrează cu 

tineri și sunt puternic interconectate. Alegerea acestei opțiuni este bazată pe ipoteza că 

validarea comptenețelor obținute prin învățare nonformală și informală este un prim pas logic 

pentru a le susține și pe celelalte. 

Astfel, acest proces, deja demarat de instituțiile și organizațiile din Romania este necesar să fie 

extins în afara standardelor ocupaționale, astfel încât să devină relevant pentru toți actorii 

implicați, fie că este vorba beneficiarii tineri care dezvoltă competențe insuficient recunoscute 

momentan, furnizorii de servicii de învățare nonformală, angajatorii care pot să ia decizii mai 

bine informate cu privire la competențele deținute, partenerii sociali, instituțiile  sau 

autoritățile are implementează și monitorizează politici publice în ariile educaționale sau de 

angajabilitate.  

Odată dovedită relevanța unui astfel de mecanism și acceptarea lui de către toți actorii, se pot 

iniția studii pentru a identifica cele mai importante competențe necesare a fi dezvoltate în 

următorii 5 sau 10 ani și susținerea (inclusiv prin sisteme de sprijin financiar) a acelor furnizori 

de servicii de învățare care dezvoltă aceste competențe, inclusiv prin crearea și dezvoltarea 

unor programe suport la nivel național  pentru centrele de tineret sau formarea lucrătorilor și 

consilierilor de tineret în acest sens. 

Nu în ultimul rând, gestionarea unui ecosistem atât de complex cu implicarea unui număr mare 

de tineri și de organizații va necesita dezvoltarea unor instrumente online prin care se pot oferi 

și alte tipuri de servicii precum identificarea de oferte de învățare nonformlaă și informală sau 

ghidaj online. Sau, de ce nu, creare unei aplicații online pentru a răspunde mai bine și nevoilor 

tinerilor. 

Corelațiile de mai sus sunt doar cu titlu de exemplu pentru a sublinia legăturile existente dintre 

mai multe probleme/ provocări menționate de participanții la consultări și interviuri, fără a își 

propune să devină exhaustive. 
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5.1 Ce este COMPASS? 

 

Un mecanism de validare a competențelor obținute în ale contexte de învățare decât cea 

formală care se bazează pe dezvoltarea unui portofoliu de instrumente pentru certificarea 

experiențelor dobândite în contexte de învățare nonformală și informală, inspirat din modul în 

care este organizat EuroPASS, ca portofoliu de documente.   

În România există deja implementate o serie de instrumente de validare a competențelor. Nu 

ne propunem să dezvoltăm unul nou, ci să elaborăm un ecosistem integrat pe care să îl 

construim plecând de la ceea ce este testat și funcționează. Pentru ca acest ecosistem să devină 

realitate este nevoie de două inițiative care vor trebui să se desfășoare în perioada următoare: 

- corelarea și aducerea sub aceeași umbrelă a instrumentelor de certificare și validare 

existente în România (YouthPass, VoluntPass, Certificatul de  Competențe Profesionale) 

- dezvoltarea unui instrument nou, AlterPass, pentru rezultatele învățării ce provin din 

tipuri de activități care nu sunt acoperite de cele de mai sus. 

Această abordare este consecventă și cu Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 20 

decembrie 2012 (2012/C 398/01) privind validarea învățării nonformale și informale43 în care 

toate statele membre, inclusiv România, trebuie să instituie  

- “ în conformitate cu circumstanțele și specificitățile naționale și în modul pe care îl 

consideră adecvat – măsuri pentru validarea învățării formale și non-formale care să 

permită persoanelor: 

o să obțină validarea cunoștințelor, a abilităților și a competențelor care au fost 

dobândite prin învățare non-formală și informală, inclusiv prin utilizarea – 

acolo unde este cazul – a resurselor educaționale deschise; 

o să obțină o calificare integrală sau – acolo unde este cazul – o calificare 

parțială pe baza experiențelor de învățare non-formală și informală validate, 

fără a aduce atingere altor dispoziții aplicabile ale Uniunii, în special 

Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 

septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (12). 

- să includă, după caz, următoarele elemente în cadrul măsurilor de validare a 

învățării non-formale și informale, permițând în același timp fiecărei persoane să 

                                                           

43 Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning (2012/C 
398/01 - Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale)  
disponibilă la https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8b2f3b0a-4ffb-11e2-9294-
01aa75ed71a1   
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beneficieze de oricare dintre acestea, fie separat, fie în combinație, în funcție de 

necesitățile sale: 

o identificarea rezultatelor învățării obținute de către o persoană prin învățarea 

non-formală și informală; 

o documentarea rezultatelor învățării obținute de către o persoană prin 

învățarea non-formală și informală; 

o evaluarea rezultatelor învățării obținute de către o persoană prin învățarea 

non-formală și informală; 

o atestarea efectelor evaluării rezultatelor învățării obținute de către o 

persoană prin învățarea non-formală și informală, sub forma unei calificări, 

sub formă de credite în vederea obținerii unei calificări sau sub altă formă 

considerată adecvată.” 

Înainte a le detalia pe fiecare în parte, dorim să facem o clarificare. În acest ultim capitol 

dedicat opțiunii de politică publică am facut transferul  terminologic de la educație nonformală 

către învățare nonformală și informală. Acest transfer are mai multe explicații: 

1) chiar dacă în abordarea acestei politici am plecat de la contribuția educației nonformale 

în creșterea angajabilității, în timpul proiectului am concluzionat că aceasta trebuie să 

fie abordată integrat și că experiențele obținute în contexte informale nu ar trebuie 

ignorate, 

2) educația are o abordare mai degrabă sistemică, standardizată și aplicată în masă, pe 

când învățarea este un proces în care responsabilitatea apaține în primul rând celui care 

învață, astfel având o fațetă mai personalizată și mai flexibilă, 

3) marea majoritate a documentelor europene folosesc această terminologie de validare a 

competențelor obținute în contexte de învățarea nonformală și informală, 

4) componenta informală poate conduce la rezultate de învățare neintenționat, însă la fel 

de valoroase dacă sunt procesate prin reflecție și integrate ca parte din experiențele de 

învățare care ne modelează atât ca oameni, cât și ca buni profesioniști. 

 

5.2 Instrumente existente care pot fi integrate în COMPASS 

 

Instrumentele identificate care contribuie deja la validarea învățării nonformale și informale 

sunt următoarele: 
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o Certificatul YouthPASS44, dezvoltat începând cu anul 2007 de către Comisia Europeană 

și Centrul de Resurse SALTO Formare și Cooperare pentru a demonstra competențele 

dezvoltate în proiectele de tineret realizate înițial în programul Tineret în Acțiune, iar 

ulterior în Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate (indiferent dacă aceste proiecte 

s-au desfășurat în România sau una din țările eligibile în program). Conține mai multe 

părți: 

o certificat de participare care conține elemente de bază precum nume, 

organizația care a desfășurat cursul, perioada, titlul proiectului etc. 

o un document care descrie scopul, obiectivele și activitățile desfășurate în cadrul 

proiectului 

o documentul de validare în care se completează competențele dezvoltate în mod 

descriptiv având ca suport modelul celor opt competențe cheie europene cu 

posibilitatea de a adăuga un câmp cu alte tipuri de competențe, în baza unui 

proces de reflecție a participantului ghidat de către un lucrător de tineret 

implicat în proiect 

o Certificatul VoluntPASS45  a fost lansat în anul 2016 și dezvoltat de către Federația 

VOLUM plecând de la ghidul pentru recunoașterea competențelor dobândite prin 

voluntariat elaborat de grupul de lucru  pentru recunoașterea competențelor dobândite 

prin voluntariat, în cadrul Anului European al Voluntariatului 201146. Acesta  își propune 

să valideze competențele dezvoltate în activități de voluntariat și să susțină  prevederile 

noii Legi a Voluntariatului (nr. 78/2014 din 25 iulie 2014) care menționeză că activitatea 

de voluntariat este recunoscută ca experiență profesională. Acest certificat de 

competenţe se eliberează de către organizație după efectuarea a minim 120 de ore de 

voluntariat, plecând de la premisa că această perioadă de timp este minimul necesar 

pentru practicarea şi dezvoltarea unor competenţe. VoluntPASS are două părți: 

o Certificatul de voluntariat conține informațiile de bază ale voluntarului, ale 

organizației care a găzduit activitatea, numărul de ore și domeniile de activitate, 

un raport de activitate, precum și atribuțiile și aptitudinile dobândite 

o Suplimentul la certificatul de voluntariat care evidențiază rezultate ale învățării 

dobândite prin voluntariat, care include mai multe sisteme de referință a 

competențelor precum: 

                                                           

44 https://www.youthpass.eu 
45 Ghid de eliberare a Certificatului de Voluntariat VoluntPass disponibil la http://federatiavolum.ro/wp-
content/uploads/2016/07/Certificatul-de-Voluntariat-VoluntPass-ghid-eliberare.pdf  
46 Ghid pentru recunoașterea competențelor dobândite prin voluntariat disponibil la 
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/ghid_competente_voluntariat.pdf 

https://www.youthpass.eu/
http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2016/07/Certificatul-de-Voluntariat-VoluntPass-ghid-eliberare.pdf
http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2016/07/Certificatul-de-Voluntariat-VoluntPass-ghid-eliberare.pdf
https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/ghid_competente_voluntariat.pdf
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▪ cele opt competențele  cheie europene 

▪ competențe din Europass 

▪ competențe generale și specifice din standardele ocupaționale cu care se 

poate asocia activitatea de voluntariat 

▪ nivel de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor 

▪ alte competențe furnizate de HR Club, asociația managerilor de resurse 

umane din companii, ce sunt vizate cu precădere de angajatori în 

procesele de recrutare și selecție. 

o Certificatul de Competențe Profesionale recunoaște cunoștințele și abilitățile 

dobândite, are recunoaștere națională și europeană și reprezintă un avantaj pentru a 

găsi un loc de muncă sau pentru a continua pregătirea profesională. La nivel național 

Autoritatea Naţională pentru Calificări coordonează activitatea de evaluare şi certificare 

a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, conform Ordinului 

Comun nr. 4.543 din 23 august 2004 al Ministerului Educației și Cercetării și Nr. 468 din 

8 septembrie 2004 al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru 

aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute 

pe alte căi decât cele formale, cu modificările și completările ulterioare. 

Aceste forme de certificare, deși complementare, nu sunt însă suficiente, având un caracter 

limitativ din perspectiva învățării nonformale. Astfel YouthPass este strict legat de activități în 

proiecte internaționale de tineret, VoluntPASS de activități de voluntariat, iar certificatul de 

competențe profesionale acoperă competențe specifice legate de standarde ocupaționale și 

calificări și nu acoperă activități de muncă superioare calificărilor de nivel 2 sau 3 (dint-un 

maxim de 8 nivele conform Cadrului Național al Calificărilor).47 

 

5.3 ALTERPASS  veriga lipsă din COMPASS 

 

Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții (2018/C 189/01)48 menționeză: 

                                                           

47 H.G. nr. 918 din 20 noiembrie 2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor disponibilă la 
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/198963 
48 Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Recomandarea Consiliului din 22 mai 

2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții) disponibilă la https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/198963
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0604%2801%29


 

 

  

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European 

33 

“Importanța și relevanța învățării nonformale și informale este evidențiată de experiențele 

acumulate din activitățile culturale, din activitățile pentru tineret, din munca voluntară, precum 

și din participarea la sporturile de masă. Învățarea nonformală și informală joacă un rol 

important în sprijinirea dezvoltării aptitudinilor interpersonale, de comunicare și cognitive 

esențiale, cum ar fi: gândirea critică, aptitudinile analitice, creativitatea, soluționarea 

problemelor și reziliența, care facilitează tranziția tinerilor către vârsta adultă, cetățenia activă 

și viața profesională. Stabilirea unei mai bune cooperări între diferite medii de învățare ajută la 

promovarea unei game variate de metode și contexte de învățare.” 

Așadar, rămân în afara cadrului acoperit de cele trei tipuri de certificate rezultatele învățării 

obținute în contexte de activități de tineret pentru proiecte care nu se desfășoară în programe 

Erasmus+ sau Corpul European de Solidaritate, fie în regim de voluntariat.  În concluzie, pentru 

a fi complet, în cadrul ecosistemului COMPass va trebui dezvoltat un nou certificat, ALTERpass, 

care să acopere acele activități care dezvoltă competențe, dar nu se regăsesc în prezent. 

Pentru a răspunde cât mai bine nevoilor tuturor celor implicați, propunem ca acest certificat să 

fie dezvoltat asemănător certificatului VoluntPASS cu următoarele elemente componente: 

- să conțină mai multe opțiuni în ceea ce priveșțe modele de recunoaștere și validare de 

competențe din care participantul și emitentul certificatului să opteze în funcție de 

nevoile specifice, fără a fi obligați să le completeze pe toate acestea. Modele de 

recunoaștere ar putea cuprinde:  

o cele opt competențele  cheie europene actualizate49 

o nivel de calificare conform Cadrului Național al Calificărilor pentru nivele 

superioare celor aferente Certificatului de Competențe Profesionale 

o competențe vizate cu precădere de angajatori în procesele de recrutare și 

selecție furnizate de HR Club, asociația managerilor de resurse umane din 

companii (vezi mai jos o descriere a acestora) 

o modelul celor trei competențe cheie și trei competențe transformaționale 

dezvoltate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică  

- stabilirea unor standarde minime de calitate atât pentru cel care se certifică (ex. număr 

de ore de activități de învățare, tip de implicare și participare în activitatea de învățare 

etc), dar și pentru organizația emitentă (o formă de validare a acestora, formarea 

lucrătorilor de tineret sau persoanelor care să ghideze procesul de reflecție al 

participantului etc.), 

- elaborarea unui ghid de completare a certificatului și suplimentului de certificat, 

                                                           

49 Idem 48 
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- promovarea certificatului în rândul angajatorilor, furnizorilor de servicii de învățare 

nonformală și informală și al tinerilor, 

- dezvoltarea unei platforme online (sau extinderea unei existente) care să permită atât 

automatizarea procesului cât și monitorizarea sa, 

- accentuarea competențelor transversale care sunt utile tuturor angajaților indiferent de 

standardul ocupațional sau nivelul de calificare, în special în contextul în care piața 

muncii viitorului pune din ce în ce mai mult accent pe lucru în echipe inter-disciplinare. 

În cadrul competențelor transversale o greutate deosebită va fi pe componenta de 

atitudini și valori, foarte greu de evaluat cantitativ, motiv pentru care trebuie justificată 

descriptiv. 

Un aspect foarte important pentru creșterea angajabiltății tinerilor care vor beneficia de 

ALTERpass este legat de creșterea acceptării de către angajatori a acestuia. Instrumentul 

propus este complementar altor două modele de recunoaștere existe la nivel internațional:   

a). Modelul competențelor dezvoltate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare 

Economică a fost detaliat în sub-capitolul 2.3 Recunoașterea competențelor în  politicile publice 

la nivel internațional. În special cele trei competențe transformaționale este de așteptat să 

trezească atenția angajatorilor: 1) capacitatea de a crea valoare adăugată, 2) capacitatea de a 

reconcilia tensiuni și diferențe și 3) asumare și responsabilitate, iar învățarea nonformală poate 

contribui în special la dezvoltarea celei de a doua și a treia competență. 

b). Cel de-al doilea model de recunoaștere care, cel mai probabil, va avea un grad mare de 

interes este cel elaborat în cadrul VoluntPASS cu sprijinul HR Club, asociația managerilor de 

resurse umane din companii.  Astfel, competențe asociate proceselor de recrutare și angajare 

sunt următoarele: 

- Capacitate de relaționare și lucru în echipă  (poate lucra bine cu colegii, punându-și la 

dispoziție cunoștințele în orice împrejurare. Încearcă să coopereze, folosindu-și 

abilitățile sociale și oferind feedback constructiv, în ciuda conflictelor/divergențelor 

dintre membrii colectivului) 

- Abilitate de comunicare scrisă și orală (transmite cu claritate informații și idei folosind o 

varietate de mijloace de comunicare (atât scrise, cât și verbale) către o persoană sau un 

grup de persoane, într-o formă care antrenează auditoriul și îl ajută să înțeleagă și să 

rețină mesajul) 

- Orientare spre rezultat/soluții (demonstrează preocupare continuă pentru atingerea 

sau depășirea rezultatelor în raport cu standardele interne sau externe de performanță, 

dovedește implicare, entuziasm, dorință de perfecționare sau optimizare a rezultatelor 

în scopul dezvoltării și creșterii continue a performanței) 
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- Eficiență personală (planifică și se organizează pe sine, dar și pe ceilalți, pentru a 

îndeplini sarcinile. Identifică cu acuratețe durata și dificultatea sarcinilor și proiectelor, 

setează obiective și rezultatele așteptate; anticipează și ajustează problemele și 

obstacolele; măsoară performanța în raport cu rezultatele așteptate; folosește resursele 

(de timp, financiare, oameni, materiale etc.) eficient și eficace; își concentrează 

eforturile pe cele mai importante priorități; reușește să realizeze mai multe lucruri în 

mai puțin timp decât ceilalți; învață rapid pentru a face față noilor probleme) 

- Autodezvoltare (este dedicat să lucreze activ la auto-îmbunătățirea sa; înțelege faptul 

că situații și niveluri diferite pot cere abilități și abordări diferite; lucrează la dezvoltarea 

punctelor sale forte și la compensarea punctelor slabe și a limitărilor sale, dovedește o 

învățare versatilă și continuă, are deschidere la schimbare; poate analiza atât succesele, 

cât și eșecurile, și poate identifica oportunități de îmbunătățire; experimentează și 

încearcă să găsească soluții; îi plac provocările responsabilităților noi) 

- Inițiativă (își direcționează energia către realizarea unui obiectiv, fără un factor 

motivator extern, poate iniția acțiuni bazate pe interpretarea sau înțelegerea proprie a 

unei situații) 
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În loc de concluzie 

 

ComPass își propune să funcționeze ca un ecosistem de validare a competențelor obținute în 

ale contexte de învățare nonformală care pleacă de la instrumentele certificare și validare 

existente în România (YouthPass, VoluntPass, Certificatul de  Competențe Profesionale) prin 

corelarea și aducerea lor sub aceeași umbrelă și completarea lor prin dezvoltarea unui 

instrument nou, AlterPass, relevant pentru rezultatele învățării ce provin din tipuri de activități 

care nu sunt acoperite de cele de mai sus. 

 

Pentru ca acesta să devină realitate propunem parcurgerea următorilor pași: 

- adoptarea sa de către Ministerul Educației Naționale prin integrarea unui instrument de 

politică publică (ex fie prin Hotărâre de Guvern sau lege dedicată fie prin integrarea sa în 

noua propunere de Lege a Educației) 

- dezvoltarea unui proiect pilot în parteneriat cu organizațiile implicate în implementarea  

YouthPass (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și 

Formării Profesionale), VoluntPass (Federația Volum), Certificatul de  Competențe 

Profesionale (Autoritatea Națională a Calificărilor) precum și a organizațiilor partenere în 

proiectul Nonformal se poate (Asociația Se Poate și Asociație Umanistă din România). 

Acest proiect ar urmări: 

o dezvoltarea metodologiilor pentru operaționalizarea modului de implementare 

al portofoliului de certificate (integrarea celor existente și dezvoltarea AlterPass) 

o pilotarea sistemului de validare și certificare  

o dezvoltarea unei platforme online pentru gestionarea sistemului de validare și 

certificare 

o ajustarea portofoliului de certificate în funcție de nevoile actorilor implicați 

(beneficiarii certificatelor, furnizorii serviciilor de învățare nonformală și 

informală, angajatori etc) 

- extinderea la nivel național al portofoliului de certificate și aplicarea acestuia 

- monitorizarea, evaluare și ajustarea ComPass după o perioadă de 5 ani de la aplicare. 

 

 

 


