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Studiu în domeniul politicilor publice 

 

În vederea identificării bunelor practici în domeniul politicilor publice ce privesc                         

promovarea educației nonformale ca modalitate de dezvoltare a competențelor  

transversale pentru inserția tinerilor pe piața muncii.  

 

Acest Studiu conține prelucrarea a 10 interviuri în profunzime,  

94 interviuri de tip CATI la nivel național  

și analiză de bune practici la nivel European. 
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Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserția tinerilor pe piața muncii 

Cod SIPOCA/SMIS 274/112219 

                                          Studiu în domeniul politicilor publice 

Elaborat în cadrul proiectului „Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru inserția 

tinerilor pe piața muncii” implementat de Asociația Se Poate împreună cu Asociația Umanistă Română în 

perioada 2018 – 2019. 

Scopul acestui studiu a fost de a identifica bune practici în domeniul politicilor publice ce privesc 

promovarea educației nonformale ca modalitate de dezvoltare a competențelor transversale atât de necesare 

inserției sustenabile a tinerilor pe piața muncii. 

Pentru a îndeplini acest obiectiv ne-am folosit de: 

#Prelucrarea a 104 interviuri realizate la nivel național cu reprezentanți ai autorităților locale și centrale și 

cu cei ai organizațiilor/partenerilor sociali cu responsabilități în domeniu/implicate în furnizarea 

programelor de educație non-formală. 

#10 studii de caz (bune practici în domeniul politicilor publice/inițiativelor/programelor privind rolul 

educației non-formale în inserția tinerilor pe piața muncii) la nivel UE identificate și descrise; 

Prezentul Studiu s-a concentrat, în prima parte, în mod specific asupra impactului educației non-

formale asupra capacității de angajare a tinerilor prin dezvoltarea abilităților transversale, iar în cea de-a 

doua parte în identificarea la nivel european a unor programe și modele de politici publice ce susțin și 

promovează educația nonformală.  

Doresc să mulțumesc tuturor organizaţiilor nonguvernamentale, instituțiilor publice şi persoanelor 

care m-au ajutat în culegerea de opinii și informații, dar şi pentru răbdarea şi amabilitatea de care au dat 

dovadă. 

Acest Studiu a fost realizat în perioada Septembrie – Decembrie 2018 

Material realizat de: Paula Sabou, Plan B Administration 
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Metodologie 

Acest studiu a fost realizat combinând metode de analiză cantitative cu cele calitative. 

Eșantion: eșantionare probabilistică nereprezentativă 

La nivel national: 

 Analiza de tip calitativ a 10 interviuri în profunzime cu reprezentanți ai autorităților centrale*; 

*Reprezentanţi 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. 

Pentru analiza de tip cantitativ ne-am folosit de un chestionar, efectuat online și prin telefon, alcătuit din 

12 întrebări închise și deschise. 

• 94 interviuri tip CATI cu reprezentanți ai autorităților (ISJ, CJRAE, DJST, AJOFM) și a 

organizațiilor nonguvernamentale cu responsabilități în domeniu/implicate în furnizarea 

programelor de educație non-formală**; 

**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%. 

Menționăm că rezultatele obținute reflectă doar opiniile respondenților și nu se aplică la nivelul populației.  

La nivel european: 

• 10 studii de caz și bune practici de tip desk research 

Perioada de culegere a datelor: Octombrie – Decembrie 2018 

Răspunsurile primite în cadrul acestui Studiu sunt confidențiale, iar identitatea respondenților va fi păstrată 

anonimă. 
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Introducere și context 

Educația non-formală este înțeleasă ca un proces educațional organizat care se desfășoară alături de 

sistemul formal de învățământ, și care, în mod normal, nu duce la certificare. Persoanele participă voluntar, 

iar individul este, de obicei, conștient de faptul că învață. Adesea, educația non-formală este articulată prin 

intermediul metodologiilor interactive, participative și experimentale.1   

Prin intermediul educației non-formale, organizațiile nonguvernamentale și instituțiile județene sau 

locale, urmăresc să maximizeze abilitățile și competențele care îi ajută pe tineri în dezvoltarea personală a 

acestora, creșterea stimei de sine și conștientizarea identității lor. Scopul principal este acela de a forma 

cetățeni responsabili și activi în comunitățile lor și care să intre și să rămână pe piața muncii. 

Educația non-formală se caracterizează prin propriile sale metode, abordări și domenii de acțiune. 

Aceasta poate apărea în diferite contexte și în diferite tipuri de activități. Educația formală, non-formală și 

informală se completează reciproc și consolidează reciproc procesul de învățare pe tot parcursul vieții.2 

Educația non formală care 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 la modalități și viteze. 

Competențele transversale sunt cele mai greu de definit tocmai fiindcă nu există un sistem standard sau 

o scară a măsurătorilor. Termenul de "competențe transversale" se referă la o combinație de atribute și 

abilități personale care pot spori capacitatea de angajare a persoanelor. Tocmai de aceea competențele pe 

care tinerii le câștigă prin educația non-formală ar trebui să fie recunoscute de angajatori și de piața muncii. 

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

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

etc. Aici se poate menționa educația non-formala, care este mult mai flexibila și-i oferă tânărului contexte 

de acumulare a competențelor transversale necesare pe piața muncii. Voluntariatul, implicarea în 

comunitate, proiecte sau inițiative ajută la dezvoltarea acestor competențe.  

 

                                                           
1 Fennes, H. și Otten, H. (2008) Calitatea în educația non-formală a European Youth Work. Consiliul Europei, Paris. 
2 http://www.snj.public.lu/sites/default/files/publications/Depliant_Oktober2013_GB.pdf  

http://www.snj.public.lu/sites/default/files/publications/Depliant_Oktober2013_GB.pdf
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Rezultate la nivel Național  

Scopul nostru a fost de a evalua dacă competențele și abilitățile obținute prin educația non-formală, 

voluntariat sau alte activități în cadul organizațiilor nonguvernamentale, contribuie la capacitatea de 

angajare a tinerilor și la inserția sustenabilă a acestora pe piața muncii. Pentru a îndeplini acest scop, am 

abordat în cadrul Studiului de cercetare la nivel Național, doisprezece întrebări de cercetare. Aceste întrebări 

de cercetare subliniază și faptul că tinerii trebuie să fie conștienți de abilitățile și competențele transversale, 

dar și cum să le prezinte, să le folosească eficient în procesele de recrutare la care iau parte. 

Întrebările de cercetare, atât în cadul interviurilor in-depth cât și a celor de tip CATI, au urmărit dacă 

abilitățile și competențele dezvoltate prin educația nonformală contribuie la capacitatea de angajare a 

tinerilor, cum pot fi produse și dacă răspund cererii de pe piața forței de muncă. Aici trebuie să menționăm 

că pentru a putea fi valorificate aceste competențe transversale, tinerii trebuie să fie conștienți de ele și de 

modul de prezentare a acestora în cadrul unui interviu de anagajare sau scrierii unui CV. De asemenea, 

angajatorii trebuie accepte și recunoască legitimitatea acestor competențe. 

 

1. Există o legătură între activitatea desfășurată de Instituția/Organizația din care faceți parte și inserția 

tinerilor pe piața muncii? 

 

88.30%

2.13%

1.06%
8.51%

Da

Nu

Nu știu/Nu răspund

Legatură indirectă
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Dacă DA, care? (răspunsuri multiple) 

 

 

36.36%

45.45%

9.09%

6.82%

18.18%

Organizații

experiență extrașcolară prin proiectele de voluntariat 

programe de sprijin pentru inserția tinerilor pe piata muncii prin dezvoltarea competențelor soft 

crearea de locuri de munca

organizare de Târg de cariere/ Târg de joburi

Traininguri și workshopuri de formare și antreprenoriat 

66.00%

22.00%

26.00%

12.00%

12.00%

Instituții

Consiliere profesională, personală și de orientare în carieră

Parteneriate cu agenți economici 

Monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii 

Bursa locurilor de muncă

Activități în parteneriat cu ONGuri 
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2. Care considerați că sunt principalele problemele ale tinerilor la angajare? (răspunsuri multiple) 

 

3. Cum ar putea instituțiile publice să acorde sprijin tinerilor în vederea inserării acestora pe piața 

muncii? (răspunsuri multiple) 

 

9.57%

17.02%
19.15% 20.21% 21.28%

23.40%

26.60%

37.23%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

Nu știu să 
susțină un 

interviu/ să 
pregătească un 

CV

Lipsa 
maturității 

emotionale/ 
imaturitatea 

Lipsa 
competențelor 

transversale 

Salariul 
demotivant/ 
așteptările 

salariale 
nerealiste 

Așteptări 
nerealiste din 

partea unui loc 
de munca 

Lipsa 
competențelor 

și abilităților 
necesare 

pentru 
angajare 

Necorelarea 
programei 

educaționale cu 
nevoile de pe 
piața muncii 

Lipsa 
experienței 

profesionale/ 
practica

4.26% 4.26%

10.64%
11.70%

21.28%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Recunoașterea 
competențelor 

dobândite în afara 
curricului formal 

Organizarea de ateliere
de angajabilitate

(redactare CV etc)

Prin realizarea de
parteneriate public-

private

Încurajarea implicarii 
tinerilor în activități de 
educație non formală și 

voluntariat

Corelarea curricumului 
educațional și vocațional 
cu cerințele de pe piața 

muncii 
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4.  În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: 

”Competențele/abilitățile precum capacitatea de comunicare, lucrul în echipă, abilitățile de organizare și 

planificare sunt importante pentru angajator?” 

 

5. Credeți că, capacitatea de comunicare, lucrul în echipă, abilitățile de organizare și planificare pot fi 

obținute doar prin educația formală? 

 

69.15%

28.72%

0.00%

0.00%

0.00%
2.13%

Foarte mare măsură

Mare măsură

Mică măsură

Foarte mică măsură

Deloc

Depinde de locul de muncă

3.19%

93.62%

2.13% 1.06%

Da

Nu

Nu știu/Nu răspund

Depinde de capacitatea tânărului
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6. Ce înțelegeți prin termenul de educație non-formală? (răspunsuri multiple) 

 

7. Ce fel de competențe sunt dezvoltate prin educația non-formală? (răspunsuri multiple) 

 

15.96% 15.96%
19.15% 19.15%

62.77%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Forma de educație 
centrata pe 

abilitățile/nevoile 
individului 

Determină dezvoltarea 
unor abilități și 

competențe sociale 

Completarea abilităților 
dobândite în școală 

Educația participativă, 
care invită la interacțiune 

și implicare 

Activități 
Extracurriculare/educația 
în afara cadrului formal 

9.57%

13.83% 13.83%
15.96%

22.34%

31.91%

54.26%
51.06%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Capacitatea de a
rezolva

probleme

Responsabilitate Dezvoltare
personală

Încrederea în
sine

Competențe 
interpersonale și 

de relaționare 

Abilități de 
management, 
organizare și 

planificare 

Lucrul în echipă Capacitatea de
comunicare
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8. În ce măsură credeți că abilitățile și competențele obținute prin educația non-formală și activitățile 

de voluntariat în cadrul organizațiilor de tineret, contribuie la capacitatea de angajare a tinerilor? 

 

 

9. Cunoașteți programe naționale sau politici publice ce susțin și promovează educația non-formală?  

 

 

60.64%

35.11%

4.26%
0.00%

0.00%

Foarte mare măsură

Mare măsură

Mică măsură

Foarte mică măsură

Deloc

73.40%

17.02%

9.57%

Da

Nu

Nu știu/Nu răspund
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Dacă Da, Care? (răspunsuri multiple) 

 

 

10. Considerați că România are nevoie de o politică publică ce reglementează educația non-formală și-i 

oferă un cadru legislativ coerent și susținut? 

 

3.19% 3.19%

7.45%

9.57%

7.45%

20.21%
19.15%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Legea Educației 
Naționale 

Legea
internshipului

Activitățile 
sportive, 
artistice, 

proiectele, 
excursiile

Strategia
Naţională în

domeniul politicii
de tineret 2015-

2020

Legea
Voluntariatului

Școala Altfel Erasmus+

72.34%

6.38%

3.19%

8.51%

9.57%

Da

Nu

Nu știu/Nu răspund

Dacă se reglementează educația non-
formală, își va pierde esența

Deja este reglementata
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11. Sprijiniți inițiativa proiectului ”Nonformal se poate”? 

 

 

Mențiuni și Concluzii 

Conform rezultatelor obținute în cadrul acestui Studiu, implicarea în cadrul organizațiilor de tineret, 

voluntariatului, internshipurilor sau proiectelor ajută tinerii să dezvolte rețele și conexiuni (capital social), 

”Prin integrarea în diverse activități extracurriculare, fie că vorbim despre trupe de teatru, asociații 

nonguvernamentale, voluntariat, proiecte din diferite categorii, ba chiar evenimente de tipul balul bobocilor, 

toate acestea dezvoltă competențe precum lucrul în echipă și dezvoltă capacitatea de coeziune a unui individ, 

posibilitatea de integrare în anumite structuri. Dezvoltă abilități practice, deoarece procesul de la a pune pe 

hârtie un eveniment până la realizarea lui, este similar cu un proces de productie din orice intreprindere.”3, 

care pot ajuta la obținerea de informații despre oportunități de angajare, precum și despre competențele 

necesare asumării unui loc de muncă ”Educația nonformală și internshipurile pe care le-am urmat în timpul 

liceului și facultății mi-au adus beneficii personale și profesionale. Personale fiindcă toate aceste activități 

                                                           
3 Interviu in-depth cu unul dintre reprezentații autorităților centrale.  

74.47%

11.70%

13.83%

Da

Nu

Nu știu/Nu răspund
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m-au ajutat să fiu o persoană deschisă, să știu cum să primesc feedback, am dobândit capacități precum 

abilitatea de a lucra în echipa dar și individual, și mi-a facilitat relaționarea cu oamenii într-un mediu 

multicultural. Profesional aș menționa aceleași competențe deoarece te adaptezi mai repede la locul de 

muncă dacă în trecut ai fost implicat în mai multe activități cu diverse obiective și așa te poți adapta mult 

mai ușor unui loc de munca.”4 60.64 % din respondenți au mărturisit că abilitățile și competențele obținute 

prin educația non-formală și activitățile de voluntariat în cadrul organizațiilor de tineret, contribuie la 

capacitatea de angajare a tinerilor. 

Studiul a identificat abilitățile transversale care, conform sondajului efectuat, rezultă din implicarea 

tinerilor în activități ce țin de educația nonformală. Acestea includ abilitățile de comunicare (51.06 %), de 

management, organizare și planificare (31.91 %), lucru în echipă (54.26 %) și încrederea în sine (15.96 %). De 

asemenea s-a constatat că implicarea activă în proiecte definește anumite trăsături de personalitate cum ar 

fi vorbitul în public (8.51%), empatia, leadershipul și gândirea critică (7%). Prin participarea la activitățile 

de voluntariat din cadrul organizațiilor de tineret, tinerii învață în mod indirect cum să se angajeze, să-și 

manifeste inițiativa și să-și asume responsabilitatea. Ei învață să demonstreze respect unii față de ceilalți 

prin interacțiunea interpersonală, rezolvarea conflictelor, management, planificare, abilități de lucru în 

echipă, comunicare și abilități de rezolvare a problemelor. 

Cel mai des argument folosit în explicarea dezvoltării acestor abilități a fost necesitatea 

complementarității între educația formală, nonformală și informală. ”Tinerii nu-și cunosc drepturile, nu au 

o raportare sănătoasă la angajator, cei mai mulți dintre ei pleacă de la sentimentul că aceștia depind de 

angajator, și nu invers. De aceea încearcă să intre în grațiile angajatorului, ceea ce este o atitudine 

nesănătoasă, dar cumva explicabilă, fiindca noi avem un decalaj pe piața muncii și asta îi face vulnerabili 

în fața angajatorului. Una dintre nevoile tinerilor este să învețe care sunt drepturile lor ca angajați și să-și 

construiască o raportare sănătoasă la angajator. Cum pot face asta? Printr-o combinație între educația 

nonformală, informală și formală. Nu am o referință la una dintre ele ci o combinație este de preferat.”5 

Deși scopul acestei cercetări a fost de a contribui la o mai bună înțelegere a rolului educației 

nonformale în creșterea capacității de inserție profesională a tinerilor, trebuie remarcat că angajabilitatea 

                                                           
4 Interviu in-depth cu unul dintre reprezentații autorităților centrale.  
5 Interviu in-depth cu unul din reprezentații autorităților centrale. 
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este doar unul dintre rezultatele pozitive ale educației non-formale conform răspunsurilor obținute. Alte 

rezultate ale educației non-formale menționate de respondenți sunt legate de dezvoltarea personală, cetățenia 

activă, incluziunea socială și coeziunea socială ”Participând la proiecte mi-am dezvoltat capacitatea de 

socializare, mi-am eliminat temerile, tracul, barierele lingvistice, mi-am dat seama că nu sunt mai prejos 

decât niciun alt tânăr din Uniunea Europeană sau din lume, am învățat limbi străine, mi-am dezvoltat 

capacitățile de comunicare și mi-am creat o rețea de prieteni.”6 

Datele obținute în urma cercetării sugerează faptul că una dintre cele mai mari probleme la inserția 

pe piața muncii a tinerilor români este faptul că aceștia nu sunt conștienți de abilitățile și competențele 

obținute prin implicarea în diverse proiecte, astfel încât 9.57% din respondenții noștri au spus că una din 

cele mai mari probleme ale tinerilor la angajare este faptul că tinerii nu știu cum să susțină un interviu sau 

să pregătească un CV. Incapacitatea tinerilor de a comunica și transmite corect și complet informații 

specifice cu privire la abilitățile lor au fost adesea menționate de către respondenții noștri. De asemenea, 

lipsa exercițiului de creare și structurare a unui CV care să scoată în evidență compatibilitatea acestora cu 

job-ul dorit dar și maximizarea rezultatelor și competențelor din cadrul activităților nonformale pot 

minimaliza șansele unui tânăr în obținerea locului de muncă dorit ” Cei mai mulți dintre angajatori vor să 

vadă practic ceea ce știi să faci, să vadă că ai activat undeva, că ai făcut voluntariat, că ai lucrat, că ai urmat 

un program de internship. Este relevant dacă ai făcut și altceva decât școală.”7 Alte dificultăți semnalate au 

fost așteptările nerealiste din partea unui loc de munca 21.28 %, lipsa experienței profesionale/ practica – 

37.23 % sau așteptările salariale nerealiste – 20.21 %. 

În ceea ce privește sprijinul din partea instituțiilor publice, 50% din respondenți cred că este necesară 

actualizarea cadrului legislativ astfel încât să corespundă nevoilor identificate pe piața muncii, corelarea 

programelor școlare la nivel secundar și terțiar cu cerințele angajatorilor(21.28 %), dar și crearea și 

implementarea de programe naționale de educație non-formală, internship și voluntariat susținute de 

autoritățile centrale și recunoscute ca experiență profesională. 2.13% din respondenți au menționat și 

adaptarea legislației la nivel UE, la nivel Global și la cerintele internaționale actuale, dar și integrarea 

                                                           
6 Interviu in-depth cu unul din reprezentații autorităților centrale.  
7 Interviu in-depth cu unul din reprezentații autorităților centrale.  
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persoanelor din grupuri vulnerabile și combaterea abandonului scolar ca modalități de spijin din partea 

instituțiilor publice și private (2,13 %).  

Într-o piață de muncă mobilă și multiculturală precum Uniunea Europeana, competențele 

transversale precum abilitățile de comunicare și colaborare sau lucrul in echipa (semnalate de peste 50% 

din respondenți ca rezultate ale educației nonformale) devin esențiale. 69.15 % din respondenți au mărturisit 

că abilitățile transversale sunt importante pentru un angajator. În acelaşi timp, schimbările din societate 

solicită tinerilor să se perfecţioneze continuu din punct de vedere personal, profesional şi social pentru a 

putea să facă faţă unor noi riscuri pentru dezvoltarea lor iar învățarea să fie racordată la problemele globale 

actuale. Necesitatea valorizării educaţiei nonformale apare ca urmare a faptului că sistemul educaţional 

formal se adaptează într-un ritm lent la schimbările socio-economice şi culturale ale societăţii 

contemporane. ” România are nevoie de forță de muncă, există un gap foarte mare de muncă calificată. 

Foarte mulți tineri nu-și pot găsi un loc de munca potrivit. Una dintre cauze, deși foarte puțină lume vorbește 

despre ea, este foarte redusa mobilitate pe piața muncii din România. România este pe primul loc in Europa 

la numărul de locuitori ce dețin imobile proprii. Mai exact 96% din oameni locuiesc în proprietăți personale 

și atunci foarte mulți tineri iși aleg joburi sub pregătirea pe care o au fiindcă refuză mobilitatea pieței de 

muncă . O a doua cauză ar fi slaba pregătire a aptitudinilor practice. Sistemul românesc formal este guvernat 

de o programă care pune foarte mare accent pe ceea ce este teorie și mai puțin pe practică astfel încât in 

momentul inserției pe piața muncii tinerii trebuie să reia ceea ce au învățat fiindcă observă că realitatea este 

foarte diferită față de ceea ce ei au invațat în teorie. Iar o a treia cauză este aceea a ajutoarelor sociale care 

din nefericire alimentează financiar o gamă largă a populației care preferă să trăiască la limita subzistenței 

in detrimentul unor eforturi de angajare pe piața muncii.”8 

În România, educația formală este acel tip de educație care este structurat, sprijinit și organizat de 

stat, certificat prin diplome și alte instrumente și care urmează un curriculum predeterminat. 62.77% dintre 

respondenți au definit educația non-formală ca acel tip de educație care are loc în afara cadrului formal și 

care vine în completarea abilităților dobândite în școală(19.15%). Trebuie să menționăm că 25% din 

respondenți au menționat că nu susțin programele sau proiectele care întăresc distincția dintre învățarea 

formală și non-formală, că cele două tipuri de educație sunt complementare si nu trebuiesc maximizate una 

                                                           
8 Interviu in-depth cu unul dintre reprezentații autorităților centrale.  
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in favoarea alteia ci este benefică o sinergie între educația formală, nonformală și informală. Totuși, 

recunoașterea competențelor dobândite în afara curricului formal a fost susținută de 4.26% din respondenți 

astfel încât Educația nonformală are nevoie de unelte aplicate la nivel național de recunoaștere și 

valorificare. Un proiect de educație nonformală bine conturat și făcut cu responsabilitate poate să marcheze 

pozitiv cariera unui tânăr. ” Despre educația nonformală în general aș spune că este utilă și necesară, că este 

importantă și că ar trebui să fie puse la dispoziția școlilor și a ogn-urilor resurse publice de finanțare ca să 

se asigure că mai mulți copii și tineri au acces la aceste resurse.”9  

 Studii de caz la nivel European 

Educația non-formală se referă la educația care se desfășoară în afara sistemului școlar formal și este 

deseori utilizată sau definită precum educația comunității, educația prin joacă sau educația pe tot parcursul 

vieții. Educația non-formală în sensul prezentelor studii de caz se concentrează pe educația non-formală 

pentru copii și tineri în afara sistemului școlar obișnuit, cel mai adesea corelate cu voluntariatul sau cu 

programele ce presupun implicare voluntară.  

Voluntariatul este o activitate neplătită în care cineva își alocă timp pentru a ajuta o organizație non-

profit sau o persoană cu care nu are o legătură. Unul dintre beneficiile cel mai bine cunoscute ale 

voluntariatului este impactul pozitiv asupra comunității și competențele transversale dobândite.  

Austria   

Context general 

O proporție extrem de mare, mai exact 46% din populația cu vârsta peste 15 ani10 și 43% dintre 

persoanele între 19 și 29 de ani11 sunt angajate într-o anumită formă de voluntariat în Austria. Serviciile de 

voluntariat reprezintă o tradiție de lungă durată în Austria, iar angajamentul voluntar și spiritul civic este la 

un nivel crescut într-o mare parte a populației.  

                                                           
9 Interviu in-depth cu unul dintre reprezentații autorităților centrale. 
10 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-austria 
11 https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Austria_FINAL_48Seiten.pdf  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-austria
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Austria_FINAL_48Seiten.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Austria_FINAL_48Seiten.pdf
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Pentru a promova educația non-formală și voluntariatul, Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății, 

Ministerul Afacerilor Sociale și Protecției Consumatorului se asigură că condițiile de bază pentru acesta 

formă de muncă sunt atractive. Elementul legal ce stă la baza voluntariatului în Austria este Legea federală 

a voluntariatului implementașă de Ministerul Federal. Acestă politică publică trasează condițiile-cadru 

pentru activitățile de voluntariat și militează în vederea promovării educației nonformale și a promovării 

participării voluntare.  

Consiliul Austriac pentru Munca Voluntară 

În ultimii ani, au fost luate diverse măsuri pentru a sprijini și a promova voluntariatul, așa a fost creat 

Consiliul Austriac pentru munca voluntară ce urmărește să elimine obstacolele și barierele din Austria care 

împiedică angajamentul voluntar. Consiliul are 53 de membri, delegați ai ministerelor relevante, autorităților 

locale, organizațiilor patronale și ale angajaților, reprezentanților organizațiilor de voluntari din toate 

domeniile de implicare voluntară. Durata mandatului acestora este de cinci ani. Consiliul austriac de 

voluntari (Österreichischer Freiwilligenrat) reprezintă un forum instituționalizat pentru un dialog permanent 

și servește, în special, ca un organism de consiliere, crearea de rețele, reprezentarea intereselor părților 

interesate și dezvoltarea unor noi politici de voluntariat.12 Conform acestora, educația non-formală oferă 

oamenilor șansa de a dobândi competențe valoroase care ar putea fi relevante la locul de muncă. 

Unelte 

În prezent, Austria lucrează la elaborarea unei strategii naționale de validare a învățării non-formale 

și informale dar deja există câteva proceduri și instrumente ce sprijină valorificarea învățării non-formale. 

Cadrul Național al Calificărilor (NQF) 

NQF reglementează cartografierea calificărilor austriece pe baza rezultatelor învățării la unul din 

cele opt niveluri de calificare și publicarea rezultatelor procesului de cartografiere în scopuri informative. 

Obiectivul legii NQF este acela de a utiliza Cadrul Național al Calificărilor ca instrument de încurajare a 

transparenței și comparabilității calificărilor în Austria și Europa și de a promova învățarea pe tot parcursul 

                                                           
12 http://www.freiwilligenweb.at/en/node/2540  

http://www.freiwilligenweb.at/en/node/2540
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vieții, care cuprinde învățarea formală, non-formală și informală.13 Legea NQF nu definește rezultatele 

învățării non-formale deoarece, pentru aceasta, sunt necesare specificații suplimentare. 

În acest moment, conceptele terminologice NQF sunt împărțite în trei direcții: 

1. Cartografierea calificărilor sistemului educațional formal (adică calificările de bază acordate de 

stat). 

2. Prezentarea și cartografierea calificărilor obținute în mod oficial. 

3.  Dezvoltarea primelor abordări pentru încorporarea rezultatelor dobândite prin intermediul 

învățării informale. 

Freiwilligenpass 

Pentru recunoașterea oficială a activității de voluntariat există un certificat acceptat pe piața muncii 

din Austria și anume - pașaportul voluntarilor (Freiwilligenpass). În 2005, guvernul austriac a creat 

pașaportul voluntar austriac pentru a promova angajamentul voluntar și activitățile din sfera nonformală. 

Pașaportul permite voluntarilor să-și documenteze și noteze toate activitățile extracuriculare și voluntare  

de-a lungul vieții. În acest caz, voluntariatul și abilitățile câștigate prin educația nonformală, pot fi 

folositoare și semnificativă pentru viitoarele locuri de muncă.  

Introducerea acestul pașaport a avut ca scop încurajarea companiilor și a angajatorilor în 

recunoașterea abilităților de tip soft(transversale) câștigate de către tineri prin voluntariat și activități 

nonformale. Prin urmare, în Austria, voluntarilor li se elibereze un certificat care indică timpul de serviciu, 

durata, tipul de activitate desfășurată precum și formarea ulterioară la care au participat sau calificările 

dobândite. Pașaportul include și menționează detaliat abilitățile și competențele dobândite de persoana 

respectivă pe parcursul activităților desfășurate. Pașaportul de voluntariat austriac, Freiwilligenpass, poate 

fi găsit online: www.Freiwilligenweb.at. 

Concluzii  

În Austria există mai multe baze juridice ce menționează și recunosc elementele educației non-

formale. În acest sens a fost creată o cale legală care oferă recunoașterea competențelor soft obținute prin 

                                                           
13 https://www.qualifikationsregister.at/en/der-nqr/  

https://www.qualifikationsregister.at/en/der-nqr/
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învățarea non-formală și informală, Pașaportul voluntarilor. Autoritățile austriece și Guvernul federal 

lucrează continuu la updatarea acestui portal și la facilitarea proceselor de învățare. Angajamentul voluntar 

vizează învățarea și educația continuă, dezvoltarea personală și dobândirea de competențe transversale. 

Pașaportul de voluntariat al Austriei oferă posibilitatea de a înregistra în mod oficial competențele care au 

fost dobândite în timpul activității de voluntariat. Acest lucru poate oferi avantaje în câmpul muncii pentru 

tinerii ce doresc un loc de muncă dar și pentru cei aflați deja în câmpul muncii. 

 

Danemarca   

Context general  

În Danemarca, există o tradiție puternică de a participa la activități de voluntariat și de educație 

nonformală. În 2017, 41% din populația daneză din grupa de vârstă 16-85 a desfășurat activități de 

voluntariat în ultimele 12 luni. 39% dintre tinerii din grupa de vârstă de 16-29 ani participă la activități de 

voluntariat.14 În Danemarca nu există o lege privind tineretul, un Minister al tineretului sau o agenție 

națională pentru tineret. Politica privind tineretul în Danemarca este integrată în alte domenii politice 

relevante precum educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea, mediul de afaceri, cultura etc. 

Sistemul danez   

Danemarca are o tradiție îndelungată de învățare pe tot parcursul vieții, iar educația nonformală este 

cuprinsă în cea formală. Evaluarea competențelor individuale sunt parte a strategiei pentru învățarea în 

rândul adulților și a tinerilor. În Danemarca există o serie de proceduri și instrumente disponibile pentru 

identificarea, documentarea și evaluarea învățării informale și non-formale. Instituțiile de învățământ 

utilizează o varietate de metode care se completează reciproc. Unele instituții își dezvoltă propriile metode 

și sunt adaptate contextului și experiențelor indivizilor. Metodele nu sunt standardizate, dar există un schimb 

permanent de experiențe între instituții.  

                                                           
14 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-denmark-0  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-denmark-0
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În Danemarca, empatia este o parte esențială a educației formale, învățată și valorizată pretutindeni, 

de la preșcolari la corporații. Mulți părinți consideră bunătatea copiilor lor la fel de crucială ca și notele 

acestora la matematică. Acest tip de atenție acordată nevoilor emoționale ale copiilor și conștientizarea lor 

față de ceilalți este susținută pe scară largă în societatea daneză. Pe lângă empatie, Danemarca prezintă zece 

competențe cheie, și anume alfabetizarea, învățarea de a învăța, procesul de luare a deciziilor, creativitatea 

și inovația, aptitudinile sociale, comunicarea, abilitățile interculturale, cetățenia, sănătatea și igiena de zi cu 

zi și competențele ecologice care sunt puternic promovate în sistemul formal danez.  

În Danemarca, există un cadru național privind calificările, care este descris ca fiind important pentru 

recunoașterea rezultatelor învățării non-formale și informale - Educație și formare pentru adulți la toate 

nivelurile: 

Educația pregătitoare pentru adulți (FVU)  

Educația generală a adulților (AVU)  

Cursuri de pregătire superioară ( HF enkeltfag )  

Programe de formare profesională (AMU)  

Educație și formare profesională pentru adulți (EUV) 

Programe Academia Profesională (akademiuddannelse) 

Programe de diplomă de licență. 

Programe de masterat 

 

Unelte 

Foarte multe discuții și rapoarte din Danemarca au subliniat importanța învățării non-formale, 

recunoașterea și evaluarea rezultatelor. Principiul este acela că persoanelor trebuie să li se garanteze accesul 

la învățare pe tot parcursul vieții.  

Danemarca nu are un cadru politic standardizat prin care să fie recunoscută munca voluntară a 

tinerilor. Cu toate acestea, există două sisteme care recunosc competențele dobândite în afara sistemului 

educațional formal, inclusiv activitățile de voluntariat. Cele două sisteme pot fi benefice pentru aplicații în 

programele de formare profesională a adulților sau în învățământul superior dacă un tânăr nu îndeplinește 



 
 
 

22 
 
 

cerințele formale de admitere. Cele două sisteme sunt Evaluarea Competenței (Revalocompetencevurdering 

și Individuel kompetencevurdering) și Cota 2 (Kvote 2). 

O metodă declarativă folosită pentru a sintetiza și aduna competențele soft este "Dosarul meu de 

competență" care a fost 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. Acesta actualizează frecvent dosarul 

și decide cine poate avea acces la acesta. Inițiativa "Dosarul meu de competențe" este aceea de a avea un 

instrument comun utilizat de danezi în care aceștia să-și autoevalueze competențele. 

Majoritatea instrumentelor daneze includ autoevaluarea, și anume, individul își califică experiența, 

cunoștințele sau competențele pe o scară care variază de la unu la șase, și ei înșiși descriu activitățile 

desfășurate și competențele câștigate. 

Concluzii 

Există posibilități de validare a învățării nonformale în sistemul danez dar rămâne dificil de măsurat 

relevanța și rezultatele individuale. Într-o oarecare măsură, metodele orientate spre practică sunt deja 

aplicate în Danemarca. Adesea, aceste unelte de autoevaluare sunt combinate cu alte metode, cum ar fi teste, 

interviuri sau sarcini scrise care reflectă rezolvarea problemelor. Sarcina și rezolvarea problemelor în situații 

de lucru oferă o ocazie de a descoperi competențele prin sarcinile care se desfășoară în practică. Validarea 

învățării non-formale și informale face parte din strategia de învățare pe tot parcursul vieții și reprezintă o 

prioritate pe agenda politică din Danemarca.  

Finlanda 

Context general 

Conform Barometrului Tinerilor din 2012, în Finlanda, notele bune la școală și un nivel ridicat al 

educației par să fie comune în rândul tinerilor voluntari. Ei sunt mult mai mulțumiți de viața și relațiile lor 

și simt că aparțin societății finlandeze, în comparație cu colegii lor care nu participă la activități de 
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voluntariat.15 Conceptul de voluntariat include în Finlanda atât munca voluntară, cât și activitățile voluntare, 

care reprezintă un tip de activitate civică și o modalitate de a se implica în societatea civilă.  

Cele mai multe organizații de tineret din Finlanda oferă cursuri de formare pentru membrii lor, în 

special pentru membrii care se angajează voluntar ca instructori sau lideri. Activitățile voluntare pot fi, de 

asemenea, parte din temele de studiu din învățământul secundar superior din Finlanda. Voluntariatul și 

educația nonformală oferă vieții tinerilor individualitate și societății bunăstare. 

Legea tineretului 2017 

În anul 2017 guvernul finlandez a adoptat o nouă lege a tineretului ce are ca obiective promovarea 

incluziunii sociale a tinerilor; îmbunătățirea abilităților și capacităților acestora de a funcționa în societate; 

să-și susțină creșterea și independența, să faciliteze dobândirea de cunoștințe, promovând nediscriminarea 

și îmbunătățind creșterea și condițiile de viață ale tinerilor.16 În plus, Legea include dispoziții privind 

subvențiile de stat pentru centrele naționale de expertiză în domeniul tineretului. Noul act conține, de 

asemenea, dispoziții privind atelierele de tineret, acordarea de ajutoare de stat pentru atelierele de tineret și 

posibilitatea efectuării de teste de droguri în atelierele de tineret.  

Sistemul finlandez 

În Finlanda validarea procedurilor de învățare non-formală și informală în educația și formarea 

profesională (VET) și a competențelor dobândite, este încorporată în sistemul de învățământ formal. 

Serviciul finlandez de ocupare a forței de muncă oferă asistență și consiliere individuală solicitanților de 

locuri de muncă. Obiectivul serviciilor de orientare profesională și de planificare a carierei în birourile de 

ocupare a forței de muncă este de a evalua capacitățile, obiectivele și alternativele legate de educație, 

formare profesională și ocuparea forței de muncă și de a ajuta persoanele aflate în căutarea unui loc de 

muncă printr-un plan de carieră care se potrivește cel mai bine cu fiecare individ și competențele acestuia.17 

                                                           
15 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/25-youth-volunteering-national-level-finland  
16 https://minedu.fi/en/legislation-youth  
17 https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_FI.pdf  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/25-youth-volunteering-national-level-finland
https://minedu.fi/en/legislation-youth
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_FI.pdf
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Validarea învățării non-formale și informale se bucură de o valoare de piață ridicată și continuă să existe o 

voință politică puternică de a susține și dezvolta în continuare sistemul deja existent.18 

Unelte 

În ceea ce privește recunoașterea competențelor transversale obținute prin activități de educație non-

formală, certificarea este încorporată în sistemul educațional formal finlandez. În anul 2016 în cadrul unui 

grup de lucru desemnat de Ministerul Finanțelor, specialiștii au concluzionat că recunoașterea 

competențelor și abilităților dobândite prin munca voluntară ar trebui îmbunătățită în sistemul educațional 

și ar trebui sporită cooperarea dintre școli și organizații astfel încât pe baza noului curriculum național care 

a intrat în vigoare în anul 2016, să fie inclusă predarea cetățeniei active.19  

Academia Roihu din Finlanda, care promovează recunoașterea competențelor și a învățării dobândite 

prin activitățile de voluntariat, a elaborat în 2016, împreună cu Universitatea de Științe Aplicate din Häme 

(HAMK), un acord de cooperare pe termen lung, a cărui obiectiv este de a face vizibilă învățarea non-

formală și a competențelor transversale obținute prin aceasta. Aceștia își doresc crearea unui model/sistem 

pentru a valida abilitățile și competențele dobândite prin participare și pentru a dezvolta integrarea învățării 

non-formale în instituțiile de învățământ. Prima versiune a modelului/sistemului de validare va apărea în 

2019. 

Concluzii 

În Finlanda, participarea tinerilor este în special legată de activitățile de voluntariat dar validarea 

cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite în timpul acestor activități nu este definită de 

legislație. 

În ceea ce privește validarea procedurilor de învățare non-formală și informală în educația și 

formarea profesională finlandeză, punctele forte ale acordurilor finlandeze de validare sunt în cooperarea 

puternică dintre toate părțile interesate. De exemplu, partenerii sociali, inclusiv angajatorii, sunt puternic 

implicați în toate aspectele, de la proiectarea conținutului cerințelor de calificare la procedurile de validare 

                                                           
18 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Finland_FINAL_Web.pdf  
19 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-finland  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Finland_FINAL_Web.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-finland
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individuale. Transparența și cooperarea promovează încrederea și valoarea de piață ridicată a sistemului, 

angajatorii consideră calificările obținute prin validare la fel de valoroase precum calificările obținute în 

sistemul școlar.20 

Dezvoltarea sistemului de calificări bazate pe competențe este unul foarte dinamic în societatea 

finlandeză. Cerințele de calificare sunt actualizate în mod regulat, în funcție de nevoile vieții profesionale 

și a pieței muncii. 

Franța  

Context general 

Este de remarcat faptul că statul francez nu are o lege generală privind tineretul, iar acest subiect 

face obiectul câtorva legi specifice elaborate de diferite ministere cum ar fi Ministerul Tineretului, 

Ministerul Educației Naționale sau Ministerul Justiției. Elaborarea, controlul și implementarea politicilor de 

tineret sunt atribuite prin Ministerului Educației Naționale, al cărui portofoliu este compus din politici de 

tineret și ONG-uri. Politicile publice actuale în favoarea tineretului sunt articulate și formulate în principal 

în ceea ce privește educația, formarea, angajamentul și autonomia tinerilor. Trebuie subliniat faptul că aceste 

politici publice nu formează strict o "strategie". 

Potrivit unui studiu realizat de către asociația France Bénévolat în 2016 (Evoluția implicării 

voluntarilor în Franța, între 2010 și 2016, Franța Bénévolat-IFOP-Crédit mutuel), Franța are 20,4 milioane 

de voluntari, dintre care, 3 341 000 sau  25,3%, sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 15 și 35 de ani.21 

Programul de animație socio-culturală 

Animația socio-culturală a rezultat din noile sociale urbane ale societății franceze din anii 1960, 

legate în special de construirea unor cartiere mari și a unor comunități solide.  

Programul de animație socio-culturală este o metodă participativă bazată pe artă, se manifestă prin 

implicarea comunității și se bazează pe experiențele cotidiene ale oamenilor obișnuiți și pe abilitățile lor 

                                                           
20 https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_FI.pdf  
21 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-france  

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2016/2016_validate_FI.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-france
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creative de a atinge obiective individuale și colective într-o comunitate. Este o tehnică de teatru care se 

bazează pe experiențele de zi cu zi ale oamenilor obișnuiți și pe abilitățile lor de a realiza lucrurile. Ea ajută 

la construirea relațiilor de încredere între participanți bazându-se pe experiențele lor de viață iar ideile sunt 

explorate prin acțiuni și imagini. 

Animația socio-culturală a fost folosită în Franța pe teme cum ar fi sărăcia alimentară, comunitățile 

în criză, excluderea socială, handicapul, voluntariatul și sănătatea. Programul de animație socio-culturală 

este un program care a câștigat o utilizare din ce în ce mai mare la nivel internațional pentru a descrie munca 

care animă literalmente sau "dă viață" unei comunități. Acest program a avut un impact puternic asupra 

comunităților din Franța, în special al celor mai slab dezvoltate deoarece le-a stimulat creativitataea și prin 

joacă a creionat și definit probleme importante ale societăților contemporane. 

Unelte 

Recunoașterea oficială a competențelor dobândite prin voluntariat este o prioritate atât pentru 

autoritățile publice, cât și pentru organizațiile nonprofit  care solicită o mai bună recunoaștere a capacităților 

și a competențelor dobândite în cadrul educației non-formale. Există mai multe sisteme de recunoaștere a 

competențelor pentru voluntari elaborate de autoritățile publice, inclusiv ministerele, în parteneriat cu părțile 

interesate ale societății civile. 

Bénévolat (Voluntariat) 

Nu există un cadru juridic specific pentru voluntariat, ci este definit ca un angajament liber, ceea ce 

înseamnă că voluntarii nu beneficiază de protecție socială și nu au ore de lucru obligatorii.  

VAEb - Recunoașterea experienței voluntare (Validation des Acquis de l'Expérience Bénévole), prevăzută 

de Legea nr.2002-73 din 17 ianuarie 2002, cunoscută drept "Legea de modernizare socială", permite oricui, 

indiferent de vârstă, nivel de educație sau statut , să-și valideze experiența voluntară în vederea obținerii 

unei diplome, a unei calificări profesionale sau a unui certificat. Bénévole sau voluntarul trebuie să fi 
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încheiat trei ani de voluntariat pentru a obține o astfel de recunoaștere. VAEb a fost privită ca o "mică 

revoluție" pentru că a afirmat că este posibil să dobândească competențe în afara contextelor profesionale.22 

Validarea experienței dobândite (VAE) 

Recunoașterea și validarea educației non-formale și a competențelor dobândite prin experiență 

profesională sau prin altă experiență a fost stabilită prin Actul de modernizare socială din 17 ianuarie 2002, 

sub numele de "Validation of Acquis de l'Expérience" (VAE). Aceasta spune 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.  

Validarea experienței acumulate (VAE) permite obținerea unui certificat de comperențe pe baza 

experienței profesionale după validarea de către un juriu a cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor 

dezvoltate. Există un director național al calificărilor profesionale unde acestea sunt clasate și enumerate 

după ocupație și nivel. Voluntarii civici sunt eligibili pentru VAE. 

Serviciul Civic  

Serviciul Civic a fost creat prin Legea nr.2010-241 din 10 martie 2010 privind serviciul civic și este 

inclus în Codul Serviciului Național. Legea spune că elevii care îndeplinesc o misiune de serviciu civic care 

le permite să dobândească cunoștințe și deprinderi în cursul studiilor pot solicita recunoașterea activităților 

lor pentru a obține credite ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile23) suplimentare. Pentru a face 

acest lucru, ei trebuie să furnizeze instituției lor un certificat de serviciu civic eliberat de organizația gazdă. 

Fiecare voluntar al serviciului civic trebuie să primească un certificat de serviciu civic la sfârșitul 

misiunii sale, împreună cu o evaluare a activităților efectuate, descriind competențele și abilitățile dobândite. 

Evaluarea progresivă a aptitudinilor și abilităților este responsabilitatea unui mentor numit de către 

Organizație.  

                                                           
22 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-france  
23 https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_ro  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-france
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_ro
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Acest certifica îi poate ajuta pe tineri să găsească un loc de muncă sau să intre pe piața muncii. Unele 

companii franceze au semnat Carta de certificare a serviciului Civic ceea ce înseamnă că vor recunoaște ca 

experiență profesională Serviciul Civic.  

Portofoliul de competențe   

Un alt instrument de recunoaștere a voluntariatului și a competențelor transversale obținute este 

portofoliul de competențe. Acest portofoliu constă într-o broșură concepută pentru a ajuta voluntarii în 

materializarea abilităților transversale dobândite din experiența lor voluntară. Acest sistem a fost creat în 

2011 de către ministerul responsabil de grupurile de lucru ale organizațiilor de voluntari împreună cu experți 

în recunoașterea competențelor transversale și un sociolog.  

Portofoliul de competențe este un instrument care îi ajută pe tineri, și nu numai, să-și prezinte 

abilitățile obținute prin educația nonformală unui angajator. Portofoliul vizează orice activitate voluntară, 

indiferent de profil, domeniu de activitate, tipul misiunii sau durată.24 

Liga Educației 

Pentru a afla mai multe despre sistemul de recunoaștere a competențelor în Franța, dar și atitudinea 

societății franceze în legătură cu educația nonformală am luat legătura cu organizația "La ligue de 

l'enseignement" sau "liga educației" din Franța. Asociația a fost înființată în 1866 iar acum este peste tot în 

Franța și în insulele franceze. Liga Educației are ca scop promovarea educației populare, a voluntariatului 

și a luptei împotriva discriminării. Aceștia lucrează în domeniul cultural și al tineretului și au peste 2 

milioane de membri. Aceștia ne-au mărturisit că în Franța educația nonformală este cunoscută drept educația 

populară ” Educația populară este ceva ce Franța a creat în timpul revoluției. Este ideea de a crea un alt mod 

de învățare, indiferent de vârstă sau proveniență, în afara sistemului școlar și în afara subiectului "obișnuit". 

Una dintre componentele principale ale educației populare este aceea de a învăța cum să fii o parte activă a 

societății din care faci parte. Educația populară sau nonformală a fost o modalitate importantă în Franța, 

pentru că a ajutat lucrătorii săraci să aibă acces educație în anii 1918 și 1919.” 

                                                           
24 https://www.associations.gouv.fr/le-portefeuille-de-competences.html  

https://www.associations.gouv.fr/le-portefeuille-de-competences.html
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Am aflat și că Franța încearcă să îmbine educația formală cu cea nonformală și că sprijină și 

stimulează îmvățarea continuă și voluntariatul” Orașul Paris are faima lui populară: cursuri gratuite în 

fiecare seară cu sute de teme, oricine se poate înregistra pentru a participa iar la final va primi o diplomă. 

De asemenea, când lucrezi în Franța, în fiecare an câștigi câteva ore de cursuri pe care le poți petrece în 

orice școală pe care o dorești. Aceste ore pot fi câștigate și prin voluntariat. De exemplu, un tânăr francez 

ce va fi voluntar prin Serviciul European de Voluntariat, va câștiga la întoarcere în Franța 35 de ore de 

școală gratuită.” 

Conform Organizației ”Liga Educației”, ”Voluntariatul poate face o diferență foarte mare într-un 

curriculum. În Franța, avem o rată scăzută a șomajului, asta că pentru cei care termină un studiu în 

comunicare, de exemplu, vor avea șanse mai mari să găsească un loc de muncă dacă au făcut voluntariat în 

comunicare înainte de absolvire sau de inserția pe piața muncii. Fiind voluntari se prespune că știți cum să 

gestionați responsabilitățile și cunoașteți deja munca în echipă. Voluntariatul contribuie la dezvoltarea 

abilităților practice și transversale, dar și la conștientizarea problemelor sociale. Deci angajatorii caută într-

adevăr acest lucru.” 

În ceea ce privește modalitățile prin care competențele obținute pot fi materializate aceștia ne-au 

povestit și că ”În calitate de voluntari francezi, puteți aplica în cadrul Institutului de Angajament. Este ca un 

premiu pentru voluntari. Scrieți o lucrare despre programul de voluntariat, ceea ce ați făcut, motivația, 

organizația, scrie o parte și despre voi, ca voluntari, ce competențe ați dobândit, iar la final explicăți 

Institutului planul vostru de viitor. Anual Institutul alege aproape 1000 de voluntari și plătește pentru 

îndeplinirea planurilor de viitor menționare în aplicație. Este o șansă bună și o modalitate minunată de a 

recunoaște și promova voluntariatul.” 

Concluzii  

Franța utilizează mai multe sisteme pentru validarea competențelor obținute prin educația non-

formală. Încă de la înființarea VAE în 2002, recunoașterea și validarea competențelor dobândite în mediul 

nonformal s-a dezvoltat treptat în Franța.25 

                                                           
25 https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_France_FINAL_Web.pdf  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_France_FINAL_Web.pdf
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 În prezent, sunt acceptate în mare măsură de către toate părțile implicate toate certificatele și 

sistemele create de recunoaștere a competențelor transversale.  

 

Germania  

Context general 

Strategia actuală de implicare civică și educație nonformală descrie voluntariatul ca un angajament 

civic fără o recompensă materială. Creșterea conștientizării publice a angajamentului civic este considerată 

vitală pentru a încuraja mai multe activități de acest tip. Voluntariatul este un domeniu special de activitate 

pentru tinerii care doresc să-și manifeste angajamentul civic. În Germania, învățarea la locul de muncă este 

un element cheie al formării non-formale și face parte din cultura națională. Germania scoate în evidență 

sistemul său de formare profesională continuă, pe care îl clasifică drept "învățare non-formală", deoarece 

este utilizat și lăudat în mod regulat în Europa. 

Unelte 

Germania deține multe "pașapoarte" sau sisteme de recunoaștere a competențelor transversale 

dezvoltate de sectorul privat sau public. Acestea pot fi sub formă de certificate, cărți de voluntariat, permis 

de transport public, premii, certificate de competență etc. Obiectivul este acela de a încuraja și de a spori 

accesul și participarea la învățarea pe tot parcursul vieții și la utilizarea calificărilor pentru toți, inclusiv 

pentru cei din grupurile vulnerabile sau afectați de șomaj.  

Tinerii care au absolvit un stagiu de voluntariat primesc întotdeauna un certificat de recunoaștere. 

Normele aplicate în acest sens sunt prezentate în Legea Voluntariatului iar certificatul privind activitatea 

desfășurată trebuie să includă tipul și durata activității și, dacă este cazul, detalii despre comportamentul 

voluntarului. 

ProfilPASS 

ProfilPASS (profil de competențe) este o versiune foarte detaliată a portofoliului de învățare. Nu 

este utilizat în sistemele formale de învățare sau de angajare. Scopul său este acela de a ajuta pe cei care își 
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dezvoltă profilul de competențe să-și aprecieze propriile abilități. În acest sens, nu există altă evaluare decât 

o formă de autoevaluare. În centrul ProfilPASS se află cunoștințele, aptitudinile și competențele persoanei, 

capacitatea acesteia de a lucra în echipă sau abilitățile de leadership etc. ProfilPASS implică în mod clar 

recunoașterea rezultatelor educației non-formale 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. 

Alte instrumente folosite în sistemul german sunt  

"Qualifizierungspass" (permis de calificare) 

Cartea de calificare este folosită pentru a detalia calificările și experiențele profesionale. Acesta 

poate fi folosit în cadrul post-calificării legate de examinarea elevilor externi, așa cum este descris mai sus. 

Acesta este predat de către furnizorii care respectă standardele de post-calificare deci are o legătură directă 

cu sistemul educațional formal. 

AiKomPass 

AiKomPass, a fost dezvoltat în cadrul proiectului "Recunoașterea competențelor dobândite în mod 

informal" și  se concentrează pe rezultatele învățării informale legate de activitatea din industria metalurgică 

și electrică. Instrumentul are rolul de a sprijini lucrătorii calificați, precum și solicitanții de locuri de muncă 

în dezvoltarea carierei lor. 

Angajabilitatea în rândul tinerilor 

Germania are o rată scăzută a șomajului în rândul tinerilor și a tinerilor care nu sunt într-un program 

de educație, angajare sau formare (NEET). În Germania există o gamă largă de programe pentru tineri în 

tranziția de la școală la locul de muncă. Agențiile de ocupare a forței de muncă pentru tineret sunt angajate 

în parteneriate locale ce reunesc agenți ai serviciilor pentru copii și tineri și agenți ai serviciilor de ocupare 

a forței de muncă pentru a sprijini tinerii care au nevoie de consiliere și ajutor în trecerea de la școală la 

locul de muncă. De asemenea, competențele transversale ale tinerilor sunt dezvoltate în contextul educației 

formale precum și al educației non-formale prin intermediul diverselor programe și inițiative publice, dar și 

din partea sectorului privat.  
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Concluzii 

Programele, sistemele și certificatele de educație formală reprezintă principala referință pentru 

procesele de validare a competențelor din Germania. Validarea vizează declararea echivalenței cu o 

calificare sau un certificat oficial. Validarea învățării non-formale are loc în toate sectoarele educaționale. 

În plus, validarea învățării non-formale sprijină tranziția de la un sector educațional la altul. 

 

Luxemburg   

Context general 

Educația nonformală și voluntariatul este un domeniu important al strategiei politicii de tineret din 

Luxemburg, deoarece activitățile de voluntariat sunt întreprinse de un număr mare de tineri din această țară. 

Baza legală a voluntariatului tinerilor a fost introdusă în 1999 iar baza Serviciului de voluntariat pentru 

tineret în 2007. Aceste legi reglementează voluntariatul atât la nivel național, cât și la nivel internațional.  

Posibilitățile și limitările recunoașterii competențelor dobândite au constituit un punct important de 

discuție în ultimii ani în Luxemburg, dar între timp au fost introduse diverse mecanismele de recunoaștere 

a competențelor. 

Unelte 

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 non-formal.  

Certificatul de Angajament 

Conform Regulamentului anterior menționat, tinerii care au participat la activități de voluntariat sau 

s-au angajat în activități ce țin de educația non-formală și care îndeplinesc anumite criterii sunt eligibili 

pentru a primi un certificat (certificat de angajament). Pentru a fi eligibili, tinerii voluntari cu vârsta până în 
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30 de ani trebuie să fi participat fie la un minim de 400 de ore într-un proiect, fie să fi făcut parte cel puțin 

trei luni dintr-un program de voluntariat. În plus, tinerii care au participat la o sesiune de formare de cel 

puțin 150 de ore sunt, de asemenea, eligibili. 

Potrivit legii, certificatul trebuie să includă data și durata angajamentului de voluntariat, tipul de 

angajare, sarcinile îndeplinite de tânărul voluntar, descrierea calificărilor obținute și o declarație generală 

care descrie tipul de formare. Certificatul este semnat de ministrul însărcinat cu politica de tineret (începând 

cu anul 2013, Ministerul Educației, Copiilor și Tinerilor).26 

Validarea experienței dobândite (VAE) 

Reglementarea ce definește validarea învățării non-formale în domeniul vocațional (VAE; 

Validation des acquis de l'expérience), oferă un mijloc suplimentar de acces la diplome și certificate prin 

recunoașterea cunoștințelor dobândite prin educația nonformală. VAE este aplicabil tuturor, indiferent de 

vârstă, nivel de studii sau statut profesional. Condiția de eligibilitate este de minim 3 ani de formare sau 5 

000 de ore (continuă sau nu) a muncii plătite, neplătite sau voluntare care este direct legată de certificarea 

solicitată. Solicitantul trebuie să completeze un portofoliu al experienței care să furnizeze detalii privind 

cunoștințele, competențele și abilitățile dobândite și care au legătură cu certificarea. Certificatele, diplomele 

și calificările obținute prin VAE sunt echivalente cu certificatele, diplomele și calificările obținute prin alte 

metode tradiționale. 

Certificatul de tip portofoliu 

Este un instrument online care permite organizațiilor non-profit să atribuie participanților un 

certificat de competențe. Instrumentul este disponibil pentru orice organizație, club sau instituție care oferă 

în mod regulat cursuri, proiecte sau alte activități nonformale. Se bazează pe abilități predefinite și 

încurajează astfel nu numai recunoașterea competențelor, ci și dezvoltarea unei definiții coerente a 

diferitelor tipuri de competențe și chiar măsurarea acestora. 

 

                                                           
26 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-luxembourg  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/28-skills-recognition-luxembourg
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Concluzii 

În societatea luxemburgheză se consideră că educația non-formală contribuie la dezvoltarea 

personalității tinerilor, integrarea socială și cetățenia activă. În domeniul tineretului, învățarea a fost de multă 

vreme un subiect central și, prin urmare, s-a subliniat faptul că activitățile de învățare non-formală sunt 

complementare sistemului educațional formal, au o abordare bazată pe participare și orientată spre individ, 

se desfășoară în mod voluntar și sunt strâns legate de nevoile, aspirațiile și interesele tinerilor. 

 

Norvegia  

Context general 

În Norvegia există 10 milioane de membri în ONG-uri, iar 80% din norvegieni sunt membri ai unei 

sau a mai multor organizații.27 Norvegia are o rată scăzută a șomajului în general. Un total de 78,3% din 

persoanele între 20 și 64 de ani se află în piața forței de muncă (2017), ceea ce reprezintă un procent ridicat 

față de alte țări.28 Norvegia subliniază conflictul persistent de interese dintre piața forței de muncă, care 

caută muncitorii care sunt rapid angajabili și productivi, și sistemul educațional care este mai angajat față 

de principiul de a produce cunoștințe, aptitudini și competențe, oricât de mult va dura. 

Organizațiile nonguvernamentale și diferitele forme de muncă voluntară sunt de mult timp parte din 

cultura și societatea norvegiană. Sectorul voluntarilor este considerat unul dintre cei trei factori esențiali 

care contribuie la creșterea statului modern al bunăstării în Norvegia.  

Sistemul norvegian 

Terminologia utilizată în Norvegia pentru descrierea noțiunii de învățare non-formală și informală 

în limba engleză este "Realkompetanse". Acesta se referă adesea la toate tipurile de învățare anterioară - 

formală, non-formală și informală. De la începutul anilor 2000, termenul "Realkompetanse" a fost definit 

                                                           
27 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/21-general-principles-norway  
28 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-norway-0  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/21-general-principles-norway
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/31-general-context-norway-0
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ca sumă a competențelor dobândite pe parcursul educației formale, a muncii plătite și neremunerate, precum 

și a participării la activitățile societății civile.29 

Unelte 

Norvegia nu are un cadru politic sau un document oficial în sistemul național care definește sau 

reglementează transferabilitatea și recunoașterea competențelor și abilităților dobândite prin voluntariat. 

Norvegia participă și recunoște atât Youthpass, cât și Europass. 

Echivalentul norvegian al portofoliului - pașaportul de competență - are doar mai puțin de două 

pagini, corespunzând unei singure coli. Ea descrie experiența profesională anterioară și necesită semnătura 

angajatorului astfel încât pașaportul de competență nu poate fi și nu este contestat și reprezintă o viză 

excelentă de muncă. 

Skills Norvegia 

Skills Norvegia este Agenția norvegiană pentru învățarea pe tot parcursul vieții și ține de 

Ministerului Educației și Cercetării din Norvegia. Skills Norvegia promovează accesul și participarea la 

educația formală, non-formală și informală a adulților prin cercetare, abilități de bază, integrare, orientare 

în carieră, programe și subvenții. Învățarea pe tot parcursul vieții este cheia reducerii excluziunii și 

contribuției la o forță de muncă productivă. Învățarea pe tot parcursul vieții se referă la inițiativele care 

contribuie la creșterea abilităților și competențelor pe tot parcursul vieții - educație continuă, cursuri de 

limbă sau voluntariat. 

Skills Norvegia recunoaște și validează rezultatele învățării non-formale în Norvegia și urmărește să 

sprijine dezvoltarea calității proceselor de validare, să consolideze sinergiile dintre diferiți actori și să 

crească flexibilitatea căilor de învățare. Aceștia se asigură și că programele de educație și formare se 

conectează cu piața forței de muncă. 

 

                                                           
29 https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Norway_FINAL_40Seiten.pdf  

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Norway_FINAL_40Seiten.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/LL_Norway_FINAL_40Seiten.pdf
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Concluzii 

Validarea competențelor non-formale are loc la intersecția dintre instituțiile care aparțin pieței 

muncii și sistemul de educație și formare. Norvegia deține puncte de publicitate și site-uri web care 

promovează recunoașterea rezultatelor învățării non-formale. Fiecare instituție de învățământ terțiar are un 

site web cu privire la recunoașterea rezultatelor învățării non-formale și informale.  

 

Marea Britanie   

Context general 

Marea Britanie este unică în Europa prin faptul că are o "piață" competitivă reglementată și își vând 

calificările pe tot parcursul sistemului de educație și formare profesională. Toate instituțiile de învățământ 

superior își proiectează calificările în conformitate cu Cadrul pentru calificările pentru învățământul superior 

din Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord (FHEQ). Cadrul face parte din Codul de calitate al Regatului 

Unit pentru învățământul superior. 

Voluntariatul are o istorie bogată în Anglia, trasabil în perioada medievală, când a existat o asociere 

puternică între religie și slujire față de săraci și bolnavi. În perioade mai recente și mai ales în ultima jumătate 

de secol, guvernele succesive au căutat să aducă voluntariatul în politica guvernamentală. 

Este de remarcat faptul că programa națională în școli (care stabilește programe de studiu pentru 

disciplinele care trebuie predate tuturor elevilor cu vârste cuprinse între 5 și 16 ani) sprijină în mod explicit 

voluntariatul. Unul dintre obiectivele programului de studiu pentru persoanele cu vârste cuprinse între 11 și 

16 ani este de a stimula interesul elevilor și angajamentul acestora față de participarea la voluntariat sau 

angajarea în activități de educare nonfomală. 

Unelte 

Strategia națională privind voluntariatul și implicarea tinerilor la nivel național, menționează 

beneficiile și dezvoltarea abilităților personale și a competențelor transversale obținjute prin educația 
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nonfomală care îi ajută pe tineri în studiile ulterioare sau în tranziția spre ocuparea forței de muncă. Cu toate 

acestea, Guvernul nu oferă criterii sau mecanisme pentru recunoașterea formală a voluntariatului. 

Serviciul național de cetățeni (NCS) 

NCS este mișcarea de tineret a țării, cea mai rapidă creștere, un ritual de trecere pentru toți 

adolescenții cu vârste între 15 și 17 ani pentru a descoperi cine sunt și ce pot face. Este șansa tinerilor de a 

explora, de a se inspira si de a-și găsi pasiunea. Serviciul Național al Cetățenilor este deschis pentru tinerii 

cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani. Este destinat tinerilor din toate mediile sociale, culturale și religioase, 

astfel încât să poată crea un amestec social echilibrat de tineri. Fondurile guvernamentale urmăresc să se 

asigure că costurile nu reprezintă o barieră în calea participării. Tinerii cu nevoi speciale sunt de asemenea 

sprijiniți și încurajați să participe la acest program. 

Participarea în cadrul Serviciului național de cetățeni (NCS) are ca rezultat dobândirea unui certificat 

de competențe recunoscut la nivel național. Participarea este încurajată și de către UCAS, Serviciul de 

Aplicație Universitară și de Colegiu, deoarece NCS îi ajută pe tineri să își formeze abilități pentru interviuri 

și aplicații universitare. 

  

Malta   

Context general 

Din punct de vedere istoric, la nivelul politicilor pentru tineri, noțiunea de voluntariat a apărut pentru 

prima dată în prima revizuire a politicii naționale a tineretului în 1999. Acest document solicita tinerilor să 

se angajeze în activități de voluntariat, subliniind totodată angajamentul statutar de a recunoaște importanța 

voluntariatului în dezvoltarea societății civile și promisiunea de a oferi asistență organizațiilor care lucrează 

în domeniul educației nonformale. Cea mai recentă versiune a politicii naționale a tinerilor are două 

obiective principale. În primul rând, să susțină și să încurajeze tinerii să își îndeplinească potențialul și 

aspirațiile, abordând în același timp nevoile și preocupările lor, iar în al doilea rând, să sprijine tinerii ca 

cetățeni activi și responsabili care participă pe deplin la viața socială, economică și culturală a națiunii 

malteze.  
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Învățarea non-formală este învățare care a fost dobândită în plus sau alternativ la învățarea formală. 

De obicei are loc în cadrul comunității, la locul de muncă și prin activitățile organizațiilor 

nonguvernamentale. Prin procesul de recunoaștere, validare și acreditare, învățarea non-formală poate duce, 

de asemenea, la calificări și alte recunoașteri.30 

Cadrul Național al Curriculumului   

Cadrul Național al Curriculumului (NCF) prevede că, educația malteză trebuie să-și îndeplinească 

sarcinile, iar curriculumul trebuie să fie restructurat având ca obiective clare abilitățile și competențele de 

angajare a cetățenilor, capacitatea de angajare și de învățare pe tot parcursul vieții. Aceste abilități și 

competențe pot fi cartografiate în jurul celor patru piloni ai învățării: învățarea cunoașterii, învățarea de a 

face, învățarea de a trăi împreună și învățarea de a fi.31 Cadrul Național al Curriculumului este răspunsul la 

cerințele în schimbare ale indivizilor și ale societății, schimbările rapide ale sistemului educațional maltez, 

determinate de globalizare, concurență, schimbarea valorilor tradiționale și noile paradigme. 

Programul de lucru voluntar pentru tineri (YVWS) 

Sprijinul pentru programul de lucru voluntar pentru tineri vizează atingerea a două obiective 

principale. Primul este de a ajuta tinerii să își îmbunătățească abilitățile și perspectivele de angajare, 

oferindu-le posibilitatea de a se implica în voluntariat ca parte a procesului lor de învățare formală și 

nonformală. Al doilea obiectiv al schemei este de a sprijini organizațiile voluntare în atragerea tinerilor 

permițându-le să își consolideze capacitatea cu voluntari noi și idei proaspete. De asemenea, schema permite 

tinerilor voluntari să descopere valoarea serviciilor de voluntariat și să contribuie la promovarea unui 

sentiment de cetățenie comunitară și activă. 

Programul de lucru voluntar pentru tineri este deschis pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 30 

de ani care doresc să facă voluntariat în Malta și între 18 și 30 de ani pentru tinerii voluntari care doresc să 

facă voluntariat în străinătate. Tinerii interesați depun o cerere online care indică perioada de voluntariat 

(până la 12 luni) și numărul de ore de lucru pe săptămână (8 ore, 15 ore sau 30 de ore) pe care ar dori să le 

efectueze. În cazul în care organizația voluntară indicată acceptă oferta, ei primesc detaliile tinerilor 

                                                           
30 https://education.gov.mt/en/nonformaleducation/Pages/default.aspx  
31 https://education.gov.mt/en/nonformaleducation/Pages/def-of-non-formal.aspx  

https://education.gov.mt/en/nonformaleducation/Pages/default.aspx
https://education.gov.mt/en/nonformaleducation/Pages/def-of-non-formal.aspx
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voluntari pentru a stabili un interviu. Dacă este acceptat, tânărul semnează un contract și începe să primească 

o bursă lunară. Programul asigură o bursă de 2 EUR pe oră, până la maximum 60 EUR pe săptămână.32 

Toate organizațiile acreditate trebuie să demonstreze că au capacitatea și structura pentru a putea angaja, 

instrui, gestiona, monitoriza și susține procesul de învățare. 

Legislația subsidiară 327.432 

Autoritatea responsabilă pentru validarea și recunoașterea competențelor este Comisia Națională 

pentru Învățământul Superior și Învățământ Superior. Legislația subsidiară 327.432, intitulată "Validarea 

Regulamentelor de învățare nonformală și informală", stabilește un proces prin care se identifică, se 

evaluează și se certifică în mod oficial cunoștințele, aptitudinile și competențele pe care indivizii le dezvoltă 

pe tot parcursul vieții prin participarea la activități non-formale. Legislația prevede că orice persoană cu o 

experiență de cel puțin trei ani într-o anumită profesie poate să solicite validarea. Voluntariatul în anumite 

ocupații și sectoare pot conta ca ani de experiență necesari. 

Tinerii NEET 

Schema de activare a programului NEET are ca scop încurajarea reintegrării tinerilor detașați de 

sistemul de învățământ sau de pe piața muncii prin intervenții și abilități specifice. Prin această schemă, 

participanții sunt profilați individual și beneficiază de patruzeci de ore de asistență personalizată din partea 

lucrătorilor desemnați în domeniul tineretului și încă 80 de ore de intervenție de formare motivatională și 

de comportament care acoperă subiecte precum: Ghid pentru ocuparea forței de muncă; Abilități de 

comunicare și abilitățile de scris un CV. Această formare permite participanților să dezvolte abilitățile 

necesare atât pentru membrii societății, cât și pentru angajați potențiali.  

Legea privind profesia de lucrător de tineret 

În Malta este recunoscută profesia de lucrător de tineret începând cu  anul 2014. "Munca în domeniul 

tineretului" în Malta este o activitate de învățare nonformală destinată dezvoltării personale, sociale și 

politice a tinerilor. Lucrătorii din domeniul tineretului se angajează cu tinerii în cadrul comunităților să îi 

sprijine în realizarea potențialului lor și să abordeze provocările vieții în mod critic și creativ pentru a aduce 

                                                           
32 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/25-youth-volunteering-national-level-malta  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/25-youth-volunteering-national-level-malta
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schimbări sociale. Activitatea de tineret ține cont de toate componentele diversității și se concentrează pe 

toți tinerii între treisprezece (13) și treizeci (30) ani.33 

Youths@local  

Pentru a afla mai multe despre sistemul de recunoaștere a competențelor în Malta, dar și atitudinea 

societății în legătură cu educația nonformală am luat legătura cu organizația de tineret youths@local ce 

susțin și promovează educația nonformală și se concentrează pe dezvoltarea competențelor transversale în 

rândul tinerilor. Aceștia ne-au mărturisit că ”Societatea malteză este foarte deschisă către educația non-

formală. Mulți cetățeni maltezi, indiferent de vârstă, participă la activități nonformale și fac parte din 

organisme de voluntariat la nivel național. Sistemul de învățământ, în special partea secundară, adică copii 

cu vârsta cuprinsă între 11 și 16 ani, acordă credite activităților nonformale la care participă elevii și un 

certificat. Acest certificat și Certificatul de tip YouthPass sunt utilizate pe scară largă la nivel național în 

ceea ce privește posturile vacante și interviurile de angajare. Angajatorii sunt mai încântați să angajeze 

persoane care activează în organizații nonguvernamentale deoarece știu că aceștia au obținut competențe 

transversale care nu pot fi neapărat obținute doar prin educația formală.” 

Concluzii 

Interesant este faptul că există două opinii opuse în Malta cu privire la certificarea competențelor 

voluntarilor. Una este aceea că voluntariatul nu ar trebui să fie certificat, deoarece acest lucru ar schimba 

ideea într-un lucru care poate fi definit și care ar submina valoarea intrinsecă a activităților de voluntariat. 

Ei susțin că spun că există anumite valori legate de voluntariat și că a fi voluntar este o alegere de viață. 

Astfel, nu este nevoie să recunoaștem abilitățile voluntarilor. O altă perspectivă este că voluntariatul include 

învățarea nonformală și nu există nici un motiv pentru a nu recunoaște aceste cunoștințe prin evaluarea și 

cuantificarea acestora. În consecință, mulți angajatori, în special în sfera socială, ar dori să vadă candidații 

care au în CV-urile lor informații că lucrează pentru o organizație nonguvernamentașă. 

                                                           
33 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12198&l=1&fbclid=IwAR2Z3FDMMc0gc7NGP
3oaVS69u85CFCXtoztXMPZAfXBeYTqeS1tdnk74m58  

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12198&l=1&fbclid=IwAR2Z3FDMMc0gc7NGP3oaVS69u85CFCXtoztXMPZAfXBeYTqeS1tdnk74m58
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12198&l=1&fbclid=IwAR2Z3FDMMc0gc7NGP3oaVS69u85CFCXtoztXMPZAfXBeYTqeS1tdnk74m58
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Organizațiile nonguvernamentale joacă un rol important în procesele democratice din Malta și 

contribuie la formarea unei societăți civile robuste. Un număr tot mai mare de oameni lucrează acum în 

sectorul nonprofit, care generează mai multe venituri și investește mai mulți bani pentru a ajuta un număr 

mai mare de oameni decât oricând.  

Olanda   

Context general 

51% dintre tinerii din Olanda cu vârste între 15 și 25 de ani participă la activități de voluntariat în 

cluburi sportive, organizații de tineret, școli, servicii de îngrijire, biserici, moschei și organizații culturale.34 

Nu există o lege națională privind voluntariatul în rândul tinerilor. Activitatea voluntară este legată de 

anumite legi și reglementări cu privire la compensare, cazare, asigurare și perioada în care cineva poate să 

lucreze ca voluntar. 

Unelte 

Youthpass este un instrument european folosit în programele europene pentru recunoașterea învățării 

non-formale în domeniul tineretului și este dezvoltat la nivel european. Guvernul olandez a aprobat 

utilizarea și recunoașterea acestui certificat și a programului conectat la acesta în Olanda. 

Certificatul de experiență (EVC) 

Certificatul de experiență (Ervaringscertificaat EVC) descrie abilitățile, cunoștințele și experiența 

de lucru a unei persoane. El întărește poziția oamenilor pe piața forței de muncă. Persoanele care nu lucrează 

în prezent sau fără diplomă pot solicita, de asemenea, un EVC. Identificarea, recunoașterea și acreditarea 

competențelor dobândite în Olanda are ca scop valorizarea a ceea ce oamenii au învățat până acum, în toate 

formale de educație formal, nonformal și informal.  

Sistemul olandez recunoaște EVC ca instrument de dezvoltare a carierei. Scopul său este de a utiliza 

pe deplin sistemul de recunoaștere a rezultatelor învățării non-formale și informale prin personalizarea 

                                                           
34 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-netherlands  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/2-voluntary-activities-netherlands
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integrării pe piața forței de muncă a șomerilor și a tuturor grupurilor vulnerabile, inclusiv a tinerilor 

amenințați de excluziune socială, refugiați, imigranți, foști deținuți sau vârstnici. 

Programul Învață și lucrează (Leren en werken)  

Este susținut de Ministerul Afacerilor Sociale și Ocupării Forței de Muncă și există încă din 2009. 

Obiectivul său este de a consolida legătura dintre educație, piața formării profesionale, piața forței de muncă 

și oportunitățile de angajare. Punctele forte sunt îmbunătățirea procesului de învățare la locul de muncă 

(învățarea în timp ce lucrează), consilierea în carieră și utilizarea certificatului de experiență 

(Ervaringscertificaat EVC), care descrie abilitățile, cunoștințele și experiența de lucru.35  

Concluzii 

În Olanda portofoliul este o resursă foarte importantă deoarece procedurile de recunoaștere a 

rezultatelor învățării non-formale nu duc întotdeauna la o calificare. În astfel de cazuri, portofoliul este 

singurul semn vizibil de recunoaștere. Recunoașterea rezultatelor învățării non-formale și informale este 

văzută ca potențial capabilă să stimuleze formarea continuă. Recunoașterea acestor rezultate nu este un scop 

în sine, ci un mijloc de a face progrese prin dezvoltarea pe termen lung a indivizilor și a capitalului uman 

olandez. 

Sistemul olandez admite și recunoaște rezultatele educației non-formale și afirmă în mod clar că 

toate învățările sunt valoroase. O combinație între educația formală, non-formală și informală este 

considerată varianta optimă de dezvoltare. 

 

 

 

 

                                                           
35 https://www.lerenenwerken.nl/  

https://www.lerenenwerken.nl/
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Mențiuni și Concluzii 

Validarea descrie un proces utilizat pentru a demonstra competențele unei persoane, pentru a le 

conferi vizibilitate și a le face comparabile. Aceasta poate implica identificarea, documentarea, evaluarea și 

certificarea competențelor. Recunoașterea și validarea învățării non-formale este un mijloc important de a 

transforma învățarea pe tot parcursul vieții într-o realitate pentru toți și, de a ne pune în concordanță cu 

nevoile societăților din secolul XXI. 

Voluntariatul este o manifestare puternică a celor mai mari valori universale, cum ar fi respectul, 

toleranța, empatia, altruismul și angajamentul, și care ar trebbui perpetuate din generație în generație. 

Voluntariatul joacă un rol vital în dezvoltarea unei societăți civile durabile și eficiente.  

Încorporarea recunoașterii educației non-formale într-o calificare națională dă legitimitate imediată 

acesteia. În plus, certificatele și calificările naționale oferă transparență: oamenii știu unde merg în ceea ce 

privește învățarea, recunoașterea și calificările, în timp ce angajatorii știu pe cine recrutează.  

Toate statele Uniunii Europene susțin construirea un portofoliu personal de învățare sau a unui 

portofoliu electronic de realizare deoarece promovează identificarea competențelor dobândite în domeniul 

personal, social și profesional. Este un mijloc de a permite oamenilor să-și consolideze și să-și valorifice 

realizările. Un certificat de competență oferă o imagine de ansamblu asupra cunoștințelor și abilităților 

titularului, creează o imagine clară a experienței profesionale și a nivelului de performanță. Dacă un tânăr 

va înțelege capacitățile proprii va opta pentru o formare profesională în funcție de cerințele actuale ale forței 

de muncă sau de cariera pe care și-o propune în viitor.  
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Recomandari 

Pe baza concluziilor formulate după analizarea rezultatelor interviurilor In-Depth, interviurilor de 

tip CATI și a studiilor de caz la nivel European, sunt prezentate următoarele recomandări pentru crearea 

unor premise sustenabile şi elaborarea unei politici publice alternative în domeniul educației nonformale 

mai coerentă şi mai susţinută. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Lucrător de tineret 

Conform interviurilor realizate de noi, mai mulți reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale 

au menționat necesitatea creării unui cadru legislativ pentru ”youth workers” sau ”lucrătorii de tineret”. O 

politică publică ce promovează educația nonformală ar trebui să definească și să creeze un context pentru 

acele persoane care lucrează cu tinerii și le facilitează învățarea în contexte nonformale. Un model de bune 



 
 
 

45 
 
 

practici în acest caz am găsit în Malta, unde profesia de lucrător de tineret a fost recunoscută și definită 

legislativ în anul 2014. 

În România, termenul de lucrător de tineret a fost definitit legislativ în 2012 fiind inclus în Legea 

tinerilor 350/2006. De asemenea, este inclus în COR – Clasificarea Ocupațiilor din România (341205) și 

este definit precum persoana ce mobilizează tinerii în scopul dezvoltării abilităților de viață și a 

comportamentelor proactive, stimulând cooperarea în rândul tinerilor și facilitând participarea acestora la 

viața comunității. Nu există statistici cu privire la numărul de lucrători de tineret din România însă Studiul 

nostru a scos la iveală faptul că existența acestui termen în mod legal nu este cunoscută în rândul Insituțiilor 

locale/județene și nici a organizațiilor de tineret. Așadar se recomandă promovarea cadrului formal și a 

standardului ocupațional pentru lucrătorii de tineret în România. 

Instrumente la nivel național 

România are nevoie în sistemul educațional de instrumente de auto-recunoaștere care să ajute tinerii 

să-și identifice și descrie rezultatele(outputs) din experiențele acestora în mediul nonformal. ”Ce ar trebui 

probabil este o structurare a domeniului nonformal. La un moment dat se punea problema să existe o bază 

de date națională a voluntarilor, o platformă unde să fie listați toți și updatați, unde să existe și competențele 

dobândite care să fie updatate în timp în funcție de activitățile desfășurate. (...) Știu de experiența scoțienilor 

care au cardul Euro 26. Acesta este recunoscut la nivel național și oferă facilități tinerilor. În Scotia 97% 

din tineri au acest card. Au un sistem național și pe baza anumitor criterii și experiență în voluntariat obții 

puncte, pe acest card, care se transformă în vouchere pentru cumpărături sau traininguri. De așa ceva am 

avea nevoie și noi.”36 

România are nevoie de unul sau mai multe certificate care să măsoare și să dovedească competențele 

câștigate în afara mediului academic școlar prin procese de evaluare obiective, fundamentate științific. Este 

important să se asigure că acest instrument național facilitează prezentarea experiențelor și competențelor 

dobândite prin intermediul educației non-formale în cadrul organizațiilor de tineret, voluntariatului sau 

                                                           
36 Interviu in-depth cu unul dintre reprezentații autorităților centrale.  
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proiectelor, cu obiective concrete de dezvoltare pentru tineri. Modele de bune practici în acest caz găsim în 

state precum Austria(Freiwilligenpass), Germania(ProfilPASS) sau Franța(Portofoliul de competențe). 

VoluntPass - Certificatul de Voluntariat în format VoluntPass - format creat și propus de Federația 

VOLUM în România, realizat în conformitate cu prevederile Legii Voluntariatului 78/2014.  Certificatul de 

voluntariat este un document emis la cererea voluntarului de către organizația gazdă, care va detalia 

experiența de voluntariat. Conform legii, documentul va conține datele de identificare ale voluntarului, ale 

organizației gazdă, datele reprezentantului legal al organizației, activitățile de voluntariat prestate, atribuțiile 

asumate de către voluntar și abilitățile și cunoștintele  dobandite de către acesta37. Certificatul de voluntariat 

se poate elibera de pe hartavoluntariatului.ro unde există inclusiv un portal de matching între voluntari și 

organizații. Împreună cu Certificatul de voluntariat se poate elibera și Suplimentul Certificatului de 

Voluntariat care face referire la rezultatele învățării dobândite de către voluntar în cadrul stagiului, urmărind 

5 tipuri de cadre de competențe, inclusiv cele transversale preluate de YouthPass. 

Platforme online 

Alte sugestii s-au creionat în posibiltatea creării unei platforme unde să fie descrise și listate 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 etc.). De 

asemenea, această platformă să includă și updateze constant tendințele și cerințele pieței forței de muncă.  

Programe Naționale de susținere 

Existența oportunităților la nivel național care să asigure implicarea tinerilor de diferite vârste în 

programe ce au ca scop creșterea angajabilității tinerilor fie prin crearea de experiență sau prin dobândirea 

unor competențe transversale a fost un subiect des menționat. Soluția identificată în studiul nostru este o 

activitate comună a sectorului de tineret, a organismelor publice, a organismelor private și a altor părți 

interesate. Organizarea și construirea de procese calitative de formare în vederea pregătirii pentru angajare 

s-ar putea realiza prin conștientizarea tinerii asupra unor chestiuni precum drepturile și obligatiile lor în 

obținerea unui loc de muncă.  

                                                           
37 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
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Alte sfaturi obținute de noi au fost realizarea de parteneriate între instituțiile publice și ONG-uri în 

vederea construirii unor programe de dezvoltare a competențelor transversale și educație managerială (de a 

ști cum să înveți, să sintetizezi informația, de unde să te documentezi etc.). Instuţiile publice și private s-ar 

putea implica în crearea unor oportunităţi de tipul stagii de pregătire în diverse domenii, cursuri de iniţiere 

şi susţinere în domeniul ales, marketing, iniţiere în afaceri, dezvoltare personală, leadership, schimburi de 

experienţă, vizite cu caracter practic. 

În acest sens au fost identificate la nivel european modele de bune practici precum Programul Învață 

și lucrează din Olanda, Programul de lucru voluntar pentru tineri din Malta, Serviciul național de cetățeni 

al Marii Britanii sau Serviciul Civic francez. Toate aceste programe naționale au fost proiectate cu scopul 

de a ajuta tinerii să își îmbunătățească abilitățile și perspectivele de angajare. 

România are multe proiecte de susținere și încurajare a implicării tinerilor în societate. Marea 

majoritate a acestora sunt inițiate de sectorul privat și cel non-guvernamental. Cele mai cunoscute dintre 

acestea sunt: Programul educațional Ajungem MARI, MagiCAMP, Gala Națională a Voluntarilor, Țara lui 

Andrei, Cercetații României, Teach for Romania și multe altele. 

La nivel național cele mai cunoscute sunt Programul Oficial de Internship al Guvernului României 

și Programele de internship la Camera Deputaţilor, ambele fiind adresate studenţilor şi absolvenţilor de 

studii superioare care îndeplinesc criteriile de eligibilitate afişate pentru fiecare specializare. 

În programele deja existente în România recomandăm încurajarea și stimularea participării tinerilor 

defavorizați, tinerii ce au părăsit devreme sistemul formal de învățământ, tinerii NEETs, persoanele cu nevoi 

speciale și tinerii migranți, la activități de educație nonformală, având în vedere necesitatea acestora în 

dezvoltarea capitalului social, care poate ajuta la asigurarea locurilor de muncă și aduce beneficii 

suplimentare.  

Cerințele pieței muncii 

În cadrul unui sistem eficient de inserție sustenabilă a tinerilor pe piața muncii este necesară 

monitorizarea continuă privind nevoile actuale de competențe ale pieței forței de muncă, pentru a putea 
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evalua contribuția sectorului nonformal la capacitatea de angajare a tinerilor și pentru a putea fi trasate rute 

de formare pentru unele competenţe vizate de profesii şi calificări. 

S-a menționat în mod frecvent necesitatea unor modalități de reconfigurare a sistemelor educaționale 

astfel încât să corespundă mai bine cerințelor de pe piața muncii. Astfel de modele de bune practici în 

domeniul politicilor publice sunt întâlnite în Franța, Germania sau Finlanda. 

Cross-policy 

Au fost elaborate mai multe argumente pentru a lega educația formală de cea non-formală într-o 

posibilă politică publică alternativă. Sistemul norvegian sau finlandez conțin exemple puternice de politici 

publice care ar duce la programe de pregătire inițială și continuă a cadrelor didactice care să folosească mai 

mult metode de învățare alternativă care să dezvolte autonomia elevilor și care să facă învățarea relevantă 

pentru aceștia. O alternativă ar fi un sistem care să permită politici publice comune, echivalări reciproce 

între educația formală și cea nonformală, iar eforturi ar trebui orientate înspre creșterea implicării elevilor 

în proiectarea curriculumului și a procesului de învățare. ”Depinde ce definiție și viziune dai conceptului de 

educație nonformală, fiindcă dacă o legi de instituții sau ministere nu va fi un best practice. Educația 

nonformală trebuie să intersecteze mai multe politici publice. De exemplu ai o politică publică pe dezvoltare 

durabilă și pui un pilon pe educația nonformala care e gestionată de Ministerul Mediului. Sau o politică 

publică pe capital uman care e gestionat de Ministerul Muncii și acolo să ai un pilon pe educație nonformală 

sau o politică pe educația formală și acolo sa ai un pilon pe învățare nonformala.”38 Educația non formală 

și-a dovedit utilitatea și beneficitatea practică, având argumentele necesare unei politici publice specifice 

dar este susținut și conceptul de coss-policy prin care să se regăsească învățarea nonformală in cât mai multe 

domenii. 

Cu siguranță educația non-formală are nevoie de mai multă atenție din partea factorilor de decizie. 

Acest lucru este important deoarece în contextul dinamicii pieței forței de muncă, tinerii trebuie să fie 

pregătiți pentru următoarea etapă din care vor face parte. Iar pentru a fi îndeajuns de bine echipați au nevoie 

                                                           
38 Interviu in-depth cu unul dintre reprezentații autorităților centrale.  
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de competențe transversale, pe care și le pot dezvolta cel mai bine luând parte la programe de educație non-

formală. 

Modele de bune practici în cross-policy găsim în Danemarca unde nu există o lege privind tineretul 

sau educația nonformală. Politica privind tineretul în Danemarca este integrată în alte domenii politice 

relevante precum educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea, mediul de afaceri sau cultura. Un alt model 

eficient este modelul francez unde diferite ministere cum ar fi Ministerul Tineretului, Ministerul Educației 

Naționale sau Ministerul Justiției au o ramură a politicilor publice pentru tineret și dezvoltare a societății. 

Alte recomandări primite au fost legate de structura unei politici publice alternative și anume să fie 

sub forma unei rezoluții dinamice și de înțeles pentru toată lumea. De asemenea, să fie în concordanță cu 

politicile publice existente la nivel formal. 10% din respondenții noștri și-au manifestat îngrijorarea cu 

privire la posibile blocaje birocratice ce ar putea apărea în contextul unei suprareglementări. Așadar se 

recomandă definirea clară cu proceduri de aplicare adaptate sistemului românesc. 

Cu siguranță eforturile comune ale experților, membrilor organizațiilor nonguvernamentale 

și a instituțiilor centrale, județene și locale vor creiona o politică publică alternativă benefică, ca 

proces și ca rezultat. 
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Anexe 

Lista respondenților interviurilor de tip CATI. 
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Grila de interviu 

Interviu Nonformal se poate – Politică publică alternativă pentru 

inserția tinerilor pe piața muncii 

 

1. Numele și funcţia deţinută de dvs. în cadrul Asociației / Organizației / Fundației / 

Federației/ Instituției. 

 

2. Care este domeniul de activitate al Asociației / Organizației / Fundației / Federației/ 

Instituției? (principalele activități) 

 

3. Din punctul dvs. de vedere, există o legătură între activitatea desfășurată de 

Asociație / Organizație / Fundație / Federație/ Instituție și inserția tinerilor pe piața 

muncii?  

DA                                           NU                                Nu știu/Nu răspund 

Dacă da, care? 

 

4. Care considerați că sunt principalele problemele ale tinerilor la angajare? Cum ar 

putea instituțiile publice să acorde sprijin tinerilor în vederea inserării acestora pe 

piața muncii? 

 

5. În ce măsură sunteți de acord cu următoarea afirmație: 

”Competențele/abilitățile precum capacitatea de comunicare, lucrul în echipă, 

abilitățile de organizare și planificare sunt importante pentru angajator?” 

Foarte mare masura / Mare masură / mică măsură / foarte mică măsură / deloc 
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6. Credeți că competențele/abilitățile enumerate mai sus pot fi obținute doar prin 

educația formală?  

DA                                  NU                                Nu știu/Nu răspund 

 

7. Ce înțelegeți prin educație non-formală? 

 

8. Ce fel de competențe sunt dezvoltate prin educația non-formală? 

9.  În ce măsură credeți că abilitățile și competențele obținute prin educația non-

formală și activitățile de voluntariat în cadrul organizațiilor de tineret, contribuie la 

capacitatea de angajare a tinerilor? 

Foarte mare masura / Mare masură / mică măsură / foarte mică măsură / deloc 

 

10. Cunoașteți programe naționale sau politici publice ce susțin și promovează educația 

non-formală? 

DA                                      NU                                    Nu știu/Nu răspund 

Dacă da, care? 

 

11.  Considerați că, în contextul actual, România are nevoie de o politică publică ce 

reglementează educația non-formală și-i oferă un cadru legislativ coerent și susținut? 

DA                                       NU                             Nu știu/Nu răspund 

 

12.  Dacă da, Asociația / Organizația / Fundația / Federația/ Instituția ar sprijini un astfel 

de proiect? 


