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CUVÂNT INTRODUCTIV 

 

 Societatea vremurilor noastre a ajuns să semene din ce în ce mai 

puțin cu aceea în care ne-am petrecut copilăria; și mai puțin seamănă cu 

lumea în care au trăit părinții sau bunicii noștri. Cele mai dramatice 

schimbări se datorează unui sector de știință și tehnologie care, prin anii 

ʼ50 ai veacului trecut, se afla abia la începuturile sale, folosind uriașe 

mașini de calcul adăpostite de clădiri pe măsură. Începea atunci era 

informaticii, a limbajelor de programare și a procesoarelor tot mai 

puternice și tot mai miniaturizate. Dar puțini oameni aveau cunoștință de 

acel domeniu exotic; societatea industrială folosea destul de puțin 

tehnologia informatică, păstrând vechile structuri productive și formele 

tradiționale de gestiune a muncii. Dinspre zona cercetărilor militare, 

pătrundeau cu dificultate unele aplicații ale informaticii în economia 

civilă, guvernele marilor puteri încercând să-și protejeze progresele de 

ochii concurenței, în contextul Războiului Rece. Abia odată cu 

destinderea survenită la începutul anilor ʼ90, după căderea 

comunismului, am intrat într-o perioadă de relativă ”democratizare” a 

cunoașterii și de transfer aproape liber de tehnologie între Est și Vest, 

Nord și Sud, pe fondul accelerării mai vechiului proces al globalizării. 

  Dar globalizarea și creșterea rolului TIC în economie, educație, 

sănătate și cultură nu au fost percepute doar ca elemente de progres 

pentru toată lumea. Confruntați cu exigența unei noi ”alfabetizări” (cea 

informatică), foarte mulți muncitori industriali și lucrători în diverse alte 

domenii s-au văzut marginalizați, mai prost plătiți, excluși chiar de pe 
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piața muncii. Lucrurile s-au complicat și mai mult atunci când, grație 

mișcărilor ecologiste și politicilor de mediu ale unor țări importante, s-a 

profilat tot mai clar un viitor luminos pentru tehnologiile verzi și unul 

sumbru pentru industriile energofage și poluatoare. Muncitorii tradițio-

nali cu salopete murdare, învăluiți de fum și mirosuri grele, și-au văzut 

slujbele tot mai periclitate de la o zi la alta; posibilitățile lor de recon-

versie nu păreau deloc optimiste, câtă vreme formarea profesională 

inițială rămânea în paradigma industrialismului modern. 

  Cu o destul de târzie aducere la zi, școala a reușit să înglobeze în 

programele ei de pregătire elemente de informatică, de protecție a 

mediului și de economie circulară, astfel încât generațiile formate de 

sistemele educaționale din 2000 încoace par destul de bine pregătite 

pentru a face față provocărilor. Dar generațiile mature și vârstnice nu au 

avut avantajul unei formări inițiale orientate spre viitor; or, aceste 

generații reprezentau și reprezintă încă ”grosul” armatei de angajați, 

pentru care trebuiau găsite formule adaptative ”din mers”.  

  Pentru activitățile așezate sub cupola formării profesionale 

continue, s-au dovedit foarte bine orientate proiectele desfășurate de 

instituții și organizații nonguvernamentale, finanțate de autoritățile 

locale, naționale și europene, în cadrul unor ample programe strategice 

menite să facă din economia europeană primul pol global de creștere, la 

orizontul anilor 2030. Până la acel orizont, însă, au fost parcurse mai 

multe etape, care au arătat dificultatea transformării societății în una 

bazată pe cunoaștere. 
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  Vectorii tehnologici ai societății cunoașterii sunt considerați: 

Internetul (accesibil în bandă largă nu doar instituțiilor și agenților 

economici sau educaționali, cât și fiecărui cetățean în parte, oriunde și-ar 

avea domiciliul), cartea electronică (aceasta va substitui, în perspectivă, 

tipăriturile tradiționale), inteligența artificială (care preia deja o parte 

însemnată din acțiunile rutiniere și optimizează procesele economice) și 

nanoelectronica (viitorul suport fizic al tehnologiei informației). Pe 

aceste baze, se vor reconfigura nu numai practicile de cunoaștere și de 

producție, ci și relațiile sociale, administrativ-politice, juridice etc. 

Oamenii vor trebui să treacă rapid printr-o nouă formă de ”alfabetizare”, 

să depășească reținerile generate de ”relația” cu tehnica avansată, dar să-

și păstreze, totodată, sfera afectivă, ”umană” în cel mai profund sens al 

termenului. Așa stând lucrurile, în scurt timp vom ajunge să ne amintim 

cu greu de lungile ore de stat la rând în fața ghișeelor administrației 

publice sau ale băncilor; vom uita vremurile în care căutam fără sorți de 

reușită vreo carte în vogă sau în care marile decizii politice rămâneau pur 

și simplu ”în spatele ușilor închise”. Societatea cunoașterii este deja o 

realitate care ne ademenește cu viteza ei de satisfacere a diverselor 

trebuințe umane, cu surplusul de transpa-rență administrativă, dar care ne 

amenință, pe de altă parte, cu pricole majore precum: depersonalizarea 

ființei umane, fracturarea relațiilor directe de comunicare, evadarea în 

virtual, diseminarea necontrolată (necontrolabilă) a unor informații cu 

caracter dăunător educației și moralității publice, restrângerea sferei vieții 

private și invadarea intimității persoanei etc. 
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  Punând în cumpănă beneficiile și riscurile generate de societatea 

cunoașterii, ajungem la concluzia că primele sunt atât de importante, 

încât nu putem renunța la ele doar pe motiv că tehnologiile informației 

ajung să fie folosite uneori în scopuri inadecvate progresului social. 

Oricum ar sta lucrurile, procesul global al construcției societății 

cunoașterii nu mai poate fi oprit, așa încât ne rămâne doar opțiunea de a-

l parcurge cu cât mai puține inconveniente și cât mai multe beneficii, mai 

ales în contextul crizei economice mondiale, care a accelerat reașezarea 

polilor de putere și regândirea strategiilor de piață. 

  Uniunea Europeană a conștientizat nevoia de reorganizare a 

propriei economii, a sistemului său educațional și de securitate socială, 

încă de acum trei decenii, când constata că are de recuperat un decalaj 

semnificativ în raport cu SUA; tot din acea perioadă datează și evaluările 

care fac din spațiul asiatic un concurent serios pe scena mondială. Dar un 

document strategic prin care să se expliciteze orientarea spre societatea 

cunoașterii avea să fie adoptat abia la Consiliul European de la Lisabona 

din martie 2000. Agenda Lisabona pornea, în enunțarea obiectivelor sale, 

de la ceea ce identifica drept provocări fără precedent ale lumii 

contemporane, cărora nu li se poate face față prin vechile reacții 

adaptative: globalizarea și economia cunoașterii. Ca atare, stabilea ca 

până în 2010 Uniunea Europeană să devină cea mai dinamică şi 

competitivă economie bazată pe cunoaştere, capabilă să 

genereze creştere economică sustenabilă, să creeze locuri de muncă mai 

multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială. Pentru atingerea acestui 

obiectiv, strategia propunea creşterea investiţiilor în educaţie, cercetare, 
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ocuparea forţei de muncă, mediu. Totodată, s-a stabilit ca obiectiv 

prioritar atingerea, până în 2010, a unei rate generale de ocupare de 70% 

şi a unei rate de ocupare de 60% în rândul femeilor. Consiliul European 

de la Lisabona dădea un semnal politic pentru reformarea economiei 

Uniunii, în condițiile în care piața unică europeană încă nu atinsese 

dimensiunile ei actuale, dar se dorea deja cea mai importantă piață 

mondială.  

  Consiliul European de la Stockholm din martie 2001 a propus 

ţinte intermediare pentru atingerea obiectivelor Lisabona. În ceea ce 

priveşte rata generală de ocupare, s-a stabilit ca până în luna ianuarie 

2005 aceasta să se situeze la 67%, iar rata de ocupare în rândul femeilor 

să înregistreze 57%. De asemenea, în vederea încurajării îmbătrânirii 

active, s-a stabilit ca ţintă pentru anul 2010 o rată de ocupare în rândul 

populaţiei vârstnice (55-64 ani) de 50%.  

 În martie 2005, Consiliul European de primăvară reunit la 

Bruxelles a analizat rezultatele obţinute în implementarea Agendei 

Lisabona. Concluziile evaluării de etapă a strategiei au evidenţiat 

întârzieri în atingerea obiectivelor intermediare ale ocupării. Într-o nouă 

abordare (Acţionând împreună pentru creştere economică şi locuri de 

muncă. Un nou început pentru Strategia Lisabona, 2 februarie 2005), 

Comisia Europeană a decis să se concentreze pe realizarea unor acţiuni 

concrete, în baza Strategiei Lisabona Revizuite. Prin acest document, se 

reafirmă angajamentul de a susţine dezvoltarea durabilă şi de a moder-

niza modelul social european, bazat pe dinamism economic, coeziune 

socială şi responsabilitate faţă de mediu. La nivelul elaborării de politici 

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20ann-r1.en1.html
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de ocupare, Consiliul European a adoptat, în 2005, Liniile directoare 

integrate pentru creştere şi ocupare (2005-2008), prin care statele 

membre erau obligate să elaboreze Programe Naţionale de Reformă 

(PNR).  

  Din păcate pentru elanul care animase lansarea Strategiei 

Lisabona, criza economică instalată în 2008 a făcut necesară și 

revizuirea… revizuirii! Uniunea a trebuit să recunoască faptul că 

obiectivele Strategiei Revizuite sunt și ele prea ambițioase, soluția 

reprezentând-o concentrarea pe un număr mai restrâns de obiective și mai 

modeste, dar totodată mai realiste. Așa a fost elaborată Strategia 

europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 

incluziunii. Obiectivele Strategiei 2020 se prefigurau a se realiza prin 

șapte inițiative emblematice, din care trei au o legătură directă cu 

fenomenul numit societatea cunoașterii:  

a) ”Uniunea inovării” trimite la îmbunătățirea condițiilor-cadru 

și a accesului la finanțările pentru cercetare și inovare, astfel încât să se 

garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și 

servicii care creează creștere și locuri de muncă; 

a) ”Tineretul în mișcare” este inițiativa de consolidare a 

performanțelor sistemelor de educație și de facilitare a intrării tinerilor pe 

piața muncii; 

b) ”O agendă digitală pentru Europa” vizează accelerarea 

dezvoltării serviciilor de internet de mare viteză și valorificarea 

beneficiilor pe care le oferă o piață digitală unică gospodăriilor și 

întreprinderilor. 
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  În afară de prioritatea acordată agendei digitalizării, Uniunea 

Europeană a menținut ritmul programelor ei tradiționale de creștere a 

ratei de utilizare a forței de muncă, deopotrivă printr-o mai bună orientare 

pe piață a instituțiilor furnizoare de formare inițială, cât și prin programe 

de formare continuă. Cinci Fonduri principale conlucrează pentru 

sprijinirea dezvoltării, în acest sens, a tuturor ţărilor din UE, în 

conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020: 

• Fondul european de dezvoltare regională (FEDR); 

• Fondul social european (FSE); 

• Fondul de coeziune (FC); 

• Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR); 

• Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM). 

În cadrul fiecărui Fond, sunt organizate programe operaționale 

distincte, dedicate unor obiective concrete de dezvoltare. De exemplu, în 

cadrul FSE, se derulează Programul Operațional ”Capital Uman” 

(POCU), proiectat să susțină, în exercițiul bugetar 2014-2020, cu 5 

miliarde de euro (dintre care 4,3 miliarde EUR din bugetul UE) 

inițiativele românești privitoare la o mai bună integrare pe piața muncii a 

unor categorii de persoane considerate defavorizate, în situații de risc etc. 

POCU a fost destinat să ajute românii, inclusiv tinerii, să își găsească un 

loc de muncă, să își dezvolte cunoștințele și competențele, contribuind 

astfel la reducerea sărăciei și a excluziunii sociale și susținând 

perfecționarea serviciilor sociale și a instituțiilor de pe piața muncii. 

În materialele din publicația pe care am realizat-o, în cadrul 

Proiectului ACAFAR (Angajați Calificați prin Acces la Formarea 

https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=ro
https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_ro.htm
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profesională continuă a Adulților din România), veți regăsi o serie de 

studii referitoare la evoluția pieței muncii la nivel global, european și 

național, evoluție față de care sunt necesare reacții adaptative prompte, 

deopotrivă prin reformarea sistemului tradițional de educație și formare 

inițială (licee, școli profesionale, școli postliceale, programe de studii 

universitare de licență și masterat), cât și prin cultivarea deschiderii 

tuturor actorilor socio-economici relevanți în raport cu formarea 

profesională continuă (FPC). Veți regăsi, în paginile care urmează, opinii 

bine conturate și experiențe ce pot fi catalogate ca ”bune practici 

inovative” ale reprezentanților organizațiilor implicate în realizarea 

Proiectului ACAFAR, sub egida Centrului de Inovare și Bune Practici 

Ocupaționale – CIBO (organizator al unui număr de 16 evenimente 

tematice), ca și ale unor specialiști din domeniile educației, economiei, 

pieței muncii etc. 
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  Cum definim piața muncii? 

 

În urmă cu peste trei decenii, tinerii așteptau cu înfrigurare să 

ajungă în câmpul muncii – un spațiu fizic și simbolic (social, juridic și... 

politic!) ce reunea atmosfera metalică a uzinelor cu mirosul culturilor de 

porumb, cartofi sau sfeclă, recoltate de elevi și studenți. După căderea 

comunismului, a dispărut treptat sintagma proprie ”limbii de lemn”, ea 

fiind înlocuită cu una de factură liberală: piața muncii. Armatele de 

lucrători care așteptau pensionarea, în deceniul 1990-2000, înțelegeau cu 

greu diferența dintre ”câmpul” pe care pășiseră în urmă cu patruzeci și 

ceva de ani (în sonoritatea cântecelor patriotice) și ”piața” de pe care 

trebuiau să se retragă discret, lipsite de gloria unei medalii, dar mai ales 

de confortul unui venit decent. Se deosebea în vreo privință câmpul de 

piață? Desigur: câmpul muncii trimitea la o liniaritate a carierei, la o 

predictibilitate profesională și salarială, în timp ce piața muncii venea cu 

un noian de incertitudini: vei mai avea sau nu un loc de muncă?; vei fi 

plătit corespunzător eforturilor tale? Dar, ce era piața muncii și la ce 

trebuiau să se aștepte oamenii de la acest nou Leviathan... liberal?!  

Înainte de a răspunde la întrebarea ”Ce este piața muncii?”, 

trebuie să precizăm faptul că termenul acesta are o formulare mai 

completă și mai corectă, din punct de vedere științific: ”sintagma «piața 

muncii» este una simplificată, strict științifică și corectă fiind cea de 

«piața forței de muncă», întrucât ceea ce se oferă spre valorificare nu  
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este munca, nici ca activitate umană, nici ca rezultat, ci forța de muncă 

(în calitate de resursă umană) care prestează munca” 1 . De altfel, în 

Declaratia de la Philadelphia din 1944, Organizația Internațională a 

Muncii formulează explicit principiul potrivit căruia ”munca nu este o 

marfă”. Totuși, din rațiuni de economie a discursului, vom folosi în 

continuare, în mod predilect, formula prescurtată. 

Concepția modernă cu privire la piața forței de muncă se bazează 

pe teoria economică liberală privitoare la cererea și oferta de bunuri și 

servicii (modelul neoclasic al concurenței pure și perfecte). Din această 

perspectivă, piața muncii este înțeleasă ca locul (simbolic, abstract2) în 

care se întâlnesc și ajung la un echilibru dinamic cererea de locuri de 

muncă și oferta de slujbe dintr-o economie anume, la un anumit moment. 

Unii sociologi consideră că întâlnirea și echilibrarea nu sunt altceva 

decât ipostaze edulcorate ale unei confruntări între cerere și ofertă. 

Ofertanții de forță de muncă (indivizi care au anumite competențe 

profesionale și care vor să muncească pentru a obține resursele necesare 

 
1Drd. Petronela Gîrdea  

2Țiclea Alexandru și Georgescu Laura, 2022 – Dreptul muncii, Ediția a VIII-a, revăzută 

și adăugită. Universul Juridic, București, p. 105. 
2 Caracterul simbolic și abstract se referă la conceptul generic de piață a muncii. În 

realitatea concretă, întâlnirea dintre angajatori și cei aflați în căutarea unui loc de muncă 

se petrece în spații fizice bine determinate: la târgurile obișnuite din localități, la crâșme, 

la marginea câmpurilor agricole, la intersecții de drumuri, la târgurile de profil sau la 

sediile întreprinderilor și al oficiilor de plasare a forței de muncă etc. În vremurile actuale, 

marcate de tehnologia informației, întâlnirea dintre angajatori și solicitanții de locuri de 

muncă se petrece frecvent în mediul virtual. 
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vieții lor de zi cu zi) se întâlnesc cu cumpărătorii de forță de muncă 

(persoane fizice și juridice care au nevoie de lucrători pentru scopuri 

economice și care sunt gata să plătească salarii, în schimbul muncii, dar 

să nu ”exagereze” cu mărinimia în privința remunerării). De multe ori, 

relația dintre cele două categorii menționate este mediată de niște 

intermediari (agenții de recrutare, oficii de plasare, instituții publice sau, 

în economia subterană, traficanți de forță de muncă etc.). În literatura 

juridică de la noi, cererea și oferta sunt definite după cum urmează: 

”Cererea de forță de muncă reprezintă necesarul de muncă salariată la un 

anumit moment dat pentru desfășurarea activității angajatorilor, persoane 

juridice și persoane fizice. Expresia ei sintetică o constituie numărul de 

locuri de muncă existent. Oferta de forță de muncă este constituită din 

totalul persoanelor apte de muncă disponibile să se angajeze și să devină 

salariați”3.  

Există o anumită circularitate a conceptelor de cerere și ofertă, 

în cazul pieței muncii, căci ele sunt interșanjabile, în funcție de unghiul 

din care privim lucrurile. Astfel, o persoană care cere un loc de muncă 

este un ofertant de forță de muncă; angajatorul care oferă locuri de muncă 

exprimă pe piață o anumită cerere (de exemplu, cererea de chelneri în 

sezonul turistic, de muncitori agricoli în perioada de vară-toamnă 

ș.a.m.d.). Prin contrast, bunurile și serviciile sunt exclusiv oferte, din 

unghiul de vedere al celor care le vând, și exclusiv cereri, din perspectiva 

cumpărătorilor.  

 
3 Țiclea Alexandru și Georgescu Laura, op. cit., p. 105. 
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Definițiile pieței muncii sunt puține și asemănătoare în literatura 

economică, sociologică și juridică. Unii economiști o consideră ”spațiul 

economico-social în care interacționează liber proprietarii de capital sau 

reprezentanții acestuia în calitate de cumpărători și deținătorii forței de 

muncă sau reprezentanții acestora în calitate de vânzători. Proprietarii de 

capital sunt exponenții cererii de forță de muncă, iar deținătorii forței de 

muncă sunt exponenții ofertei forței de muncă”4. Din acest unghi de 

vedere, piața muncii este un domeniu al schimburilor (alături de piața 

mărfurilor, piața serviciilor, a capitalurilor și piața valutară), definit ca 

”loc de întâlnire, în spațiu şi timp, pe total şi pe structură, a cererii de 

muncă cu oferta de muncă”5.  

Unele definiții rețin doar o arie particulară a pieței muncii: 

ocuparea de tip salarial. Totuși, ”în sfera lărgită a pieței muncii, pe lângă 

ocuparea salarială, șomajul, pregătirea continuă a adulților, includem și 

producătorii agricoli, liberii profesioniști, persoanele casnice (…). Sfera 

pieței muncii în sens larg include orice formă de muncă depusă, al cărei 

venit din muncă este impozitat (inclusiv lucrătorii pe cont propriu). În 

consecință, considerăm că următoarea definiție a pieței muncii satisface 

accepțiunea ei lărgită: piața muncii reprezintă spațiul concret sau abstract 

în care se comunică, se negociază și se utilizează forță de muncă, în 

 
4 Didea Ionel, 2002 – Piața muncii în actualitate, Editura Paralela 45, Pitești, p. 56. 
5 Ignat Ion, Pohoaţă Ion, Pascariu Gabriela, 2002 – Economie Politică, ediția a II-a, 

Editura Economică, Bucureşti, p. 255. 



 
 

 

Page | 17 

schimbul unei remunerații care îmbracă forma salariului sau a unei alte 

forme de venit”6. 

În ceea ce ne privește, nu excludem lărgirea conceptului de piață 

a muncii la toate tranzacțiile realizate între angajatori și solicitanții de 

locuri de muncă (permanente sau ocazionale), indiferent de statutul 

angajatorilor (patronat clasic de întreprindere, companii multinaționale, 

instituții publice, ONG-uri, organizații religioase, persoane fizice etc.), 

indiferent de caracteristicile socio-profesionale ale ofertanților (lucrători 

certificați, personal necalificat, zilieri etc.) și de forma în care se 

realizează remunerarea muncii (în economia ”oficială”, supusă regulilor 

fiscale ale salarizării sau în formule de plată ”la negru”). 
 

 

Caracteristicile pieței muncii 

 

 După compoziția sa formală (cerere – ofertă – intermediere), 

piața forței de muncă este una ”clasică”, alături de piața bunurilor și 

serviciilor, a resurselor naturale și a capitalurilor. Însă pe această piață se 

manifestă niște particularități care o diferențiază de restul.  

 a) Chiar dacă cele mai multe definiri se originează teoretic și 

ideologic în liberalismul neoclasic, piața muncii nu este o ”piață liberă de 

tip concurențial pur”. Dimpotrivă, ea a fost dintotdeauna și a rămas o 

piață puternic reglementată: din Babilonul de acum patru mii de ani (sub 

 
6  Juravle Daniel, 2012 –  Theoretical aspects of labor market, available online at 

https://mpra.ub.uni-muenchen.de/36640/ MPRA Paper No. 36640, p. 4. 
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Codul lui Hammurabi), trecând prin Roma antică și până în epoca 

medievală, au existat mereu reglementări ale pieței muncii, privitoare la 

condițiile exercitării unei anumite profesii, la tarife, la standardele de 

calitate, la formare profesională și angajare. În această privință, breslele 

medievale au excelat, gestionând o piață predictibilă și eficientă.  

 În secolul al XVIII-lea, unele țări occidentale (în frunte cu Franța 

revoluționară) au desființat breslele, considerându-le piedici în calea 

libertăților și progresului economic. Dar rezultatul dereglementării a fost 

unul paradoxal: s-a ajuns la o piață extrem de conflictuală, în care 

individul aflat în căutarea unei slujbe se afla la cheremul patronilor / 

proprietarilor de pământuri. După aproape un secol de conflicte violente 

între industriași și muncitori sau între marii proprietari funciari și țărani, 

statele liberale occidentale au înțeles faptul că lucrurile nu pot fi lăsate la 

voia întâmplării, căci conflictele economice pot degenera în revoluții 

politice.  

 Către sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul veacului XX, 

pentru sectorul muncii salariate (și numai pentru el) au fost stabilite legi 

care limitau durata timpului de lucru, consacrau dreptul de asociere în 

sindicate și de declanșare a grevei, negocierea contractelor colective de 

muncă și salariul minim garantat. Spiritul solidarist și recompensator de 

după Primul Război Mondial a făcut ca majoritatea țărilor civilizate să 

adopte legi ale muncii și protecției sociale, împreună cu legi ale 

asigurărilor sociale, pentru a reduce sărăcia și a stopa propagarea spre 

Occident a ideologiei bolșevice, care promitea muncitorilor un statut 

economic privilegiat (”clasă politică conducătoare”), în cadrul unei 
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societăți din care urma să dispară proprietatea privată. Marea Criză din 

perioada 1929-1933 a accentuat tendința guvernelor de a abandona 

laissez-faire-ul, pentru a implementa politici intervenționiste – fie în 

paradigma economiei mixte hiperimpozitare social-democrate (cum au 

procedat suedezii, spre exemplu), fie în cea a neoliberalismului etatic 

keynesian (preferate de Marea Britanie, Franța, Statele Unite etc.). 

Desigur, intervenționismul a avut și ipostazele lui fasciste (în Italia și 

Germania), dar acolo s-a produs prin alte mecanisme și a avut doar 

marginal ca scop echilibrarea pieței muncii. 

 Reglementarea politico-juridică a pieței muncii din prezent 

(privită de unii teoreticieni neoliberali ca o ”hiper-reglementare”, ca un 

exces de reguli) poate fi identificată deopotrivă în plan internațional 

(global) și național. Dintre documentele internaționale relevante în 

această materie, amintim Declarația Universală a Drepturilor Omului7 

și Convenția nr. 122 / 1964 a Organizației Internaționale a Muncii8. În 

 
7 În art. 23, se prevăd următoarele: ”1. Orice persoană are dreptul la muncă, la libera 

alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la 

ocrotirea împotriva șomajului.2 . Toţi oamenii, fără nicio discriminare, au dreptul la 

salariu egal pentru muncă egală. 3. Orice om care muncește are dreptul la o retribuire 

echitabilă şi satisfăcătoare care să-i asigure atât lui, cât şi familiei sale, o existență 

conformă cu demnitatea umană şi completată, la nevoie, prin alte mijloace de protecţie 

socială. 4. Orice persoană are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate 

pentru apărarea intereselor sale”. 
8  ”Articolul 1: 1. În vederea stimulării creşterii şi dezvoltării economice, a ridicării 

nivelului de trai, a satisfacerii necesităţilor de forţă de muncă şi a rezolvării problemei 

şomajului şi subocupării forţei de muncă, orice stat membru va formula şi aplica (...) o 

politică activă urmărind promovarea ocupării depline a forţei de muncă, în scop productiv 
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plan național, chestiunea reglementării pieței muncii este abordată la 

nivel constituțional9, precum și în legislația organică (Codul muncii) și 

ordinară privind raporturile de muncă. 

 b) Din caracteristica de piață reglementată / politizată, derivă 

aceea de piață contractuală: ”având în vedere faptul că finalitatea 

 
şi în condiţii de liberă alegere a muncii. 2. Politica menţionată va trebui să tindă a garanta: 

a) că va fi de lucru pentru toate persoanele disponibile şi în căutare de muncă; b) că 

această muncă va fi pe cât posibil productivă; c) că va exista libera alegere a muncii şi că 

fiecare lucrător va avea toate posibilităţile de a dobândi calificările necesare pentru a 

ocupa un serviciu care să-i convină şi de a folosi în această muncă calificările, precum şi 

aptitudinile sale, fără deosebire de rasă, culoare, sex, religie, opinii politice, ascendenţă 

naţională sau origine socială”. 
9 În ordinea articolelor din Constituția României, regăsim prevederi referitoare la piața 

muncii după cum urmează: Art. 41: ”(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea 

profesiei, a meseriei sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă. 

(2) Salariații au dreptul la măsuri de protecție socială. Acestea privesc securitatea și 

sănătatea salariaților, regimul de muncă al femeilor și al tinerilor, instituirea unui salariu 

minim brut pe țară, repausul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în 

condiții deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații specifice, 

stabilite prin lege. (3) Durata normală a zilei de lucru este, în medie, de cel mult 8 ore. 

(4) La munca egală, femeile au salariu egal cu bărbații. (5) Dreptul la negocieri colective 

în materie de muncă și caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate”. 

Art. 45: ”Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera inițiativă și 

exercitarea acestora în condițiile legii sunt garantate”. Art. 47: ”(1) Statul este obligat să 

ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție socială, de natură să asigure cetățenilor 

un nivel de trai decent. (2) Cetățenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate plătit, 

la asistență medicală în unitățile sanitare de stat, la ajutor de șomaj și la alte forme de 

asigurări sociale publice sau private, prevăzute de lege. Cetățenii au dreptul și la măsuri 

de asistență socială, potrivit legii”. Art. 135: ”(1) Economia României este economie de 

piață, bazată pe libera inițiativă și concurență. (2) Statul trebuie să asigure: a) libertatea 

comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea 

tuturor factorilor de producție”. 
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interacțiunii dintre cerere și ofertă este reprezentată de încheierea unui 

contract, piața muncii capătă un caracter contractual, pentru că partea de 

responsabilități (a angajatorului și a angajatului) este stabilită în urma 

semnării, de către ambele părți implicate, a contractului propriu-zis”10. 

Desigur, contractul în sine nu este o ”finalitate” (așa cum consideră 

autoarea citată), dar el premerge derularea muncii și îi stabilește reperele 

esențiale: durata activității, condițiile de securitate și sănătate, 

remunerarea, alte drepturi și avantaje extrasalariale, timpul de odihnă, 

obligațiile lucrătorului, evoluția în carieră, modalitățile de reglementare 

a conflictelor de muncă etc. 

 Caracterul contractual al pieței muncii nu se rezumă la existența 

contractelor colective și individuale de muncă, încheiate în baza legilor 

dintr-un stat anume și purtătoare de obligații fiscale, de contribuții la 

fondul de pensii, de șomaj și de sănătate. O parte însemnată a prestațiilor 

din domenii precum agricultura, serviciile de îngrijire la domiciliu, 

construcțiile, bricolajul, croitoria, îngrijirea corporală etc. se desfășoară 

pe o piață paralelă cu cea oficială, prin convenții nescrise între prestatori 

și beneficiari, după reguli ad-hoc. Dar chiar și în această situație avem 

de-a face cu un raport de tip contractual. 

 c) Din punct de vedere sociologic și economic, piața muncii din 

prezent are o caracteristică de tip calitativ, în funcție de care au loc 

negocierile și se încheie contractele colective de muncă: segmentarea. 

 
10 Mazăre Silvia, 2020 – Piața muncii și fiscalitatea în agricultură. Studiu de caz – 

România, Moldoscopie, nr. 3 (90), available online at DOI 10.5281/zenodo.4429485, p. 

154. 
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Marcelle Stroobants consideră că pe piața muncii s-au decupat două 

segmente ierarhizate: ”Pe de o parte, piața primară prezintă slujbe 

stabile, relativ bine remunerate, posibilități de carieră, de formare și 

avantaje sociale. Această piață include preferențial mână de lucru 

masculină. De cealaltă parte, femeile, tinerii și migranții sunt 

suprareprezentați pe piața secundară, care gestionează salarii mici pentru 

locuri de muncă instabile și slab protejate. Acest tratament diferit 

cumulează deci inegalități sociale și profesionale”11. Specialista franceză 

în sociologia muncii avertizează asupra faptului că nici dualismul pe care 

l-a remarcat nu trebuie interpretat în mod simplist, întrucât el se manifestă 

uneori pliindu-se pe clivajul intern-extern (o companie multinațională 

poate opera pe un sector de piață primară în țara de origine, externalizând 

joburile de piață secundară în țările mai slab dezvoltate), pentru ca în 

anumite circumstanțe speciale să cunoască un proces de transformare a 

pieței primare în piață secundară și invers. 

 d) O caracteristică înrudită cu segmentaritatea este aceea a 

pluralității: ”Departe de a fi omogenă și regizată de mecanisme proprii, 

piața muncii este plurală, diferențiată de norme și convenții, de 

reglementări și strategii locale. Cererile și ofertele nu sunt nici autonome 

și nici independente unele față de altele. Alegerile cu privire la investiții 

și delocalizările firmelor țin cont de resursele regionale, de costul mâinii 

 
11 Stroobants Marcelle, 2016 – Sociologie du travail, 4ͤ édition. Armand Colin, Paris, p. 

102. 
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de lucru și de formarea sa, ca și de combativitatea sa, contribuind astfel 

la remodelarea multiplelor piețe ale muncii”12.  

 Putem ilustra în multe feluri ideile de mai sus. De exemplu, 

pluralitatea pieței muncii constă în caracteristicile bine conturate ale 

domeniilor și sectoarelor din economiile naționale (industrie inteligentă, 

servicii și turism, sectorul energetic, transporturi, industrie extractivă, 

agricultură, educație și sănătate, administrație publică etc.), care au 

propria lor productivitate și prioritizare politică, dar și în replicarea 

respectivelor domenii la nivel european sau chiar global. Așa cum există 

o piață globală a industriei auto sau a medicamentelor, o piață a grâului 

și una a petrolului, există și piețe globale ale muncii în industria auto sau 

în cea a medicamentului, de aici rezultând o anumită omogenitate a 

prețurilor, dar și situații atipice în cazul economiilor emergente. 

Respectivele piețe plurale sunt diferențiate de norme, convenții și 

reglementări care pot avea acoperirea OIM, a UE, a unor mari economii 

naționale sau, după caz, a unor structuri de piață regionale și locale.  

 Dar nici măcar la nivel regional nu putem să spunem că există o 

singură piață a muncii, căci și acolo se pot evidenția poli de creștere 

regională, cu o mai mare atractivitate pentru angajatori și angajați. De 

exemplu, în Regiunea de Nord-Est a României, polii de dezvoltare sunt 

municipiile Iași și Bacău, celelalte centre de județ (Suceava, Botoșani, 

Piatra Neamț și Vaslui) reprezentând mai degrabă bazine de recrutare a 

forței de muncă pentru joburile mai bune din Iași și Bacău; în cel mai bun 

 
12 Ibidem, p. 102. 
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caz, respectivele centre sunt niște ”poli specilizați” (pe turism, 

agricultură, industrie extractivă și de materii prime), reflectând totodată 

o piață secundară. 

 Cât privește strategia investițională și a delocalizărilor, ne oferă 

și ea la tot pasul exemple de pluralitate în care decisivă nu este o 

echilibrare abstractă a unor indicatori economici. De multe ori sunt 

îndelung prezentate în mass-media proiecte de afaceri de răsunet (de tipul 

uzinelor auto și electronice sau al fabricilor de medicamente) care, din 

motive greu de înțeles, nu se mai realizează la destinația inițială, ci într-

o regiune sau o țară vecină, pentru că în joc au intrat factori politici, 

geostrategici etc. Astfel, o cale eficientă de transport nerealizată la timp 

de către autoritățile naționale, o schimbare nefericită a politicii fiscale 

față de investitori, o creștere neașteptată a salariului minim garantat în 

plată – factori de calcul economic de proveniență politică – pot genera 

reorientări ale marilor corporații pe piața internațională a muncii 

(delocalizări către regiunile mai ”prietenoase” cu capitalul și mai 

predictibile pe termen mediu și lung). 

 e) Întrucât cererea și oferta de forță de muncă nu sunt decât 

rareori consonante la scară largă, piața muncii este una dezechilibrată din 

punct de vedere cantitativ, calitativ, dar și teritorial. Această 

caracteristică se referă la faptul că patronii își găsesc rareori forța de 

muncă ideal-tipică atunci când au nevoie de ea, în aria lor teritorială, în 

timp ce lucrătorii sunt și ei împinși spre compromisuri, dacă vor să nu 

rămână șomeri. Cu alte cuvinte, dacă ești angajator, nu găsești mână de 

lucru atunci când îți trebuie și cu pregătirea necesară, iar dacă o găsești, 
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trebuie să o plătești mai mult decât ți-ai propus inițial, afectându-ți 

profitul. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, vei găsi slujbe sub 

nivelul pregătirii tale (sau mult peste acel nivel), cu salarii neatractive și 

eventual cu obligația de a te muta în altă localitate sau de a face naveta. 

Dată fiind pluralitatea domeniilor de activitate și sezonalitatea lor, unele 

vor fi deficitare la capitolul forță de muncă, iar altele vor fi excedentare, 

generând șomaj. 

 f) Dezechilibrele de pe piața muncii pot avea la origine, printre 

alte motive, caracterul ei inerțial, rigid. Chiar și în economiile 

dezvoltate, unde există sisteme de formare inițială și continuă 

performante, piața muncii nu are capacitatea de ”reacție rapidă” în raport 

cu schimările din relația cerere-ofertă. Lipsa de informație și de orientare 

profesională îi determină pe unii oameni (în special tineri, la început de 

drum) să-și aleagă domenii de profesionalizare fără viitor sau cu ”porți 

închise”, motivând alegerea prin factori precum prestigiul social al 

profesiei, tradiția de familie, salariul din domeniu etc. Fenomenul 

inerțialității este ușor de observat pe piața românească a muncii și, 

corelativ, în sistemul educațional românesc: liceele și universitățile dau 

prea mulți absolvenți în profiluri teoretice, în drept sau economie, câtă 

vreme am avea nevoie de lucrători în construcții, agricultură, turism, 

servicii, inginerie. Instituțiile educaționale nu sunt dispuse să-și modifice 

specializările și curricula, să coopereze cu mediul de afaceri pentru a 

acționa prospectiv; firmele nu sunt dispuse să investească în dezvoltarea 

învățământului, așteptând ca statul să-și facă singur datoria școlarizării. 
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Desincronizarea aceasta ne costă enorm, atât la nivel societal, cât și 

individual. 

 g) O altă caracteristică a pieței muncii, pe care evenimentele 

ultimilor ani a reliefat-o din plin, este dependența sau expunerea 

multiplă. Piața muncii s-a modificat semnificativ când 4-5 milioane de 

sirieni, libieni, irakieni, afgani și alte nații orientale au forțat porțile 

Europei Occidentale, ca să scape de războaiele locale, dar mai ales de 

sărăcia din țările lor. Politica permisivă a Germaniei (condusă pe atunci 

de cancelarul Angela Merkel) în raport cu migrația masivă și dezordonată 

a modificat, pe de o parte, abordarea tradițională a Occidentului în 

materie de securitate a teritoriului, permițându-le multor jihadiști să se 

strecoare printre sutele de mii de oameni pașnici care căutau o viață mai 

bună; pe de altă parte, a schimbat peisajul pieței muncii, din statele 

occidentale, prin afluxul de mână de lucru cu diferite grade de calificare. 

Acest surplus ar fi trebuit să joace un rol pozitiv (dacă nou veniții ar fi 

fost dispuși să accepte muncile pe care occidentalii înșiși refuzau să le 

presteze), dar efectele reale vor fi văzute după multă vreme, de acum 

înainte. 

 După ”marșul asupra Europei”13 (intrarea forțată a orientalilor și 

africanilor în spațiul comunitar), o modificare brutală s-a produs pe piața 

forței de muncă atunci când pandemia de Covid-19 a determinat intrarea 

în lock-down, pentru câteva luni. În acele condiții, a crescut fulminant 

 
13  Bocancea Sorin (coord.), 2016 – Marșul asupra Europei. Noile dimensiuni ale 

migrației. Editura Adenium, Iași. 
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procentul celor care au trecut la forme noi de activitate profesională, 

precum munca la domiciliu și telemunca 14 . În planul juridic al 

contractelor de muncă, au apărut schimbări generate de noua formă de 

lucru, în special de ”invadarea spațiului privat” al angajatului de către 

angajator, prin instrumentele tehnologiei informatice. Au mai trebuit să 

fie rezolvate probleme legate de asigurarea tehnologiei folosite de 

angajați la domiciliu, de protecția muncii și asigurarea contra 

accidentelor de muncă etc. Nu în ultimul rând, telemunca a avut ca efect 

modificarea, pentru viitorul imediat, a condițiilor pe care angajatorii le 

pun la încadrare, în sensul că utilizarea TIC a devenit cvasi-obligatorie. 

Acum, schimbări dramatice rezultă în urma conflictului din Ucraina, ale 

cărui consecințe nu pot fi încă evaluate pe deplin.  

 Dar nu numai evenimentele excepționale cauzează dependența 

multiplă. Evoluția tehnologică, dinamica demografică (în principal, 

scăderea demografică și îmbătrânirea populației europene), schimbările 

climatice și politicile tranziției spre o economie verde, sustenabilă, 

democratizarea cunoașterii, modificarea structurilor pe domenii din 

economiile emergente sunt tot atâția factori care forțează piața muncii la 

schimbări adaptative. Un element cu impact major asupra pieței muncii 

este și acela al diferențelor atitudinale față de muncă, diferențe ce țin de 

apartenența generațională. Din câmpul muncii de altădată nu aveai cum 

 
14 Țările nordice, în care exista deja o tradiție a telemuncii, au înregistrat creșteri ale 

ocupării pe bază de TIC de până la 60%. Economiile Franței și Germaniei au ajuns la o 

rată a telemuncii de 50%, în timp ce Europa Meridională și Est-centrală s-au ridicat cu 

greu la 30%. 
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și unde să fugi, imensitatea lui politico-morală blocând impulsul spre 

evadare; chiar dacă meseria pe care o practicai îți era urâtă, trebuia să-ți 

duci crucea până la capăt. Din piața muncii poți demisiona; pe această 

piață poți proceda la reconversie profesională chiar și la vârste înaintate, 

iar dacă rămâi fără slujbă, te poți lansa într-o mică afacere sau te poți baza 

pe ajutorul de șomaj. Din aceste motive, dependențele multiple se 

corelează cu neașteptate oportunități multiple. 
 

 

 Piața muncii la nivel global, european și național 

 

 Piața globală a muncii. Generații, migrații, disfuncții  

 și inechități 

 

 Piața forței de muncă depinde de foarte mulți parametri: politici, 

tehnologici, educaționali, ecologici etc. Dar conținutul ei fundamental îl 

reprezintă forța de muncă; or, aceasta ne trimite nemijlocit la parametrul 

”om”! Pornind de la diversitatea națiunilor, am putea distinge o 

sumedenie de branduri de piață a muncii, calchiate pe trăsăturile socio-

culturale ale popoarelor15, așa cum le descria Hermann Keyserling, în anii 

ʼ30, cu umor și condescendență. Dar oricât de sugestive ar fi portretele 

englezilor, francezilor, germanilor, italienilor și elvețienilor, ale 

spaniolilor și portughezilor, ale suedezilor și balticilor, ale rușilor și ale 

 
15 Keyserling Hermann, 2020 – Analiza spectrală a Europei. Editura Sens, Arad. 
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popoarelor din Balcani, trebuie să admitem că, dincolo de diferențe, 

există multe trăsături comune ale națiunilor europene, ba chiar și trăsături 

comune ale națiunilor de pe toate continentele, dacă au trăit o lungă epocă 

de capitalism (sistem prin excelență uniformizant). Putem spune, desigur, 

că japonezii ar fi obsedați de muncă și austeri, în timp ce americanii ar fi 

mai degrabă înclinați spre timpul liber și hedonism; că nemții sut 

disciplinați la locul de muncă, iar grecii mai ”relaxați” etc. Dar toți 

deopotrivă pot fi analizați din perspectiva globalizantă a diferențelor 

dintre generații cu privire la modul în care acestea privesc munca (în 

calitate de valoare socială) și o instrumentalizează pentru a ajunge, prin 

intermediul ei, la un anume mod de viață.  

 În societățile dezvoltate, care se află deja de două-trei decenii în 

era informațională, se manifestă în ultima vreme un paradox: mediile 

economice reclamă o criză a forței de muncă (în special în sectoarele 

puțin tehnologizate și mai prost plătite, din economia secundară, unde 

acceptă să lucreze doar emigranții: menaj, agricultură, industria 

extractivă, industria ușoară), concomitent cu existența unui număr foarte 

mare de persoane tinere, care au un nivel de școlarizare cel puțin mediu, 

dar preferă să nu se angajeze nicăieri, trăind din resursele părinților și 

dezvoltând o ”cultură a șomajului auto-asumat”. Cum poate fi explicat 

acest lucru și cum impactează el piața globală a muncii? 

 Politologul american Ronald Inglehart – autor cunoscut la nivel 

mondial pentru studiile sale despre evoluția valorilor dominante ale 

diferitelor generații de vârstă din cadrul a 30 de națiuni, a lansat în anii 

ʼ70 termenul de postmaterialism. În cartea Revoluția tăcută: schimbarea 
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valorilor și stilurilor politice în rândul publicului occidental (1977), el 

demonstra (cu date statistice rezultate din sondaje de opinie) că tinerii 

acelei perioade au pășit în era postmaterialistă, manifestându-se foarte 

diferit față de maturi și de vârstnici în privința lucrurilor pe care le 

credeau esențiale în viața lor. Rezultatul investigației sociologice a fost 

acela că generațiile vârstnice, care au trecut prin epoca războiului și prin 

crizele postbelice ale reconstrucției economice, erau preocupate de 

valorile materiale și de siguranța zilei de mâine; prin contrast, tinerii 

aveau idealuri post-materialiste, plaja intereselor lor acoperind teme 

precum participarea politică, democrația, libertatea și drepturile femeilor, 

toleranța față de diverse minorități, protecția mediului etc. 

 Această diferență de sistem axiologic între generații 16  este 

explicată prin faptul că oamenii care au trăit experiența traumatizantă a 

celui de-al Doilea Război Mondial, criza alimentară, de locuințe și de 

bunuri de folosință personală din deceniul de după război și imensa 

 
16 Inglehart a formulat teoria schimbării valorii intergeneraționale, care are la bază două 

axiome: a) prioritățile existențiale ale unui individ (și, prin extensie, ale generației sale) 

sunt orientate spre acele valori caracterizate de raritate, de insuficiență și de greutatea 

procurării lor (ca de exemplu: apartamentul proprietate personală și automobilul Dacia 

1300 din vremea comunismului, ca și mai modestele bucăți de carne din congelatoare, 

blugii americani, casetofoanele portabile, stilourile chinezești sau cafeaua solubilă și 

țigările Kent); b) valorile la care aderă un grup generațional au un decalaj temporal față 

de evoluția economico-socială de ansamblu, în sensul că ele reflectă bunurile (inclusiv 

simbolice) care i-au lipsit în anii anteriori (sau deceniile anterioare). Pe această schemă 

interpretativă a elaborat atât cartea din 1977 (Revoluția tăcută: schimbarea valorilor și 

stilurilor politice în rândul publicului occidental), cât și mai recentul volum intitulat 

Evoluția culturală (Editura Școala Ardeleană, 2019). 
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insecuritate proprie epocii (atât pe parcursul luptelor din 1939-1945, cât 

și din vremea Războiului Rece, cu amenințările lui nucleare) au ajuns să 

prețuiască bucuria de a avea o pâine pe masă, de a avea un adăpost 

deasupra capului, o slujbă stabilă și ordine în societate. Atunci când 

lumea occidentală a început să-și revină, producând prosperitate, maturii 

și vârstnicii nu au adoptat instantaneu consumismul (care părea o marcă 

societală, de ansamblu), temându-se, în subconștient, că viața bună se 

poate sfârși într-o clipă, din nesăbuința liderilor celor două blocuri 

politico-militare. Acei oameni, cu amintirile lor triste, au rămas atașați de 

valorile materiale. Totodată, în atmosfera de incertitudine politică și 

avânt al ideologiilor de stânga, au fost tentați să accepte limitări ale 

democrației, ca un ”just preț” plătit pentru pacea socială. 

 Spre deosebire de maturi, copiii și tinerii anilor ʼ60-ʼ70 au 

crescut fără grija zilei de mâine. Pentru ei, familiile au putut să procure 

hrană diversificată și de calitate, îmbrăcăminte bună, resurse pentru 

educație și pentru servicii medicale, pentru sporturi și vacanțe etc. 

Rapidul avans tehnologic i-a propulsat pe tineri într-o lume a 

divertismentului, a relaxării (uneori excesive) și a frondei față de 

generația matură, care li se părea prea austeră. Noua generație a traiului 

bun, lipsită de amenințări existențiale, și-a permis luxul de a nu mai 

alerga după bunuri materiale, căci deja le avea, grație efortului 

predecesorilor. Noile lucruri dorite de tineri țineau de valori post-

materialiste: construcție identitară, recunoaștere socială, activism civic și 

de mediu, promovarea drepturilor femeilor, toleranță religioasă și 

sexuală, respectul pentru diversitatea rasială și culturală, democratizarea 
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și transparența decizională a autorităților administrative etc. În această 

panoplie de ”bunuri sociale”, s-au ascuns însă unele derapaje cultural-

politice (resuscitarea unor idei marxiste, de exemplu), însoțite uneori de 

consumul de droguri, iar mai nou, de jocuri IT cu risc de adicție. 

 Diferențele de valori reliefate de Inglehart au legătură cu 

”cohortele generaționale” și nu cu evoluția individului de la tinerețe către 

maturitate și bătrânețe. Cu alte cuvinte, ca individ, nu devii mai 

materialist pe măsură ce îmbătrânești, dacă în tinerețe ai apreciat valorile 

postmaterialiste. Prin urmare, ieșirea treptată (naturală) de pe scena 

istoriei a generațiilor născute înainte de război a făcut să crească numărul 

celor atașați de valorile postmaterialiste. În perspectivă, însă, nu este 

exclus ca, din cauza unor conjuncturi economice nefericite, oamenii să 

redevină materialiști, la nivel de ”cohortă” (generație), aceasta 

însemnând că tinerii care vor suferi de privațiuni materiale se vor 

transforma în adulți (și apoi în bătrâni) materialiști17. 

 Care au fost (și sunt) consecințele, pe piața muncii, ale ajungerii 

la maturitate a generației valorilor postmaterialiste? Putem identifica, în 

primul rând, un calup pozitiv de consecințe: cultivarea muncii ca plăcere, 

ca modalitate de împlinire personală și prilej de socializare; diseminarea 

la nivelul comunităților a preocupărilor pentru dezvoltare durabilă și 

punerea efectivă în practică a unor politici publice de inspirație ecologistă 

(ținând seama de faptul că, în prezent, ne guvernează aproape peste tot în 

 
17 Inglehart Ronald, 2019 – Evoluția culturală. Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 

pp. 59-62. 
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lume oameni din această generație și cu o astfel de preocupare); 

stimularea creșterii economice durabile, bazate pe cunoaștere științifică 

și pe circularitatea resurselor; promovarea echității economice, a 

politicilor redistributive și a dialogului social.  

 În același timp, cultura postmaterialistă a generat o serie de 

comportamente mai puțin favorabile creșterii economice predictibile, 

stimulând o serie de atitudini individuale sau / și de grup de genul 

următor: preferința unor indivizi de a rămâne timp îndelungat în 

întreținerea familiei de origine (într-o ”copilărie prelungită” până peste 

30-35 de ani), evitând contactul cu munca; schimbarea inexplicabilă și 

păguboasă, în mod repetat, a traiectului de formare profesională (fapt de 

contribuie și el la inserția tardivă pe piața muncii); creșterea așteptărilor 

cu privire la veniturile (și facilitățile) pe care le-ar putea obține la intrarea 

pe piața muncii; pretenția de a avea program de muncă flexibil și relații 

informale cu șefii ierarhici (inclusiv în materie de coordonare și control); 

atomizarea lucrătorilor (mai ales a celor din domeniul informatic) și 

incapacitatea lor de a se coaliza organizațional (sindical) pentru 

negocierea unor contracte colective de muncă. Generația postmaterialistă 

din prezent (spre deosebire de cea din ”primul val”) este cu mult mai 

atipică decât cea de acum 4-5 decenii, căci ea înglobează și o parte a 

fostei lumi comuniste (din Europa Est-centrală, mai ales), grăbită să ardă 

etapele spre libertate și prosperitate (ceea ce înseamnă, de fap, un 

atașament atavic și inevitabil față de valori materiale), dar și să se alinieze 

totodată la ”moda” occidentală, în toate privințele postmaterialismului (în 

chestiuni de ecologism, participare civică etc.). 
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 Pe această temă a specificului generațional în raport cu munca și 

valorile societale care o definesc există și alte studii sociologice 

relevante, de dată mai recentă, la care face referire pe larg Sergiu-Lucian 

Raiu, într-un articol din 2021 18 . Folosind literatura de specialitate 

americană, mai ales, autorul menționat arată că fiecare generație are 

anumite caracteristici privind învățarea, motivația și mecanismele de 

integrare pe piața muncii, caracteristici de care angajatorii ar trebui să 

țină seama în cel mai înalt grad, atât în procesele de recrutare, cât și în 

cele de gestionare a raporturilor de muncă (respectiv: cum organizezi 

activitatea celor dintr-o anume generație, ce tip de recompense le acorzi, 

cum negociezi cu ei etc.). Termenul de generație folosit se referă la o 

grupare de indivizi delimitați pe interval de aproximativ două decenii, 

indivizi care au experiențe istorice, credințe și valori comune, fasonate 

de evenimentele (economice, sociale, politice, sociale, culturale etc.) pe 

care le-au trăit și de educația pe care au primit-o. Pe aceste coordonate, 

sunt delimitate următoarele grupe generaționale: a) Silent Generation 

(generația ”tăcută”, a ”seniorilor”, născută în intervalul aproximativ 

1925-1945); b) Baby Boomers Generation (1946-1964); c) X Generation 

(”copiii cu cheia la gât”, născuți între 1965 și 1980); d) Y Generation 

(1981-1995); e) Z Generation (cei născuți de la finele mileniului al doilea 

până prin 2010). Sintetizând cercetările mai multor specialiști, Sergiu-

 
18 Sergiu-Lucian Raiu, Generațiile X, Y și Z pe piața muncii. Caracteristici specifice, 

strategii de implicare în învățarea activă și abordări ale relației managerilor cu 

angajații, în: ”Sociologie Românească”, vol. 19, Issue 2, 2021, pp. 89-121, 

https://doi.org/10.33788/sr.19.2.4 
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Lucian Raiu, decelează trăsăturile fiecărei generații care este în prezent 

activă pe piața muncii, arătând ce valori promovează, ce anume o 

motivează și cum se raportează la muncă. 

 De exemplu, membrii Generației Baby Boomers ”au fost crescuți 

cu un sentiment al dreptății și s-au așteptat la ce e mai bun de la viață. 

Apreciază diferite abilități profesionale cum ar fi «integritate ridicată», 

«corectitudine», «împuternicire» (...) și oportunitatea dezvoltării 

personale și preferă recompensele extrinseci și acele măsuri sau politici 

cum ar fi  avansarea în carieră. S-au sacrificat pentru o existență materială 

bogată și și-au trăit clipa (...). Baby Boomers prezintă o concentrare etică 

și relațională mai puternică asupra locului de muncă. Au fost caracterizați 

ca persoane ambițioase care cred în munca susținută din greu, atât 

individual, cât și în echipă, cu sacrificiu, chiar workaholici, și care știu 

care este prețul plătit pentru succes”19. Profilul acestei generații poate fi 

regăsit, pentru lumea occidentală, în tipurile umane de genul self-made, 

pornind de la munca de jos, pentru a ajunge în vârful ierarhiei sociale, 

chiar dacă pentru aceasta au trebuit să facă sacrificii personale și în viața 

de familie. În fosta lume comunistă, modelul este situat undeva între 

stahanovism și mai realistul personaj al maistrului de fabrică, al 

brigadierului de C.A.P. etc., pentru care colectivul de muncă, buna 

reputație și îndeplinirea sarcinilor de plan sunt literă de lege. Se înțelege 

de la sine că asemenea persoane preferă un sistem al muncii bazat pe 

 
19 Ibidem, pp. 92-93. 
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ierarhie (justificată de competență, desigur) și autoritate, pe loialitate față 

de întreprindere și pe mecanisme de ”încadrare socială” a colegilor mai 

tineri, care privesc lumea cu prea multă lejeritate. Pentru România, 

autorul citat consideră că generația ”exploziei numărului de copii” nu este 

aceeași ca în Occident (generația născută după 1945), ci aceea de după 

implementarea Decretului nr. 770 din octombrie 1966, prin care au fost 

interzise avorturile.  

Spre deosebire de părinții lor, membrii generației occidentale X 

(născuți în intervalul 1965-1980) se caracterizează printr-o mai scăzută 

supunere față de șefi, voind ca aceștia să-și manifeste aprecierea și 

respectul față de angajați; nu suportă ca managerii să le stea mereu în 

spate (ca supervizori), ci preferă autonomia și inițiativa personală în 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu, flexibilitatea muncii și centrarea pe 

rezultat. Loialitatea față de întreprindere este ceva mai scăzută, fiind mai 

importantă pentru ei tendința de a urma propria cale sau carieră. 

Lucrătorii generației X pun preț pe calitatea vieții și pe recompensele 

materiale cuvenite, pe care le utilizează pentru bunăstarea familiei. 

Despre oamenii aparținând Generației Y (numită și ”Generația 

Mileniului”, ”Nexters”, ”Generația Nintendo” etc.), se spune că: ”Sunt 

generaţia cu capacităţi de alfabetizare digitală şi capacităţi multitasking 

(...). Tehnologia este prima lor limbă. Sunt caracterizați de tendința de a 

fi  persoane sigure și inteligente. Preferă să lucreze în echipe, în grup. 

Respectă regulile și așteaptă încurajări și feedback asupra activității lor, 

despre cum să reușească și vor să beneficieze de ghidaj specific. Simt o 

presiune mare pentru a se realiza. Stima de sine și încrederea provin din 
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relațiile strânse cu părinții și prietenii. Au un optimism dus până la extrem 

și chiar așteptări nerealiste, de cele mai multe ori. Consideră că sunt 

scutiți în a  respecta regulile (...). Valorile pe care le acordă muncii pot fi 

explicate prin modul în care au crescut. Abordează pasiv rezolvarea 

problemelor și sunt dependenți de alții pentru rezolvarea  lor, responsabili 

pentru această atitudine fiind părinții și prietenii, deoarece i-au ajutat la 

satisfacerea nevoilor și la a lua decizii pentru ei (...). Au fost crescuți cu 

implicarea și feedbackul semnificativ și constant din partea părinților 

(...). Viața lor este afișată pe rețelele de socializare pentru ca toți să o 

poată vedea, să-și dea cu părerea și să primească reacții din mai multe 

locuri. Interacționează constant prin Facebook, Snapchat, YouTube, 

Instagram, Twitter, bloguri și Wikis pentru a se conecta cu semenii lor”20. 

Caracteristicile prezentate pot să le creeze destule probleme de adaptare 

socială și de separare a zonei profesionale de spațiul vieții private; 

conexiunea permanentă la rețelele informatice poate duce la 

supraîncărcare cognitivă, toleranță scăzută, însingurare și individualism, 

dependență de Internet etc. Pe de altă parte, totuși, generația Y are o 

înclinație mare spre leadership și participarea la rezolvarea problemelor 

sociale și de mediu, spre utilizarea competențelor în folosul organizației, 

spre activism cultural și atitudine critică față de autorități; nu întâmplător 

sunt cel mai ușor de mobilizat pe rețelele de socializare pentru 

participarea la manifestații de stradă. 

 
20 Ibidem, pp. 94-95. 
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În fine, Generația Z (”Post-Millennials”, ”Share Generation”, 

”Generation Me”, ”The New Silent Generation”, ”The Net Generation”), 

care abia intră și ea pe piața muncii, pare să adâncească o parte a 

caracteristicilor individualiste, rebele și independentiste ale celor din 

grupul generațional precedent, precum și suma dependențelor de 

tehnologia informatică. Despre acești tineri se spune că aparțin lumii 

digitale globale. Valoarea cea mai importantă pentru ei este fericirea 

personală; iar dacă munca nu le procură fericire, nu se sfiesc s-o 

abandoneze. Totodată, deși sunt tentați să intre mai devreme în diverse 

slujbe, nu-și asumă la fel de precipitat autonomizarea în raport cu familia 

de origine (de exemplu: a locui singuri, a întemeia propria familie) sau 

intrarea în diverse roluri de adult. 

Caracterizările sociologice ale ”cohortelor generaționale” în 

raport cu atitudinea lor față de muncă – fie că ne situăm în paradigma 

postmaterialistă, fie în modelul explicativ al celor patru generații active – 

sunt deosebit de utile în proiectarea politicilor publice și în tratarea 

problematicii recrutării și a gestionării parcursului de carieră. Acest fapt 

este confirmat de companiile de recrutare de pe piața actuală. De 

exemplu, la începutul verii anului 2022, una dintre companiile de 

recrutare online, eJobs, constata creșterea interesului absolvenților de 

liceu pentru integrarea pe piața muncii, fie și ca o etapă tranzitorie, de 

vacanță, până la începerea studiilor universitare. Compania menționată 

remarca faptul că, odată trecut examenul de bacalaureat, a sporit cu 20% 

numărul solicitărilor de joburi entry level. În același timp, ca tendință 

îmbucurătoare privind raportarea tinerilor la piața muncii, compania 
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observa că: ”un procent destul de mare, peste media la nivelul întregii 

piețe de candidați, a celor care aplică pentru joburi remote21, ne duce la 

concluzia că sunt destul de mulți tineri care vor să se angajeze permanent 

și să poată continua munca și din toamnă, în paralel cu studiile. Dacă, la 

nivel general, vorbim despre un procent de 12% alocat aplicărilor pentru 

locurile de muncă remote, în cazul celor fără experiență, procentul crește 

la 20%”22. 

În afara caracteristicilor generaționale ale forței de muncă 

(identificabile din unghi istorico-psihologic, dar și cu particularități geo-

politice), la nivelul pieței globale a muncii descoperim multe alte 

elemente definitorii de strictă actualitate și cuantificabile nu numai din 

perspectivă psiho-socială, ci și propriu-zis economică. 

În zona caracteristicilor de tip socio-psihologic, specialiștii în 

piața globală a muncii pun în evidență faptul că, în mod paradoxal, cea 

mai mare cantitate de muncă și cu cel mai mare consum nervos este 

prestată de oamenii bogați (sau relativ bogați), care nu sunt obligați să 

muncească pentru a duce un trai îndestulător. Numeroși patroni și 

angajați de top din industriile de vârf sau din sfera serviciilor și finanțelor 

afirmă public faptul că își dedică activității profesionale cel puțin 12-15 

 
21  Conceptul de job remote sau de work remote desemnează desfășurarea activității 

profesionale de la distanță, în afara spațiului tradițional în care oamenii muncesc de obicei 

(sedii de companii, birouri fixe). Pentru profesii care permit acest lucru, munca remote 

oferă avantajul flexibilității și al îmbinării profesiei cu călătoriile sau cu viața în afara 

aglomerațiilor urbane. 
22  https://www.startupcafe.ro/afaceri/top-joburi-absolventi-liceu-2022-salarii-oferite-

firme.htm 
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ore pe zi, considerabil mai mult decât un muncitor de rând. Fenomenul 

pare să fi cuprins, în ultimele două-trei decenii, și o parte a clasei de 

mijloc (în care se regăsesc mici întreprinzători și angajați din profesiile 

liberale), sedusă de idea că munca din greu îți aduce nu numai 

prosperitate, ci și un plus de prestigiu social. Dar care este prețul unei 

asemenea tendințe de sacrificare voluntară a vieții private și a timpului 

liber? Epuizarea fizică, stresul, deteriorarea relațiilor din familie sunt 

doar câteva dintre ”rezultatele secundare” (dar extrem de grave) ale 

goanei după muncă. În literatura medicală și psihologică, se vorbește 

despre sindromul burn-out23, acest fenomen fiind descris prima dată în 

1974 de americanul Herbert Freudenberger24, autor al mai multor studii 

pe această temă25. După consacrarea științifică a conceptului ce descrie 

epuizarea prin muncă, el a pătruns ca atare și în limbajul comun. 

”Pornind din anii 1970, lumea muncii a început să semene din ce 

în ce mai puțin celei descrise de Émile Zola în Germinal: mașinile 

înlocuind oamenii în efectuarea activităților fizice respingătoare, noile 

 
23 ”Burn-out-ul nu este o maladie recunoscută oficial. Autoritățile din sănătate preferă să 

vorbească despre «sindromul epuizării profesionale», pe care îl definesc drept o «epuizare 

fizică, emoțională și mentală care rezultă dintr-o investiție prelungită de efort în situații 

de muncă solicitante emoțional». Acest sindrom poate antrena depresie, stres post-

traumatic și comportă un anume risc suicidar” (Marine Van Der Kluft, 2018 – Le burn-

out est l’expression de l’évolution du monde du travail. 22.08.2018, https://sante. 

lefigaro.fr/article/-le-burn-out-est-l-expression-de-l-evolution-du-monde-du-travail-/). 
24 Freudenberger Herbert. J., 1974 – Staff Burn-Out. Journal of Social Issues, 30 (1), 159-

165. 
25 Freudenberger, Herbert J., Richelson Geraldine, 1980 – Burn-out: The High Cost of 

High Achievement. Anchor Press, Massachusetts. 

https://sante/
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tehnologii simplificând numeroasele sarcini de muncă. Iluzia eliminării 

caracterului penibil al muncii a fost efemeră: noi forme de constrângere 

au scos la iveală penibilitatea ei psihologică. În anii 1980 și mai ales 

1990, mai multe mari organisme internaționale au atras atenția supra 

dezvoltării fenomenului de stres professional și asupra consecințelor lui 

asupra sănătății lucrătorilor. În 1993, Biroul Internațional al Muncii 

estima că stresul devenise una dintre cele mai grave probleme de sănătate 

a vremurilor noastre. Stresul, hărțuirea morală, burn-out-ul sunt din ce în 

ce mai des invocate ca factori de risc pentru sănătate, generatori de 

pericole psihologice sau chiar de patologii mentale”26. În studii recente, 

se arată că burn-out-ul generează nu doar disfuncții mentale, ci și 

afecțiuni somatice: AVC, infarct, tentative de suicid 27 . Cei care cad 

victime acestui sindrom perfid și neiertător sunt asemenea unor mașinării 

suprasolicitate (sau jucării prea utilizate) ale căror baterii s-au descărcat, 

fără a mai putea fi reîncărcate28. 

Pe piața globală a muncii, mai sunt și alte elemente definitorii, 

de natură socio-economică. Un astfel de element, cu o veche istorie și cu 

un impact social considerabil, îl reprezintă segregarea profesională de 

gen, generată în principal de stereotipuri: ”Stereotipurile de gen sunt 

 
26 Olié Jean-Pierre et Légeron Patrick, 2016 – Le burn-out. Bulletin de lʼ Académie 

Nationale de Médecine, 2016, no 2, 349-365, séance du 23 février 2016, 

https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/03/P.349-366.pdf, p. 351. 
27 Marie Pezé, Le Burn-Out pour les Nuls. Editeur: First, 2017. 
28 Lepore Jill, 2021 – Burnout: Modern Affliction or Human Condition. May 17, 2021, 

https://www.newyorker.com/magazine/2021/05/24/burnout-modern-affliction-or-

human-condition 

https://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2017/03/P.349-366.pdf
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reprezentate prin asocieri generale cu privire la ce se aşteaptӑ din partea 

femeilor şi a bӑrbaţilor într-un anumit context social. De obicei, apar sub 

forma unor idei simple care vorbesc despre diferențele dintre femei şi 

bărbați, despre aptitudini, atitudini, ambiții și comportamente. Acestea se 

află la baza prescripţiilor ocupaţionale de gen (...). Astfel, în general, 

posturilor masculine le sunt asociate caracteristici precum forța, 

competitivitatea, autoritatea, agresivitatea, în timp ce posturile feminine 

sunt asociate cu trăsături ca răbdarea, amabilitatea, încrederea. În 

practică, aceste norme devin manifeste prin diferenţierea profesiilor în 

funcţie de gen şi prin sancţionarea încercărilor de transgresiune 

profesională. Pe de altă parte, actorii sociali sunt inclinaţi să acționeze în 

toate sferele sociale conform identității de gen pe care și-o asumă”29. De 

exemplu, munca în industria extractivă, siderurgică și petrochimică, în 

pescuit, transporturi și construcții este ”rezervată” bărbaților; femeile 

reprezintă forța de muncă dominantă (și preferată) în agricultură, 

industria alimentară și textilă, în servicii și activități de secretariat, relații 

publice, educație preuniversitară, justiție, asistență socială și medicală, 

menaj și wellness. 

La prima vedere, discriminările legate de gen ar fi specifice 

societăților mai puțin dezvoltate, cu o amprentă accentuată a tradițiilor 

(mai ales de natură religioasă). Totuși, în lumea occidentală pot fi 

identificate multe asemenea discriminări, finalitatea lor având legătură cu 

 
29 ANOFM, 2012 – Ghid privind situaţia femeii în cadrul pieţei muncii. 

https://www.prois-nv.ro/docs/Ghid_Situatia_femeii_pe_piata_muncii.pdf, p. 124. 

https://www.prois-nv.ro/docs/Ghid_Situatia_femeii_pe_piata_muncii.pdf
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inegalitățile salariale practicate de angajatori când au de-a face cu aceeași 

muncă prestată de un bărbat și de o femeie. 

Față de aceste practici, există garanții legale universale, de rang 

european și național. Astfel, ”recunoaşterea legală şi încercarea de 

protejare a drepturilor femeilor la nivel internaţional a debutat în anul 

1919, odată cu adoptarea Convenţiei nr. 3 privind protecţia maternităţii. 

Prin intermediul acestei convenţii, Organizaţia Internaţională a Muncii a 

devenit prima instituţie internaţională care a adoptat norme cu putere 

juridică în favoarea drepturilor femeilor şi, prin aceasta, implicit în 

favoarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Noţiunile de egalitate 

de şanse şi egalitate de tratament au început să fie utilizate sistematic în 

anul 1958, când Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) a adoptat 

Convenţia nr. 111 privind discriminarea în domeniul forţei de muncă şi 

exercitării profesiei30.  

Ulterior, Adunarea Generală a ONU a proclamat prima Decadă 

a femeilor ”Egalitate, Dezvoltare, Pace” (1975-1985), recunoaşterea 

drepturilor femeii devenind parte integrantă și inalienabilă a drepturilor 

omului (Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă 

de femei (CEDAW)31. 

 
30 ***, Egalitatea de șanse în administrația publică. Suport de curs, 

https://www.primariaeforie.ro/wp-content/uploads/2015/07/curs-egalitate-sanse-pdf.pdf, 

pp. 17-18. 
31  Adoptată şi deschisă spre semnare de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin 

Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979 și intrată în vigoare la 3 septembrie 1981, 

Convenția a fost ratificată de România la 26 noiembrie 1981, prin Decretul nr. 342, 

publicat în Buletinul Oficial al României, partea I, nr. 94 din 28 noiembrie 1981. 

https://www.primariaeforie.ro/wp-content/uploads/2015/07/curs-egalitate-sanse-pdf.pdf
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Problemele de ordin psiho-social și socio-economic prezentate 

mai sus explică doar o parte a complexului tablou contemporan al pieței 

globale a muncii. Pe această piață, însuși conceptul de ”global” spune 

aproape totul despre modul în care este formată și utilizată forța de 

muncă. Departe de situația existentă la începutul epocii moderne (când 

prevala dimensiunea națională a economiilor), contemporaneitatea a adus 

o uriașă mișcare a forței de muncă între diferite zone ale globului. Mase 

uriașe de migranți economici se deplasează mii de kilometri pentru a 

obține un venit superior celui din țările de origine (iar involuntar și 

subsecvent, pentru a acoperi deficitele de forță de muncă din economiile 

”îmbătrânite demografic”); produsele finite sunt adesea rezultatul unei 

activități desfășurate pe teritorul mai multor state sau în offshore; în fine, 

politicile de formare și de recrutare ale companiilor țintesc spre o piață 

globală (sau măcar regională) și nu numai locală.  

Din mulțimea fenomenelor (funcționale și disfuncționale) de pe 

piața globală a muncii, le vom trata, în continuare, pe acelea pe care le 

considerăm responsabile de actuala configurație a polilor de dezvoltare 

economică: procesul brain-drain, față în față cu mișcarea contrară de 

uniformizare relativă a veniturilor obținute de persoanele înalt calificate, 

oriunde ar fi ele angajate (în țări bogate sau emergente); distribuția 

dezechilibrată a profesiilor manuale și a celor înalt tehnologizate. 

Fenomenul numit brain-drain este o realitate a pieței globale a 

forței de muncă încă de acum 6-7 decenii, când economiile occidentale 

dezvoltate (în special SUA și fostele imperii coloniale) au devenit foarte 

atractive pentru o parte a elitelor intelectuale / profesionale din lumea 
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subdezvoltată și din cea aflată în curs de dezvoltare (și decolonizare). 

Trecând prin stagii de formare în Occident, intelectualii Lumii a Treia au 

început să viseze la o viață prosperă, pe care să le-o asigure o corectă 

remunerare a muncii lor; or, în economiile sărace din care proveneau, 

salariile nu aveau cum să se compare cu cele din Vest, singura cale spre 

mai bine rămânând aceea a emigrării. Folosindu-și conexiunile create pe 

parcursul stagiilor sau mergând pur și simplu în căutarea norocului, 

tinerii cu studii și-au părăsit țările de origine, angajându-se în slujba 

economiilor bogate ale lumii. Cum zice textul biblic (cu trimitere la 

credință, desigur, dar potrivindu-se oarecum și în materie de bunuri 

materiale): ”Celui ce are i se va da, dar de la cel ce n-are i se va lua chiar 

şi ce are!” (Marcu, 4: 25).  

”Probabil că una dintre cele mai vechi întrebări ale economiei 

este de ce unele țări sunt bogate, iar altele sărace. Teoria economică a 

subliniat faptul că diferențele de nivel de educație în cadrul populației 

constituie o parte importantă a răspunsului (...). Dacă e lipsit de dubii 

faptul că muncitorii cu educație înaltă sunt insuficienți în multe țări 

dezvoltate, este la fel de adevărat și că mulți savanți, ingineri, fizicieni și 

alți profesioniști lucrează în Canada, SUA și Europa de Vest. Acest 

fenomen, căruia i se spune deseori «brain drain», a fost observat prin anii 

ʼ60 și a devenit o problemă continuă în dezbaterile Nord-Sud, de atunci 

încoace. O consecință importantă a exodului de creiere este aceea că 

investiția în educație dintr-o țară în curs de dezvoltare poate să nu aducă 

cu repeziciune creșterea economică, dacă un mare număr de oameni cu 
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educație superioară părăsește țara”32. În timp ce unele state încearcă să 

formeze specialiști prin efortul sistemului lor de învățământ și pe 

cheltuiala lor bugetară, altele iau specialiștii gata formați, pentru motivul 

că își permit să îi plătească mult mai bine decât în ”țările sursă”. Din acest 

motiv, crește decalajul de dezvoltare, iar unele state își periclitează 

viitorul33. 

Pe fondul exodului de creiere dinspre Est spre Vest și dinspre 

Sud spre Nord (cu precădere în domenii ca medicina, informatica, 

ingineria, cercetările avansate din fizică, chimie și biologie / genetică, 

industria medicamentelor etc.), se poate observa, totuși, un fenomen de 

inversare a acestui flux, în măsura în care unele state ”exportatoare de 

materie cenușie” și-au reconsiderat politicile salariale. Un exemplu în 

această privință îl constituie revenirea treptată a medicilor români din 

Occident, fiind atrași acasă de salarii motivante, dar și de investițiile în 

tehnologie medicală. În același context, multe alte profesii (cum ar fi 

construcțiile) intră într-un mecanism de ”uniformizare a câștigurilor”, nu 

doar grație politicilor economice mai inspirate din țările emergente (care 

recurg la măsuri fiscale favorizante), ci și delocalizărilor operate de 

 
32 Carrington William J. and Detragiache Enrica, 1999 – How Extensive Is the Brain 

Drain?. International Monetary Fund, Finance and Development. A quarterly magazine 

of the IMF, https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/06/carringt.htm 
33 Taylor Alice, 2021 – Balkan brain drain could be costing the region its future. 

https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/balkan-brain-drain-could-be-

costing-the-region-its-future/ 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/06/carringt.htm#author


 
 

 

Page | 47 

marile corporații multinaționale 34 . Astfel, personalul cu pregătire 

superioară rămâne să lucreze în filialele din țara de origine pentru 

multinaționalele care plătesc salarii comparabile cu cele din Vest sau, 

după ce își adună suficient capital, dezvoltă afaceri în propria țară. 

Dacă fluxul de lucrători de înaltă specializare tinde să nu mai fie 

atât de puternic orientat către marile economii ale țărilor, se menține 

totuși la nivel global, distribuția dezechilibrată a profesiilor manuale și a 

celor înalt tehnologizate. Chiar dacă China, spre exemplu, a devenit o 

economie cu realizări notabile în domenii de vârf, ea a păstrat eticheta de 

”atelier al lumii”, adică de producătoare de bunuri de larg consum ieftine, 

pentru realizarea cărora muncitorii sunt plătiți prost. Alături de India, 

Vietnam, Singapore sau Brazilia și Rusia etc., China rămâne în zona 

dominanței profesiilor manuale, care cer puțină calificare. În același 

timp, aceste economii care se bazează pe forța de lucru ieftină35 sunt 

economii energofage, cu un sector important alocat industriei extractive 

și cu toate consecințele de mediu pe care le generează.  

 
34  Unii specialiști avertizează asupra faptului că implantarea multinaționalelor în 

economiile emergente poate avea destule efecte nedorite, dincolo de avantajele aparente, 

precum crearea de locuri de muncă, ridicarea nivelului salariilor, acțiunile privind 

responsabilitatea socială a întreprinderilor, accesul mai facil la tehnologie. În spatele 

acestor aspecte pozitive, poate sta o politică de eliminare a firmelor locale, de limitare a 

accesului acestora la capital și la resurse locale etc. (Cartas Maria, 2008 – Impactul 

societăților transnaționale asupra economiei mondiale. Academia Română, Grupul de 

reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale, pp. 72-75). 
35 Unele țări din Orientul Îndepărtat (Bangladesh, Pakistan, Afganistan, Vietnam) oferă 

muncitorilor din fabrici sau din agricultură salarii de aproximativ 100 de dolari pe lună – 

sumă pe care un occidental o poate câștiga într-o singură zi de muncă. 
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Ca un corolar al acestei diviziuni internaționale a muncii, pe piața 

globală constatăm perpetuarea (și chiar adâncirea) decalajelor 

circumscrise consacratei dispute economice și politice (ideologice) Nord-

Sud, proiectată în prezent în disputa BRICS36 – G737 (și OCDE38). 

 Piața europeană a muncii 

 
36  ”BRICS este acronimul care reprezintă cele mai puternice economii emergente, 

precum Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud. În prezent, țările BRICS cumulează 

25% din suprafata totală și 40% din populația globului. Economistul Jim OʼNeill 

(președintele Goldman Sachs Asset Management) a folosit prima dată acronimul în 

lucrarea sa din 2001, Building Better Global Economic BRICs. Lucrarea a atras atenția 

asupra importanței BRICS și a creșterii acestor economii de piață emergente. Trebuie 

remarcat faptul că OʼNeill a grupat aceste națiuni împreună pentru potențialul pe care-l 

aveau de a forma un bloc economic influent și nu pentru că reprezentau o alianță politică 

sau o asociație comercială. Cu toate acestea, națiunile s-au întâlnit an de an la Summitul 

de Relații Internaționale începând cu anul 2009. Primele două conferințe au fost denumite 

Summit-ul BRIC din 2009 și Summit-ul BRIC din 2010. În 2010, Africa de Sud a fost 

oficial admisă ca țară BRIC, în urma unei invitații din partea Chinei și a celorlalte țări 

membre, formând acronimul actual BRICS: Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud. 

În consecință, începând cu 2011, conferința anuală a fost numită Summit-ul BRICS. 

Studiul lui OʼNeill a argumentat faptul că India și China vor deveni cei mai importanți 

furnizori de produse și servicii din lume, iar Brazilia și Rusia vor deveni principalii 

furnizori de materii prime. În plus, OʼNeill a presupus că, până în 2050, economiile 

combinate ale BRICS ar putea depăși economiile celor mai bogate țări din lume” 

(https://www. financialmarket.ro/terms/brics/). 
37 G7 reprezintă grupul a șapte țări cu cel mai înalt nivel de dezvoltare economic: SUA, 

Regatul Unit, Japonia, Germania, Franța, Canada și Italia. În perioada 1997-2014, a 

existat G8, care cuprindea și Rusia. După invadarea Crimeei, Rusia a fost suspendată din 

clubul națiunilor dezvoltate. 
38 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este un for interguver-namental 

ce reunește 38 de state dezvoltate, ce dețin aproximativ 70% din producția și comerțul 

global. 

https://www.financialmarket.ro/terms/piata-emergenta/
https://www.financialmarket.ro/piata-de-capital/amundi-asset-management-este-o-provocare-sa-gasim-solutia-perfecta-pentru-obiectivele-investitionale-ale-clientilor-nostri/
https://www.financialmarket.ro/digital-trends/studiu-pwc-65-de-modalitati-prin-care-tehnologia-blockchain-poate-contribui-la-depasirea-provocarilor-de-mediu-la-nivel-global/
https://www.financialmarket.ro/digital-trends/china-ar-putea-depasi-sua-in-urmatorii-5-ani-devenind-astfel-lider-in-dezvoltarea-tehnologiei-blockchain/
https://www/
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Piața europeană a forței de muncă reproduce parțial clivajele și 

disfuncțiile existente la nivel global, însă beneficiază de ample politici 

corective (politici de ocupare, dar și numeroase pachete sociale destinate 

lucrătorilor și familiilor acestora), grație cărora în statele membre ale 

Uniunii Europene s-au atins cote înalte ale ocupării, a crescut salariul 

minim, concomitent cu creșterea volumului și diversității veniturilor non-

salariale. Dar principala carateristică a pieței europene a muncii este dată 

de unul dintre pilonii unității europene: libertatea de mișcare a 

persoanelor și a forței de muncă. 

Prin structurarea sa iniţială (ca o construcţie economică vizând 

utilizarea în comun a resurselor de cărbune și oțel) şi prin modul de luare 

a deciziilor, Comunitatea şi mai apoi Uniunea Europeană au reuşit să 

construiască o unitate şi o capacitate de acţiune superioare altor 

organizaţii de cooperare (precum Consiliul Europei, OSCE și OCDE). 

Procesul de integrare a acestui spaţiu s-a realizat prin instituirea a patru 

categorii de libertăţi fundamentale pentru Piaţa Uniunii (libera circulaţie 

a persoanelor, a bunurilor, serviciilor şi capitalului), la care s-au adăugat 

eliminarea barierelor din calea acestora, armonizarea legislaţiilor şi 

instituirea unui proces interguvernamental democratic de decizie, în 

cadrul căruia aplicarea acquis-ului comunitar este primordială. 

 Piața internă este un spațiu fără frontiere interne, funcționând în 

aceleași condiții ca o piață națională; mărfurile, persoanele, serviciile și 

capitalurile trebuie să circule în cadrul ei fără niciun control și fără taxare 

la frontierele dintre statele membre.  
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 Primele prevederi referitoare la libera circulație a persoanelor au 

apărut în articolul 48 al Tratatului de la Roma (1957)39. În aplicarea 

dispozițiilor sale, au fost adoptate câteva acte normative comunitare, care 

au reglementat progresiv libera circulație a lucrătorilor: a) Regulamentul 

15/1961, care a statuat principiul potrivit căruia orice cetățean al 

Comunității Europene putea să obțină un loc de muncă în alt stat membru, 

în condițiile în care locul respectiv nu era ocupat de cetățenii acelui stat; 

b) Regulamentul 38/1964, care a impus reducerea discriminării între 

cetățenii statului pe teritoriul căruia se desfășoară activitatea și cei ai 

celorlalte state membre, care se angajeaza în statul respectiv; c) 

Regulamentul 1612/1968 – rămas și în prezent în vigoare –, prin care s-a 

consacrat pe deplin libera circulație a lucrătorilor40. 

 În prezent, libertatea de mișcare a cetățenilor din Statele Membre 

ale Uniunii Europene este reglementată prin: Art. 3 alin. (2) din Tratatul 

 
39 ”Art. 48: (1) Libera circulaţie a lucrătorilor în interiorul Comunităţii se realizează cel 

târziu până la expirarea perioadei de tranziţie. (2) Aceasta implică eliminarea, între 

lucrătorii statelor membre, a tuturor discriminărilor fondate pe naţionalitate, în ceea ce 

priveşte angajarea, remunerarea şi celelalte condiţii de muncă. (3) Sub rezerva limitărilor 

justificate prin motive de ordine publică, securitate publică şi sănătate publică, aceasta 

implică dreptul lucrătorilor: a) de a accepta ofertele efective de muncă, b) de a se deplasa 

liber în acest scop pe teritoriul statelor membre, c) de a se afla într-unul din statele 

membre, în scopul exercitării unei activităţi conforme cu dispoziţiile legislative, de 

reglementare şi administrative care guvernează angajarea lucrătorilor naţionali, d) de a 

rămâne pe teritoriul unui stat membru, după ce a fost angajat în acel stat, în condiţii care 

se stabilesc de Comisie, prin măsuri de aplicare. (4) Dispoziţiile prezentului articol nu 

sunt aplicabile angajaţilor din administraţia publică”. 
40 Allan Thatham și Osmochescu Eugen, 2003 – Dreptul Uniunii Europene. Editura Arca, 

Chișinău, p. 156. 

https://lege5.ro/Gratuit/heztsnrx/art-48-lucratorii-tratat?dp=gq3dgojygizdi
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privind Uniunea Europeană (TUE); Art. 4 alin. (2) lit. (a), articolele 20, 

26 și 45-48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

În articolul 45 din TFUE este stipulat faptul că libera circulație a 

lucrătorilor este un drept fundamental, pentru înfăptuirea căruia este 

necesară eliminarea discriminării bazate pe cetățenie la încadrarea în 

muncă, la remunerare și la stabilirea condițiilor de muncă și angajare.  

Detalierea prevederilor TUE și TFUE referitoare la libertatea 

cetățenilor europeni de a călători și de a munci pe teritoriul oricărui stat 

membru a fost realizată prin directive și regulamente ale Executivului de 

la Bruxelles: Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și 

ședere41; Regulamentul 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor42; 

Regulamentul 2019/1149 de instituire a unei Autorități Europene a 

 
41 Directiva 2004/38/CE introduce cetățenia UE. În primele trei luni, orice cetățean al UE 

are drept de ședere pe teritoriul unui alt stat membru. Dreptul la ședere pentru o perioadă 

de peste trei luni este supus anumitor condiții: cetățenii UE care nu desfășoară activități 

salariate sau activități independente trebuie să dispună de suficiente resurse și să aibă 

asigurare medicală. Studenții și cei ce urmează cursuri de formare profesională au drept 

de ședere; la fel și persoanele aflate în șomaj (involuntar). (Cf. Konle-Seidl Regina, 2021 

– Libera circulație a lucrătorilor. https://www.europarl.europa.eu/ 

factsheets/ro/sheet/41/libera-circulatie-a-lucratorilor). 
42  Regulamentul nr. 492/2011 stabilește norme privind ocuparea forței de muncă, 

egalitatea de tratament și familiile lucrătorilor. Orice resortisant al unui stat membru are 

dreptul de a-și căuta un loc de muncă într-un alt stat membru, în conformitate cu 

reglementările relevante aplicabile lucrătorilor naționali. Statele membre nu au dreptul să 

aplice niciun fel de practici discriminatorii, cum ar fi limitarea ofertelor de locuri de 

muncă la proprii cetățeni sau cerința unor competențe lingvistice care depășesc ceea ce 

este rezonabil și necesar pentru locul de muncă în cauză. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32004L0038
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32011R0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R1149
https://www.europarl.europa.eu/%20factsheets/ro/sheet/41/libera-circulatie-a-lucratorilor
https://www.europarl.europa.eu/%20factsheets/ro/sheet/41/libera-circulatie-a-lucratorilor
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Muncii43. Punerea în aplicare a prevederilor tratatelor, directivelor și 

regulamentelor elaborate de instituțiile abilitate ale Uniunii Europene a 

făcut ca piața europeană a muncii să devină un spațiu în care lucrătorii și 

angajatorii se bucură de o uriașă libertate privind căutarea unui loc de 

muncă, recrutarea, formarea profesională, precum și garanțiile sociale 

asociate statutului de angajat.  

Consecința tratamentului nediscriminatoriu față de toți cetățenii 

europeni44 a fost aceea de creștere a mobilității forței de muncă, precum 

și a diseminării cunoștințelor tehnologice pe care lucrătorii le-au dus cu 

ei. ”Conform datelor Eurostat, în 2019, 3,3 % din cetățenii UE de vârstă 

activă (20-64 de ani) locuiau într-o altă țară a UE decât cea ai cărei 

 
43 În art. 2 al Regulamentului, se precizează că obiectivele Autorității Europene a Muncii 

sunt: ”de a contribui la asigurarea unei mobilități echitabile a forței de muncă în Uniune 

și de a acorda asistență statelor membre și Comisiei pentru coordonarea sistemelor de 

securitate socială în Uniune. În acest scop și în limitele domeniului de aplicare (...), 

autoritatea: (a) facilitează accesul la informații privind propriile drepturi și obligații 

privind mobilitatea forței de muncă în Uniune, precum și la servicii relevante; (b) 

facilitează și îmbunătățește cooperarea dintre statele membre în asigurarea respectării în 

Uniune a dreptului relevant al Uniunii, inclusiv prin facilitarea inspecțiilor concertate și 

comune; (c) mediază și facilitează ajungerea la o soluție în cazuri de litigii transfrontaliere 

între statele membre; și (d) sprijină cooperarea dintre statele membre în efortul de 

combatere a muncii nedeclarate”. 
44 În pofida principiului nediscriminării, UE și-a rezervat totuși dreptul ca, în cazul țărilor 

care au aderat la blocul comunitar în ultimele valuri de extindere, să aplice reguli 

tranzitorii, prin care s-a restricționat libertatea totală privind ocuparea locurilor de muncă 

de către cetățenii acestora oriunde pe cuprinsul Uniunii. De exemplu, astfel de restricții 

au fost impuse pentru muncitorii români și bulgari în perioada 2007-2014, motivându-se 

faptul că ei ar lua locurile de muncă ale cetățenilor italieni, spanioli sau britanici în 

domenii ca agricultura sau construcțiile. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32019R1149
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cetățeni sunt, față de 2,4 % în 2009. În plus, existau 1,5 milioane de 

lucrători transfrontalieri și 4,6 milioane de lucrători detașați. Ponderea 

cetățenilor mobili din UE variază foarte mult de la un stat membru la 

altul, de la 0,8 % în cazul Germaniei, până la 19,4 % în cazul României. 

Rata de ocupare a forței de muncă în rândul acestor cetățeni mobili din 

UE a fost mai ridicată (75,5 %) decât în rândul celor cu reședința în țara 

de cetățenie (73,1 %). În plus, mobilitatea persoanelor cu înaltă calificare 

a crescut cu 4 puncte procentuale între 2011 și 2019, favorizându-se astfel 

circulația cunoștințelor în UE”45. 

Mobilitatea de pe piața europeană a forței de muncă este un 

factor pozitiv, atunci când îl privim din perspectiva liberei concurențe, a 

creșterii veniturilor lucrătorilor, a reducerii deficitelor de forță de muncă 

din anumite țări și sectoare economice. Dar același fenomen al mobilității 

are și o sumă (deloc neglijabilă) de fațete negative, dacă modificăm puțin 

perspectivele analitice. De exemplu, moblilitatea la nivel european a 

făcut să crească semnificativ oferta de mână de lucru în agricultură, 

construcții, transporturi și alte servicii (în special de asistență familială și 

medicală) în țările din Vest, unde se înregistra de multă vreme un deficit 

de lucrători. Muncitorii din Est au relansat economiile unor țări ca Italia 

și Spania, dar și Marea Britanie, Franța sau Germania. Multe slujbe pe 

care occidentalii le refuzau sistematic, dar care erau vitale pentru 

societățile lor – sezonierii din agricultură, necalificații din construcții – 

au fost ocupate de estici, care erau gata să lucreze în condiții grele și 

 
45 Konle-Seidl Regina, op. cit. 
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pentru bani relativ puțini (dar oricum mai mulți decât în țările de origine). 

Pe de altă parte, afluxul de muncitori străini i-a făcut pe occidentali să se 

plângă că li se iau joburile și că le scad salariile din cauza disponibilității 

migranților de a lucra pentru salarii mici. Guvernele din unele țări au 

început să se plângă (în mod nejustificat) de faptul că lucrătorii străini și 

familiile lor pun presiune pe sistemele de asistență socială, pe serviciile 

medicale și educaționale. 

Privind însă lucrurile dinspre Est către Vest, apar alte imagini și 

se afirmă alte judecăți. Țările intrate de curând în UE, având economii 

mai slab dezvoltate, cu un nivel scăzut al salariilor, au constatat că le 

pleacă forța de muncă și că au probleme de ordin demografic ce pot afecta 

sustenabilitatea sistemelor asistențiale și de pensii. De asemenea, au 

acuzat amplificarea fenomenului brain drain și absența unor măsuri 

compensatorii pentru efortul economic depus în vederea pregătirii mâinii 

de lucru înalt calificate, de care Occidentul se bucură acum fără să fi făcut 

vreo investiție. Totodată, nu pot fi ignorate evantajele pieței libere a forței 

de muncă: afluxul de capital în consumul privat al cetățenilor din Est 

(banii trimiși acasă de muncitorii angajați în Apus), importul de 

tehnologii inovative și bune practici în organizarea muncii. 

Dincolo de percepțiile simțului comun (amplificate de mass-

media) și de lamentațiile autorităților politice (care trec periodic prin 

alegeri naționale), trebuie să vedem cât de amplă este mișcarea forței de 

muncă pe piața europeană și cât de semnificative sunt efectele ei (bune 

sau rele). Unii cercetători ai domeniului consideră că, pe ansamblu, 

fenomenul migrației interne pe piața europeană a muncii nu are o 
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amplitudine foarte mare, iar când vine vorba despre efecte, nu ar trebui 

să exagerăm dimeniunea și impactul celor negative. De exemplu, dacă 

examinăm dimensiunea demografică a fenomenului, nu se poate spune 

că migrația est-vest ar rezolva problema îmbătrânirii populației 

occidentale (doar migrația masivă din afara Uniunii ar putea modifica mai 

serios trendul), dar nici că ar cauza depopularea țărilor răsăritene în așa 

măsură încât să genereze crize majore pe termen mediu și lung. De 

asemenea, nu se poate proba afirmația că ar exista un ”turism social” – o 

migrație a esticilor, pentru a beneficia de ajutoare de șomaj sau de alocații 

familiale – din cauza căruia să fie puse în dificultate sistemele de 

protecție socială occidentale. Statisticile arată că, în realitate, foarte puțini 

muncitori ”mobili” din Europa sunt șomeri (sub 1%), iar rata lor de 

ocupare (aproximativ 80%) este semnificativ mai ridicată decât a 

nativilor din Apus. Doar în materie de evoluție a PIB-ului poate fi 

observat un efect negativ al migrației în țările mai sărace ale Europei și 

un corelativ efect pozitiv în cele mai bogate 46 . În studiul evocat, se 

formulează concluzia că ”mobilitatea forţei de muncă reprezintă o soluţie 

avantajoasă în condiţiile economice date, în care piaţa muncii nu are 

capacitatea de absorbţie a întregii forţe de muncă existente. Cu toate 

acestea, retenţia şi includerea pe piaţa muncii a capitalului uman care 

migrează ar avea efecte mult mai benefice asupra dezvoltării, asupra 

economiei şi asupra societăţii. Chiar dacă la nivel individual migranţii au 

 
46 Stoiciu Victoria, 2014 – Libera circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană: ce 

pierdem și ce câștigăm. https://www.researchgate.net/publication/273346439 
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beneficiat din punct de vedere economic, la nivel agregat şi macro-

economic pierderile de capital uman şi forţă de muncă influenţează 

negativ dinamica dezvoltării. Mişcările de populaţie nu pot fi stopate, dar 

ele pot fi limitate şi principalul instrument în acest sens este crearea de 

locuri de muncă interne şi un set de politici salariale care să descurajeze 

propensiunea către migraţie”47. 

Piața europeană a forței de muncă nu este caracterizată doar de 

fluxul migraționist care a debutat după căderea comunismului și s-a 

accentuat după 2004 și 2007. O justă judecată asupra acestei piețe trebuie 

să reliefeze câteva elemente pozitive de factură economică, juridică și 

etică. 

Astfel, din punct de vedere strict economic, piața europeană a 

muncii constituie un factor de creștere, grație capacității sale de a 

răspunde rapid la cererile venite dinspre investitori / angajatori, precum 

și grație nivelului înalt de formare profesională a lucrătorilor. Pe de altă 

parte, concurența liberă a stimulat mărirea permanentă a salariilor, ca și 

a pachetelor de venituri extra-salariale, motiv pentru care mâna de lucru 

este mai scumpă în UE decât în țările din afara sa. Două consecințe 

majore au rezultat din această situație Aflate în căutarea forței de muncă 

ieftină, marile companii au migrat către țările din zona est-centrală, 

contribuind la echilibrarea dezvoltării europene. Dar, pe măsură ce forța 

de muncă s-a scumpit și în Est, căutarea muncitorilor ieftini s-a deplasat 

înspre fostul spațiu sovietic, spre Asia și Africa. 

 
47 Ibidem, p. 87. 



 
 

 

Page | 57 

Din punct de vedere juridic, piața europeană a forței de muncă se 

remarcă prin stimularea / încurajarea de către autorități a așezării 

relațiilor dintre angajatori și angajați pe baza contractelor colective de 

muncă, la nivelul ramurilor sau sectoarelor de activitate. Din acest motiv, 

Europa este o zonă economică în care mișcarea sindicală are o uriașă 

importanță pentru păstrarea păcii sociale. Pentru acest deziderat al 

stabilității sociale, cele mai multe dintre statele Uniunii au coduri ale 

muncii favorabile lucrătorilor, care sunt protejați în fața unor posibile 

abuzuri ale angajatorilor în materie de concediere, de negociere colectivă 

și individuală, de respectarea standardelor de sănătate și securitate a 

muncii. Nu în ultimul rând, dreptul muncii aplicabil în UE este foarte 

riguros în privința discriminărilor de orice fel. Astfel, la nivel european, 

egala remunerare pentru munca egală a femeilor și bărbaților este 

stipulată în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene: ”Articolul 

157 (ex-articolul 141 TCE): (1) Fiecare stat membru asigură aplicarea 

principiului egalității de remunerare între lucrătorii de sex masculin și cei 

de sex feminin, pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași 

valoare. (2) În sensul prezentului articol, prin remunerație se înțelege 

salariul sau suma obișnuite de bază sau minime, precum și toate celelalte 

drepturi plătite, direct sau indirect, în numerar sau în natură, de către 

angajator lucrătorului pentru munca prestată de acesta. Egalitatea de 

remunerare, fără discriminare pe motiv de sex, presupune ca: (a) 

remunerația acordată pentru aceeași muncă plătită la normă să fie stabilită 

pe baza aceleiași unități de măsură; (b) remunerația acordată pentru 
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aceeași muncă plătită cu ora să fie aceeași pentru locuri de muncă 

echivalente”.  

Din perspectivă etică, piața europeană a muncii are la bază 

conceptele politice de ”economie socială de piață” și ”stat social” (definit 

în Tratatul de la Lisabona, 2007). În interpretările lor recente, aceste 

concepte trimit la un sistem economic în care libertatea întreprinzătorilor, 

dreptul lor de a face profit și posibilitatea lucrătorilor de a trăi decent din 

munca proprie se echilibrează prin aplicarea unor măsuri fiscale și a unor 

politici redistributiv-asistențiale, la care se adaugă sistemul asigurărilor 

sociale. De aproximativ un secol și jumătate, lumea occidentală a 

construit metodic acest sistem economic, corelat din punct de vedere 

politic (ideologic) cu neoliberalismul bunăstării, cu social-democrația 

sau, după caz, cu creștin-democrația (conservatorismul), în funcție de 

țările care l-au adoptat. Într-o lucrare a lui Sorin Cace (cercetător la 

Institutul de Cercetare a Calității Vieții), cele trei doctrine menționate 

sunt asociate cu trei modele de stat al bunăstării, pe care le-a teoretizat 

prima oară G. Esping-Andersen, autorul cărții The Three Worlds of 

Welfare Capitalism (Cambridge: Polity Press, 1990). Sorin Cace 

sintetizează în felul următor demersul clasificator al lui Esping-

Andersen: ”statele «liberale», care se bazează mai mult pe piață și în 

cadrul cărora predomină beneficiile pe baza testării mijloacelor, iar 

transferurile universale sunt modeste; statele bunăstării «conservator-

corporatiste», în cadrul cărora se pune accent pe organizarea corporatistă 

și etatism, iar redistribuirea prin sistemul beneficiilor sociale este redusă; 
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statul bunăstării «social-democrat», în cadrul căruia principiul 

universalismului și al «de-comodificării» sunt puternic promovate”48. 

Pe lângă fundalul politico-economic al statului bunăstării 

generale, în spațiul european identificăm și un segment de economie 

socială. Întreprinderile sectorului de economie socială nu au ca scop 

fundamental profitul sau eficiența economică, ci integrarea pe piața 

muncii sau sprijinirea unor categorii de persoane vulnerabile, confruntate 

cu marginalizarea, discriminarea și excluziunea socială (persoane cu 

dizabilități, mame singure, femei abuzate, persoane aflate în programe de 

reintegrare socială, pensionari cu venituri mici, tineri șomeri etc.). 

Potrivit unor autori, entitățile din domeniul economiei sociale sunt: ”a)  în 

sens exhaustiv, organizația deținută şi controlată democratic de un grup 

de persoane, reunite în mod voluntar, care au ca scop satisfacerea unor 

nevoi de natură economică şi socială şi care generează impact social 

semnificativ pentru grupurile sociale dezavantajate (prin crearea de locuri 

de muncă, sprijinirea dezvoltării locale etc.); b) în sens restrâns, 

organizația cu o profundă misiune socială, care realizează activități 

economice şi care utilizează resursele obținute, indiferent de sursă, 

pentru a finanța forme de suport social pentru grupurile sociale 

 
48 Cace Sorin, 2004 – Statul bunăstării. Evoluții și tendințe. Editura Expert, București, p. 

12. 
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dezavantajate”49. În România, economia socială este reglementată prin 

Legea nr. 219/201550.  

Principiile economiei sociale sunt: centrarea pe nevoile 

indivizilor care participă la organizațiile / întreprinderile de profil și mai 

puțin pe eficiența economică; solidaritatea și responsabilitatea colectivă; 

personalitate juridică proprie și independența față de autoritățile publice; 

libera asociere a membrilor; controlul și gestiunea democratică a 

organizației de către membrii ei; utilizarea rezultatelor activității 

economice pentru rezolvarea problemelor membrilor organizației sau / și 

a colectivității din care face parte.  

În Uniunea Europeană sunt peste 2,8 milioane de organizații și 

întreprinderi de economie socială, care dau de lucru unui număr de 

aproximativ 13,6 milioane de persoane, generând 8% din PIB-ul UE. 

Aceste date confirmă diversitatea formelor prin care Uniunea Europeană 

încearcă să dezvolte o piață cât mai incluzivă a forței de muncă. 

Piața muncii la nivel național 

 

 
49  Arpinte Daniel, Cace Sorin, Scoican Nicoleta Andreia (coordonatori), 2010 – 

Economia socială în România. Două profiluri regionale. Editura Expert, București, p. 

19.  
50  ” ART. 2 (1) Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate 

independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele 

unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creşterea gradului de 

ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil şi/sau producerea şi furnizarea de 

bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări. (2) Economia socială are la bază 

iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, 

precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi”. 
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După căderea comunismului, piața muncii din România a trecut 

prin multe schimbări dramatice, determinate de un cumul de factori: 

scăderea demografică (în condițiile abrogării legislației comuniste de 

interzicere a avorturilor și ale liberalizării emigrării), reconfigurarea 

structurii ocupaționale (pe fondul unei dezindustrializări rapide și al 

desființării marilor exploatații agricole, ca urmare a schimbării formei de 

proprietate), modificarea legislației privind pensionarea (pensionarea 

anticipată), evoluția sistemului educațional către o structură tot mai 

lipsită de școli profesionale și filiere de formare în domenii tehnice, 

modificarea pieței interne a bunurilor și serviciilor (sub uriașa presiune a 

concurenței externe), criza economică globală din perioada 2008-2012, 

implementarea unor standarde pentru integrarea în NATO și în Uniunea 

Europeană, evoluția culturii muncii etc. 

Din punct de vedere demografic, populația României a scăzut 

permanent, de la 23,2 milioane în 1990, la 21,3 milioane în 2012, 

ajungând la doar 19 milioane în 2022. Motivele acestui fenomen au 

constat în sporul natural negativ (cu o înjumătățire a ratei natalității) și în 

migrația multor români din categoria populației active către țările 

occidentale cu economii dezvoltate și cu o deschidere față de mâna de 

lucru din Est (în intervalul 1990-2018, au părăsit țara în căutarea unui loc 

de muncă mai mult de 2,5 milioane de persoane). 

În treizeci de ani de postcomunism, populația activă / ocupată a 

țării a evoluat în felul următor: de la aproape 10,8 / 10,8 milioane în 1990 

(cu o neverosimilă rată de 100% a ocupării), la sub 10,5 / 9,5 milioane în 

1995 – anul intrării în vigoare a Acordului de Asociere la UE. Trendul 
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descrescător s-a menținut până în anul 2000, când s-au înregistrat 9,6 / 

8,6 milioane51 , cu o rată de ocupare de 64,2%52 . Pe parcursul deceniului 

2000-2010, rata de ocupare scade de la 64,4% în 2001, la 57,6% în 2003 

și 2005, crescând apoi ușor până la 60,2% în 2010. În anul 2014, se va 

ridica la 61%53. În anul 2020, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 15-

64 ani a fost de 65,6%; pentru populația de 20-64 de ani s-a înregistrat o 

rată de ocupare de 70,8%, cu 0,8 puncte procentuale peste ţinta națională 

de 70%, stabilită în contextul Strategiei Europa 2020. Mai menționăm 

faptul că în anul 2020 populaţia activă a României era de 8,973 milioane 

de persoane, din care 8,521 milioane erau cupate, iar 452 de mii erau 

şomeri54. 

Din perspectiva domeniilor majore ale economiei, la începutul 

anilor ʼ90 se putea observa că 27,9% din forța de muncă a României era 

ocupată în agricultură, 45,1% lucra în industrie, iar 27% în sectorul 

serviciilor. După un deceniu, în anul 2000, crescuse la 43,8% populația 

ocupată în agricultură (cea mai mare parte practicând agricultura de 

subzistență), scăzuse la doar 25,6% numărul muncitorilor industriali și 

crescuse la 30,5% categoria celor din sectorul serviciilor; remarcăm 

astfel o inversare a ratei de ocupare între primele două sectoare de 

activitate. În anul 2020, din totalul persoanelor ocupate, 20,5% lucrau în 

 
51 Sursa: informaţiile din Balanţa forţei de muncă (1990–2001), I.N.S. 
52 Sursa: Kay Employment Indicators, Employment in Europe, 2001, E.C., Brussels, 2001. 
53 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Employment_ 

rate,_age_group_15%E2%80%9364,_2004%E2%80%9314_(%25)_YB16.png 
54 https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_2020r.pdf 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Employment_
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sectorul agricol, 29,7% în industrie sau construcţii şi 49,8% în servicii55, 

în felul acesta evoluând către tipul european de distribuție sectorială. 

Spre deosebire de epoca ”socialismului multilateral dezvoltat”, 

care se mândrea cu utilizarea cvasi-deplină a forței de muncă (șomajul 

neexistând în mod oficial, iar neîncadrarea în muncă fiind numită 

parazitism social), în postcomunism a început să iasă la suprafață 

șomajul mascat, reprezentat de cohorte de muncitori care suprapopulau 

întreprinderile, fără ca angajarea lor să aibă vreo eficiență economică. 

Regimul comunist prefera să lucreze în pierdere (planificată), decât să 

accepte șomajul (atribuit exclusiv ”capitalismului muribund”). După 

1989, trecând treptat la economia de piață, întreprinderile românești au 

fost nevoite să concedieze muncitorii în surplus; unele instituții 

economice au dat faliment, ”punând pe liber” tot personalul. Așa a fost 

recunoscut oficial șomajul în România, Legea nr. 1 din 7 ianuarie 1991 

definind fenomenul și reglementând acordarea ajutoarelor de șomaj. 

Schimbarea structurilor productive și dezideologizarea lor au 

condus spre o redefinire a rolului ”clasei muncitoare”, care și-a pierdut 

statutul socio-politic de ”clasă conducătoare”. Pierderea de statut a fost 

însoțită de diminuarea veniturilor, așa încât proletarul de rând nu a mai 

fost plătit mai bine decât inginerul, medicul sau profesorul. Confruntați 

cu salarii mici și cu șomajul, mulți muncitori industriali au preferat să 

plece din sistem (plecarea voluntară venind uneori la pachet cu salarii 

compensatorii – în industria minieră, siderurgică, constructoare de 

 
55 Ibidem. 
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mașini, chimică etc.), pensionându-se anticipat sau migrând spre mediul 

rural, unde s-au transformat în agricultori. 

În domeniul agriculturii, evoluția pieței muncii a fost influențată 

decisiv de dizolvarea structurilor cooperatiste și a unor întreprinderi 

agricole de stat, în condițiile retrocedării pământurilor către proprietarii 

lor de drept56, care le pierduseră prin cooperativizarea forțată din 1949-

1962. Foștii țărani cooperatori (și urmașii lor) au devenit mici proprietari 

de terenuri arabile, păduri și pășuni, trebuind să se adapteze la economia 

de piață aflată încă foarte departe de caracterul ”funcțional”. 

Din masa șomerilor industriali și agricoli, puțini s-au încumetat 

să experimenteze lansarea în sfera comerțului privat, reprezentat inițial 

de buticuri și de tranzacții transfrontaliere (realizate cu portbagajul 

Daciei sau cu sacoșele de rafie înghesuite în autocarele care circulau spre 

Ucraina – nordul Bucovinei –, Polonia, Ungaria, Serbia și Turcia). Cei 

mai curajoși (sau mai lipsiți de spirit antreprenorial) au plecat să lucreze 

în străinătate, în construcții, agricultură și servicii familiale (menaj și 

îngrijirea bătrânilor). Așa a început un proces tot mai vizibil de migrare 

a forței de muncă (în special a celei tinere) către lumea occidentală, dar 

și spre destinații cvasi-orientale precum Grecia, Turcia și Israelul. 

Pe parcursul timpului, România a pierdut un mare număr de 

muncitori calificați și de oameni cu studii superioare (medici, ingineri, 

economiști, IT-iști, arhitecți), piața națională a muncii ajungând la un 

 
56  Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991; Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere. 
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deficit serios în domenii precum construcțiile, ingineria, industria 

ospitalității; pentru cele peste 45 de mii de locuri de muncă vacante 

declarate în 2021, singura soluție de ocupare era recrutarea muncitorilor 

din afara UE. Poate că o astfel de soluție ar fi viabilă, dacă deficitul real 

ar fi cel menționat. Potrivit ministrului Muncii, situația este cu mult mai 

gravă: nu mai puțin de 800.000 - 1 milion de lucrători ne sunt necesari, 

în 2022, ca să acoperim deficitul din HoReCa, IT și producția de 

componente electronice, construcții și agricultură57. De remarcat este nu 

doar dimensiunea deficitului real, ci și faptul că el se manifestă atât din 

punct de vedere cantitativ, cât și calitativ58. 

 
57 https://www.news.ro/social/ministrul-muncii-despre-deficitul-de-forta-de-munca-in-

romania-undeva-la-800-000-1-milion-de-locuri-de-munca-ar-trebui-sa-fie-ocupate-

1922404927002022042020687604 
58 ”Deficitul cantitativ de forță de muncă se referă la situația în care cererea de forță de 

muncă este mai mare decât oferta de forță de muncă. Față de o piață a muncii în echilibru, 

un deficit de forță de muncă poate rezulta fie din creșterea cererii, fie din scăderea ofertei. 

Potrivit teoriei economice standard, un deficit de forță de muncă se presupune că induce 

o majorare a nivelului salarial oferit de angajatori, rezultând o creștere graduală a ofertei 

și o reducere a cererii până la restabilirea echilibrului. Prin urmare, o penurie persistentă 

de forță de muncă este generată fie de un nivel rigid de salarizare, fie de o adaptare foarte 

lentă, respectiv inelastică a cererii și ofertei de muncă. Pe de altă parte, un deficit 

persistent de forță de muncă poate fi cauzat de o succesiune de șocuri ale ofertei și cererii 

(…). Deficitul calitativ de forță de muncă se produce dacă cererea de forță de muncă într-

un anumit sector / ocupație / calificare este mai mare decât oferta de muncă în același 

sector / ocupație / nivel de calificare. Astfel, se manifestă o discrepanță între 

caracteristicile particulare ale ofertei de forță de muncă și, respectiv, ale cererii de forță 

de muncă, având ca rezultat un deficit într-un anumit segment al pieței muncii. Acest tip 

de deficit poate coexista cu o ofertă excesivă de forță de muncă în alte sectoare / ocupații 

/ niveluri de competențe și la nivel agregat, înregistrându-se astfel rate ridicate ale 

șomajului. În cazul unui deficit calitativ, cererea de forță de muncă și oferta de forță de 
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Problemele cu care se confruntă piața muncii din România sunt 

numeroase și destul de alarmante; dar nu putem ignora schimbările 

pozitive care s-au produs în perioada postcomunistă, mai ales după 

asocierea și, ulterior, aderarea țării la Uniunea Europeană. În primul rând, 

întreaga noastră economie (nu doar segmentul reprezentat de piața forței 

de muncă) a dobândit în anul 2004 statutul de ”economie funcțională de 

piață” (depășind stadiul ”capitalismului de cumetrie” – sugestiv 

caracterizat de fostul Președinte Ion Iliescu – și dizlocând din mentalul 

colectiv anticapitalismul cultivat de comunism și resuscitat de 

naționaliștii vremurilor actuale 59 ). Evoluția economică pozitivă din 

 
muncă se situează în echilibru, dar în același timp există o rată înaltă a șomajului, simultan 

cu neocuparea unei părți semnificative a posturilor vacante, cauzată de discrepanțele 

calitative dintre ofertă și cerere (Chivu Luminița, Georgescu George, Bratiloveanu Alina 

și Băncescu Irina, 2020 – Piața muncii din România sub presiune. Repere privind 

deficitul de forță de muncă. Academia Română. Institutul Național de Cercetări 

Economice, București, pp. 11-14). 
59  ”În România, cuvântul «capitalism»  a fost atât de compromis de propaganda 

comunistă, încât chiar și acum, la treizeci de ani de la căderea comunismului, pare 

imposibil de reabilitat. După decenii în șir de anatemizare, acest cuvânt este încă utilizat 

ca o sperietoare de către anticapitaliștii din diverse părți ale eșichierului politic. Astfel, în 

ultimele discursuri electorale, el servește pentru a acuza și discredita Occidentul, care 

«vrea să ne fure resursele», «exploatează poporul român», «ne vinde alimente 

contaminate». Tot așa, în discuțiile televizate cu iz electoral, cuvântul «capitalism» sau 

sinonime mai mult sau mai puțin inspirate  ale acestuia (mercantilism, neoliberalism, 

libertarianism, imperialism, colonialism etc.) sunt folosite pentru a insulta și compromite 

adversarii politici a căror gândire economică se îndepărtează de modelul xenofob-

autarhic ceaușist, care a redevenit, se pare, strategia economică oficială. Echivalarea 

valorilor europene cu «capitalismul sălbatic» sau «de cumetrie», «acumularea primitivă 

de capital», «colonialismul» etc. necesită clarificarea și revalorizarea acestui concept 

destul de simplu, bazat pe libertate și responsabilitate, dar care, la fel ca în comunism, 
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ultimul deceniu a redus decalajul dintre România și celelalte state ale UE. 

Românii au beneficiat, ca indivizi, de libertatea de mișcare pe piața 

europeană a muncii, contribuind inclusiv la bunăstarea familiilor lor 

rămase în țară și la transferul de bune practici în materie de economie, de 

tehnologie sau de spirit civic. Se poate observa foarte ușor și la tot pasul 

că, de mai bine de două decenii, s-au schimbat semnificativ elemente de 

cultură a muncii, în paralel cu schimbarea viziunii despre confortul 

locuirii și utilizarea tehnologiilor actuale în construcții, agricultură, 

comunicații și loisir. Chiar dacă România este încă la coada 

clasamentului european în multe privințe, este demn de remarcat faptul 

că a scăzut substanțial numărul gospodăriilor cu toaleta în fundul curții, 

că a crescut numărul celor ce beneficiază de rețele publice sau private de 

distribuire a apei, de canalizare și gaze naturale, dar și că milioanele de 

lucrători care revin periodic în țara de origine aduc cu ei și transferă în 

mod durabil un know-how occidental.  

Din punct de vedere etic, piața forței de muncă din România a 

înregistrat o serie de progrese, după ce începuturile postcomunismului 

 
este deformat, caricaturizat și folosit pentru a justifica distanțarea României de civilizația 

europeană” (Cerna Silviu, 2019 – Mentalitatea anticapitalistă: o mare problemă a 

României. http://www.contributors.ro/economie/ mentalitatea-anticapitalista-o-mare-

problema-a-romaniei/). 

http://www.contributors.ro/economie/
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creaseră probleme grave de exploatare a muncii copiilor, de sclavie 

modernă60 și de discriminare. 

Problemele enumerate au fost rezolvate (fie și parțial) prin 

acțiunea autorităților legislative și executive. De exemplu: discriminarea 

de gen a fost interzisă prin Constituția României, în art. 41, alin. (4): ”la 

muncă egală, femeile au salariul egal cu bărbații”. Legea nr. 202/2002 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevede explicit 

”eliminarea tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex ” (art. 1, 

alin. 2). De asemenea, Legea nr. 53/2003 republicată, prevede la art. 5 

alin. (2): ”orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, 

discriminare prin asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe 

criteriul de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, 

trăsături genetice, sex, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, 

infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, 

apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie 

defavorizată, este interzisă”. 

 
60 Fostul ministru al Muncii, Dragoș Pâslaru, semnala Autorității Europene a Muncii, în 

octombrie 2021, că: ”Avem în Italia aproape 200.000 de lucrători sezonieri români în 

agricultură, dintr-un total de aproape jumătate de milion, într-un risc sever 

de caporalato – un termen care se referă la recrutarea prin intermediari ilegali, fără 

drepturi, fără asigurare, de oameni care lucrează peste 12 ore pe zi, fără nicio formă de 

protecție socială, practic. Este o practică des întâlnită nu doar în Italia, ci în multe alte țări 

ale UE. Sunt milioane de muncitori care, în fiecare an, sunt supuși abuzurilor. Vorbim 

despre o formă de sclavie modernă” (Alexandra Loy, 2021 – Dragoș Pîslaru, apel către 

Autoritatea Europeană a Muncii: Muncitorii nu trebuie să mai fie supuși practicilor de 

sclavie modernă!. https://www.caleaeuropeana.ro/). 
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CARACTERISTICILE MUNCII ÎN SOCIETATEA 

GLOBALIZATĂ, INFORMAȚIONALĂ 

 

 

Munca este fără îndoială un determinativ major al naturii umane, 

alături de limbajul articulat, de religiozitate, de spiritul ludic și 

sociabilitate. Prin muncă, omenirea a reușit să se insereze în manieră 

culturală în mediul natural, depășind simpla adaptare instinctuală, 

biologică. Totodată, munca a stat la baza diferențierii între bogați și 

săraci, ea fiind inițial (in illo tempore) suportul și argumentul instituirii 

proprietății private. 

Pe parcursul istoriei, munca a cunoscut mai multe etape 

evolutive (dovedite arheologic și temeinic explicitate antropologic), care 

sunt părți ale unui proces de ”diviziune”: de la diviziunea naturală 

(bazată pe gen și vârstă), la diferitele forme de diviziune socială 

(separarea muncii păstorilor de cea a agricultorilor sedentari, apoi a 

agricultorilor de meșteșugari și a producătorilor de comercianți). Un 

moment spectaculos în evoluția fenomenului muncii l-a constituit 

”revoluția industrială” din epoca modernă, care a făcut ca o mare parte a 

muncii fizice să fie transferată către mașinile și utilajele propulsate de 

motoare cu aburi, cu ardere internă sau electrice. Era industrială a 

generat, la rândul ei, condițiile revoluției informatice, declanșate după cel 

de-al Doilea Război Mondial (războiul însuși impulsionând crearea 

computerelor și progresul telecomunicațiilor). Astfel, de peste jumătate 

de secol, tehnologia informatică și de comunicații a schimbat radical 
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modul în care se realizează producția și în care se prestează serviciile; 

economia industrială și cea terțiară au început să resimtă tot mai mult 

concurența (și binefacerile) economiei cuaternare, bazate pe cunoaștere. 

În cadrul noii economii bazate pe cunoaștere, pe tehnologie 

informatică și de comunicații, în creuzetul complexului proces al 

globalizării, au apărut schimbări uriașe în producția, distribuția și 

consumul de bunuri și servicii, deopotrivă în privința conținutului lor 

concret, material, cât și a valorii lor simbolice. În acest context, 

proprietatea asupra capitalului tangibil (mijloace fizice de producție și 

bani) a devenit mai puțin importantă decât capitalul intelectual (expertiza 

tehnică și organizatorică); o nouă elită socială s-a afirmat astfel cu tărie, 

propulsând pe prima scenă managerii, informaticienii și savanții – 

adevărații deținători ai puterii economice, care prin deciziile lor dau 

acționarilor dividende consistente (alungându-le tentația de a se amesteca 

în administrarea afacerilor), publicului larg îi oferă abundență de mărfuri 

și servicii la prețuri rezonabile, iar lor înșiși –  recompense financiare 

copioase6162. 

 
61 Încă de la finele anilor ʼ60 ai secolului trecut, economistul american John K. Galbraith 

definea conceptul de tehnostructură, ca aparat colegial de decizie ce include tehnocrați – 

specialiști în management economic, tehnicieni și specialiști în informații – care, 

împreună cu o parte a proprietarilor de capitaluri, gestionează economia și exercită 

adevărata putere în societate (The New Industrial State, Houghton Mifflin Company, 

Boston, 1967).  
62 Drd. Costel-Neculai Dunava  
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Era postindustrială, definită și ca societate a cunoașterii, a 

reașezat mecanismele de formare și de selecție profesională, ierarhiile și 

raporturile de putere; a stimulat migrația creierelor (brain drain) și 

orientarea către profesii considerate ”de top” din perspectiva salarizării. 

Multe meserii tradiționale au dispărut, de parcă n-ar fi existat niciodată; 

altele noi s-au afirmat fulgurant, atrăgând spre ele în special generația 

tânără. La nivel global, a crescut vârsta medie de acces pe piața muncii, 

prelungindu-se totodată în mod semnificativ și durata școlarizării (cu 

scop de profesionalizare). Cerințe minimale noi (devenite deja... vechi!) 

precum permisul auto, cunoașterea unei limbi străine (cel puțin) și 

competențele digitale au ajuns de neevitat în CV-ul oricărei persoane care 

vrea să acceadă la un post, oricât de modest. 

În acest context al postmodernității, s-au petrecut modificări 

uriașe și în planul raporturilor juridice de muncă. În Europa Occidentală 

(cu precădere), grație afirmării puternice a sindicalismului, dar și grație 

programelor sociale ale guvernărilor democratice de centru-stânga, au 

devenit posibile câteva schimbări pozitive pentru marea masă a 

angajaților: impunerea unei legislații a muncii tot mai favorabile 

salariaților, restrângerea vizibilă a pârghiilor exploatării și consolidarea 

mecanismelor de dialog social. Munca fără contract a devenit tot mai rară 

și mai dur sancționată de autoritățile statului, reprezentând un fenomen 

anomic repudiat de majoritatea actorilor economici. S-au generalizat 

contractele colective de ramură, stabilindu-se reguli care astăzi fac parte 

dintr-o ”normalitate socială” de la sine înțeleasă: fixarea numărului 

maxim al orelor de muncă ce corespund unei norme, concediul de odihnă 
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plătit, concediul medical și asigurările sociale, compensațiile pentru 

concedierile colective, formarea și reconversia profesională, serviciile 

medicale și alte facilități (de transport și telecomunicații, de exemplu) 

incluse în contractul de muncă. 

Trebuie spus, totuși, că tabloul pozitiv al muncii și al bunăstării 

din lumea dezvoltată occidentală nu este și nu a fost același peste tot. 

Numeroasele câștiguri socio-economice amintite mai sus sunt proprii 

doar economiilor cu un grad destul de ridicat de reglementare (chiar dacă, 

pe fond, sunt bazate pe proprietate privată), economii pe care specialiștii 

le încadrează în așa-numitul ”model renan” 63 . La rigoare, acesta ar 

cuprinde spațiul germanic și scandinav, dar principiile lui se regăsesc și 

în celelalte țări ale Uniunii Europene, precum și în Japonia: a) 

impozitarea veniturilor, dar și a capitalului; b) o mare parte dintre 

bunurile și serviciile acestor economii se produc și se consumă ocolind 

 
63 La scurtă vreme după căderea comunismului în Europa Est-centrală, Michel Albert 

publica o carte incitantă, în care avertiza că disoluția sistemului de tip sovietic 

(neîncheiată pe deplin) nu însemna rămânerea pe scenă a capitalismului victorios, pur și 

simplu. Aparent, din sistemul bipolar se retrăsese în crevasele Istoriei tipul comunist de 

economie și de societate, lăsând în joc un singur actor: capitalismul. Doar că lumea 

capitalistă nu era deloc așa de unitară precum ne obligase să credem paradigma ideologică 

bipolară. Două tipuri de capitalism urmau să-și afirme specificitatea și să încerce să-și 

impună propriile lor valori, principii, reguli și obiective: capitalismul Europei Apusene 

(și parțial al Japoniei), numit de Michel Albert ”capitalism renan”, în competiție cu cel 

”neo-american”. Primul valorizează reușita colectivă, grija pentru dezvoltare durabilă și 

consens social; al doilea rămâne mai atașat liberalismului clasic, marșând pe reușita 

individuală, pe profitul financiar rapid și pe mediatizarea lor, pentru a proiecta ”visul 

american” (Capitalisme contre capitalisme, Éditions du Seuil, Paris, 1991; trad. rom.: 

Capitalism contra capitalism, Humanitas, București, 1994). 
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parțial legea pieței libere, în concordanță cu formule redistributive 

specifice politicilor de coeziune; c) statul subvenționează masiv sectoare 

precum educația și sănătatea, dar și transporturile, producția și distribuția 

de energie, marile proiecte de infrastructură, fixând în toate aceste 

domenii criterii de dezvoltare durabilă; d) reglarea / stabilitatea macro-

economică este lăsată în seama băcilor centrale și a guvernelor, în 

cooperare cu marile corporații, care nu depind în mod periculos de jocul 

burselor (ca în SUA, spre exemplu); e) formarea profesională este privită 

ca o responsabilitate comună a lucrătorilor, a întreprinderii și a statului.  

Celălalt model de capitalism, numit ”neo-american”, exprimă 

viziunea liberală și individualistă asupra unei economii cât mai puțin 

reglementate, chiar dacă de-a lungul vremii, în epocile de criză, chiar și 

guvernele americane au fost nevoite să apeleze la politici intervenționiste 

(”New Deal”-ul Președintelui F. D. Roosewelt din anii ʼ30 și inițiativa 

Președintelui Lyndon B. Johnson din anii ʼ60, intitulată ”Războiul 

împotriva sărăciei”).  

Specificul capitalismului de peste ocean este acela că finanțarea 

companiilor se face aproape exclusiv prin piața de capital, motiv pentru 

care ele trebuie să aibă mereu expusă la vedere, transparent, situația 

indicatorilor economici; numai cunoașterea performanțelor prezente și a 

celor previzionate pe termen scurt îi va face pe prezumtivii investitori să 

cumpere acțiuni ale unei firme și astfel să o capitalizeze. De aici, rezultă 

o preocupare obsesivă a oricărei companii de a produce profit sau de ”a 

crea valoare pentru acționari” (shareholder value). Având ca obiectiv 

central profitul, managerii companiilor nu vor fi preocupați aproape 
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deloc de chestiunile privitoare la protecția socială a angajaților. De altfel, 

întreaga societate americană funcționează pe principii individualiste, 

solidaritatea fiind practicată numai de organizații ale societății civile și 

ale congregațiilor religioase; americanii sunt obișnuiți să plătească pentru 

orice serviciu primit (inclusiv pentru sănătate și educație), fiindu-le 

oarecum străin conceptul de ”gratuitate” (execeptând, desigur, zona 

comerțului cu amănuntul, unde strategiile de marketing au creat o 

adevărată ”cultură” a produsului gratuit sau la preț redus, oferit pentru o 

anume cantitate de produse achiziționate la prețul de bază). 

Care sunt consecințele unei asemenea formule de capitalism? 

Așa cum observa Michel Albert în urmă cu trei decenii, după cum 

constată și studii ulterioare în domeniu, ”în SUA, uniunile care 

regrupează capitalul sau munca sunt mai mult organizaţii de lobby, 

pentru protejarea intereselor diverselor ramuri ale economiei decât actori 

responsabili ai vieţii sociale în general. Sindicatele şi uniunile patronale 

sunt în general slabe în raport cu cele din economiile de piaţă dirijate şi 

nu dispun practic de federaţii influente (…). În SUA, nu există un sistem 

de protecţie legală împotriva concedierii. Din acest motiv, relaţiile de 

muncă sunt caracterizate prin ocupare de scurtă durată şi negocieri 

salariale la nivel de companie 64 . Ţinând cont de faptul că forţa 

 
64 Imaginea americanului care își pune în portbagaj două valize și pleacă spre un alt oraș 

(sau stat), pentru un nou loc de muncă, este de multă vreme întipărită în brandul de țară. 

Nu numai companiile își fac proiecte de recrutare a forței de muncă pe termen scurt și 

mediu, ci și indivizii au o cultură a schimbării în această materie. În America ultimei 

jumătăți de secol, pare că ești leneș sau incapabil dacă nu îți schimbi locul de muncă la 
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sindicatelor din SUA a scăzut tot mai mult în ultimele decenii, contractele 

colective din economiile de piaţă dirijate rămân o necunoscută în această 

ţară”65. 

Dacă cele două modele de capitalism generează tipuri diferite de 

raporturi juridice în zona contractelor de muncă, trebuie acceptat, însă, 

că ele au condiții cvasi-identice în registrul condițiilor tehnice în care se 

derulează activitățile salariaților, atât în sectorul public, cât și în cel 

privat. În ton cu exigențele dezvoltării durabile formulate în Obiectivele 

de Dezvoltare ale Mileniului, precum și cu mai recenta Agendă 

2030 pentru dezvoltare durabilă, cele mai multe dintre națiunile lumii s-

au angajat într-o cursă a creșterii economice sustenabile, bazate pe 

progresele științei și tehnologiei și pe regândirea locului individului în 

spațiul economic (prin reducerea gradului de alienare în procesul muncii, 

prin stimularea participării la decizia economică, prin eliminarea 

discriminărilor de gen sau rasiale, ca și a celor legate de dizabilități fizice 

etc.). Chiar dacă, începând din 2020, peste economia mondială s-au 

rostogolit crize neașteptate – precum pandemia de Covid-19 și, mai 

recent, invazia rusească din Ucraina, cu toate consecințele ei legate de 

creșterea prețului energiei și alimentelor –, actori economici precum 

Uniunea Europeană nu au renunțat la țintele curajoase de neutralitate 

 
cel mult un deceniu. Doar micile afaceri de familie mai sunt încă ”prizonierele” unor 

modele de continuitate, câtă vreme nu apar circumstanțe serioase ale unui impuls spre 

schimbare. 
65 Simon Vaut et all., Economie și democrație socială, Friedrich-Eber-Stiftung, Bonn, 

2009; trad. rom.: PLH International, Cluj-Napoca, 2012, pp. 95-96. 
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climatică sau de folosire cât mai deplină a forței de muncă. Economia 

actuală este, așadar, cu mult mai sensibilă, decât în urmă cu două-trei 

decenii, la protecția mediului și la securitatea muncii, la promovarea 

activităților din aria responsabilității sociale a întreprinderilor sau la 

punerea de acord a ”logicii profitului” cu ”logica solidarității sociale”.  

Dar din această politică pozitivă, pot deriva unele consecințe 

negative în materie de creștere economică (implicit de generare a unor 

noi locuri de muncă), prin măsurile auto-limitative impuse de statele UE 

în privința folosirii tehnologiilor și energiilor poluante. Este suficient să 

evocăm, în această materie, situația unei categorii de muncitori care 

altădată reprezenta vârful de lance al sindicalismului, în țări precum 

Polonia sau România: minerii. Pe măsură ce au fost închise marile 

centrale termo-electrice bazate pe cărbune, a început o descreștere rapidă 

a numărului celor ocupați în industria extractivă. În pofida politicilor de 

reconversie, cei mai mulți dintre mineri au ajuns să se pensioneze 

anticipat66 și să nu mai revină pe piața forței de muncă, deși vârsta le-ar 

fi permis să lucreze cel puțin un deceniu. Retrași în satele lor de origine 

(unde redescoperă cu greu munca agricolă) sau jucând table în parcurile 

sărăcăcioase din orășelele cu profil mono-industrial din Valea Jiului, 

foștii mineri nu mai amenință Guvernul cu greve și marșuri asupra 

 
66 De la sfârșitul anilor ʼ90, au fost emise mai multe acte normative prin care minerii au 

putut să se pensioneze anticipat. Cea mai recentă prevedere de acest tip se regăsește în 

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările din luna martie 2022. 

http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8066
http://www.dreptonline.ro/monitorul_oficial/monitor_oficial.php?id_monitor=8066
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Capitalei; dispersați și fără orizont, își alimentează nostalgiile în barurile 

ieftine, vorbind cu mândrie despre liderii lor de odinioară. 

Viitorul mineritului și al sindicalismului din acest domeniu de 

activitate nu va semăna în niciun caz cu trecutul, căci potrivit Strategiei 

miniere a României (2017-2035) ar trebui să aibă loc ”reconsiderarea 

poziţiei şi a modului de implicare a statului şi a comunităţilor în domeniul 

minier, prin renunţarea treptată la atribuţiile de operator economic şi de 

administrator, în favoarea accentuării rolului de reglementare şi 

promovare a unor politici de dezvoltare şi stimulare a unui sistem viabil, 

în care entităţile private să deţină preponderent dreptul de exploatare, 

operare şi administrare a resurselor minerale şi să asigure finanţarea şi 

managementul activităţilor miniere”. Schimbarea radicală a rolului 

statului în minerit înseamnă reconfigurarea raporturilor de muncă, în care 

apare patronatul privat, obligat de împrejurări să aplice regulile 

economiei de piață (fiind astfel eliminate subvențiile) și pe cele ale 

dezvoltării durabile. Organizațiile sindicale care vor dialoga cu 

patronatul nu vor mai putea folosi metodele din trecut – presiuni politice, 

pretenția de a negocia cu premierul sau cu Președintele României etc. –, 

trebuind să intre în logica dialogului social legal. 

Povestea declinului mineritului este emblematică pentru modelul 

de dezvoltare actual, din țările care pun în operă cea mai amplă schimbare 

economică din istorie: tranziția la economia circulară 67  și la 

 
67  Spre deosebire de economia liniară, economia circulară se bazează pe sistemul 

industrial de recuperare care conduce la eliminarea deşeurilor şi obținerea de materiale 

secundare, cu costuri energetice scăzute, care devin materii prime pentru alte industrii. În 
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neutralitatea climatică68. În perspectiva realizării celor două obiective, 

în două etape, la orizontul anilor 2030 și 2050, este de așteptat să se 

schimbe profund structura organizațională și mecanismele dialogului 

social, putând anticipa scăderea numărului și importanței contractelor 

colective la nivel de sectoare de activitate, în profitul celor de la nivelul 

unităților. O astfel de perspectivă ar putea părea ilogică, în măsura în care 

va continua fără doar și poate globalizarea economiei, după cum se vor 

globaliza și strategiile dezvoltării durabile. Totuși, nu trebuie ignorat 

faptul că aplicarea politicilor de mediu începe la nivelul postului de lucru, 

al întreprinderii și al colectivității locale. 

 
acest domeniu, inovațiile de bază sunt realizate de mari corporații care au modele pilot 

bazate pe leasing, pe performanța produsului, pe re-prelucrare şi extinderea ciclului de 

viață al  produsului. Aceste mari companii au puterea de a efectua schimbările rapid, dată 

fiind răspândirea lor geografică globală (prin filiale) şi eforturile lor accelerate în 

stabilirea platformelor de colaborare cu mediul de afaceri şi cu mediul academic. În anul 

2015, Comisia Europeană a adoptat Pachetul Economiei Circulare (Circular Economy 

Pakage), care cuprinde Comunicarea privind Planul de acțiune, Lista inițiativelor ce 

însoțesc planul şi 4 propuneri legislative referitoare la deşeuri. 
68  ”Pactul verde european este un pachet de inițiative în materie de politici, care 

urmărește să plaseze UE pe calea către o tranziție verde, cu obiectivul final de a atinge 

neutralitatea climatică până în 2050. Acesta sprijină transformarea UE într-o societate 

echitabilă și prosperă, cu o economie modernă și competitivă. Pactul evidențiază 

necesitatea unei abordări holistice și transsectoriale, în care toate domeniile de politică 

relevante să contribuie la obiectivul final în domeniul climei. Pachetul conține inițiative 

care acoperă domeniul climei, al mediului, al energiei, al transporturilor, sectorul 

industrial, agricultura și finanțarea durabilă, toate acestea fiind puternic interconectate. 

Pactul verde european a fost lansat de Comisie în decembrie 2019, iar Consiliul European 

a luat act de acesta în cadrul reuniunii sale din decembrie”  

(https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/green-deal/). 
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Printre numeroasele mutații pe care le putem observa în sfera 

muncii, se regăsește și aceea care a rezultat din dezvoltarea informaticii 

și a rețelei globale Internet. Noile tehnologii de comunicații și de operare 

rapidă a unui volum imens de date au schimbat condițiile tradiționale ale 

muncii, făcând posibil ca tot mai mulți oameni să lucreze de acasă, 

vânzând produsul muncii lor la mii de kilometri distanță, fără a fi nevoiți 

să se deplaseze la sediul angajatorului sau al cumpărătorului. De peste 

douăzeci de ani, știm că la nivel global există numeroase companii IT 

nord-americane mai ales (ca cele din Silicon Valley), care se bazează pe 

munca unor angajați și colaboratori din întreaga lume (din India și China, 

până în România și Polonia), cărora nu le-au cerut să-și mute domiciliul 

în SUA, ci doar să aibă o bună conexiune Internet. Sarcinile pe care 

aceștia le îndeplinesc nu necesită prezența fizică într-o clădire anume 

dintr-un oraș anume! 

După modelul informaticii, multe alte domenii economice 

(proiectare și design industrial și vestimentar, asigurări, consultanță, 

formare profesională, cercetare științifică, mass-media și divertisment 

etc.) au început să-și delocalizeze activitatea, folosind munca la domiciliu 

și telemunca. Tendința aceasta s-a accentuat în contextul pandemiei de 

Covid-19, care i-a obligat pe oameni să rămână luni la rând în izolare. În 

această situație, au explodat pur și simplu activitățile bazate pe 

telemuncă. Media europeană a urcat la 37%, cu diferențe semnificative 

însă de la o țară la alta: Finlanda (60%), Belgia, Luxemburgul, Țările de 

Jos și Danemarca (cu 50%) au ținut capul de afiș al telemuncii, în timp 

ce România a reușit, ca de obicei, să ocupe ultimul loc în clasament (cu 
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mai puțin de 20 de procente69), în pofida condițiilor tehnologice pe care 

le deține în materie de Internet. 

Impactul tehnologiei informatice asupra modalităților de 

realizare a procesului muncii de corelează strâns cu un alt fenomen al 

timpurilor noastre: diviziunea internațională a muncii. Economiștii o 

definesc în multe feluri, dar pentru a-i înțelege esența este suficient să 

luăm în analiză un produs banal pe care miliarde de oameni îl folosesc: 

un simplu tricou are la bază bumbacul produs în Brazilia, India sau Egipt, 

procesat în țările mediteraneene până la transformarea lui în fire și pânză, 

pentru a fi ulterior croit și cusut în țările cu mână de lucru ieftină din 

industria textilă (China și Vietnam, Turcia, Republica Moldova etc.), 

etichetat și contorizat informatic (în cazul produselor de marcă) cu 

ajutorul unor micro-cipuri japoneze sau taiwaneze, cumpărate de 

companii germane sau americane etc. Iar pentru ca lucrurile să fie și mai 

complicate, despre tricourile cu sigle de rezonanță globală se zice că 

sunt... fabricate pe vapor! În prezența unui astfel de produs, paradigma 

interpretativă a economiei clasice riscă să intre în colaps: cine sunt 

antreprenorii, cine sunt lucrătorii, cine sunt comercianții? Cum pot ei să 

dezvolte relații de muncă (în cadrul mai amplu al relațiilor economice) 

 
69 Relevant este și faptul că, înainte de intrarea în perioada pendemiei, în anul 2019 doar 

45 de mii de români lucrau în regim de telemuncă, respectiv numai 0,8% din populația 

angajată, în timp ce media europeană se situa în jurul a 5,4% dintre angajați (România, 

țara cu cei mai puțini angajați care lucrează de acasă, în: ”Forbes România”, 24.08.2020, 

https://www.forbes.ro/romania-tara-cu-cei-mai-putini-angajati-care-lucreaza-de-acasa-

179970. 

https://www.forbes.ro/romania-tara-cu-cei-mai-putini-angajati-care-lucreaza-de-acasa-179970
https://www.forbes.ro/romania-tara-cu-cei-mai-putini-angajati-care-lucreaza-de-acasa-179970
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din care să câștige toată lumea, într-un mod echitabil și durabil? Cum pot 

ei să împartă corect povara poluării și a bolilor profesionale, care lovește 

de regulă în muncitorii de la baza sistemului productiv și respectiv din 

țările cele mai sărace? 

În situații de genul celor arătate mai sus, economia globalizată 

creează un clivaj de nedepășit între statele bogate și cele sărace. În 

economiile dezvoltate, există resurse și competențe pentru ca relațiile de 

muncă să fie gestionate de contracte colective care prevăd beneficii 

reciproce ale antreprenorilor și lucrătorilor, cu includerea unor clauze ce 

interesează colectivitatea locală sau națională, din perspectiva dezvoltării 

durabile. În economiile sărace, care vând preponderent resurse naturale, 

forța de muncă este expusă tuturor riscurilor (poluării, accidentelor 

profesionale, concedierilor colective, reducerilor arbitrare de salarii, 

discriminărilor de gen sau rasiale etc.), chiar dacă uneori se manifestă 

vagi tendințe de organizare sindicală. În principiu, oamenii foarte săraci 

din lumea foarte săracă sunt mereu ”pe cont propriu”: între mizeria 

fabricilor sau minelor în care lucrează și luxul produselor rezultate se 

menține o prăpastie de netrecut.  
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ECHILIBRE ȘI DEZECHILIBRE PE PIAȚA MUNCII 
 

 

  Șomajul și îmbătrânirea forței de muncă 

 

 Piața muncii este mereu în căutarea echilibrului dintre cerere și 

ofertă, scopul politicilor în domeniul muncii fiind acela de utilizare 

deplină a resurselor de pe această piață. Cu toate eforturile pe care le fac 

guvernele, prin politicile lor publice, ca și agenții economici, instituțiile 

de formare profesională etc., echilibrul pieței muncii este mereu în 

pericol, principala disfuncție fiind reprezentată de o rată mare de șomaj. 

Din perspectivă legală, este considerată şomer ”persoana care 

îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este în căutarea unui loc 

de muncă de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea 

condițiilor de pensionare; b) starea de sănătate și capacitățile fizice și 

psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de muncă, 

nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit 

legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință al 

asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în 

vigoare”7071. De ce apare și persistă șomajul, în toate economiile lumii? 

 
70 Art. 5, punctul (IV) din Legea nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor 

pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 

103 din 6 februarie 2002. 
71 Drd. Petronela Gîrdea   
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 Chiar dacă piața muncii ar fi una tipică, funcționând după 

principiile generice ale cererii și ofertei, șomajul ar exista cu certitudine, 

poate chiar în proporții mai însemnate decât în situația multiplelor 

reglementări socio-politice care calibrează piața modernă a muncii. 

Istoria economiei ilustrează în multe momente ale sale faptul că șomajul 

nu este rezultatul unei diferențe matematice dintre numărul persoanelor 

apte de muncă ce doresc să lucreze și numărul total al locurilor de muncă 

existente într-o economie dată. Indicatorii care trebuie luați în calcul sunt 

semnificativ mai mulți, motiv pentru care, pe de o parte, delimităm mai 

multe forme de șomaj, iar pe de altă parte, mai multe motive ale 

dezechilibrului în utilizarea optimă a forței de muncă. 

 Doctrina economică distinge între două tipuri majore de șomaj: 

voluntar și involuntar72. Șomajul voluntar se referă la persoanele apte de 

muncă, pregătite pentru o profesie anume, dar care refuză să se angajeze 

 
72 În literatura economică clasică, şomajul avea natură voluntară. Pentru economiştii 

clasici, şomerii erau acele persoane ce refuzau să se angajeze în condiţiile pieţei muncii, 

adică la nivelul salarial stabilit prin acţiunea legilor cererii şi ofertei. Din această 

perspectivă, nici pentru teoria economică şi nici pentru politicile economice, şomajul nu 

reprezenta un fenomen de prim rang. Schimbarea se produce în anii ’30 ai secolului trecut, 

odată cu Marea Depresiune economică. În aceste condiţii de stagnare şi scădere 

economică generalizată, şomajul încetează să mai fie analizat în forma sa voluntară, ca în 

economia clasică, iar economiştii interbelici, în frunte cu Keynes, abordează şomajul în 

forma sa involuntară. În noile condiţii, şomerii nu mai erau consideraţi doar persoane care 

refuzau să se angajeze, ci persoane care, deşi doresc să lucreze şi sunt în căutarea unui 

loc de muncă, nu găsesc oportunităţi de angajare” (Marinescu Cosmin, 2016 – Curs de 

macroeconomie. https://cosmin-marinescu.ro/wp-content/uploads/2017/05/ Curs-

Somajul.pdf, p. 1). 

https://cosmin-marinescu.ro/wp-content/uploads/2017/05/%20Curs-Somajul.pdf
https://cosmin-marinescu.ro/wp-content/uploads/2017/05/%20Curs-Somajul.pdf
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într-o slujbă plătită, din varii motive: fie posedă resurse moștenite 

suficiente pentru un trai îndestulător pe termen lung (și foarte lung), fie 

nu acceptă să se angajeze în condițiile de salarizare ofertate la un moment 

dat de către agenții economici. În studiile tradiționale de sociologie a 

muncii, șomajul voluntar este taxat adesea ca o formă de ”devianță” sau 

”neintegrare”, cu trei ipostaze: lipsa interesului în muncă; lipsa inițiativei 

în muncă; lipsa sau nivelul scăzut al responsabilității în muncă. Acestea 

sunt corelate cu factori care țin de educația și formarea profesională a 

individului, dar și de caracteristicile organizațiilor care încearcă să-i 

integreze pe piața muncii. Astfel, unele structuri sunt mai lejere, 

hiponivelare, permițându-le lucrătorilor un grad mare de libertate, 

inițiativă și rsponsabilitate; altele sunt hipernivelare, mizând pe execuția 

strictă a sarcinilor și responsabilită-ților (de aici, putând să rezulte fronda 

angajatului, lipsa lui de atașament față de organizație, stresul profesional 

și, finalmente, părăsirea locului de muncă). 

 Șomajul involuntar este adevărata problemă economică și 

socială, căci el nu e generat de refuzul de a munci, ci de incapacitatea 

pieței muncii de a absorbi forța de muncă disponibilă. O astfel de situație 

de desincronizare între cerere și ofertă poate avea mai multe motive: a) 

creșterea economică a unei țări este mai mică decât creșterea ei 

demografică și de formare profesională; b) progresul tehnologc scoate 

din joc anumite contingente de lucrători, care nu au capacitatea de a se 

reintegra rapid pe posturi corespunzătoare nivelului lor de competențe; 

c) defazarea între piața muncii și sectorul educațional (caracterizat adesea 

de inerție curriculară și exagerarea dimensiunii teoretice a formării); d) 
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limitarea prin lege a numărului de angajatori (prin limitarea obținerii 

acestui statut de către persoanele fizice); e) stabilirea unui salariu minim 

pe economie care-i descurajează pe angajatori și totodată îi împiedică să 

se angajeze pe cei care ar lucra pentru un salariu mai mic; f) povara 

asigurărilor sociale (de exemplu, plata asigurărilor sociale la nivelul unei 

norme full time pentru un angajat part time). Trebuie precizat că orice tip 

de politică socială în domeniul șomajului vizează în mod exclusiv 

șomajul involuntar. 

 Cea mai cunoscută teorie contemporană privitoare la șomajul 

involuntar îi aparține Lordului John Maynard Keynes, autor al lucrării 

Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor 

(1936) 73 . Cartea sa, rezultat al reflecțiilor pricinuite de marea criză 

economică din perioada 1929-1933, a răsturnat viziunea liberală clasică 

asupra rolului statului în economie. Astfel, în timp ce liberalismul 

tradițional aloca statului rolul de ”paznic de noapte”, adică de agent al 

ordinii care dă legi pentru asigurarea egalității juridice a tuturor 

indivizilor, dar care nu are voie să se implice în viața privată a acestora 

și nici în acțiunile lor economice (lăsate exclusiv pe seama mecanismelor 

concurențiale ale pieței libere), Keynes venea cu o perspectivă opusă. În 

concepția sa, atunci când într-o economie apar tendințe de economisire 

mai mari decât de investiții, se profilează o perioadă de scădere a creșterii 

și chiar de recesiune. Cu cât scade creșterea, cu atât este afectată 

 
73  Keynes John Maynard, 1936 – The General Theory of Employment, Interest and 

Money, Palgrave Macmillan, 1936 (trad. rom.: Teoria generală a ocupării forţei de 

muncă, a dobânzii şi a banilor, Editura Publica, București, 2009). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Palgrave_Macmillan
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utilizarea deplină a forței de muncă, iar masele de șomeri intră în rândul 

acelei categorii de populație care se vede obligată să scadă consumul, 

așadar să scadă cererea de produse. De aici, începe o spirală aparent fără 

ieșire: mai puțină cerere de produse, reducerea activității economice, 

creșterea șomajului, scăderea generală a puterii de cumpărare, reducerea 

și mai accentuată a cererii de produse și concedieri mai multe etc. Totuși, 

Keynes a întrezărit o soluție pentru această catastrofă: intervenția statului 

în economie, prin mecanisme financiar-monetare, respectiv prin scăderea 

taxelor și impozitelor (în special a celor ce privesc munca), prin infuzia 

de capital ieftin (cu scăderea ratei dobânzii) pentru reluarea activității 

întreprinderilor, care vor reangaja șomerii; reveniți în activitate și având 

venituri garantate, foștii șomeri vor relansa cererea de produse, având ca 

efect inversarea spiralei despre care vorbeam mai sus. 

 Teoria pe care am prezentat-o succint confirmă faptul că piața 

forței de muncă scapă paradigmei laissez-faire-ului, fiind supusă 

intervenției monetariste guvernamentale, la care se adaugă și alte 

categorii de reglementări și convenții, în special cu caracter de protecție 

socială a lucrătorilor. Dar șomajul involuntar a rămas o constantă a pieței 

forței de muncă, după Marea Criză și nu a fost stopat nici după al Doilea 

Război Mondial, evoluând în trepte, de la o medie de 1,5% în anii 1945-

1950, la 4,5% în 1974, apoi la 8,5% în 1982, pentru ca la finele primului 

deceniu al actualului mileniu să atingă 9,5% (în contextul crizei 

economice globale). Ca fenomen endemic, șomajul (declarat) afectează 

aproximativ 5,5% din populația activă a României la nivelul anului 2022, 

prezentând cote similare (sau chiar mai mari) și în alte state membre ale 
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Uniunii Europene 74 . Specialiștii estimează, totuși, că cifrele pot fi 

imprecise, că nu ar indica situația reală a utilizării forței de muncă, mai 

ales în țările Europei Meridionale și Est-centrale, unde fenomenul muncii 

nedeclarate este încă notabil.  

 Un factor de relativizare a ratei reale a șomajului îl constituie și 

deghizarea acestuia sub forma întreruperilor prelungite de activitate 

pentru reintegrarea indivizilor în procesul formativ (cu scop de 

reconversie), a pensionărilor anticipate sau a unor false invalidități. În 

funcție de cultura fiecărei națiuni, identificăm și formule de aparentă 

inactivitate, care în fapt acoperă modele de partajare a responsabi-lităților 

de economie familială. De exemplu, în Marea Britanie, tradiția modelului 

familial cu un singur întreținător a ”obligat” multă vreme femeile să 

renunțe la muncă, după căsătorie. Pe de altă parte, în țări ca Suedia sau 

Franța, unde operează modelul familial cu doi producători de venituri, se 

poate observa tendința trecerii în part-time a unuia dintre părinți, ca să se 

poată ocupa de copii, și destul de rar retragerea unuia dintre ei exclusiv 

pe aliniamentul casnic al economiei familiale. O asemenea formulă este 

susținută de serviciile și facilitățile privitoare la școlarizare, precum și de 

alocațiile speciale pentru familiile cu copii. 

 Concluzia provizorie ce rezultă din analiza fenomenului 

șomajului în actuala piață a muncii este aceea că factorii tehnologici 

 
74 La finele primului trimestru din 2022, în Uniunea Europeană se consemnau cele mai 

mici rate ale şomajului în Cehia (2,4%), Polonia (3%), Germania şi Malta (ambele cu 

3,1%); cele mai mari rate ale şomajului au fost înregistrate în Spania (12,6%) şi Grecia 

(11,9%).  



 
 

 

Page | 88 

acționează tot mai mult ca un filtru în accederea la un loc de muncă 

(pentru cei care vor să lucreze), în timp ce o serie de politici sociale 

destinate familiilor și categoriilor defavorizate provoacă, în unele cazuri, 

tendința oamenilor de a pune angajarea cu timp complet sau cu timp 

parțial de muncă pe plan secund în strategia obținerii de venituri, 

generând astfel un șomaj voluntar. 

 Consecința unei rate relativ ridicate a șomajului (pe lângă costul 

efectiv al plății ajutoarelor de șomaj) este aceea că procesele de selecție 

la (re)intrarea pe piața muncii devin tot mai dure, cu criterii suplimentare 

de competențe, fapt care defavorizează categoriile mai în vârstă, cu 

adaptabilitate limitată (din cauza absenței sau a fragilității alfabetizării 

digitale), dar și pe tinerii fără experiență sau femeile care au copii în 

îngrijire. De asemenea, pe fondul unei rate ridicate a șomajului, există 

posibilitatea ca spiritul asociativ sindical și presiunea privind negocierile 

colective să se diminueze, prevalând atitudinile individualiste, 

preocuparea pentru propria reușită profesională, diminuarea empatiei și 

solidarității.  

 Dezechilibrele de pe piața muncii provin nu numai din 

fenomenul utilizării incomplete a mâinii de lucru. În ultimele 6-7 decenii, 

pe fondul îmbunătățirii condițiilor de viață (hrană, locuire) și a serviciilor 

medicale, speranța de viață a crescut spectaculos în multe țări ale lumii. 

Din acest motiv, fenomenul îmbătrânirii demografice a devenit unul 

substanțial și durabil la nivel global: de la 8% populație de peste 60 de 

ani în anul 1950, la 10% în anul 2000, cu perspectiva de 21% pentru anul 

2050. Accelerarea procesului de îmbătrânire demografică a fost cauzată 



 
 

 

Page | 89 

și de alți factori, precum: scăderea mortalității, scăderea natalității și 

migrația economică a tinerilor. Pentru continentul european – definibil ca 

cel mai îmbătrânit continent –, cifrele sunt mult mai alarmante, statisticile 

oficiale arătând că: ”La 1 ianuarie 2019, populația UE-27 a fost estimată 

la 446,8 milioane. Tinerii (între 0 și 14 ani) au reprezentat 15,2 % din 

populația UE-27, în timp ce persoanele considerate a fi în vârstă de 

muncă (între 15 și 64 de ani) au reprezentat 64,6 % din populație. 

Persoanele mai în vârstă (65 de ani sau peste) au avut o pondere de 

20,3 % (o creștere de 0,3 puncte procentuale în comparație cu anul 

precedent și de 2,9 puncte procentuale în comparație cu 10 ani în urmă). 

La nivelul statelor membre ale UE-27, cea mai mare pondere de tineri din 

totalul populației în 2019 a fost înregistrată în Irlanda (20,5 %), în Franța 

(18,0 %) și în Suedia (17,8 %), în timp ce valorile cele mai scăzute au 

fost înregistrate în Italia (13,2 %), în Germania (13,6 %), în Malta și în 

Portugalia (ambele 13,7 %). În ceea ce privește ponderea persoanelor cu 

vârsta de 65 de ani sau peste din populația totală, Italia (22,8 %), Grecia 

(22,0 %), Portugalia și Finlanda (ambele 21,8 %) au înregistrat ponderile 

cele mai mari, în timp ce Irlanda (14,1 %) și Luxemburg (14,4 %) au avut 

ponderea cea mai scăzută”75.  

 România cunoaște și ea fenomenul de îmbătrânire, cauzele lui 

principale fiind natalitatea scăzută și migrația tinerilor. Potrivit 

statisticilor INS, la începutul anului 2022, populația rezidentă scăzuse la 

 
75 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Structura_ 

%C8%99i_%C3%AEmb%C4%83tr%C3%A2nirea_popula%C8%9Biei#Ponderea_pers

oanelor_.C3.AEn_v.C3.A2rst.C4.83_continu.C4.83_s.C4.83_creasc.C4.83 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Structura_
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doar 19.038.098 de persoane, cu o predominanță a locuitorilor din mediul 

urban  (54%) și a femeilor (51,1%), precum și cu o pondere a vârstnicilor 

de peste 65 de ani de 19,5%; în același timp, grupa de vârstă 0-14 ani abia 

atinge 15,8%. Raportul de dependență demografică a ajuns următorul: la 

100 de persoane în vârstă adultă de muncă, sunt 54,4 tineri și vârstnici de 

întreținut76. Situația se va agrava, pe măsură ce generația din jurul vârstei 

de 50 de ani (cea mai numeroasă din prezent) va părăsi piața muncii, peste 

un deceniu și jumătate; atunci deficitul de forță de muncă va fi extrem de 

mare, dacă nu se vor lua măsuri preventive (revenirea celor plecați în 

Occident, acceptarea de migranți extracomunitari, politici de stimulare a 

natalității etc.). 

 Tabloul creionat de Eurostat (și de INS) evidențiază o 

dezechilibrare serioasă a piramidei vârstelor și totodată o creștere a 

rapoartelor de dependență. Acestea ne arată câți indivizi activi susțin 

economic o persoană din categoria tinerilor și a bătrânilor care nu 

lucrează. Sursa Eurostat citată mai sus indica faptul că, la nivelul anului 

2019, existau două persoane active pe piața muncii pentru trei persoane 

întreținute, iar tendința este una de scădere a activilor, în raport cu cei 

care au nevoie de suport. 

 Un alt tip de dezechilibru pe piața muncii este provocat și 

accentuat de procesul accelerat de tranziție la economia verde și 

circulară. Această trecere la industrii ecologice și la reciclarea materiilor 

prime este una pozitivă, pe ansamblu, căci ea răspunde nevoii de a stopa 

 
76 Institutul Național de Statistică, Comunicat de presă nr. 210 / 30 august 2022. 
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schimbările climatice și a promova dezvoltarea durabilă. Dar există și 

efecte negative pe termen scurt: închiderea minelor de cărbune și a 

termocentralelor pe combustibili fosili, a întreprinderilor poluante din 

industria chimică etc. trimite sute de mii de oameni în șomaj, cu șanse 

scăzute de reconversie și reinserție profesională. Generațiile de peste 40 

de ani sunt cele mai afectate de acest fenomen, căci ele nu au o bună 

educație antreprenorială, nici un nivel foarte ridicat de ”expunere la 

tehnologie”, comparativ cu ”nativii digitali”. 

 Corelată cu reforma structurală a ramurilor economice – ca 

generatoare de disfuncții pe piața muncii – este inerția sistemelor 

educaționale de formare inițială și de formare continuă. Școlile de arte și 

meserii, liceele și facultățile alcătuiesc un ”univers” relativ autonom față 

de piața muncii, deși sunt furnizoare de specialiști pentru aceasta. Această 

situație rezultă din faptul că orice specializare necesită un anumit timp 

pentru a fi creată și a deveni funcțională într-un anumit tip de instituție 

de învățământ, iar ulterior trebuie să funcționeze cel puțin unul sau două 

decenii, ca să-și amortizeze investiția. Cei angrenați într-o filieră de 

formare inițială devin astfel dependenți de ea pe termen mediu, de unde 

rezultă fenomenul inerțial al profesionalizării.  

 Nici programele de formare continuă nu sunt cu mult mai 

flexibile, întrucât și ele au nevoie de formatori și de investiții, resurse ce 

sunt ”cenzurate” de aceleași legi dure ale eficienței economice, ca și de 

bariere cultural-simbolice. De exemplu, mulți dintre cei trecuți de 40 de 

ani sunt reticenți în a se înscrie în programe de reconversie sau de formare 

continuă, pentru a nu lăsa impresia eșecului profesional și personal. Ca 
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urmare, preferă să rămână în slujbe prost plătite sau ”se descurcă” pe cont 

propriu, fără a face apel la sistemele instituționalizate de reechilibrare a 

pieței muncii. 

 

Politica privind piața muncii și ocuparea forței  

de muncă în România 

 

La finele anului 2018, România se regăsa, în statisticile 

mondiale, pe locul al doilea, după Japonia, în privința deficitului de forță 

de muncă! O țară cu o rată anuală de creștere economică de peste 5% 

(bazată, ce-i drept, în special pe consum, iar nu pe producție – lucru care 

se poate observa și din deficitul balanței comerciale) era în mare 

dificultate atunci când voia să angajeze forță de muncă având calificări 

tehnice medii sau superioare, când dorea să ocupe posturi în domeniul 

sănătății (multe comunități rurale și multe spitale din orașe mici fiind în 

criză de personal medical), al serviciilor etc. În mod straniu, nici atunci 

și nici acum nu se găsește mână de lucru pentru activitățile ce nu 

presupun calificări deosebite (munca fizică în agricultură, construcții 

ș.a.m.d.) și cu atât mai puțin pentru meseriile de top. 

Această situație se poate explica, în mare măsură, prin migrația 

masivă a românilor spre Europa Occidentală, imediat după căderea 

comunismului, dar mai cu seamă după integrarea țării în Uniunea 

Europeană (2007). Salariile motivante și condițiile de muncă net 

superioare celor din România, predictibilitatea sistemului de protecție 

socială și alte elemente-suport din Apus i-au făcut pe aproape 4 milioane 
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de conaționali ai noștri să plece la muncă în străinătate. Gravitatea 

situațeie rezidă nu numai în volumul emigrației economice, ci și în faptul 

că au plecat din țară oameni tineri, cu pregătire profesională medie și 

peste medie. Au rămas acasă fie cei mai puțin adaptabili la aculturație, 

fie cei mai în vârstă, fie cei lipsiți de competențe profesionale. 

Dintre cei care nu au ales calea migrației, mulți au optat pentru angajarea 

în instituții de stat, acolo unde salarizarea nu este strâns corelată cu 

productivitatea muncii și unde există numeroase beneficii conexe 

salariului. 

Ce este de făcut, pentru a reechilibra cererea și oferta de pe piața 

muncii? Grosso modo, s-ar putea spune că numai tratarea cauzelor poate 

duce la eliminarea efectelor negative. De exemplu, ar trebui să existe și 

la noi salarii mai mari, o fiscalizare mai relaxată a muncii, stimularea 

angajarii (în detrimentul acordării ajutoarelor sociale), luarea unor măsuri 

pro-active de stimulare a creșterii demografice etc. Toate acestea 

înseamnă, în esență, operarea unor modificări semnificative ale legislației 

muncii și protecției sociale, pornind de la Codul muncii, trecând prin 

Legea salarizării unitare a personalului din instituțiile de stat și finalizând 

cu legislația privind salariul minim pe economie, venitul minim garantat, 

stimulentele pentru angajarea unor categorii de persoane defavorizate sau 

pentru reinserție profesională ș.a.m.d. 

În ultimii doi ani, s-au înregistrat numeroase progrese în aceste 

domenii, însă ne confruntăm în continuare cu o destul de mare 

instabilitate legislativă. Măsurile de stimulare a ocupării sunt adesea 

contracarate (voluntar sau involuntar) de puseele inflaționiste, de 
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existența unor ”portițe” pentru ocolirea legii sau de necorelările între 

diverse tipuri de reglementări. Nu există, încă, nici consolidarea practicii 

de a utiliza forță de muncă străină pentru deomeniile deficitare, deși unele 

reglementări în materie par să rezolve parțial problema (a se vedea, spre 

exemplu, Legea privind modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 şi a Ordonanţei Guvernului nr. 

25/2014, în sensul asigurării transpunerii Directivei (UE) 2016/801 a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de 

şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare 

profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau 

proiecte educaţionale şi muncă „au pair”). 

 

Acțiuni pentru prevenirea și combaterea șomajului  

de lungă durată 

 

Pe teritoriul României, Codul Muncii (Legea nr. 58/2003, 

reactualizată 77 ) reglementează totalitatea raporturilor individuale și 

colective de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării 

 
77 Modificările la Codul muncii au fost operate prin următoarele acte normative: Legea 

nr. 88/2018 în vigoare din 13.04.2018, vizând controlul efectuat de inspectorul de muncă. 

Efecte: Legea 86/2018, HG 80/2018, OUG 18/2018; OUG nr. 53/2017 - modificarea şi 

completarea Legii nr. 53/2003, publicata Monitorul Oficial nr. 644 din 07 august 2017; 

Decizia nr. 261/2016 a Curtii Constitutionale (publicata în Monitorul Oficial cu nr. 511 

din 7 iulie 2016); Legea nr. 57/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 283 din de 14 

aprilie 2016); Legea 176/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 

2016); Legea 220/2016 (publicata în Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016). 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1283/OUG_53_2017,_privind_modificarea_si_completarea_Codului_muncii
http://www.euroavocatura.ro/legislatie/1283/OUG_53_2017,_privind_modificarea_si_completarea_Codului_muncii
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reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum și jurisdicția 

muncii. 

Cât privește legislația subsecventă, norma juridică cu cea mai 

mare relevanță pentru domeniul ocupării o reprezintă Legea nr. 76 / 2002 

privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței 

de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta include, ca 

prevedere de bază, măsurile pentru creșterea șanselor de ocupare a 

persoanelor în căutarea unui loc de muncă:  

a) informarea și consilierea profesională – un ansamblu de 

servicii acordate gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, acând 

ca scop furnizarea de informații privind piața muncii, evoluția 

ocupațiilor, evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orien-

tării profesionale, dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoa-nelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a 

deciziei privind propria carieră, instruirea în metode și tehnici de căutare 

a unui loc de muncă;  

b) medierea muncii – se acordă gratuit de către agențiile pentru 

ocuparea forței de muncă și constă în informații privind locurile de 

muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora prin publicarea, 

afișarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;  

c) formarea profesională – asigură creșterea și diversificarea 

competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă 

în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii;  

d) evaluarea și certificarea competențelor profesionale dobân-

dite pe alte căi decât cele formale – se finanțează din bugetul asigurărilor 
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pentru șomaj și se realizează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă 

prin: centre de formare profesională din subordinea acestora care sunt 

autorizate ca centre de evaluare, centrele regionale de formare 

profesională a adulților ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 

Muncă, care sunt autorizate ca centre de evaluare, precum și prin 

persoanele juridice de drept public sau privat autorizate ca centre de 

evaluare;  

e) consultanță și asistență pentru începerea unei activități 

independente sau pentru inițierea unei afaceri – acordarea, la cerere, a 

serviciilor juridice, de marketing, financiare, metode și tehnici eficiente 

de management și alte servicii de consultanță;  

f) completarea veniturilor salariale ale angajaților – persoanele 

cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizația de șomaj și care se angajează 

cu normă întreagă și, ca urmare a angajării, le încetează plata 

indemnizației de șomaj, beneficiază, din momentul angajării până la 

sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemni-

zația de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru 

șomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj. De 

asemenea, absolvenții înregistrați la AJOFM, în situația în care se 

angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, 

beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de 

încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare la 

data încadrării. Absolvenții cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizație 

de șomaj și se angajează în perioada de acordare a indemnizației 

beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu 
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indemnizația de șomaj la care ar fi avut dreptul, în condițiile legii, până 

la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat.  

g) stimularea mobilității forței de muncă – acordarea de prime 

de mobilitate atât șomerilor indemnizați, cât și șomerilor neindemnizați 

înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, după cum 

urmează: primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului 

social de referință în vigoare la data acordării, dacă se încadrează într-o 

localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea în care își 

au domiciliul stabil; primă de instalare egală cu de șapte ori valoarea 

indicatorului social de referință în vigoare la data instalării, dacă se 

încadrează într-o altă localitate și își schimbă domiciliul.  

Față de situația pe care încerca să o reglementeze Legea nr. 76 / 

2002, au apăut schimbări pe piața națională a muncii, ca urmare a aderării 

României la Uniunea Europeană. În consecință, guvernele au elaborat 

mai multe documente programatice referitoare la atenuarea disfuncțiilor 

de pe piața muncii, mai ales în ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor, 

șomajul de lungă durată și munca persoanelor cu dizabilități. Cel mai 

recent document politic în materie este HG nr. 558/2021 privind 

aprobarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 2021-

2027 și a Planului de acțiuni pe perioada 2021-2027 pentru 

implementarea Strategiei naționale pentru ocuparea forței de muncă 

2021-2027 (Monitorul Oficial nr. 559 din 31 mai 2021). 

Strategia (SNOFM 2021-2027) propune, pentru următoarea 

perioadă de programare, o viziune integrată asupra politicilor relevante 

pentru piața muncii, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât și din 

https://www.monitoruloficial.ro/Monitorul-Oficial--PI--559--2021.html
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perspectiva ofertei de forță de muncă. Ea vizează creșterea ocupării prin 

măsuri de integrare pe piața muncii a persoanelor inactive apte de muncă, 

a șomerilor, în special a celor de lungă durată, a tinerilor NEETs, prin 

asigurarea unor tranziții rapide și de calitate în ocupare pentru tinerii 

absolvenți, prin dezvoltarea resurselor umane, stimularea culturii și a 

inițiativei antreprenoriale și prin stimularea creării de oportunități și 

locuri de muncă. Măsurile incluse în SNOFM 2021-2027 au drept 

obiectiv o rată de ocupare de 75% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă 

între 20-64 ani, până la sfârșitul anului 2027. În acest sens, potrivit 

reprezentanților ministerului de resort, se va pune accent pe inovare 

socială, respectiv pe noi modele de servicii publice și private, dezvoltate 

inclusiv prin parteneriate. 

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei are ca 

obiective specifice integrarea durabilă pe piața muncii a forței de muncă 

disponibile, creșterea gradului de valorificare a potențialului economic al 

tineretului, modernizarea și consolidarea instituțiilor pieței muncii în 

vederea creării unui mediu care să conducă la susținerea unei piețe a 

muncii flexibile, funcționale și reziliente și consolidarea sistemului de 

formare profesională a adulților pentru o mai bună conectare la cerințele 

pieței muncii. Implementarea Planului de acțiuni se va realiza prin 

Planuri anuale de acțiuni, elaborate de MMPS pe baza contribuțiilor 

instituțiilor implicate, în acord cu domeniul propriu de activitate, și 

aprobate prin ordin al ministrului muncii. Finanțarea necesară 

îndeplinirii măsurilor prevăzute în SNOFM 2021-2027 se va realiza de 

fiecare instituție responsabilă cu implementarea planului aferent acesteia, 
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din fondurile aprobate anual în bugetul acestora, dar și prin accesare de 

fonduri externe nerambursabile. 

SNOFM 2021-2027 are rolul să susțină revenirea pieței muncii 

după criza COVID-19 și să continue eforturile autorităților publice în 

contextul Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-

2020 și al Planului de Implementare a Garanției pentru Tineret 2017-

2020. Pe termen lung, măsurile sectoriale care vor fi implementate în 

cadrul SNOFM 2021-2027 urmăresc realizarea obiectivelor Agendei 

2030, transpuse în Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a 

României 2030. 
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PROIECTUL ACAFAR –  
Angajați Calificați prin Acces la Formarea 

profesională continuă a Adulților din 

România 
 

SEMINARE EDUCAȚIONALE  

DEDICATE 

TRANSFERULUI DE BUNE PRACTICI ÎN 

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ.  

EXEMPLE DE BUNE PRACTICĂ 
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PROIECTUL ACAFAR78 – UN INSTRUMENT  

DE ADAPTARE A ANGAJAȚILOR LA PROVOCĂRILE 

ACTUALE DE PE PIAȚA MUNCII 
 

 

Obiectivul general al Proiectului ACAFAR vizează dezvoltarea 

capitalului uman și creșterea calității forței de muncă pentru un număr 

de 652 de angajați din regiunile Nord-Est și Sud Muntenia, pe o piață a 

muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin participarea la programe 

integrate de formare profesională și consiliere profesională.  

Acest obiectiv asigură realizarea obiectivului specific al POCU 

6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională 

continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și 

persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, 

inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite 

în contexte non-formale și informale, prin asigurarea unui procent de 

minimum 30% din GT din mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel 

scăzut de calificare, care să participe la programele de FPC, precum și la 

consiliere și orientare profesională. Pe termen lung, proiectul permite 

unui grup țintă de 652 de angajați să își diversifice și completeze 

competențele profesionale și implicit să își modifice statutul pe piața 

muncii, în direcția unei îmbunătățiri în carieră. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:  

 
78 PROIECTUL ACAFAR – Angajați Calificați prin Acces la Formarea profesională 

continuă a Adulților din România 
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OS1: Organizarea de programe integrate de formare profesională 

continuă și consiliere pentru 652 de angajați, în special persoane din 

mediul rural, peste 40 de ani sau cu nivel scăzut de calificare, în vederea 

creșterii calificării și abilităților, pentru îmbunătățirea oportunităților de 

angajare și promovare în carieră ale acestora.  

OS2: Promovarea accesului la programe relevante de formare 

profesională continuă pentru angajații din regiunile Nord-Est și Sud 

Muntenia, în special pentru persoane din mediul rural, peste 40 de ani sau 

cu nivel scăzut de calificare, prin campanii de informare și activități 

inovative. 

  

 Contextul socio-economic al realizării proiectului 

Ca orice proiect din categoria sa, ACAFAR a avut la bază ideea 

de a contribui la rezolvarea unor probleme relevante de pe piața muncii, 

prin implicarea unor actori sociali nonguvernamentali cu experiență în 

formarea profesională continuă. Principalele probleme identificate se 

referă la nivelul scăzut de participare a persoanelor angajate la programe 

de formare profesională continuă în România, în general, dar cu 

precădere în două regiuni de dezvoltare.  

Monitorul educatiei și formării pentru anul 2019 aprecia că 

participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții (IPV) în România 

este cea mai scăzută din UE, de 0,9 % în 2018, iar pentru grupa de vârstă 

45-54 ani este de 0,3%. Nevoia de perfecționare este ridicată. Aproape 

2,4 milioane de adulți (sau 21,5% dintre adulții cu vârsta între 25 și 64 de 

ani) aveau doar un nivel de instruire scăzut în 2017. Ponderea adulților 
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slab calificați angajati (55,6%) a fost, de asemenea, apropiată de media 

UE de 56,8%. Totuși, probabilitatea ca adulții să își actualizeze 

cunoștintele și competențele prin programe de educație specifice este 

scăzută: în 2018, numai 0,9% dintre adulții din grupa de vârsta 25-64 de 

ani au beneficiat de o experiență recentă de învățare în cursul celor 4 

săptămâni care au precedat ancheta asupra forței de munca (media UE: 

11,1%).  

Acest lucru este deosebit de îngrijorator, având în vedere 

numărul mult mai redus de locuri de muncă ce necesita doar un nivel 

scăzut de instruire. Având în vedere că în 2017 doar 824000 de astfel de 

locuri de muncă au fost încadrate în categoria ”ocupații elementare”, 

acest lucru evidențiază în mod clar necesitatea unui efort considerabil de 

perfectionare și de recalificare. Numeroase studii și cercetări cantitative 

derulate în mai multe state arată că FPC aduce numeroase beneficii 

economice și sociale, cum ar fi salarii mai mari pentru lucrători, 

productivitate crescută pentru organizații și creștere economică, în 

general. Mai mult, procesul de FP este considerat un instrument pentru 

promovarea incluziunii și echității sociale. În plus, contribuie la sănătatea 

și satisfacția de locul de muncă. De fapt, beneficiile economice și cele 

sociale nu pot fi evaluate separat, pentră că acestea interacționeaza și se 

consolidează reciproc. 

Participarea angajatilor la programele de formare în comparație 

cu numărul total de angajați la nivel național rămâne relativ redus (21,3% 

în 2015), comparativ cu media statelor UE (40,8%) (conform Cedefop, 

2019, Vocational Education and Training în Romania: Short 
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Description). Potrivit datelor EUROSTAT, rata riscului de sărăcie a 

persoanelor ocupate raportate la total persoane pe fiecare grupă aferentă 

nivelului de instruire este cea mai ridicată în rândul celor care au urmat o 

formă de învățământ mai mic decât gimnazial (49,3% în 2018) față de cei 

care au urmat învățământul profesional și liceal, postliceal (11,2% în 

2018). Banca Mondiala apreciază într-o analiză realizată pentru MEN 

(Studiu privind evaluarea politicilor publice în domeniul dezvoltării 

forței de muncă în România, 2019) că ”formarea angajaților din sectorul 

privat este mai degrabă ad-hoc, deoarece doar câteva companii mari au o 

strategie de formare sau un fond/buget special destinat formării 

profesionale. Companiile mici au o probabilitate mai scăzută de a-și 

forma angajații, deoarece nu dispun, de obicei, de infrastructura 

instituțională pentru a organiza și implementa programe de dezvoltare a 

resurselor umane”.  

În regiunile Nord-Est și Sud Muntenia, din analiza structurii 

populației ocupate, pe nivele de educație, pentru anul 2015, rezulta că 

ponderea cea mai mare o dețin persoanele ocupate cu nivel de educație 

gimnazial (30,3%), urmată de persoane ocupate cu nivel de educație 

liceal (28,9%) și profesional (21,9%), conform PRAI 2016-2025. În anul 

2015, peste jumătate din populația regiunilor Nord-Est și Sud Muntenia 

avea un nivel de educație mediu (56,1%), restul populației în procente 

apropiate / echilibrate având nivel de pregătire scăzut (36%), liceal 

(28,8%) și profesional (21,9%), cel mai mic procent revenind persoanelor 

cu studii superioare (11,3%). În același an de referință 2015, ponderea 

populației cu nivel de educație profesională era relativ scăzută față de 



 
 

 

Page | 105 

nevoile de dezvoltare ale economiei și pieței muncii (21,9%). Numărul 

persoanelor cu nivel de educație mediu din mediul urban este mai mare 

decât al persoanelor din mediul rural (U-62,3%; R-44,8%). Ponderea 

persoanelor cu nivel de educație superior este mai mare în mediul urban 

(U-27,6%, față de R-2,6%). Ponderea persoanelor cu nivel de educație 

scăzut este mai mare în mediul rural (R-52,6%; U-10,1%).  

La nivelul regiunii Nord-Est, s-a realizat o analiză de nevoi în 

cadrul Pactului regional pentru ocupare și incluziune socială și al celor 

6 Parteneriate județene pentru ocupare și incluziune socială din județele 

Iași, Botoșani, Suceava, Vaslui, Bacău și Neamț. La nivelul regiunii Sud 

Muntenia, s-au luat în considerare datele pe care Sindicatul Valahia le are 

în baza de date proprii, datorită specificului activității. Astfel, partenerii 

sociali, furnizorii de formare, instituțiile publice, membre ale acestor 

structuri au identificat următoarele probleme la nivelul celor 2 regiuni: a) 

lipsa de motivare și participarea foarte scăzută a forței de munca la 

programe de formare continuă a adulților; b) în cele 2 regiuni, dar mai 

ales în N-E, sunt cele mai mici salarii din țară și în prognoza la orizontul 

2020 vor ramâne cele mai mici salarii din țară. 

Se recomandă:  

1. Susținerea activităților ce urmăresc formarea continuă și 

creșterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire / calificare.  

2. Integrarea competențelor digitale și de antreprenoriat în 

programe de formare dedicate.  

Conținutul Proiectului ACAFAR 
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În cadrul proiectului ACAFAR sunt propuse o serie de cursuri 

acreditate ANC, care răspund nevoilor identificate ale GT. 

Cursul dedicat competențelor digitale, prognozat pentru 232 

persoane, răspunde nevoilor identificate în acest domeniu atât la nivel 

regional, respectiv N-E și SM, cât și național. În următorii zece ani, 

600.000 de locuri de muncă din România vor fi afectate de transformarea 

digitală generată de noile tehnologii (după cum releva Raportul PwC’s 

Workforce Disruption Index). Potrivit Raportului, vor fi create 325.000 

de noi locuri de muncă în următorul deceniu, în timp ce alți 275.000 de 

lucrători trebuie să-și îmbunătățească abilitățile digitale, întrucât 

automatizarea și introducerea inteligenței artificiale vor elimina treptat 

activitățile respective.  

Cursul de ”Sănătate și securitate la locul de muncă”, pentru un 

număr de 112 participanți, asigură cunoștințe și aptitudini de: planificare 

a activităţilor de prevenire şi protecţie, semnalizarea corectă a securității 

și / sau a sănătății la locurile de muncă, stabilirea mijloacelor materiale şi 

tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, îmbunătățirea 

cunoștintelor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a 

îmbolnăvirilor profesionale, participarea la cercetarea evenimentelor care 

produc incapacitate temporară de muncă.  

Cursul de ”Pădurar” pentru 112 participanți, calificare nivel 3, 

va oferi GT toate informatiile, mai ales practice, despre: amenajare și 

exploatarea pădurilor, identificarea regimul silvic în cantonul gestionat, 

îmbunătățirea cunoștințelor despre ameliorarea terenurilor degradate, 
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modul de folosire a utilajelor și echipamentelor tehnice în cultura și 

exploatarea pădurilor.  

Cursul de ”Tâmplar universal”, pentru 84 de participanți, de 

calificare nivel 3, va avea ca beneficii asupra grupului țintă: obținerea de 

competențe cu privire la ambalarea corpurilor de mobilier; aplicarea 

normelor de tehnica securității muncii; asamblarea elementelor masive și 

a subansamblelor; confecționarea ambalajelor pentru corpurile de 

mobilier; croirea materialului lemnos; finisarea elementelor, 

subansamblelor și ansamblelor.  

Cursul ”Mecanic utilaje”, la care vor participa 56 de persoane, 

calificare nivel 3, are următoarele beneficii: dobândirea cunoștințelor 

despre exploatarea mașinilor și utilajelor electromecanice; dobândirea de 

cunoștințe în exploatarea transmisiilor și mecanismelor de acționare ale 

mașinilor și utilajelor; dobândirea de cunoștințe în exploatarea și 

întreținerea utilajelor, instalațiilor și agregatelor pentru lucrări de 

terasamente; dobândirea de cunoștințe în exploatarea și intreținerea 

utilajelor pentru mecanizarea ușoară a lucrărilor de cale; dobândirea de 

cunoștințe în exploatarea și intretinerea utilajelor pentru mecanizarea 

grea a lucrărilor de cale.  

Cursul de ”Competențe antreprenoriale”, pentru 56 participanți, 

de inițiere, va asigura dobândirea cunoștintelor teoretice și practice, 

astfel: identificarea şi selectarea surselor necesare pentru iniţierea unei 

afaceri; planificarea şi organizarea eficientă a activităţilor; dezvoltarea 

abilităţii de a conduce şi gestiona oamenii din subordine; identificarea 

componentelor unui plan de afaceri; realizarea unui plan de afaceri. 
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Prin ACAFAR, peste 57,5% dintre angajați își vor îmbunătăți 

statutul în câmpul muncii, ca urmare a sprijinului primit. Valoarea 

adaugată a acestui proiect constă în: a) furnizarea unei diversități de 

programe de formare profesională, care să răspundă nevoilor identificate 

ale GT, fiind în același timp adaptate la statutul de angajați al acestora; 

b) asigurarea unui cadru complex de încurajare a FPC, prin derularea unei 

campanii de promovare a FPC la nivelul celor 2 regiuni și prin activitățile 

inovative din cadrul Centrului de Inovare și Bune practici Ocupaționale, 

care va derula un set de acțiuni de identificare, promovare de bune 

practici în domeniul ocupării, utilizând tehnologii TIC; c) parteneriatul 

sustenabil dintre 2 organizații neguvernamentale și un SRL cu experiență 

semnificativă atât în ce privește derularea de proiecte, cât și conexiunea 

cu domeniul ocupării. 

 

Grupul țintă 

Grupul țintă va fi format din 652 de persoane angajate, din care 

30% cu nivel scăzut de calificare sau din mediul rural, sau persoane cu 

vârsta peste 40 ani. Astfel, minimum 140 de persoane vor avea peste 40 

ani, 41 persoane din mediul rural și 15 persoane cu nivel de calificare 

scăzut. Domeniile din care vom selecta grupul ținta sunt: economic; 

educație (învățământ preuniversitar și universitar); bancar; turism; 

ocupare forță muncă și social; angajati din mediul rural din regiunea Nord 

Est; sanitar; PF-uri / intreprinderi individuale. Toate persoanele din 

grupul țintă vor avea vârsta minimă de 25 de ani împliniți și până la 

maxim 65 de ani. Se va respecta egalitatea de șanse în toate activitățile 
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de recrutare și selecție a GT. Pentru persoanele cu dizabilități, vom pune 

la dispoziție toate mijloacele specifice de participare în mod egal la 

activitățile proiectului.  

Solicitantul (Centrul de Dezvoltare Socială) va face selecția unui 

număr de 232 persoane din grupul țintă, din care minim 66 cu nivel scăzut 

de calificare / mediul rural / vârsta între 40-65 ani. Acest grup țintă, 

persoane angajate, va beneficia de facilități de instruire și accesul la 

utilizarea noilor tehnologii. Mai exact, vor urma cursul autorizat ANC: 

”Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument 

de învățare și cunoaștere”.  

Din analiza nevoilor grupului țintă efectuată la Universitatea 

”Petre Andrei” din Iasi, Editura Institutul European, Comuna Miroslava 

Iași, ING Bank, Fundația Mihail Kogălniceanu Iași, AJOFM Botoșani, 

Comuna Pomârla-Botoșani, Comuna Hoceni-Vaslui, Comuna Dângeni-

Botoșani, Reţeaua Naţională Anti-Sărăcie şi Incluziune Socială (EAPN 

România) RENASIS, am constatat nevoia de a crea oportunități de 

învățare permanentă, actualizarea cunoștințelor și a aptitudinilor, mai 

ales a competențelor, prin acordarea certificatelor de validare a acestora 

din urmă. Selecția GT se va face permanent și organizarea cursurilor se 

va face cu una sau mai multe grupe simultan.  

GT asigurat de Sindicatul Valahia Târgoviște SVT în cadrul 

proiectului este format din 420 de angajați care lucrează în companii din 

Regiunea Sud Muntenia. Aceștia sunt persoane încadrate cu contract 

individual de muncă și doresc să se recalifice sau să se specializeze. Circa 

130 de persoane (31%) au o calificare slabă sau nu au deloc (15), provin 
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din mediu rural (25) sau au vârsta peste 40 de ani (90). Recrutarea și 

selecția GT se va realiza pe baza unei metodologii prestabilite și fără 

nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, 

naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, orientare sexuala, 

vârstă, handicap etc. SVT are deja o experiență îndelungată, atât în 

relaționarea cu sectorul economic, cât și cu angajații, în urma experienței 

de 30 de ani de negociere, așadar companiile care vor furniza salariați 

sunt deja cunoscute.  

În scopul identificării membrilor GT, o amplă campanie de 

promovare va fi realizată de către expertul de informare și publicitate, 

prin canalele de comunicare utilizate de sindicat către membrii săi. Va fi 

întocmit un raport de satisfacție / evaluare care va fundamenta conținutul 

cursurilor și va asigura interesul GT pentru acestea. Această analiză va 

reprezenta o validare a faptului că cei 420 de membri ai GT vor obține 

cunoştinţele, abilităţile şi aptitudinile de care au nevoie, astfel încât 

gradul de performanţă dorit de companie să fie atins.  

Pe baza analizei realizate de SVT cu managerii și angajații fără 

funcție de conducere, s-a constatat că în funcție de sub-grupul țintă din 

care face parte, fiecare categorie se confruntă cu probleme diferite. 

Datorită acestor diferențe, proiectul propune un cadru comun de pregătire 

– cursuri acreditate ANC pe teme de interes specifice fiecărui sub-GT. 

Astfel, timp de 24 luni, cei 420 membri ai GT vor avea posiblitatea să 

participe la 15 sesiuni de cursuri acreditate ANC (28 participanți / curs), 

astfel: ”Specialist sănătate și securitate la locul de munca” (80 ore), 

”Competente antreprenoriale” (40-60 ore), ”Pădurar” (720 ore), 
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”Tâmplar universal” (720 ore), ”Mecanic utilaje instalații industrie” (720 

ore). Valoarea adaugată a acestor cursuri va fi adusă de faptul ca ele vor 

fi adaptate nevoilor grupului țintă, contribuind astfel la o îmbunătățire 

reală a competențelor acestora. 

 

Elemente de sustenabilitate și transfer de bune practici 

 

Centrul de Dezvoltare Socială CDS va oferi, prin implementarea 

proiectului ACAFAR, un model de bune practici, generând 

sustenabilitate și continuarea activităților și dupa încheierea finanțării. 

Încă din faza de pregătire a proiectului, partenerii au avut în vedere 

realizarea unei strategii clare și coerente pentru continuarea inițiativei în 

faza post-finantare, prevederi în acest sens urmând a fi incluse în 

manualul de proceduri ce va fi realizat în cadrul proiectului. Pachetul de 

cursuri de calificare / recalificare, inițiere și specializare și intreaga 

infrastructura realizată prin proiect este gândită să fie utilizată pe termen 

lung, păstrându-și atractivitatea pentru alte entități / organizații sau noi 

generații de persoane. Înființarea unui Centru de Inovare și Bune Practici 

Ocupationale - CIBO va asigura și după terminarea proiectului de 

intensificare a mediatizării și promovarii importanței FPC, în toate 

mediile, pentru toate genurile și mai ales pentru categoriile de vârsta de 

peste 40 ani.  

Cursul ANC de Competente digitale le va oferi celor din GT și 

ulterior altor persoane care se pot inscrie la curs, accesul la noi 

oportunități, respectiv de creșterea performanței la locul de muncă, 
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accesarea unei alte poziții față de cea pe care este în prezent și / sau 

găsirea unui loc de muncă potrivit cunoștințelor și abilităților dobândite 

Prin stabilirea și punerea în funcțiune a parteneriatului strategic între o 

organizație sindicală locală, o asociație în domeniul pieței muncii 

furnizor de formare profesională și un furnizor de servicii de consiliere 

profesională, precum și prin acțiunile de promovare și vizibilitate, 

proiectul pune bazele și creează premisele pentru continuarea, 

valorizarea, abordarea integrată a rezultatelor și după finalizarea 

activităților proiectului.  

Organizațiile din care au provenit cursanții vor continua și după 

finalizarea proiectului activitățile de formare, utilizând pe cei formați în 

proiect ca vectori de diseminare a cunoștințelor. Rezultatele proiectului 

pot fi transferate și asupra altor arii ocupaționale înrudite, având în vedere 

că în cadrul proiectului au fost elaborate curricule de curs. Structurile 

proiectului vor funcţiona după finalizarea activităților proiectului din 

punct de vedere instituţional şi financiar, pe baze contractuale, având în 

vedere nevoile de formare ale tuturor întreprinderilor din zonă. Prin acest 

proiect, Partenerul 1 va continua procesul de formare în cadrul 

Sindicatului Valahia Targoviște, respectiv cursuri de antreprenor, 

tâmplar, pădurar, mecanic, SSM, utilizând surse proprii de finanțare. 

Acest proiect contribuie la consolidarea experienței și a portofoliului de 

cursuri / persoane formate și creează premise pentru sustenabilitate.  

 

 

 



 
 

 

Page | 113 

 

Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  

Evenimentul 1 
23 februarie 2021 

 

ACAFAR  - Angajați Calificați prin Acces la Formarea 

profesională continuă a Adulților din România 

 

Prezentarea CIBO  

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale 

 

Sesiunea 1: Transfer de bune practici la nivel național 

Sesiunea 2: Exemple de bune practici în formarea profesională 

continuă  

 

Exemple de bune practici în formarea profesională continuă în cadrul 

Centrului de Dezvoltare Socială  

Exemple de bune practici în formarea profesională continuă în cadrul 

Universității ”Petre Andrei” din Iași  
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ÎNVĂŢAREA PE TOT PARCURSUL VIEŢII / ÎNVĂȚAREA LA 

ADULȚI 

Marți, 23 februarie 2021, a avut loc primul eveniment organizat prin 

intermediul Centrului de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO), în cadrul proiectul 

ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională 

continuă a Adulților din România, nr.contract POCU /726/6/12/135438. 

Manifestarea s-a desfășurat la sediul CIBO, din Iași și s-a adresat 

angajaților din regiunea de Nord-Est. 

Evenimentul a debutat cu prezentarea proiectului de către Roxana 

Ateșoae, managerul de proiect, după care au urmat cele două sesiuni 

tematice. În prima parte, cei prezenți au putut afla despre importanța 

formării profesionale pentru persoanele angajate, dar și despre 

importanța campaniilor de informare cu privire la programele de formare 

profesionale existente. În a doua parte a întâlnirii, Georgiana 

Mihalache, coordonator programe Formare Profesională, a prezentat ca 

exemple de bună practică, aspectele importante ale creșterii 

performanțelor profesionale, cu referire și la programul de formare 

profesională Competențe Digitale, pentru o Românie Digitală într-o 

Europă Digitală. De asemenea, în prezentarea cu tema „Oportunități ale 

formării profesionale continue la nivel local. Invățarea la adulți”, 

aceasta a subliniat importanța programelor de formare profesională 

pentru persoanele adulte, în special pentru angajații care doresc să se 

recalifice pe piața muncii. 
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Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul 

Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting 

SRL (Partener 2), implementează, în perioada 17 decembrie 2020 – 16 

decembrie 2022, proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la 

Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract 

POCU /726/6/12/135438. 

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capitalului uman și 

creșterea calității forței de muncă pentru un număr de 652 angajați, din 

regiunile Nord-Est și Sud-Muntenia, pe o piață a muncii modernă, 

flexibilă și inclusivă, prin participarea la programe integrate de formare 

profesională și consiliere profesională. 

Detalii tehnice: 

Perioada de implementare a proiectului: 17 decembrie 2020 – 16 

decembrie 2022. 

Proiectul cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul 

Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 4 681 

783,08 lei.  

Aflați mai multe detalii despre proiect și despre importanța formării 

profesionale continue a angajaților pe website-ul 

proiectului https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro. 

 

 

 

https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro/
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  

Evenimentul 2 

25 februarie 2021 

 

Prezentarea Proiectului ACAFAR  - Angajați Calificați prin 

Acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România 

 

Transfer de Bune Pratici Inovative în Formarea 

Profesională Continuă 
 

Invitat Special:  

Lect. Sorin Ghiorghiu  

Director Direcția de Promovare și Relația cu Membrii  

Camera de Comerț și Industrie Iași  
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In data de 25.02.2021 a fost organizat cel de al doilea eveniment privind  

creșterea participării la programele de formare profesională continuă 

(FPC), adresat angajaților de SC Fidelia Casa Iasi. 

 

Sorin Ghiorghiu, director al Camerei de Comert si Industrie Iasi, a 

prezentat situatia la nivelul Camerelor de Comert si Industrie din tara, 

oportunitatile pe care acestea le ofera corelate cu sublinierea importantei 

FPC pentru angajati si necesitatea FPC. Participantii au solicitat 

informații privind gradul de interes pe categorii profesionale. In egala 

masura, Sorin Ghiorghiu a mentionat care este interesul, pe fiecare curs 

in parte, dar mai ales care sunt cursurile FPC cele mai cerute si care 

confera o concordanta cu cerintele pietei muncii. Au fost propuneri de a 

identifica si/sau autoriza cel putin urmatoarele cursuri de care 

participantii ar fi interesati: comunicare, negociere, real estate. 

 

Cătălin Rață, coordonatorul CIBO a prezentat tema „Importanta formarii 

profesionale pentru angajati la nivel regional, national si european”  si 

a subliniat care este rolul FPC in dezvoltarea unui mediu inovativ. 

. 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  

Evenimentul 3 
14 aprilie 2021 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO) 

Institutul pentru Parteneriat Social ”Bucovina”, Suceava  

 

 

TRANSFER DE BUNE PRACTICI ÎN FORMAREA 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN REGIUNEA NORD-EST. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI FPC ÎN CADRUL FIRMEI 

DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING 

Invitat special: Livioara ANGHEL 
Manager al Development, Trainig Consulting SRL (DTC) 
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TRANSFER DE BUNE PRACTICI 

ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ ÎN 

REGIUNEA NORD-EST. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

FPC ÎN CADRUL FIRMEI DEVELOPMENT TRAINING 

CONSULTING7980 
 

 

Doamna Livioara Anghel, Expert și Manager al Development, 

Training Consulting SRL (DTC), a prezentat experiențele și bunele 

practici în formarea profesională continuă organizată de ONG-ul pe care 

îl conduce. DTC este furnizor acreditat de servicii de formare profesio-

nală (acreditare dată de Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC), 

funcționând din 2008. Organizația are peste 20 de programe de formare 

profesională a adulților (competențe informatice, competențe antrepre-

noriale, competențe sociale și civice, formatori, manageri proiect, expert 

achiziții publice, expert accesare fonduri, implementare de sisteme de 

management al calității, management de mediu, audit intern, auditor de 

sisteme de securitate și sănătate ocupațională, lucrător în comerț, agent 

de securitate, cameristă, cofetar, florar-decorator, limbă engleză etc.), cu 

peste 2500 de absolvenți ai cursurilor, care au obținut certificate cu 

valabilitate națională și europeană. 

 
79  Prezentare în cadrul Proiectului ACAFAR la Institutul pentru Parteneriat Social 

”Bucovina”,Suceava, 14.04.2021. 
80 Livioara Anghel, Manager al Development, Trainig & Consulting  
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DTC realizează nu numai programe de formare de scurtă durată, 

ci programe de calificare. În cazul acestora din urmă, lucrurile sunt mai 

complicate, având o durată minimă de 360 de ore. Ele sunt mai dificil de 

accesat de către persoanele care au un job, o familie, diverse obligații 

sociale. 

Dintre proiectele cu finanțare europeană, la care DTC a fost 

beneficiar, este de menționat „Califică-te pentru viitor!” (2010) – 

program de reconversie având ca finalitate în special formarea de 

lucrători calificați în comerț și de diriginți de oficii poștale. În funcție de 

specializare, cursurile au între 360 și 1.080 de ore. 

Formarea inițială nu oferă suficiente cunoștințe și competențe 

pentru o bună integrare pe piața muncii. Educaţia şi formarea profesio-

nală continuă (FPC) (cunoscută şi ca formare profesională pentru adulţi) 

este disponibilă pentru cursanţi cu vârsta de minim 16 ani. Programele de 

formare profesională ajută la dezvoltarea competenţelor dobândite în 

calificarea existentă, la însuşirea de noi competenţe în acelaşi domeniu 

ocupaţional, la însuşirea competenţelor fundamentale/cheie sau a unor 

competenţe tehnice noi, specifice unei noi ocupaţii.  

Comparativ cu educaţia şi formarea profesională iniţială, 

educaţia adulţilor implică deseori o durată mai scurtă; se bazează pe 

standarde diferite şi se concentrează pe o ocupaţie specifică. Deşi există 

excepţii, FPC nu conţine materii din trunchiul comun de curriculum, 

specific FPI. Este furnizată de organizaţii de formare autorizate publice 

şi private, în funcţie de nevoile angajatorilor şi de necesităţile adulţilor în 

materie de competenţe de bază, sub formă de: 
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(a) ucenicie la locul de muncă;  

(b) stagii de formare profesională pentru absolvenţii instituţiilor 

de învăţământ superior;  

(c) cursuri de formare profesională pentru adulţi. 

În cadrul FPC, formarea practică reprezintă cel puţin două treimi 

din durata totală a programului. Programele de calificare profesională 

sunt organizate la nivelurile 1-4 CEC, iar durata acestora variază: (a) 

pentru nivelul 1: minim 180 ore; (b) pentru nivelul 2: minim 360 ore; (c) 

pentru nivelul 3: minim 720 ore; (d) pentru nivelul 4: minim 1 080 ore. 

Partea de pregătire teoretică se realizează în mod obișnuit în săli 

de curs ale formatorului. Pentru competențele practice, formatorul 

încheie parteneriate cu agenți economici care au domenii de activitate 

specifice cursurilor de formare continuă. De exemplu, pentru formarea în 

domeniul comerțului, s-au încheiat parteneriate de practică cu mari firme 

de profil precum Carrefour, Kaufland, Billa, dar și cu magazine mici de 

cartier sau din mediul sătesc. Cursurile de cofetari și de cameriste s-au 

bucurat de parteneriate cu cofetării de prestigiu, hoteluri și pensiuni din 

Regiunea Nord-Est. 

Programele de formare continuă dezvoltate de DTC sunt 

concepute astfel încât, prin caracterul lor puternic aplicativ și prin 

specificul interactiv, să contribuie la inserția profesională rapidă sau / și 

la creșterea eficienței muncii celor care le urmează. 

Din bunele practici ale cursurilor de formare, d-na Anghel 

menționează cursul de florar decorator, cu o durată de 360 de ore, curs 

unde a înregistrat o prezență de 100% a celor înscriși. Prezența s-a putut 
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verifica la toate activitățile prin imaginile captate în sala de curs. O parte 

însemnată a absolventelor cursului a dezvoltat afaceri în domeniu (firme 

de organizare evenimente). 

Un alte exemplu deosebit de bune practici este cursul de 

salvamari (specializare), destinat persoanelor cu un minim nivel de 

competență (tehnici de înot). Posturile de salvamar sunt obligatorii în 

toate unitățile de turism care au bazin de înot, piscină, ștrand, aquapark. 

Cursul a fost autorizat pe baza programelor de la Facultatea de Educație 

Fizică și Sport (UAIC Iași). Prima grupă a fost constituită din personal 

de profil aflat în subordinea Consiliului Județean Vrancea, la baza de 

agrement a instituției. 

Un specific aparte îl au cursurile de agent de securitate. În cazul 

absolvenților acestui program de formare, certificatul obținut la 

finalizarea cursului nu este suficient; un absolvent poate lucra efectiv 

doar dacă obține de la Poliție Atestatul de agent de securitate. Formatorul 

facilitează, de regulă, ducerea la capăt a acestor proceduri. 

Formarea profesională continuă are pentru angajatori un efect 

benefic în privința fidelizării angajaților și a creșterii productivității 

muncii; scad costurile specifice recrutării de forță de muncă. Efecte 

benefice se înregistrează prin CFP în materia racordării la evoluțiile 

muncii pe coordonatele tehnologiei informatice și ale muncii remote. 

FPC nu trebuie privită ca o cheltuială, ci ca investiție pe termen 

mediu și lung. 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  
Evenimentul 4 

27 mai 2021 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO) 

 

Invitați Speciali:  

 

Ciprian Iftimoaei,  

Director Adjunct Direcția județeană de Statistică Iași  

 

Tudor Pitulac, Prof. Univ. Dr. PMP, 

 Universitatea „Petre Andrei” din Iași, Manager-Research 

Projects Division la Opensky Data Systems Ireland 

 

 
 



 
 

 

Page | 127 

 



 
 

 

Page | 128 

 

 

 

 

Joi, 27 mai 2021, a avut loc un nou eveniment în cadrul Centrului 

de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în Formarea Profesională 

Continuă (CIBO), organizat în cadrul Proiectului ACAFAR. Programul 

de formare profesionala este organizat în cadrul proiectului ACAFAR – 

Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a 

Adulților din România (POCU / 726/6/12/135438), implementat de 

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu Sindicatul 

Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining Consulting 

SRL (Partener 2), în perioada 17 decembrie 2020 – 16 ianuarie 2023.  

Evenimentul s-a desfășurat în regiunea de Nord-Est, la sediul 

Consiliului Județean din Piatra Neamț.  Invitații speciali al acestui 

eveniment: Ciprian Iftimoaei, Director Adjunct Direcția județeană de 

Statistică Iași și Tudor Pitulac, Prof. Univ. Dr. PMP, Universitatea „Petre 

Andrei” din Iași, Manager-Research Projects Division la Opensky Data 

Systems Ireland, care a susținut o prezentare pe tema – Filosofia FPC în 

țările vestice. Studiu de caz: Irlanda. 
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FORMAREA PROFESIONALĂ ÎN SPAȚIUL EUROPEAN. 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI8182 

 

 

Agenda Lisabona și Procesul Bologna 

 

Încă din ultimul sfert al secolului trecut, competiția economică a 

devenit una globalizată. Se constată o mobilitate tot mai crescută a 

studenților, criteriul proximității geografice având un impact tot mai 

redus în alegerea instituțiilor de învățământ. Privit de mulți, mai ales în 

ultimii ani, ca o încercare de a mima schimbarea, Procesul Bologna 

pornea de la aspecte reale, care puneau și pun Europa într-o zonă de risc, 

cea a competitivității reduse în context mondial. Fără a generaliza, se 

constată, în Europa, o relativă decuplare a zonei economice de cea 

academică. Mai exact, urmare a finanțării masive a cercetării universitare 

direct de la bugetele statelor, sau via bugetul multianual aferent 

exercițiilor bugetare unionale, uneori rezultatele cercetării nu reușesc să 

intre real în circuitul economic, social sau cultural.  

Fără a absolutiza reperul, trebuie să spunem că cei care au inițiat 

Procesul Bologna s-au uitat cu precădere la SUA. Acolo legătura între 

 
81 Conferință susținută în cadrul Proiectului ACAFAR, la Consiliul Județean Neamț, 

27.05.2021. 
82 Prof. univ. dr. Tudor Pitulac 
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mediul de afaceri și zona cercetării universitare este mult mai strânsă 

decât în Europa, pentru că finanțarea este asigurată de cele mai multe ori 

din piață. Finanțarea guvernamentală este prezentă, desigur, pentru 

domeniile considerate strategice, dar procesul acordării acesteia este 

puternic legat de sistemul economiei de piață, chiar finanțatorul 

guvernamental intrând în competiție cu operatorii economici privați 

pentru resursele de vârf în cercetare. Astfel, veniturile celor din cercetare, 

precum și carierele lor depind de capacitatea de a atrage fonduri din piață. 

Profilul întregului sistem este astfel conturat de competiție reală. Cu cât 

mai multe contracte, cu atât mai multe burse disponibile pentru graduate 

students. Intrarea în sistem nu se poate face decât ocupând asemenea 

locuri de Teaching Assistant sau Research Assistant. Competiția este în 

special pentru atragerea absolvenților de calitate din alte țări, pentru că 

venitul modest, fix și standardizat pentru pozițiile amintite este prea puțin 

atrăgător pentru tinerii americani. Dar pentru cei din afară, nu este o 

problemă să aibă răbdare să treacă de masterat, apoi prin doctorat către 

post-doctorat, știind că oportunitățile și implicit veniturile cresc 

progresiv. Sigur, aici avem în vedere cu precădere zona învățământului 

tehnic. Există o anumită competiție și pe zona MBA, dar mult redusă 

comparativ cea din zona tehnică, iar în zona așa numitelor “umanioare”, 

deja nu mai suntem în același univers al discursului. 

Pornit în 1999, Procesul Bologna se revendica din imperative 

reale. Nașterea European Higher Education Area a fost un pas logic și 

promițător ca idee. Integrarea europeană nu poate eluda dimensiunea 

educațională, cu precădere la nivel universitar, deoarece vârsta celor 
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implicați permite realizarea unui impact mai puternic pe multiple 

dimensiuni. Însă principiile fondatoare trebuiau să se îmbine cu 

imperative cuprinzătoare, cele ținând de viabilitatea economică fiind 

esențiale. De aceea, vom găsi de cele mai multe ori trimiterile către 

Procesul Bologna însoțite de altele către Strategia Lisabona. Fiecare 

dintre acestea are la bază principii, își propune anumite scopuri strategice 

și se detaliază în măsuri variate.  

În semnarea Acordului Bologna, la fel ca și în cazul aderării la 

Uniunea Europeană, au existat mai multe “valuri”. În 1999 au semnat 

acordul Austria, Belgia (comunitățile Flamandă și Franceză au aderat 

separat), Bulgaria, Cehia, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, 

Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, 

Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 

Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria. Acestora li s-au alăturat, în 

2001, Cipru, Croația, Liechtenstein și Turcia; în 2003, Albania, Andora, 

Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Rusia, Serbia, Vatican, în 2005 au 

aderat Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova, Ucraina; din 2007, este 

semnatar al acordului Muntenegru, iar din 2010 – Kazahstan. 

Declaraţia de la Bologna prezintă un set de obiective prin care 

dorește integrarea eforturilor academice europene: 

• adoptarea unui sistem de diplome "uşor de citit şi comparabil"; 

• adoptarea unui sistem de învăţământ cu două cicluri principale 

(studii universitare de licenţă şi post-licenţă: master şi/sau doctorat); 
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• stabilirea unui sistem de credite (de exemplu, sistemul euro-

pean  de credite transferabile ECTS) ca mijloc potrivit pentru extinderea 

mobilităţii studenţilor; 

• promovarea mobilităţii studenţilor, profesorilor, cercetătorilor şi 

personalului administrativ prin ”depăşirea obstacolelor” ce impiedică 

libera circulaţie; 

• promovarea cooperării europene în asigurarea calităţii; 

• promovarea dimensiunilor europene necesare pentru învăţă-

mântul superior (dezvoltarea curriculară, cooperare inter-instituţională, 

programe de mobilităţi, programe integrate de studiu, pregătire şi 

cercetare). 

Conducători reuniți în martie 2000 la Consiliul European de la 

Lisabona au adoptat Agenda Lisabona (sau Strategia de la Lisabona), 

menită să transforme, până în 2010, Uniunea Europeanăîn ”cea mai 

dinamică și mai competitivă economie bazată pe cunoaștere, din lume, 

capabilă de o creștere economică durabilă, generatoare de noi locuri de 

muncă, mai bune, și caracterizată printr-o mai mare coeziune socială”. 

Strategia de la Lisabona stabilea ca obiective, până în 2010, o 

creștere economică anuală de 3%, crearea a 20 de milioane noi locuri de 

muncă ș.a. De asemenea, Agenda Lisabona stabilea o serie de obiective 

specifice în domenii precum inovarea, antreprenoriatul, liberalizarea 

diverselor piețe și protecția mediului. Se urmărea de asemenea atingerea 

unei rate medii a ocupării de 70%, inclusiv prin creșterea numărului de 

femei și de persoane în vârstă care să activeze pe piața muncii.  
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La jumătatea perioadei de implementare a Strategiei Lisabona, în 

multe țări europene situația economică se degrada. Astfel, creșterea 

economică europeană se situa sub 2% comparativ cu SUA, care 

înregistrau o creștere de peste 3%. 

Pentru a evalua pe parcurs rezultatele implementării Strategiei de 

la Lisabona, în primăvara anului 2004, Consiliul European l-a însărcinat 

pe fostul prim-ministru al Olandei, Wim Kok, să conducă un grup de 

experți și să redacteze un raport, cu scopul de a da un nou impuls 

Strategiei de la Lisabona.Una dintre principalele concluzii ale Raportul 

Kok, prezentat la Consiliul European din toamna anului 2004, a fost că 

rezultatele obținute au fost dezamăgitoare din cauza „agendei prea 

încărcate, lipsei de coordonare și a priorităților conflictuale”. Mai mult, 

Raportul sugerează că vina principală este a statelor membre, care nu au 

avut suficientă voință politicăpentru a pune în aplicare reformele 

necesare atingerii obiectivelor asumate formal. A se citi: în principal de 

teama reacțiilor negative ale electorilor, guvernele au încercat să amâne 

cât mai mult tăierile bugetare ce se impuneau. În urma prezentării acestui 

raport, Comisia Europeană, în 2005, a rebotezat totul ca “Strategia 

Lisabona pentru creștere și locuri de muncă”, urmând ca accentul să fie 

pus mai degrabă pe acțiunile ce trebuie puse în aplicare decât pe 

obiectivele ce trebuie atinse. De aceea, anul 2010 și obiectivele privind 

atingerea unei anumite rate a ocupării nu mai sunt considerate a fi 

priorități, considerându-se că prioritare trebuie să fie acțiunile ce trebuie 

luate pentru a înregistra creștere economică durabilă și crearea de noi 

locuri de muncă. 
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Astăzi, doar cei care au un interes anume nu recunosc că atât 

Procesul Bologna, cât și Strategia Lisabona reprezintă eșecuri, raportat la 

principalele ținte asumate inițial. De altfel, există o opoziție puternică la 

nivelul celor care reprezintă una dintre părțile esențiale în acest proces: 

studenții.În general, interesul pentru urmarea acelor specializări care 

presupun efort intelectual sporit, cum ar fi informatica, de exemplu, scade 

progresiv în Occident. Aceasta este una din explicațiile avansului pe care 

îl are near-shore-ul, în siajul off-shore-ului, în dezvoltarea de software. 

Dar nici în România, de exemplu, interesul pentru asemenea specializări 

nu este foarte ridicat, comparativ cu perioade trecute. De aceea 

considerăm că înmulțirea firmelor de software care își deschid birouri în 

România este doar o bulă, nu un proces sustenabil.  

Revenind, atunci când la Viena se organizau manifestări care 

marcau 10 ani de Proces Bologna, mii de studenți din țări europene au 

venit în capitala Austriei pentru a-și expune fără echivoc poziția ostilă 

față de tot ce înseamnă Procesul Bologna. De altfel, criza economică a 

făcut ca în multe state să se recurgă la creșterea taxelor de școlarizare. 

Inițial se dorea degrevarea bugetelor naționale prin atragerea unor sume 

importante din piață. În absența succesului acestei strategii, pe fondul 

necesități reducerilor bugetare, s-a orientat efortul financiar către studenți 

și familiile acestora. Asta însă corelat cu perioadele electorale, rezultând 

un delay consistent uneori. 
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România, pe drumul către o educație europeană.  

CNC / CNCIS 

 

În România, în anul în care eșecul evident al Strategiei Lisabona 

era mascat printr-o așa-zisă relansare, apărea Hotărârea de Guvern 

nr.1357/03.11.2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale pentru Calificările din Învăţământul Superior şi 

Parteneriat cu Mediul Economic şi Social – ACPART. Dacă vom căuta 

vreo încrengătură care să lege această HG de ceva anterior, vom găsi 

Hotărârea Guvernului nr. 1.338/2001, dar mai bine ne înfrânăm 

curiozitățile de acest fel. Însă ne interesează faptul că pe 23 februarie 

2005 se semna un pompos Acord Tripartit privind Cadrul Național al 

Calificărilor, în care nici una - nici două, își dădeau mâna peste țară o 

sumă de ministere vii, cu o mână de confederații patronale și un praf de 

confederații sindicale, care mai de care mai “reprezentative la nivel 

național”. Ar fi înduioșător, dacă nu am privi situația învățământului 

astăzi în România, ceea ce ne provoacă o serie de alte reacții mult mai 

puternice.  

În preambulul Acordului “cu trei picioare” se făcea referire la 

Memorandum-uri, la Comitete și comiții, într-o încercare rizibilă de a 

escamota lipsa totală de substanță a demersului pe care încercau să îl 

susțină. Există însă și cel puțin două aspecte remarcabile în acel 

document. Pe de o parte, este impecabila limbă de lemn utilizată. Sperăm 

să fim iertați pentru malițiozitate, dar considerăm că dacă am lua în serios 

un asemenea document, ne-am dovedi lipsiți atât de autorespect cât și de 
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respect față de dvs. Nu putem să nu exemplificăm: “părțile … vor 

colabora și vor contribui nemijlocit (…) își exprimă acordul … și se 

angajează să sprijine …”.  Al doilea aspect ține de faptul că, deși în textul 

Acordului se arată că CNC va fi definit în Anexa 1, în documentul indicat 

nu apare mai nimic legat de definire, cu excepția faptului că se arată că și 

în România au fost adoptate cele 5 niveluri de calificare definite la nivelul 

UE.  

Revenind la HG 1357, articolul 3 ne dezvăluie principalele 

misiuni ale ACPART: 

a) elaborarea, implementarea şi actualizarea cadrului naţional al 

calificărilor din învăţământul superior privind dezvoltarea, recunoaş-

terea şi atestarea calificărilor pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi com-

petenţelor dobândite de beneficiarii sistemului de învăţământ superior; 

b) analiza compatibilităţii curriculei specializărilor din cadrul 

domeniilor fundamentale ale învăţământului superior cu standardele 

cadrului naţional al calificărilor; 

c) implicarea instituţiilor de învăţământ superior din România în 

dezvoltarea unei societăţi europene bazate pe cunoaştere şi producti-

vitate, cu o economie competitivă şi dinamică; 

d) promovarea deschiderii instituţiilor de învăţământ superior 

spre mediul economico-social prin acţiuni de cooperare între instituţii de 

învăţământ superior, operatori economici, alte organizaţii, pentru 

dezvoltarea de parteneriate specifice, cercetarea pieţei forţei de muncă, 

dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universităţilor din România şi 

pentru transferul de cunoştinţe. 
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Prin urmare, avem o primă referire la Cadrul Naţional al 

Calificărilor din Învăţământul Superior. Cum legislația și denumirile 

structurilor s-au tot modificat, este foarte dificil să decelăm aportul 

fiecăreia la ceea ce avem astăzi ca reglementări și ca sistem, în domeniu. 

Orice document care face referire la site-uri utilzate înainte, este 

inutilizabil pentru că niciunul dintre vechile domenii de net nu mai este 

activ, neexistând redirecționări către domeniile de net ale structurilor care 

au înglobat succesiv ACPART-ul.  

Peste 4 ani, când eșecul celor două mari tentative de reforme la 

nivel european era neîndoielnic pe principalele direcții asumate, în 

România apărea Ordinul nr. 4430/29.06.2009 privind utilizarea Cadrului 

naţional al calificărilor din învăţământul superior, cu Anexa intitulată 

Metodologie de realizare şi utilizare a Cadrului naţional al calificărilor 

din învăţământul superior. Veți găsi acest document pe Internet, fără a se 

face referire la documentul față de care este anexă, și cu denumiri diferite. 

Ideea este că aveam, după 4 ani, o nouă tentativă de a realiza respectivul 

Cadru Național.  

În deschiderea metodologiei din 2009 se face referire, cum altfel, 

la Procesul Bologna și la Strategia Lisabona. Asta arată foarte clar 

poziționarea pur formală, dorința de a prelua orice vine de la Bruxelles, 

fără a se face o analiză critică și fără setarea unei abordări pragmatice 

care să aibă drept obiectiv reducerea unora dintre disfunc-țiile majore ale 

sistemului universitar din România.  

În 2011, apare OM 5703, care duce după sine o Anexă intitulată 

Metodologia de implementare a Cadrului Național al Calificărilor din 
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învățământul superior. Vom privi în mare la fiecare dintre aceste 

documente, prezentând rezultatele la care s-a ajuns până acum. După 

aceea, vom prezenta câteva dintre abordările din alte țări ale UE, pentru 

a înțelege care sunt dominantele prin alte părți, și pentru a releva care este 

elementul aflat acum în dezbatere, precum și mobilul concentrării pe 

acesta. 

Conform H.G. nr. 1357/03.11.2005, Agenţia Naţională pentru 

Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic 

şi Social (ACPART) era autoritatea naţională pentru stabilirea Cadrului 

Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior şi actualizarea 

periodică a acestuia. ACPART ar fi trebuit să elaboreze, să gestioneze şi 

să actualizeze periodic CNCIS, înparteneriat cu instituţiile de învăţământ 

superior şi cu partenerii economici şi sociali prin: 

• elaborarea, implementarea şi actualizarea CNCIS, privind 

dezvoltarea, recunoaşterea şi atestarea calificărilor pe baza 

cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite de 

beneficiarii sistemului de învăţământ superior; 

• analiza compatibilităţii curriculei specializărilor din cadrul 

domeniilor fundamentale ale învăţământului superior cu 

standardele CNCIS. 

Găsim în această Hotărâre și semnificațiile termenilor esențiali: 

a) calificarea este rezultatul învăţării obţinut prin parcurgerea şi 

finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare; 

b) calificările din învăţământul superior sunt descrise în termeni 

de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe personale şi profesionale; 
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c) cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi 

corelat gradele, diplomele şi certificatele de studiu care atestă nivelurile 

distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. 

Cadrul naţional este comparabil şi compatibil cu cel european 

corespunzător. 

Prin Ordinul 4430/29.06.2009, se aprobă utilizarea în sistemul de 

învăţământ a instrumentului denumit Cadrul naţional al calificărilor din 

învăţământul superior (CNCIS), ca parte integrantă a Cadrului naţional 

al calificărilor (CNC). Aici întâlnim pentru prima oară o referire la 

Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (RNCIS). La 

articolul 1, se aprobă utilizarea unui instrument (CNCIS), pentru ca la 

articolul 4 să se arate că se aprobă Metodologia de realizare şi utilizare 

a Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior, prevăzută 

în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Prin urmare, mai 

întâi aprobăm un instrument, după care arătăm în detaliu cum vom 

construi acel instrument mirific, pe care ne-am făcut deja datoria să îl 

aprobăm.  

Această Anexă reprezintă de fapt documentul esențial pentru cei 

trebuie să lucreze în contextul CNCIS. De altfel este document de 

referință și pentru materialul de față, pentru că în el regăsim “Matricea 

Cadrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior”. 



 
 

 

Page | 140 

 



 
 

 

Page | 141 

Este necesar să facem acum o precizare foarte importantă. Tot 

ceea ce s-a mimat în România ultimelor decenii legat de calificările în 

învățământul superior se raportează la European Qualification 

Framework. De jumătate de deceniu, există în Occident o dezbatere 

foarte consistentă, cu miză fundamentală, referitoare la un anumit nivel 

al calificării (nivelul 5). Nu insistăm aici asupra acestui aspect, ci doar 

introducem problema de principiu. Așa numita Professional Higher 

Education ar putea reprezenta și în România o abordare capabilă să ofere 

soluții unui set de probleme grave. 

EQF nu prezintă întâmplător, împreună, toate nivelurile de 

calificare. Unele dintre ele intră indiscutabil la nivle preuniversitar, altele 

la nivel universitar, pentru ca unul, cel median, desigur, să se regăsească 

mai nou într-o zonă de dispută. Acest aspect, poate considerat de unii 

prea puțin relevant în contextul temei tratate aici, reprezintă în opinia 

noastră una dintre dovezile irefutabile ale ratării în România a inserției în 

șuvoiul relevant al mizei cosmosului calificărilor. Pentru că la noi se 

ignoră complet aceste aspecte, dezbaterile și lobby-ul fervent al 

asociațiilor acreditate la CE.  

Vom urmări la rândul nostru cele mai relevante aspecte cuprinse 

în Metodologia amintită. În primul rând, există o serie de concepte 

esențiale utilizate în contextul CNCIS: calificare, rezultate ale învăţării, 

cunoştinţe, abilităţi şi competenţă. 

Calificarea reprezintă un rezultat formal al unui proces de 

evaluare şi de validare, care este obţinut atunci când un organism 

competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate ca urmare a 
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învăţării la anumite standarde. Calificarea înseamnă și recunoaşterea 

oficială a valorii rezultatelor individuale ale învăţării pentru piaţa muncii, 

precum şi pentru educaţia şi formarea profesională continuă, printr-un act 

de studii (diplomă, certificat, atestat) ce conferă dreptul legal de a 

practica o profesie/meserie. 

Rezultatele învăţării înseamnă ceea ce recunoaşte, înţelege şi 

poate face persoana care învaţă, la terminarea procesului de învăţare. 

Acestea sunt definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

Prin urmare, rezultatele învăţării reprezintă setul de cunoştinţe, abilităţi 

şi competenţe pe care o persoană le-a dobândit şi este capabilă să le 

demonstreze după finalizarea procesului de învăţare pe un anumit ciclu 

de şcolarizare. 

Cunoştinţele reprezintă rezultatul asimilării, prin învăţare, a unor 

informaţii. Ele mai reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi 

practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu și sunt 

descrise ca teoretice şi/sau faptice. 

Abilitatea înseamnă capacitatea de a aplica şi de a utiliza 

cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva 

probleme, ele fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, 

intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi 

utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente). Ea  include 

anumite tipuri de structuri operatorii, de la deprinderi până la capacităţi 

de interpretare şi rezolvare de probleme. 

În fine, competenţa reprezintă capacitatea dovedită de a selecta, 

combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii (valori şi 
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atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite categorii de 

situaţii de muncă sau de învăţare, precum şi pentru dezvoltarea 

profesională sau personală în condiţii de eficacitate şi eficienţă. Ea este 

descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.  

Competenţele se pot clasifica în două categorii: 

a) competenţe profesionale; 

b) competenţe transversale. 

Prin competenţă profesională se înţelege capacitatea dovedită 

de a selecta, combina şi utiliza adecvat cunoştinţe, abilităţi şi alte achiziţii 

(valori şi atitudini), în vederea rezolvării cu succes a unei anumite 

categorii de situaţii de muncă sau de învăţare, circumscrise profesiei 

respective, în condiţii de eficacitate şi eficienţă. Competenţele 

profesionale sunt exprimate prin cunoştinţele şi abilităţile care acoperă 

comprehensiv dimensiunea profesională pentru orice calificare.  

Competenţele transversale sunt acele capacităţi care transcend 

un anumit domeniu, respectiv program de studii, având o natură 

transdisciplinară. Acestea constau în abilităţi de lucru în echipă, abilităţi 

de comunicare orală şi scrisă în limba maternă/străină, utilizarea 

tehnologiei informaţiei şi comunicării - TIC, rezolvarea de probleme şi 

luarea deciziilor, recunoaşterea şi respectul diversităţii şi 

multiculturalităţii, autonomia învăţării, iniţiativă şi spirit antreprenorial, 

deschiderea către învăţarea pe tot parcursul vieţii, respectarea şi 

dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale etc. 
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Competenţele transversale reprezintă acele achiziţii valorice şi 

atitudinale care transcend un anumit domeniu / program de studii şi se 

exprimă prin următorii descriptori: 

1. autonomie şi responsabilitate; 

2. interacţiune socială; 

3. dezvoltare personală şi profesională. 

Competenţele transversale sunt structurate în: competenţe de rol 

şi competenţe de dezvoltare personală şi profesională. Acestea au în 

vedere contextul social şi de grup al exercitării unei profesii, precum şi 

conştientizarea nevoii de formare profesională continuă. 

Cunoştinţele se exprimă prin următorii descriptori: 

1. cunoaştere, înţelegere şi utilizare a limbajului specific; 

2. explicare şi interpretare. 

Abilităţile se exprimă prin următorii descriptori: 

1. aplicare, transfer şi rezolvare de probleme; 

2. reflecţie critică şi constructivă; 

3. creativitate şi inovare. 

Fiecare calificare corelată unui anumit ciclu de studii (licenţă, 

masterat, doctorat) este definită în baza descrierii generale a rezultatelor 

învăţării şi se exprimă prin: 

• competenţe profesionale generale, care se dezvoltă în cadrul 

mai larg al domeniului de studii; 

• competenţe profesionale specifice, care se dezvoltă în cadrul 

mai restrâns al unui program de studii. 
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Descriptorii de nivel pentru fiecare tip de rezultat al învăţării 

explicitează descriptorii generici pentru fiecare tip de competenţă şi 

pentru fiecare nivel de calificare: licenţă, masterat şi doctorat. Aceștia 

indică activităţi, rezultate şi performanţe aşteptate pentru fiecare nivel de 

calificare și permit descrierea calificărilor, formulând repere necesare 

evaluării nivelului de atingere sau obţinere a rezultatelor învăţării. 

Diferenţierea dintre titularii de diplome universitare se poate face 

în funcţie de ciclul de studii absolvit, după următoarele criterii: 

Cunoşterea şi înţelegerea cunoştinţelor 

Licenţă - Cunoaşterea şi înţelegerea cunoştinţelor se sprijină pe 

manualeuniversitare avansate, care cuprind şi (unele) aspecte aflate 

lalimitele cunoaşterii în domeniul respectiv de studii. 

Masterat - Cunoaşterea şi înţelegerea se constituie într-o 

platformă/oportunitate de a dezvolta idei sau de a le aplica în contexte 

frecvent conexate cu activităţi de cercetare / evaluare, cu elementede 

analiză critică şi inovare. 

Doctorat - Cunoaşterea atinge nivelul înţelegerii sistemice a 

domeniului de studii, bazată pe capacitatea de a aplica metodele şi 

instrumentele specifice de cercetare asociate respectivului domeniu. 

Aplicarea cunoştinţelor şi a înţelegerii lor 

Licenţă - Capacitatea de a formula şi susţine argumente în 

contexte reale sau ipotetice clar definite. 

Masterat - Capacitatea de a demonstra abilităţi de soluţionare a 

problemelor reale observate în contexte noi sau nefamiliare, cu luarea 

înconsiderare a unor ipoteze largi / multidisciplinare. 
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Doctorat - Capacitatea de a concepe, elabora, implementa şi 

aplica adecvat un proces consistent de cercetare, cu respectarea normelor 

de integritate academică. Aplicarea cunoştinţelor se realizează în sensul 

contribuţiei personale la lărgirea limitelor cunoaşterii sub forma unei / 

unorlucrări substanţiale, dintre care unele merită să fie cunoscute prin 

publicaţii indexate la nivel naţional sau internaţional. 

Analiza (Elaborarea de judecăţi) 

Licenţă - Capacitatea de a colecta şi interpreta date relevante 

pentru problema primită spre analiză, contextul acesteia fiind clar 

conturat. 

Masterat - Abilitatea de a integra informaţii şi date, de a gestiona 

situaţii complexe şi de a formula judecăţi în condiţii de date incomplete. 

Doctorat - Capacitatea de a realiza analize critice, evaluări şi 

sinteze ale unor idei noi şi complexe. 

Comunicarea profesională 

Licenţă - Capacitatea de a comunica informaţii, idei, probleme şi 

soluţii. 

Masterat - Capacitatea de a comunica (monolog) propriile 

concluzii, precumşi argumentele cognitive şi raţionale în relaţia cu 

specialiştii şi cu o audienţă alcătuită din neprofesionişti. 

Doctorat - Capacitatea de a comunica (dialog) cu colegii având 

acelaşi nivel de pregătire, cu comunitatea academică mai largă în aria / 

ariile deexpertiză. 

Competenţa de continuare autonomă a formării 



 
 

 

Page | 147 

Licenţă - Absolvenţii au dezvoltate competenţele necesare 

pentrucontinuarea studiilor în condiţii de autonomie avansată. 

Masterat - Absolvenţii continuă să studieze, astfel încât se poate 

aprecia că activitatea lor de dezvoltare profesională este auto-coordonată. 

Doctorat - Se aşteaptă să fie capabili să iniţieze şi promoveze 

progres tehnologic, social sau cultural în contexte academice sau 

profesionale. 

Perspectiva verticală a matricei evidenţiază faptul că un anumit 

rezultat al învăţării nu poate fi atins dacă palierele subordonate nu au fost 

realizate şi consolidate. 

Perspectiva orizontală demonstrează că fiecare tip de rezultat al 

învăţării, aferent celor 3 cicluri de studii (licență, masterat, doctorat), 

integrează în mod obligatoriu nivelurile anterioare. Rezultă că fiecare 

rezultat al învăţării are o autonomie relativă, fiind condiţionat de 

achiziţiile anterioare, atât pe orizontală, cât şi pe verticală. 

Descrierea calificărilor obţinute prin studii universitare necesită 

parcurgerea a patru etape, după parcurgerea cărora documentele rezultate 

(grila 1, grila 2, planul de învăţământ şi fişele disciplinelor) se transmit 

în vederea validării şi înscrierii în RNCIS. 

În etapa I, se utilizează grila 1 – ”Descrierea domeniului / 

programului de studii prin competenţele profesionale şi competenţe 

transversale”, care se completează pentru fiecare nivel de calificare, pe 

domenii şi programe de studii, după caz: 

• ciclul I: pentru domenii şi programe de studii; 

• ciclul II: pentru programe de studii; 
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• ciclul III: pentru domenii. 

În etapa a II-a, competenţele identificate în etapa I se corelează 

cu ariile de conţinut şi cu disciplinele de învăţământ care conduc la 

dezvoltarea competenţelor respective.  

În etapa a III-a, se elaborează planurile de învăţământ, prin 

analiza corelaţiilor cuprinse în grila 2, referitoare la: competenţe - arii de 

conţinut - discipline de învăţământ - puncte de credit. 

Etapa a IV-a: Elaborarea fişelor disciplinelor în concordanţă cu 

planul de învăţământ şi competenţele care definesc calificarea. 

 

Registrul Național al Calificărilor din Învățământul 

Superior 

 

Chiar dacă RNCIS este indicat în HG-ul din 2009, este de 

preferat să facem referire la el utilizând OM 5703/2011. Articolul 3 al 

acestui OM face trimitere la RNCIS, astfel: 

• administrarea RNCIS va fi făcută de către ANC; 

• RNCIS este o bază de date la nivel național, care cuprinde 

descrierea tuturor calificărilor de la nivelul instituțiilor 

universitare; 

• RNCIS asigură actualizarea periodică a calificărilor din 

învățământul superior. 

Sigur că documentul din 2011 reia Metodologia din 2009 

(oricum una fără utilitate fundamentală reală), dar ce contează, atât timp 

cât în titlu sunt schimbate câteva cuvinte? Totul este astfel “relansat”, în 
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bunul spirit venit tot din Occident, de altfel. Dar suntem nevoiți aici să 

rupem expunerea cronologică prezentând câteva aspecte legate de OM 

5204/22.12.2014 prin care se aprobă Metodologia de înscriere și 

înregistrare a calificărilor din învățământul superior în RNCIS. Nu doar 

că, astfel ajungem practic la zi cu inventarul normativ, dar vedem că 

putem păstra discursul în același registru. Asta și pentru că în amintitul 

document se arată că prin înscrierea în RNCIS a calificărilor pot fi 

recunoscute şi relaţionate toate rezultatele învăţării dobândite în cadrul 

sistemului de învăţământ superior şi este asigurată coerenţa calificărilor 

şi a titlurilor acordate. Umorul involuntar rămâne inegalabil, așa cum 

putem observa din jocul ce ne duce dinspre potențialitate (pot fi 

recunoscute şi relaţionate toate rezultatele învăţării dobândite în cadrul 

sistemului de învăţământ superior) către certitudine (este asigurată 

coerenţa calificărilor şi a titlurilor acordate). Aria “foarte vastă” de 

acțiune a celor care doresc să racordeze aria calificărilor disponibile în 

învățământul superior cu nevoile reale existente pe piața muncii, este de 

fapt dependentă de cu totul alte foruri, adică cele care sunt în măsură să 

modifice COR. Asta pentru că, nici mai mult, nici mai puțin, introducerea 

unor noi calificări în RNCIS se face condiţionat de existenţa a minimum 

o ocupaţie în COR destinată acelei calificări. 

Nu voi mai aminti aici decât o singură categorie de prevederi. De 

altfel nici nu ar fi permis să nu o includ, pentru că este de fapt singura 

relevantă. Mai întâi, se arată că, pentru introducerea unei noi calificări, 

este necesară prezentarea dovezii achitării tarifului de evaluare. Apoi, 
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avem un întreg capitol 3, care ne arată totul despre tarifele de verificare, 

de consultanță și de asistență tehnică de specialitate. 

Nu întâmplător am lăsat la finalul acestei părți prezentarea HG 

918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor. Asta ne 

permite prezentarea în oglindă, pe de o parte, a EQF, iar pe de altă parte, 

a CNC.  

Iată descriptorii ce definesc nivelurile aferente Cadrului 

European al Calificărilor (CNC)/EQF. Fiecare dintre cele 8 niveluri de 

calificare sunt de definitede câte un set de descriptorice indică rezultatele 

învățării relevante pentru calificările aferente respectivului nivel (Sursa: 

https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page).  
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EQF 

Level 
Cunoștințe Abilități Competență 

  

În contextul EQF, 

cunoștințele sunt 
descrise ca teoretice 

și/sau practice. 

În contextul EQF, abilitățile 

sunt descrise ca: 

cognitive (implicând 
folosirea gândirii logice, 

intuitive și creative) și 

practice (implicând 
dexteritate manuală și 

folosirea de metode, 

materiale și instrumente) 

În contextul  EQF, 

competența este descrisă în 
termeni de responsabilitate 

și autonomie 

Nivel 1 
Cunoștințe generale 

de bază 

Abilități de bază necesare 
pentru efectuarea de sarcini 

simple 

Lucru sau studiu sub 
supraveghere directă într-

un context structurat 

Nivel 2 

Cunoștințe factuale 

de bază într-un 
domeniu de muncă 

sau de studiu. 

Abilități de bază cognitive 
și practice necesare pentru a 

folosi informații relevante 

cu scopul de a îndeplini 
sarcini și de a rezolva 

probleme cotidiene folosind 
reguli și instrumente 

simple. 

Lucru sau studiu sub 

supraveghere cu un anumit 

grad de autonomie. 

Nivel 3 

Cunoștințe despre 

fapte, principii, 

procese și concepte 
generale, într-un 

domeniu de muncă 

sau studiu. 

O serie de abilități 
cognitive și practice 

necesare pentru a îndeplini 

sarcini și a rezolva 
probleme prin selectarea și 

aplicarea de metode, 

instrumente, materiale și 
informații de bază. 

Asumarea responsabilității 

pentru îndeplinirea 

sarcinilor; adaptarea 
propriului comportament 

la circumstanțe cu scopul 

de a rezolva problema. 

Nivel 4 

Cunoștințe teoretice 

și practice extinse 
într-un domeniu de 

muncă sau de studiu. 

O serie de abilități 

cognitive și practice 
necesare pentru a genera 

soluții la probleme 

Auto-management în 
cadrul unui ghidaj general 

în context de muncă și 

studiu care este de obicei 
predictibil dar care este 
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EQF 

Level 
Cunoștințe Abilități Competență 

  

În contextul EQF, 

cunoștințele sunt 
descrise ca teoretice 

și/sau practice. 

În contextul EQF, abilitățile 

sunt descrise ca: 

cognitive (implicând 
folosirea gândirii logice, 

intuitive și creative) și 

practice (implicând 
dexteritate manuală și 

folosirea de metode, 

materiale și instrumente) 

În contextul  EQF, 

competența este descrisă în 
termeni de responsabilitate 

și autonomie 

specifice într-un domeniu 
de muncă sau de studiu. 

susceptibil de schimbare; 
Supervizarea muncii altora 

cu asumarea 

responsabilității pentru 
evaluarea și îmbunătățirea 

activităților de muncă sau 

studiu. 

Nivel 5 

Cunoștințe 

complete, 
specializate, practice 

și teoretice într-un 

domeniu de muncă 
sau de studiu și 

conștientizarea 

limitelor acestor 
cunoștințe. 

O serie completă de abilități 

cognitive și practice 

necesare pentru a dezvolta 
soluții creative la probleme 

abstracte. 

Exercitarea 
managemetului și 

supervizării în contexte de 
muncă sau studiu în care 

pot apărea schimbări 

neprevăzute; revizuirea și 
dezvoltarea performanței 

proprii și a altora. 

Nivel 6 

Cunoștințe avansate 

într-un domeniu de 

muncă sau studiu, 

implicând 

înțelegerea critică a 
teoriilor și 

principiilor. 

Abilități avansate, 
demonstrând expertiză și 

inovație, necesare pentru 

rezolvarea de probleme 
complexe într-un domeniu 

specializat. 

Coordonarea de activități 

și proiecte tehnice sau 
profesionale și asumarea 

responsabilității pentru 

decizii luate în contexte 
ambigue de muncă sau 

studiu; asumarea 
responsabilității pentru 
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EQF 

Level 
Cunoștințe Abilități Competență 

  

În contextul EQF, 

cunoștințele sunt 
descrise ca teoretice 

și/sau practice. 

În contextul EQF, abilitățile 

sunt descrise ca: 

cognitive (implicând 
folosirea gândirii logice, 

intuitive și creative) și 

practice (implicând 
dexteritate manuală și 

folosirea de metode, 

materiale și instrumente) 

În contextul  EQF, 

competența este descrisă în 
termeni de responsabilitate 

și autonomie 

dezvoltarea profesională a 
indivizilor și grupurilor. 

Nivel 7 

Cunoștințe foarte 
specializate, unele 

dintre ele 

deschizătoare de noi 
direcții de 

cunoaștere, ca bază 
pentru moduri de 

gândire originale 

și/sau pentru 
cercetare. 

Abilități de rezolvare de 

probleme necesare în 

cercetare și/sau inovare cu 

scopul de a dezvolta noi 
cunoștințe și proceduri, și 

de a integra cunoștințe din 
diferite domenii. 

Coordonează și transformă 

contexte de muncă sau de 
studiu care sunt complexe, 

neprevăzute și care 

reclamă noi abordări 
strategice; asumarea 

resonsabilității pentru 
contribuția la îmbogățirea 

cunoștințelor profesionale 

și/sau pentru revizuirea 
performanței strategice a 

echipelor. 

Level 8 

Cunoștințe la cea 

mai avansată 

frontieră a unui 
domeniu de muncă 

sau de studiu și la 

granițe dintre 
domenii. 

Cele mai avansate și 
specializate abilități și 

tehnici, incluzând sinteza și 

evaluarea, necesare pentru a 
rezolva probleme critice în 

cercetare și/sau inovație și 

pentru a extinde și redefini 
cunoștințele existente sau 

practica profesională. 

Demonstrează autoritate 

maximă, inovație, 

autonomie, integritate și 
angajament susținut pentru 

dezvoltarea de noi idei și 

procese, deschizătoare de 
noi direcții de cercetare. 

 



 
 

 

Page | 154 

  

 

Compatibilitatea cu EQF din EHEA 

EQF furnizează descriptori pentru cicluri. Fiecare descriptor de 

ciclu oferă o afirmație generică în ceea ce privește așteptările tipice în 

termeni de achiziții și abilități asociate cu calificările care reprezintă 

finalul fiecărui ciclu. 

 

Cadrul Național al Calificărilor (CNC) 

 

Nivelurile de calificare – Descriptori de definire ai nivelurilor 

Cadrului național al calificărilor - Cunoștințe*  - Abilități** - Compe-

tențe***  

Nivelul 1 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 1 sunt 

– cunoștințe generale de bază – abilități de bază necesare pentru a executa 

sarcini simple – muncă sau studiu sub supraveghere directă într-un 

context structurat. 

Nivelul 2 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 2 sunt 

– cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu – 

abilități cognitive și practice de bază necesare pentru utilizarea 

informațiilor relevante în scopul executării sarcinilor și rezolvării 

problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli și instrumente simple – 

muncă sau studiu sub supraveghere cu un anumit grad de autonomie. 

Nivelul 3 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 3 sunt 

– cunoștințe faptice, cunoașterea unor principii, procese și concepte 
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generale dintr-un domeniu de muncă sau de studiu – o gamă de abilități 

cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea 

problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, 

materiale și informații de bază – asumarea responsabilității pentru 

executarea sarcinilor într-un domeniu de muncă sau de studiu; adaptarea 

propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor. 

Nivelul 4 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 4 sunt 

– cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu 

de muncă sau de studiu – o gamă de abilități cognitive și practice necesare 

pentru găsirea de soluții la problemele specifice, într-un domeniu de 

muncă sau de studiu – autogestionare cu ajutorul unor indicații în general 

previzibile în cadrul situațiilor de muncă sau de studiu, dar care se pot 

schimba; supravegherea activității de rutină a altor persoane preluând o 

anumită responsabilitate pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de 

muncă sau de studiu. 

Nivelul 5 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 5 sunt 

– cunoștinte faptice și teoretice cuprinzătoare, specializate într-un 

domeniu de muncă sau de studiu și conștientizarea limitelor cunostințelor 

respective – o gamă amplă de abilități cognitive și practice necesare 

pentru conceperea de soluții creative la probleme abstracte – gestionare 

și supraveghere în situații de muncă sau de studiu, în care schimbările 

sunt imprevizibile; revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale 

altora.  

Nivelul 6 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 6 sunt 

– cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care 
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implică înțelegerea critică a teoriilor și principiilor – abilități avansate, 

care denotă control și inovație, necesare pentru a rezolva probleme 

complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu 

specializat – gestionarea de activități sau proiecte tehnice ori profesionale 

complexe, prin asumarea responsabilității pentru luarea deciziilor în 

situații de muncă sau de studiu imprevizibile; asumarea responsabilității 

pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor. 

Nivelul 7 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 7 sunt 

– cunoștințe foarte specializate, unele dintre ele situându-se în avangarda 

nivelului de cunoștințe dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază 

a unei gândiri și/sau cercetări originale; conștientizare critică a 

cunoștințelor dintr-un domeniu și a cunoștințelor aflate la granița dintre 

diferite domenii – abilități specializate pentru rezolvarea problemelor în 

materie de cercetare și/sau inovație, pentru dezvoltarea de noi cunoștințe 

și proceduri și pentru integrarea cunoștintelor din diferite domenii – 

gestionarea și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt 

complexe, imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asumarea 

responsabilității pentru a contribui la cunoștințele și practicile 

profesionale și/sau pentru revizuirea performanței strategice a echipelor.  

Nivelul 8 Rezultatele învățării corespunzătoare nivelului 8 sunt 

– cunoștințe la cel mai avansat nivel dintr-un domeniu de muncă sau de 

studiu și cunoștințe aflate la granița dintre diferite domenii – abilitățile și 

tehnicile cele mai avansate și specializate, inclusiv abilitatea de sinteză și 

evaluare, necesară pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare 

și/sau inovație și pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor existente 
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sau a practicilor profesionale – demonstrarea unui nivel ridicat de 

autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și profesională și 

a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese 

aflate în avangarda unei situații de muncă ori de studiu, inclusiv 

cercetarea.  

 

Corespondențe între nivelurile Cadrului național al calificărilor, 

actele de studii care se eliberează, tipul de programe de educație și 

formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de 

calificare și nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor 

(CEC), pentru nivel universitar. 

5 – Diploma de absolvire/calificare și suplimentul descriptiv al 

certificatului – Instituție de învățământ superior singură sau în parteneriat 

cu furnizori de formare profesională, acreditați în acest scop, la care s-a 

susținut examenul – Absolvenți ai învățământului superior de scurtă 

durată care au promovat examenul de certificare. 

6 – Diploma de licență, diploma de inginer, diploma de urbanist, 

suplimentul la diplomă – Instituția de învățământ superior acreditată la 

care s-a susținut examenul de finalizare a studiilor de licență – Absolvenți 

ai unui program de studii de licență care au promovat examenul de licență 

conform art. 143 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

7 – Diploma de master și suplimentul la diplomă – Instituția de 

învățământ superior acreditată – Absolvenți ai unui program de studii de 

masterat care au promovat examenul de finalizare a studiilor (examen de 
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dizertație) conform art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

7 – Diploma de licență, suplimentul la diplomă - Diploma de 

arhitect, suplimentul la diplomă – Instituția de învățământ superior 

acreditată – Absolvenți ai unui program unitar de studii (ciclul I și II) care 

oferă absolventului nivelul de master, care au promovat examenul de 

finalizare a studiilor, corespunzătoare profesiilor reglementate conform 

art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

8 – Diploma de doctor – IOSUD – Absolvenți ai unui program 

de studii universitare de doctorat, al căror titlu a fost atribuit prin ordin al 

ministrului conform art. 143 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Această preluare nu doar necritică ci și mimetică, este evitată în 

țările europene cu economii și cu sisteme educaționale puternice. Dar 

într-o țară în care singura preocupare legată de învățământul superior ține 

de privatizarea ad-hoc a instituțiilor de Stat, pentru a putea degreva 

bugetul în vederea oferirii pomenilor electorale și escamotarea 

incompetenței guvernamentale, este de înțeles selectarea căii efortului 

minimal. Dar pentru a înțelege mai bine asta, este necesar să privim cum 

se petrec lucrurile și în alte țări din Europa, dar nu numai. Fiecare dintre 

aceste exemple reprezintă un punct de plecare pentru discuții. 
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Învățământul  și calificările în diferite state europene 

 

Irlanda are un Cadrul Național al Calificărilor (NFQ) este un 

sistem cu 10 niveluri, acordând o valoare academică sau vocațională 

calificărilor obținute în Irlanda.  

Nivelurile NFQ sprijină efortul de înțelegere a manierei în care 

o diplomă poate fi utilizată pentru pregătire și pentru oportunitățile de pe 

piața muncii. Fiecare nivel se bazează pe standarde agreate la nivel 

național în termeni de - ce se așteaptă ca un învățăcel să fie capabil să 

facă după ce primește o calificare. QQI este responsabilă în Irlanda pentru 

asigurarea calității furnizorilor de educație și training. Are de asemenea 

responsabilitatea validării calificărilor și oferă ei înșiși câteva calificări.  

NFQ servește următoarelor scopuri: 

• Se asigură că toate calificările obținute în Irlanda respectă 

standardele de calitate și sunt recunoscute internațional. 

• Este parte a unui sistem de comparare a calificărilor din Irlanda 

cu cele internaționale. 

• Sustine LLL prin recunoașterea cunoștințelor și abilităților în 

cadrul unui sistem comparativchiar dacă acestea nu sunt 

recunoscute printr-o calificare formală. 

• Furnizează un sistem prin care se definesc criteriile de 

eligibilitate în procesele de învățare pentru acces, transfer și 

progres.  

• Recunoaște calificările stabilite de corpuri profesionale.  
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Standarde ocupaționale și suprapunerea pe practică. Aici, 

“standard occupațional” înseamnă un standard de cunoștințe, abilități și 

competențe care trebuie însușite pentru ca o persoană să poată obține o 

calificare sau o diplomă pentru a practica într-un anumit domeniu. În 

termeni de rezultate așteptate ale învățării, standardele ocupaționale sunt 

comparabile cu standardele de educație și training dar scopul și originea 

lor sunt diferite și aceasta permite să se facă o distincție clară între ele. 

Dacă o ocupație este reglementată, standardul ocupațional ar trebui 

menținut de către autoritatea care a reglementat-o.  

Crearea standardelor ocupaționale va implica în mod normal 

autoritatea reglementatoare, angajatorii, asociațiile profesionale și 

furnizorii de educație și training. Comunitățile internaționale aferente 

unei ocupații ar trebui de asemenea să fie implicate direct sau indirect. Se 

așteaptă ca practicienii unei ocupații reglementate să demonstreze 

periodic că respectă standardele ocupaționale aplicabile.  

Practica continuă ar putea fi suficientă pentru a menține 

abilitățile practicienilor actualizate dar programe de educație și training 

ar putea fi de asemenea necesare în acest sens. Un program de educație 

și training și calificarea aferentă este destinat să pregătească o persoană 

să intre într-o ocupație. Astfel de programe pot fi de asemenea utile 

pentru dezvoltarea profesională a celor care practică deja într-un 

domeniu. Astfel de programe și calificări beneficiază de pe urma 

existenței unor standarde ocupaționale detaliate și actualizate.  
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Bune practici în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord 

Cadrul Calificărilor din Învățământul Superior (FHEQ). 

Premisa fundamentală a FHEQ este aceea că aceste calificări ar 

trebui acordate mai degrabă în baza însușirii unor rezultate și nu în funcție 

de anii de studiu. Descriptorii calificărilor sunt cheia acestei premise. 

Acești descriptori setează rezultatele și atributele generice așteptate de la 

fiecare persoană care își ia o astfel de calificare. Aceste rezultate 

reprezintă integrarea diverselor experiențe de învățare rezultate din 

programe coerente de studiu. FHEQ este un cadru al calificărilor bazat 

pe rezultatele reprezentate de titlurile calificărilor principale. Nu este un 

cadru bazat pe credite, nici nu depinde de folosirea creditelor. 

Pentru fiecare din calificări, studiul care va conduce la obținerea 

calificării se va baza pe învățarea din stadiile timpurii ale programului de 

studiu sau pe alte stadii de învățare în care au existat forme de evaluare. 

Furnizorii de programe de studii superioare trebuie să fie capabili să 

demonstreze modul în care curricula facilitează progresul academic și 

intelectual. Este la latitudinea furnizorilor programelor de educație să 

decidă dacă asta este cel mai bine demonstrată cu ajutorul unei structuri 

de credite, sau altfel. Nu este scopul FHEQ să prescrie maniera internă 

de organizare a programelor academice.  

Designul programelor academice trebuie să facă referire la 

cantitatea de învățare de care este nevoie pentru a obține rezultatele 

dorite. În unele cazuri, aceasta va fi exprimată în termeni de timp de 

studiu, de exemplu în număr de ani academici. În alte cazuri va fi 

exprimată prin intermediul creditelor.  
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Furnizorii de programe de studii superioare se asigură că: 
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• rezultatele dorite pentru fiecare din calificările lor sunt 

specificate foarte clar 

• însușirea acestor rezultate este demonstrată de către persoana 

căreia i se acordă o calificare  

• procedurile de evaluare care permit echivalări nu sunt aplicate în 

maniere care să facă posibilă obținerea unei calificări fără să se 

demonstreze că toate achizițiile au fost realizate. 

Atunci când un furnizor de educație universitară stabilește cel 

mai potrivit nivel pentru o calificare, acesta trebuie să aibă în vedere: 

• relația dintre rezultatele așteptate ale programului și cele 

cuprinse în descriptorii calificării 

• existența unui volum suficient de evaluări care să demonstereze 

că rezultatele învățării au fost însușite 

• ca designul curriculei și al evaluărilor să fie în așa fel formatat 

încât orice student care urmează programul să aibă posibilitatea 

să atingă rezultatele și să poată demonstra asta. 

Licență 

Descriptorul construit pentru acest nivel al FHEQ este același 

pentru orice licență care îndeplinește descriptorul în totalitate. Licența 

este oferită studenților care au demonstrat: o înțelegere sistematică a 

aspectelor cheie în câmpul lor de studiu, inclusiv însușirea unor 

cunoștințe coerente și detaliate, dintre care cel puțin unele sunt cruciale 

pentru maniera de definire a disciplinei; că posedă abilitatea de a utiliza 

corespunzător tehnici fundamentale de analiză din domeniul abordat; 

înțelegerea conceptelor care îi dau studentului posibilitatea sărespingă 
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sau să susțină argumente, sau/și să rezolve probleme utilizând idei și 

tehnici, dintre care unele sunt în avangarda respectivei discipline; să 

descrie și să comenteze cu privire la anumite aspecte ale cercetărilor 

curente ăn domeniu; să aprecieze incertitudinea, amiguitatea și limitele 

cunoașterii; să își stabilească propriile strategii de învățare, și să utilizeze 

așa cum consideră sursele primare de inforamție (de exemplu, articolele 

peer reviewed și/sau materiale originale). 

Diploma de Master este oferită studenților care au demonstrat: 

o asimilare sistematică a cunoștințelor, și care au fost expuși problemelor 

curente și/sau noilor abordări; o înțelegere completă a tehnicilor 

aplicabile propriilor demersuri de cercetare sau celor de pe o treaptă 

superioară de școlaritate; originalitate în aplicarea cunoștințelor, alături 

de o înțelegere practică a modului în care anumite tehnici de cercetare 

sunt folosite pentru a crea și interpreta cunoștințe în disciplina respectivă. 

Doctoratul. Descriptorul construit pentru acest nivel al FHEQ 

poate fi folosit ca punct de referință pentru alte calificari de nivel 8. 

Doctoratul este acordat studenților care au demonstrat că: pot să creeze 

și să interpreteze noi cunoștințe prin cercetare originală sau prin studiu la 

un nivel superior, la un nivel calitativ care să satisfacă peer review; sunt 

capabili să-și însușească sistematic și să înțeleagă un corp consistent de 

cunoștințe care este la limita cunoașterii actuale în disciplina academică 

sau în aria profesională respectivă. 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  
Evenimentul 5 

2 iunie 2021 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO) 

 

AJOFM BOTOȘANI 

Transfer de bune practici inovative în 

formarea profesională continuă. 

Formarea profesională continuă în UE. 

Bune practici în UK 
 

Invitat special: 

PH.D. Sebastian Năstuță,  

Data Analyst Pearson UK 
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Sebastian Năstuță a evidențiat faptul că în UK se pune accent pe 

cursurile de formare profesională a adulților desfășurate online, pe 

platformele specializate în acest sens și le-a transmis celor prezenți faptul 

că ”specializarea în mai multe arii din domeniul tău îți poate oferi mai 

multe șanse de a avansa”. Angajații urmează, în aceeași măsură, cursurile 

formale, cât și cursurile non-formale.  

Educația și formarea profesională îi pregătesc pe cursanți să se 

integreze pe piața muncii și le dezvoltă competențele astfel încât să 

rămână atractivi pentru angajatori și să poată răspunde nevoilor 

economiei. Educația și formarea profesională (EFP) le oferă cursanților 

competențe esențiale în sprijinul dezvoltării lor personale, îmbunătă-

țindu-le capacitatea de inserție profesională și încurajând cetățenia activă. 

EFP stimulează performanța întreprinderilor, competitivitatea, cercetarea 

și inovarea. 

Sistemele EFP din Europa se bazează pe o rețea bine dezvoltată 

de furnizori de educație și formare profesională. Aceste rețele sunt 

conduse cu implicarea partenerilor sociali, cum ar fi angajatorii și 

sindicatele, precum și în diferite organisme, cum ar fi camerele, 

comitetele și consiliile. 

Educația și formare profesională inițială 

EFP-I se desfășoară, de obicei, la nivel secundar superior și la 

nivel post-secundar înainte de începerea vieții profesionale. Are loc fie 

în mediul școlar (activitatea de învățare derulându-se în principal într-o 

sală de curs), fie într-un context profesional, de exemplu în centre de 

formare sau în întreprinderi. 
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În medie, 50 % din tinerii europeni cu vârsta între 15 și 19 ani 

participă la EFP-I (la nivel secundar superior). Totuși, această medie UE 

maschează diferențe geografice semnificative, rata de participare variind 

de la 15 % la peste 70 %. 

Educația și formare profesională continuă (EFP-C) 

EFP-C se desfășoară după ciclul inițial de educație și formare sau 

după intrarea pe piața muncii. Scopul său este să actualizeze cunoștințele 

și să contribuie la dobândirea de noi competențe, la reorientarea carierei 

și la dezvoltarea personală și profesională continuă. Se realizează în cea 

mai mare parte în context profesional. 

Ce face UE în domeniul EFP? 

Cooperarea europeană în domeniul educației și formării 

profesionale a început în 2002, cu procesul de la Copenhaga. A fost 

consolidată de-a lungul anilor, de exemplu prin Comunicatul de la Bruges 

și prin concluziile de la Riga. 

Educația și formarea profesională a fost identificată ca domeniu 

de interes pentru cooperare în cadrul inițiativei privind Spațiul european 

al educației pentru perioada 2021-2030. 

Recomandarea Consiliului din 2020 privind EFP 

La 24 noiembrie 2020, Consiliul UE a adoptat o Recomandare 

privind educația și formarea profesională pentru competitivitate durabilă, 

echitate socială și reziliență. Recomandarea definește principii-cheie 

pentru a se asigura că educația și formarea profesională sunt flexibile, în 

sensul că se adaptează rapid la nevoile pieței forței de muncă și oferă 

oportunități de învățare de calitate atât pentru tineri, cât și pentru adulți. 
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Ea pune un accent puternic pe creșterea flexibilității educației și 

formării profesionale, pe consolidarea oportunităților de ucenicie și de 

învățare la locul de muncă și pe îmbunătățirea asigurării calității. 

Recomandarea înlocuiește, de asemenea, recomandarea 

EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and 

Training) și include un cadru EQAVET actualizat cu indicatori și 

descriptori de calitate. Ea abrogă fosta recomandare ECVET. 

Declarația de la Osnabrück din 2020 

La 30 noiembrie 2020, miniștrii responsabili cu educația și 

formarea profesională din statele membre ale UE, țările candidate, țările 

SEE-AELS (Spațiul Economic European – Asociația Europeană a 

Liberului Schimb), partenerii sociali europeni și Comisia au aprobat 

„Declarația de la Osnabrück 2020 privind educația și formarea 

profesională ca factor de redresare și de tranziție justă către economii 

digitale și verzi”.  

Declarația de la Osnabrück este sprijinită de asociațiile 

furnizorilor de EFP de la nivel european (VET4EU2) și de reprezentanții 

cursanților EFP (OBESSU, Rețeaua europeană a ucenicilor). Stabilește 

noi acțiuni de politică pentru perioada 2021-2025 pentru a completa 

Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională 

pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență:  

• promovarea rezilienței și a excelenței prin educație și formare 

profesională de calitate, favorabilă incluziunii și flexibilă  

• stabilirea unei noi culturi a învățării pe tot parcursul vieții, care 

să pună accentul pe relevanța EFP-C și a digitalizării  
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• promovarea sustenabilității EFP  

• dezvoltarea unui spațiu european al educației și formării 

profesionale și a unui învățământ profesional și tehnic internațional. 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  
Evenimentul 6 

30 iunie 2021 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO) 

 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, municipiul Rădăuți, 

județul Suceava 

Transfer de bune practici inovative în 

formarea profesională continuă. 

Formarea continuă: cum te ajută în 

carieră? 
 

Invitat special: 

Francisc Adrian HELSTERN 

 Doctor în Sociologie, Lect. univ. dr. SNSPA 
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Pe data de 30 iunie 2021, Centrul de Inovare și Bune Practici 

Ocupaționale în Formarea Profesională Continuă (CIBO) a organizat un 

eveniment în cadrul Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu”, din munici-

piul Rădăuți, județul Suceava  

Invitațul special al acestui eveniment, domnul Francisc Adrian 

HELSTERN, doctor în Sociologie, Lect. univ. dr. la SNSPA Bucureșți și 

Consilier parlamentar (Camera Deputaților), a prezentat ca exemple de 

bună practică aspectele importante ale creșterii performanțelor 

profesionale, cu referire și la programul de formare profesională 

Competențe Digitale, pentru o Românie Digitală într-o Europă Digitală. 

Totodată, a punctat contextul socio-economic în care foemarea 

profesională continuă poate ajura în m0od hotărâtor pe oricine în 

parcursul carierei. 

Programul de formare profesionala este organizat in cadrul 

proiectului ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea 

profesională continuă a Adulților din România, POCU /726/6/12/135438, 

implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T&CO, în parteneriat cu 

Sindicatul Valahia Târgoviște (Partener 1) și Developement Tranining 

Consulting SRL (Partener 2), în perioada 17 decembrie 2020 – 16 

ianuarie 2023. 

Au avut loc discuții și dezbateri tematice cu cadrele didactice de 

la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, din municipiul Rădăuți. 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  
Evenimentul 7 

27 iulie 2021 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO) 

Primăria Comunei Păltiniș, Județul Botoșani 

 

Transfer de bune practici inovative în 

formarea profesională continuă. 

Cum îți poate relansa cariera formarea 

profesională continuă? 
 

Invitat special: 

Prof. univ. dr. Doru TOMPEA 
Președintele Consiliului de Administrație 

 al Universității ”Petre Andrei” din Iași 
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La această întrebare au aflat răspunsul angajații primăriei din 

Păltiniș, județul Botoșani, în cadrul evenimentului organizat prin 

intermediul Centrului de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO), prin proiectul ACAFAR – 

Angajați Calificați prin acces la Formarea profesională continuă a 

Adulților din România, nr. contract POCU /726/6/12/135438. 

Manifestarea s-a desfășurat la primaria din Păltiniș, pe 27 iulie 2021, și 

s-a adresat angajaților din regiunea de Nord-Est, în prezența domnului 

Primar Romanescu Cornel și a Președintelui Biosilva, Domnul Florin 

Grădinaru. 

Invitatul special al acestui eveniment, domnul Prof. univ. dr. 

Doru Tompea, Președintele Consiliului de Administrație al Universității 

”Petre Andrei” din Iași și Președintele Fundației Academice ”Petre 

Andrei” din Iași, a prezentat ca exemple de bună practică aspectele 

importante ale creșterii performanțelor profesionale, cu referire și la 

programul de formare profesională Competențe Digitale, pentru o 

Românie Digitală într-o Europă Digitală. 

D-l Profesor Tompea a precizar faptul că dezvoltarea profe-

sională se referă la tot spectrul de activități de formare, certificare și 

educație pe care un profesionist le face pe parcursul carierei sale. De 

la studiile universitare, certificări profesioniste sau programe de 

formare online până la consultanță, mentorat și coaching, acest tip de 

activități de dezvoltare profesională poate avea un impact major asupra 

ascensiunii tale profesionale. 
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Scopul dezvoltării profesionale este de a te ajuta să-ți 

gestionezi procesul de învățare și creștere pe parcursul carierei. Spre 

deosebire de dezvoltarea personală, cea profesională îți va dezvolta 

cunoștințele și aptitudinile actuale, te va ajuta să-ți atingi obiectivele 

de carieră și îți va spori credibilitatea în mediul tău de lucru.   

Sunt multe domenii în care conceptul de învățare continuă și 

dezvoltarea profesională fac parte din limbajul curent. Orice 

profesionist de excepție va căuta în fiecare zi să învețe lucruri noi, să-

și perfecționeze abilitățile, să se dezvolte personal. Cea mai bună 

modalitate de a te asigura că profiți la maximum de tot ce înseamnă 

dezvoltare profesională este să ai un plan. Indiferent că vrei să obții o 

certificare, să câștigi mai multă încredere în tine sau că vrei să-ți 

dezvolți abilitățile tehnice, este important să ai o planificare clară și 

eficientă.  

Tipuri de dezvoltare profesională 

Există multe moduri prin care poți continua să îți dezvolți 

abilitățile profesionale. Mai jos găsești câteva exemple de diferite 

forme de dezvoltare profesională: 

Educație continuă prin înscrierea la programe formale de 

licență, masterat, cursuri de dezvoltare profesională sau ateliere sau 

prin obținerea de certificate sau alte acreditări prin programe 

educaționale.  

Afilierea la organizații profesionale prin participarea la 

întâlniri, conferințe și ateliere locale, regionale, naționale și 

internaționale sponsorizate de organizații profesionale. 
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Cursuri de autoformare. De la lecturi independente până la 

cursuri online, acest tip de dezvoltare profesională este la îndemână și 

poate ajuta foarte mult în formarea ta.  

Evenimente de networking. Interacționând cu alte persoane 

care lucrează în roluri similare poți obține idei noi și poți împărtăși 

soluții la provocările din munca ta. Acest schimb de experiențe poate 

fi o modalitate foarte eficientă să crești din punct de vedere 

profesional.  

Mentorat & coaching. Poți opta pentru una dintre aceste 

variante pentru a învăța lucruri noi de la oameni specializați în 

dezvoltare profesională. Acest tip de activități pot fi cu atât mai utile 

dacă te îndrepți spre o schimbare a domeniului de lucru. 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  

Evenimentul 8 
23 septembrie 2021 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO) 

Sediul Consiliului Județean Iași 

 

Transfer de bune practici inovative în 

formarea profesională continuă. 

Cum îți poate relansa cariera formarea 

profesională continuă? 

 

Invitat special: 

Prof. univ. dr. Antonie Cristian Bocancea 
Facultatea de Drept 

 Universitatea ”Petre Andrei” din Iași 
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”Salariații trebuie să învețe să se reinventeze mereu, dacă vor 

să rămână activi și eligibili pe piața muncii”. Acesta a fost mesajul 

transmis de Prof. univ. dr. Cristian Bocancea în cadrul evenimen-

tului ”Transfer de Bune Pratici Inovative. Exemple de bună practică”, 

pentru cei 20 de angajați ai Consiliului Județean Iași. 

Invitatul special al evenimentului din 23 septembrie 2021 a 

completat precizând faptul că ”această reinventare nu presupune doar 

creșterea competențelor în domeniul inițial de profesionalizare, ci și 

capacitatea de a-și schimba radical ruta profesională sau de a trece de la 

condiția de salariat la cea de antreprenor”. 
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În cadrul evenimentului, angajatii Consiliului Județean Iași au 

fost interesatide importanța FPC pentru actuala carieră, pentru 

îmbunătățirea acesteia și au adresat întrebări cu privire la diversele forme 

de FPC, oportunitățile actuale și nu în ultimul rând despre legislația in 

domeniu. La intâlnire a fost prezent și domnul Marius Dangă, 

vicepreședintele Consiliului Județean Iași, care a salutat inițiativa 

Centrului de Dezvoltare Socială și a urat mult success echipei de proiect 

în atingerea indicatorilor. A participat, de asemenea, doamna Gabriela 

Botezatu, consilier. 
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FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ –  

PROGRESUL PRIN CUNOAȘTERE 

 

 

Contextul socio-economic și cultural al dezvoltării 

formării profesionale continue83 

 

Ultimele cinci-șase decenii – marcate de spectaculoase progrese 

științifice și tehnologice – au cunoscut schimbări dramatice pe piața 

muncii, deopotrivă pentru întreprinderi și pentru angajații lor, indiferent 

de forma de proprietate, de tipul de management sau de domeniul de 

activitate. Astfel, organizațiile economice s-au trezit într-un mediu 

concurențial cu mult mai multe și mai diverse provocări decât cele ale 

economiei ”clasice” de piață: de exemplu, au trebuit să se adapteze la 

globalizarea producției și a comerțului, la schimbările de pe piața de 

capital, la rapidele evoluții tehnologice, dar și la exigențele izvorâte din 

teoriile și practicile subsumate ”responsabilității sociale a întreprinderii” 

(materializate în beneficii extrasalariale pentru angajați și în protecția 

mediului).  

Cât îi privește pe lucrătorii tuturor domeniilor, ei au dat piept în 

primul rând cu ”revoluția informatică”, ce i-a obligat să treacă printr-o 

nouă formă de ”alfabetizare”; totodată, au fost martorii dispariției unor 

 
83 Prof. univ. dr. Cristian Bocancea 
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profesii bazate pe munca fizică, în profitul meseriilor înalt tehnologizate 

(numai în anul 2021, spre exemplu, au dispărut din Codul Ocupațiilor 

aproximativ 200 de meserii vechi, nemaiexercitate de nimeni, urmând a 

fi introduse alte 1800); nu în ultimul rând, angajații au resimțit efectele 

autonomizării managementului în raport cu acționariatul, trebuind să-și 

schimbe, în consecință, mijloacele de promovare a intereselor lor 

economice (de la sindicalismul tradițional, la metode de influențare 

adaptate spațiului virtual). 

Pentru mutațiile enumerate mai sus, formarea profesională 

continuă s-a dovedit a fi soluția cea mai potrivită și mai cuprinzătoare. 

Ea a reușit să ofere flexibilitate atât angajatorilor, cât și angajaților, 

pentru a face față competiției pe piață. 

 Bunicii și părinții noștri au trăit într-o lume a traiectoriei liniare 

a carierei profesionale, pe durată lungă și cu un cadru bine definit al 

muncii (ne amintim de clasica trecere de la statutul de tânăr muncitor 

necalificat la cel de muncitor de categoria a șaptea, în pragul pensiei). 

Generația noastră se confruntă, în schimb, cu o fragmentare accentuată a 

etapelor evoluției profesionale, motiv pentru care suntem nevoiți să avem 

permanent o ”rezervă” de competențe, care să ne permită preluarea unor 

atribuții noi la locul de muncă sau chiar schimbarea lui integrală. Nu ne 

mai miră deloc, în prezent, să vedem specialiști care ”migrează” de la un 

loc de muncă la altul, în mediul național, dar și la nivel global; nu mai 

considerăm că schimbarea locului de muncă este un semn de instabilitate 

sau inadaptare, ci dimpotrivă, vedem acest fenomen ca pe o dovadă a 
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”polivalenței”, a capacității de adaptare la nou și de creștere a nivelului 

aspirațiilor. 

 Cercetări recente de sociologie a muncii arată că, pentru 

segmentul activ al populației prezentului, se profilează 4-5 schimbări ale 

locului de muncă, pe durata vieții profesionale. Tinerii, mai cu seamă, 

sunt înclinați să-și schimbe locul de muncă, pentru a beneficia de orice 

avantaj oferit de piață. Cei mai în vârstă rămân, în mare parte, atât cât le 

este posibil, adepții unei cariere construite într-o singură întreprindere 

sau organizație. Dar, pe ansamblu, perioada rămânerii în același loc de 

muncă se restrânge la cel mult un deceniu.  

Perspectivele economice sunt descrise de specialiști în aceeași 

tendință. De exemplu, în Raportul BNR privind convergența economică 

a țării noastre cu spațiul euro, elaborat sub coordonarea lui Daniel Dăianu 

(România – Zona Euro Monitor, Nr. 7 | An 3 | 2021) se afirmă că până în 

2030, fiecare al zecelea lucrător din Romania va trece de la o calificare 

medie la una înaltă și opt din zece persoane din grupa de vârstă 55-59 de 

ani vor lucra. Cererea și oferta de competențe și calificări ale capitalului 

uman sunt și vor fi influențate de creșterea accelerată a nevoii de 

digitalizare, dar și de necesitatea însușirii de cunoștințe decurgând din 

apariția de noi tehnologii.  

La orizontul anului 2030, în România, sectoarele economice cu 

cea mai mare creștere vor fi cel al distribuției și transporturilor, respectiv 

al serviciilor necomercializabile, cum ar fi asistența medicală și serviciile 

sociale, educația, administrația publică, apărarea. ”Gulerele albe” vor 

ajunge la 35% din forța de muncă. Raportul mai afirmă că forța de muncă 
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înalt calificată va crește de la 24% (acum) la 35%, în timp ce lucrătorii 

cu calificare redusă vor avea o pondere de la 22%, la 26%, iar 40% dintre 

cei care lucrează vor avea calificare medie, compa-rativ cu unul din 2 

lucrători, în prezent. 

Motivele acestei schimbări tendențiale sunt numeroase: criza 

financiară, delocalizările unor activități către țările emergente cu mână 

de lucru mai ieftină, ”înghețarea” salariilor la nivelul unui post de lucru 

– toate ținând de sfera propriu-zis economică; tehnologiile informatice 

joacă și ele un rol uriaș în schimbarea de paradigmă a utilizării forței de 

muncă84, în condițiile în care facilitează telemunca și munca la domiciliu, 

precum și conversia digitală; putem distinge, de asemenea, o serie de 

motive ideologice: declinul viziunii socialiste asupra importanței 

simbolice a muncitorului manual și a industriei grele, promovarea ideilor 

antreprenoriale private (care-l pot impulsiona pe un angajat să se lanseze 

într-o afacere pe cont propriu, renunțând la ”confortul” vieții de salariat), 

uzura relativă a ideologiei statului bunăstării generale, avansul 

individualismului erei postmaterialiste etc.; nu în ultimul rând, ideea de 

a a-ți schimba de mai multe ori slujba pe parcursul carierei este susținută 

de accesibilitatea programelor de formare profesională continuă și de 

reconversie profesională. În aceste programe, accentul se pune pe 

dezvoltarea capacității de învățare, de adaptare la nou, și nu atât pe 

posesia propriu-zisă de cunoștințe noi. 

 
84 Radu Bălănean, Formarea adulților – paradigme postmoderne în context european, 

Editura Pro Universitaria, București, 2013, pp. 7-14. 

file:///D:/DOCUMENTE/Cristi/ACAFAR/Formarea%20continua/â��Formarea-adulÅ£ilor-paradigme-postmoderne-Ã®n-context-europeanâ��-EducaÅ£ia-pentru-sÄ�nÄ�tate-Å�i-educaÅ£ia-preventivÄ�-dintr-o-perspectivÄ�-inter-pluri-Å�i-transdisciplinara.pdf
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Concluzia celor spuse este aceea că, trecând vremea carierelor 

profesionale de lungă durată, salariații trebuie să învețe să se 

”reinventeze” mereu, dacă vor să rămână activi și ”eligibili” pe piața 

muncii. Această reinventare nu presupune doar creșterea competențelor 

în domeniul inițial de profesionalizare, ci și capacitatea de a-și schimba 

radical ruta profesională sau de a trece de la condiția de salariat la cea de 

antreprenor. 

Pentru a răspunde provocărilor actuale de pe piața muncii, 

formarea continuă a fost adoptată ca strategie de bază în majoritatea 

țărilor dezvoltate. De exemplu, în anul 2016, Elveția avea o rată de 62% 

a personalului care trecuse prin cel puțin un program de formare 

profesională continuă. Domeniile în care formarea continuă este un fapt 

permanent și o opțiune strategică sunt cu precădere cele care depind de 

digitalizare: sectorul financiar-bancar, administrația publică, comerțul 

electronic, industria de soft etc. În toate acestea, s-a schimbat enorm 

modalitatea în care oamenii își gândesc parcursul de carieră.   

 

 Ce este și cum se realizează formarea continuă 

 

Formarea continuă (sau dezvoltarea competențelor) face referire 

la diferite activități de învățare susceptibile să crească eficiența 

lucrătorilor, în special prin sporirea capacității lor de a rezolva sarcinile 

cerute la locul de muncă. În definirea acestui concept, au existat și se 

mențin și în prezent două perspective complementare: una include în 

formare continuă sau în fenomenul învățățării pe parcursul întregii vieți 
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atât a educației și formării inițiale (cea care oferă accesul într-o profesie), 

cât și activitățile ulterioare de perfecționare; cealaltă este ceva mai 

restrictivă ca și conținut, excluzând formarea inițială și reținând doar 

activitățile desfășurate din poziția de angajat, fie pentru a spori nivelul de 

competențe, fie pentru o reconversie profesională. 

Indiferent de modul mai larg sau mai restrând în care înțelegem 

fenomenul formării continue, cert este faptul că un angajat format în mod 

sistematic de-a lungul întregii sale cariere aduce multe avantaje 

organizației căreia îi aparține, deopotrivă pe termen scurt și lung: 

• Posibilitatea de a accede la diverse tipuri de formare este în 

sine un lucru motivant pentru angajat. În fapt, acesta își vede crescând 

capacitatea de concretizare a potențialului său. Formarea continuă crește 

posibilitatea de împlinire personală în materie de muncă, ceea ce 

contribuie la satisfacerea nevoii de împlinire de sine. 

• Noile competențe dobândite de angajat ameliorează calitatea 

muncii întregii echipe, munca în echipă fiind tot mai mult un fapt cotidian 

în întreprindere. 

• Percepând creșterea încrederii organizației în raport cu el, 

angajatul va deveni mult mai înclinat spre a-i rămâne fidel. În fapt, 

posibilitățile de dezvoltare fac dintr-o organizație un mediu de muncă mai 

atractiv, așa încât angajatul nu este tentat să dea curs ofertelor din afară, 

chiar dacă par atractive financiar. 

• Posibilitatea angajaților de a se forma continuu le crește 

randamentul. Diferitele lacune de randament sunt înlăturate prin aducerea 

la zi a cunoștințelor și competențelor lucrătorilor, indiferent de poziția lor 
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în organizație. Creșterea randamentului este dată și de dorința angajatului 

de a demonstra pertinența și utilitatea formării de care a beneficiat. 

Formarea continuă a apărut ca practică (și concept, totodată) în 

spațiul economic și cultural american, prin anii ʼ60 ai secolului trecut. La 

noi, ea s-a aplicat inițial doar pregătirii personalului didactic, obligat prin 

lege să parcurgă etapele definitivării în învățământ și ale reciclărilor o 

dată la cinci ani. După 1990, a fost reglementat și noul cadru juridic de 

formare continuă obligatorie a funcționarilor publici, aplicabil 

următoarelor categorii: 

• funcționarii publici și personalul contractual din aparatul 

propriu al instituției prefectului, precum și din serviciile publice 

deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației 

centrale de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale, cu excepția 

celor care se încadrează în categoria înalților funcționari publici; 

• funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul 

propriu al consiliilor locale și judeţene, precum şi din serviciile publice 

locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judeţene ori aflate sub 

autoritatea acestora; 

• secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului 

Bucureşti, secretarii oraşelor şi comunelor, aleşii locali, precum şi alte 

categorii de persoane interesate, în domeniul administraţiei publice. 

Art. 458 din Codul Administrativ prevede explicit și imperativ 

următoarele: ”(1) Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și 

îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională. 

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura participarea 
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pentru fiecare funcționar public la cel puțin un program de formare și 

perfecționare profesională o dată la doi ani, organizat de Institutul 

Național de Administrație sau de alți furnizori de formare profesională, 

în condițiile legii. (3) Programele de formare specializată destinate 

dezvoltării competențelor necesare exercitării unei funcții publice de 

conducere sunt organizate de Institutul Național de Administrație, în 

condițiile legii. (4) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să 

prevadă în buget sumele necesare pentru plata taxelor estimate pentru 

participarea la programe de formare și perfecționare profesională 

organizate la inițiativa ori în interesul autorității sau instituției publice, 

precum și, în situația în care estimează că programele de formare și 

perfecționare profesională se vor desfășura în afara localității, sumele 

necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masă, în 

condițiile legislației specifice”. 

Pentru celelalte categorii de angajați din România sau pentru cei 

aflați în căutarea unui loc de muncă, formarea profesională continuă este 

reglementată de Ordonanţa de Urgență a Guvernului nr. 129/2000, 

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 13 

februarie 2014: ”ART. 1: În sensul prezentei ordonanţe, adulţii sunt 

persoanele care au vârsta la care pot stabili raporturi de muncă şi pot 

participa la programe de formare profesională, în condiţiile legii. ART. 

2: (1) Adulţii au drepturi egale de acces la formare profesională, fără 

discriminări pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă 

politică sau religioasă. Programele de formare profesională se pot realiza 

atât în limba română, cât şi în limbile minorităţilor naţionale sau într-o 
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limbă de circulaţie internaţională. (2) Societăţile reglementate de Legea 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, companiile şi societăţile naţionale, regiile autonome şi alte 

unităţi aflate sub autoritatea administraţiei publice centrale sau locale, 

unităţile şi instituţiile finanţate din fonduri bugetare şi extrabugetare, 

denumite în continuare angajatori, vor lua toate măsurile să asigure 

condiţii salariaţilor pentru a avea acces la formare profesională. 

Drepturile şi obligaţiile ce revin angajatorilor şi salariaţilor în perioada în 

care salariaţii participă la programele de formare profesională vor fi 

prevăzute în contractul colectiv sau, după caz, în contractul individual de 

muncă. (3) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa, 

în condiţiile legii, la programele de formare profesională organizate de 

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sau de alţi furnizori 

de formare profesională autorizaţi, în condiţiile legii. ART. 3: Formarea 

profesională a adulţilor, finalizată cu certificate de calificare sau de 

absolvire cu recunoaştere naţională şi/sau certificate de competenţe 

profesionale, este o activitate de interes general care face parte din 

sistemul naţional de educaţie şi formare profesională. ART. 4: Formarea 

profesională a adulţilor are ca principale obiective: a) facilitarea integrării 

sociale a indivizilor în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu 

necesităţile pieţei muncii; b) pregătirea resurselor umane capabile să 

contribuie la creşterea competitivităţii forţei de muncă; c) actualizarea 

cunoştinţelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale în ocupaţia de bază, 

precum şi în ocupaţii înrudite; d) schimbarea calificării, determinată de 

restructurarea economică, de mobilitatea socială sau de modificări ale 
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capacităţii de muncă; e) însuşirea unor cunoştinţe avansate, metode şi 

procedee moderne necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; f) 

promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Legislația românească este consonantă cu obiectivele prevăzute 

în documentul Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere 

inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii (strategia Uniunii 

Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică). 

Documentul strategic European fixa ca țintă, printer altele, reducerea 

ratei abandonului școlar la mai puțin de 10% și creșterea la cel puțin 40% 

a procentului diplomelor de învățământ superior. De asemenea, stabilea 

ca 15% din forța de muncă să treacă prin programe de calificare sau 

reconversie, în funcție de nevoile pieței muncii. Această țintă nu a fost 

atinsă decât de țările nordice, în timp ce România are cel mai mic procent, 

de numai 1%, fiind urmată de Bulgaria, Slovacia, Croația, Polonia, Grecia 

și Cipru, care nu depășesc 5%. 

Suportul financiar pentru educația permanentă este asigurat, la 

nivelul UE, în special prin Fondul Social European. FSE susține proiecte 

care au ca prioritate: adaptarea muncitorilor și a întreprinderilor la 

evoluțiile economice; favorizarea întoarcerii șemerilor în viața 

profesională activă; integrarea profesionalăa persoanelor cu dizabilități și 

eliminarea discriminărilor în raporturile de muncă; ameliorarea 

sistemului de educație și de formare profesională continuă; stimularea 

parteneriatului public-privat în stimularea accesului pe piața muncii 

Pentru a gestiona dubla tranziție spre ”economia verde” și spre 

societatea informatizată, UE are nevoie de un capital uman de calitate; 

http://publications.europa.eu/resource/celex/52010DC2020
http://publications.europa.eu/resource/celex/52010DC2020
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nu doar de o elită restrânsă, ci de o numeroasă forță de muncă bine 

calificată, ale cărei competențe să fie aduse la zi permanent. 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  
Evenimentul 9 

26 octombrie 2021 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO) 

 

ACTIVITATE ONLINE 

 

Transfer de Bune Pratici Inovative. Exemple  

de bună practică. 
Formare profesională continuă și coaching 

 

Invitat special: 

Felicia STOICA  
Trainer de Învățare Accelerată  

și Self Leardership Coach 
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Prezentându-se participanților la eveniment, Felica Stoica a 

precizat: ”Am regăsit dualitatea în multe dimensiuni din viata mea și 

mulți ani m-am luptat să fiu într-un singur fel, crezând că așa o să îmi 

găsesc ”locul”. Până am înțeles că schimbarea și evoluția noastră are 

nevoie de amândouă în egală măsură; așa am acceptat să mă bucur de ele 

și am învățat să le folosesc conștient pentru mine și pentru clienții mei de 

coaching. 

Lucrez în coaching din pasiune pentru conversații care contează, 

din iubire pentru oameni și din nevoia mea de libertate pe care mi-o iau 

din meseria asta. Pentru următorii 5 ani, nu mă văd făcând altceva, așa că 

îmi propun să privesc în zare și să cresc odata cu voi, odată cu fiecare 

întâlnire neîntâmplătoare”.  

COACHING-ul (termen provenit din engleza: antrenare sau 

antrenament) este o forma de dezvoltare personala și profesionala in care 

o persoana denumita coach, sprijina o alta persoana in realizarea unui 

obiectiv personal sau profesional concret furnizandu-i recomandari, 

formare și indrumare. Astfel, coachul este un facilitator al schimbarii prin 

care trece clientul din starea actuala catre cea dorita (o viata implinita, o 

mai buna performanta, etc.). 

In România, coachingul a devenit foarte bine cunoscut în ultimii 

ani. Exista multe tipuri sau sisteme de coaching – și se poate spune ca 

fiecare coach are propria sa cale de a-și conduce clientul catre telurile 

pozitive pe care acesta și le-a stabilit. Exista coaching eclectic, coaching 

specific - neuro-semantica, coaching sistemic, focusing, etc. - sau 
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coaching informal, de exemplu coachingul bazat pe principii spirituale. 

Astfel, sunt intalnite formele: 

1. Business Coaching: “executive”, “corporate”, “career”, 

“leadership” coaching etc., adresat cresterii performantei in plan 

profesional - de la abilitati de comunicare la cele manageriale, de 

branding personal și multe altele. 

2. Life Coaching: se adreseaza vietii personale, acolo unde 

oamenii vor sa sa-și defineasca mai bine obiectivele, sa-și identifice 

blocajele, sa aiba mai multa incredere in fortele proprii și sa gaseasca cele 

mai bune solutii. Printre acestea mai putem enumera: dezvoltarea 

capacitatii de a stabili relatii mai bune, de a ajunge sa comunice eficient, 

sa isi stabileasca obiective de lucru cu sine pentru a atinge un echilibru, 

o autocunoastere de sine, autocontrol, sanatate etc. 

Coachingul are ca și principiu de baza convingerea ca orice om 

are in el toate resursele necesare atingerii obiectivelor benefice pe care și 

le poate propune. ”Nu se bazeaza pe conceptul de personalitate, asa cum 

este el formulat de psihologia academica, și considera ca acest concept - 

desi are anumite beneficii - limiteaza viziunea asupra fiintei umane și 

asupra accesului la potentialul ei imens, dintre care o parte este, aproape 

intotdeauna, latent. Opereaza atat cu mintea constienta, cat și cu 

subconstientul, in functie de tipul și metoda de coaching.” 
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Evenimentul a fost organizat prin intermediul Centrului de 

Inovare și Bune Practici Ocupaționale în Formarea Profesională 

Continuă (CIBO), prin proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin 

acces la Formarea profesională continuă a Adulților din România, 

nr.contract POCU /726/6/12/135438. 

 

 
 

Invitatul special al acestui eveniment a fost Lect. univ. dr. Ana 

Maria Lăzărescu care a accentuat rolul programelor de formare 

profesională continuă în creșterea performanței la locul de muncă, 

https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro/wp-content/uploads/2021/11/PHOTO-2021-11-15-15-27-24_2.jpg
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etapele, componentele și metodele care stau la baza acestui proces pe 

întreaga durata a carierei profesionale. Discutiile au fost interactive și au 

vizat oportunitățile de Formare Profesională Continuă din România, cu 

precădere în regiunea de Nord-Est. „În egală măsură, piața muncii din 

România are nevoie de angajați foarte bine pregătiți, care să facă față 

noilor cerințe ale unei Românii digitale, într-o Europă Digitală”, a mai 

transmis Ana Maria Lăzărescu. 

Au avut loc discuții și dezbateri interesante, cu cei 20 de angajați 

ai Stațiunii de Cercetare și Producție Pomicolă Iași, cu privire la 

programele de formare profesională, certificatele eliberate de furnizorii 

de astfel de programe, de tipurile de programe existente, dar și despre 

importanța recalificării pe piața muncii cu ajutorul acestor cursuri. 

  

. 
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FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ. 

PERSPECTIVE SOCIO-PEDAGOGICE8586 
 

 

Training-ul sau formarea profesională începe la nivelul 

instituţiei ori de câte ori o persoană ocupă prin angajare, transfer, 

promovare etc. un nou loc de muncă, fiind, în acelaşi timp, procesul care 

conduce la dezvoltarea unor capacităţi noi. De asemenea, prin dezvoltare 

înţelegem orice tip de experienţă sau proces care contribuie la dezvoltarea 

potenţialului unei persoane. El este un proces de schimbare de la condiţia 

prezentă către una mai bună, având ca scop instruirea prin însuşirea 

cunoştinţelor utile în raport cu poziţia actuală şi cu cea viitoare. 

Formarea şi perfecţionarea se întrepătrund, uneori fiind dificil 

de apreciat dacă anumite activităţi sunt de formare sau de perfecţionare. 

Formareaprofesională 
 

Perfecţionarea profesională 
- calificarea iniţială; 

- însuşirea unei noi meserii. 

- însuşirea de către lucrători deja 

calificaţi într-un anumit domeniu a unor 

noi cunoştinţe, priceperi şi deprinderi de 

muncă, recunoscute ca fiind parte din 

conţinutul meseriei; 

- policalificare; 

- recalificare. 

Sursa: Mathis R. L, Nica P. C., Rusu C., 1997, p. 124. 

 
85 Conferință susținută în cadrul Proiectului ACAFAR 
86 Lect. univ. dr. Ana-Maria Lăzărescu 

 



 
 

 

Page | 205 

Analizând cei doi termeni prezentaţi în literatura de specialitate, 

s-a observat că: formarea profesională reprezintă un ansamblu logic şi 

sistematic de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice acumulate prin 

pregătire profesională, supuse procesului de extindere şi înnoire 

permanentă prin perfecţionarea pregătirii profesionale, cunoştinţe şi 

deprinderi necesare pentru a exercita o anumită profesiune (Fleşeriu A., 

2005, p. 119). De asemenea, ea presupune “un proces sistematic de 

schimbare a comportamentului, cunoştinţelor şi motivaţiei angajaţilor 

existenţi în scopul îmbunătăţirii echilibrului între caracteristicile 

angajatului şi cerinţele locului de muncă“ (Pânişoară G., Pânişoară I. O., 

2005, p. 83)  

Pe de altă parte, perfecţionarea profesională este procesul de 

transformare a “materialului” pe care îl reprezintă omul, iar rezultatul 

prestaţiei oferite, prin acest proces, este forţa de muncă, aptitudinile fizice 

şi intelectuale “prelucrate” în materialul nativ, capacitatea de muncă la 

un anumit nivel de calificare (Câmpeanu-Sonea E., Osoian C. L., 2004, 

p. 25)  

Pregătireaprofesională are douăetape:  

• iniţială - printr-un procese ducaţional care începe din primii ani 

de viaţă; 

• continuă.- perfecţionare continuă. 

Pregătirea profesională este un proces de învăţare/ instruire prin 

care persoanele dobândesc noi cunoştințe teoretice şi practice, precum şi 

abilităţi şi tehnici care să le facă munca mai eficientă (Mathis R., Jackson 

H.J., 1994). 
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            Pregătirea profesională se realizează pe trei componente 

(Emilian, 1999): 

1. Pregătire aprofesională propriu-zisă: 

• are ca scop obţinerea calificării profesionale; 

• forma de bază este şcolarizarea primară, gimnazială, liceală şi 

universitară; 

• calificarea profesională se poate obţine şi prin ucenicie sau 

calificare la locul de muncă sau în şcoli de meserii/profesionale; 

• obiectivele ei sunt: dobândirea de cunoştinţe, formarea 

deprinderilor practice de muncă, dezvoltarea motivaţiei pentru 

muncă 

2. Formareaprofesională: 

• conduce la dezvoltarea unor capacităţi noi; 

• începe la nivelul instituţiei ori de câte ori o persoană ocupă 

prin angajare, transfer, promovare, etc un nou loc de muncă; 

• se desfăşoară sub acţiunea şefului de muncă respectiv; 

• scopul ei este de adaptare a indivizilor la condiţiile locului de 

muncă, constituind una dintre componentele integrării 

socioprofesionale 

• durata variază de la câteva zile la câteva luni în funcţie de: 

vechimea în profesie; stagiul în acea instituţie / la un loc de 

muncă similar; disponibilităţile integratorii ale colectivului de 

muncă şi cele integrative ale persoanei; calităţile psihopeda-

gogice ale şefului. 
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3. Perfecţionareaprofesională se referă la:  

• îmbunătăţirea cunoştinţelor profesionale, 

• îmbunătăţirea abilităţilor şi deprinderilor existente,  

• acumularea de noi tehnici de lucru, specializări pe anumite 

domenii de activitate,  

• transferul în profesie a elementelor de noutate determinate de 

progresul ştiinţific şi tehnic 

Principaleleelemente ale teoriei dezvoltăriiprofesionale propuse 

de Super (Jigău, M., 2001, apud: Super, D., 1953) sunt următoarele: 

• oamenii sunt diferiţi prin aptitudinile, deprinderile, abilităţile 

şi trăsăturile lor de personalitate; 

• indivizii au anumite caracteristici şi configuraţii psihologice 

personale care îi fac compatibili cu anumite ocupaţii; 

• exercitarea oricărei ocupaţii necesită anumite deprinderi, 

aptitudini, abilităţi, motivaţii, trăsături de personalitate (dar cu 

grade largi de toleranţă); 

• ocupaţiile au anumite sisteme specifice - relativ largi, de 

cerinţe în planurile capacităţilor umane, însemnând că mai multe 

ocupaţii pot fi exercitate de acelaşi individ şi că, implicit, mai 

multe persoane pot exercita aceeaşi profesie; 

• imaginea de sine, ca produs al învăţării sociale, se schimbă în 

timp, pe măsură ce experienţa personală creşte; 

• modificarea permanentă a preferinţelor profesionale, a 

imaginii de sine, sporirea competenţelor profesionale şi a 
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contextelor particulare de viaţă şi de muncă fac din alegerea 

carierei un proces continuu; 

• procesul dezvoltării şi maturizării pentru alegerea profesio-

nală poate fi sprijinit, stimulat şi orientat; 

• procesul dezvoltării carierei este un compromis şi o mediere 

între factorii constitutivi ai personalităţii şi societate, între 

imaginea de sine particular conturată şi realitate; 

• modul specific de relaţionare a individului cu lumea muncii 

este în relaţie directă cu anumite stadii ale vieţii sale (creştere, 

explorare, stabilizare şi declin); 

• mediul socio-economic şi cultural de provenienţă îşi pune 

amprenta pe direcţia şi tipul de abordare a carierei; 

• atingerea anumitor niveluri de carieră, succesiunea unor 

ocupaţii şi stabilitatea pe post sunt determinate de aptitudinile 

intelectuale, originea socio-culturală şi economică, trăsăturile 

specifice de personalitate şi şansele persoanei pe parcursul vieţii 

sale. 

Când vorbim de pregătire sau perfecţionare continuă, avem în 

vedere şi autoperfecţionarea. Astfel, ”principala formă prin intermediul 

căreia se concretizează autoperfecţionarea este studiul individual” 

(Noveanu E., Potolea D., 2007, p. 79). 

În funcţie de nivel, se pot distinge necesităţi de dezvoltare 

profesională individuale, de grup şi organizaţionale. Metodele de 

identificare a necesităţilor de dezvoltare profesională pot fi diferite, toate 

având la bază compararea nivelului necesar de competenţă profesională 
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(cunoştinţe, abilităţi, atitudini / comportamente) cu cel manifestat în 

procesul activităţii fiecărui individ, în subdiviziunea structurală şi în 

întreaga organizaţie.  

La nivel individual, identificare acerinţelor şi nevoii de pregătire 

profesională  presupune o analiză complexă, care constă în definirea 

corectă a obiectivelor şi a programelor de instruire. Acestea  pot lua 

forma obiectivelor de dezvoltare sau învăţare, adică ceea ce ar trebui să 

facă o persoană pentru a-şi perfecţiona sistemul de cunoştinţe şi 

aptitudini, pentru a-şi spori potenţialul şi a-şi îmbunătăţi performanţa în 

domeniile specificate.  

Referitor la etapele pregătirii profesionale într-o organizţie, S. 

Klein (1998) le clasifică în patru categorii principale: 

1. evaluarea nevoilor de formare şi pefecţionare; 

2. identificarea, convingerea şi selecţia persoanelor care vor 

participa la formare şi perfecţionare; 

3. elaborarea şi efectuarea programelor; 

4. evaluarea efcienţei programului şi metodelor utilizate. 

Mergând pe aceeaşi direcţie, R. Emilian (2002) consideră că, 

într-o organizaţie,  procesul de pregătire profesională trebuie să aibă în 

vedere mai multe etape: 

1. Identificarea nevoilor de pregătire: trebuie să răspundă la 

următoarele întrebări: Cine are nevoie de pregătire? De ce ? Care este 

punctul de pornire al participanţilor? Ce resurse pot fi utilizate? 

2. Stimularea pregătirii profesionale se poate face prin: 
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a) Motivare care influenţează gradul de asimilare a cunoştin-

ţelor. De asemenea, ea are în vederepe de o parte implicarea şi interesul 

personal pentru îmbogăţirea cunoştinţelor (motivaţie intrinsecă), iar pe 

de altă parte, posibilitatea obţinerii unor recompense superioare 

(motivaţie extrinsecă). 

b) Recompensa: urmăreşte posibilitatea aplicării celor învăţate, 

ceea ce va duce la creşterea performanţelor şi a satisfacţiei în muncă. De 

asemenea, se referă la obţinerea unui atestat / diplome care 

certifică pregătirea respectivă. 

c) Modificare acomportamentului: se realizează atât prin 

motivare pozitivă   (recompense sporite), cât şi prin motivare negativă 

(sancţiuni). 

3. Proiectarea programului de pregătire profesională: 

• trebuie să pornească de la următoarele întrebări: Ce aspecte 

trebuie abordate?; Cât timp este necesar ?; Ce resurse ar putea fi 

utilizate ?; Cum pot fi utilizate eficient resursele ? 

• se poate realiza în instituţie sau în instituţii specializate; 

• trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte: conţinutul 

programului de pregătire; durata; locul de desfăşurare; 

instructorii; metodele de instruire şi tehnicile utilizate. 

4. Evaluarea rezultatelor programului de pregătire profesio-

nală: se realizează, de obicei, în termenii rezultatelor practice 

(Bogathy, 2002): 

• obţinerea unor produse de calitate mai bună; 

• reducerea timpilor de execuţie; 
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• diminuarea absenteismului; 

• scăăderea procentului de rebuturi; 

• scăderea defecţiunilor tehnice; 

• scăderea reclamaţiilor; 

• creşterea numărului clienţilor mulţumiţi. 

În ceea ce priveşte identificarea necesităţilor sau nevoii de 

formare, dezvoltarea profesională presupune parcurgerea din partea 

fiecărui individ a unor paşi necesari pentru succesul acesteia, cum ar fi 

(Silvaş A., 2009, pp. 18-19): 

• Autocunoaşterea / autoevaluarea - presupune cunoaşterea 

abilităţilor şi competenţelor personale, a intereselor, preocupă-

rilor şi valorilor proprii, a activităţilor ocupaţionale preferate. 

Fiecare individ trebuie să se cunoască cu exactitate şi obiectivi-

tate atunci când se orientează în carieră. 

• Cercetarea pieţei forţei de muncă şi analiza opţiunilor privind 

cariera – urmăreşte ca persoanele interesate de viitorul lor 

profesional să găsească în diferite centre de consiliere, precum şi 

în presa de specialitate, date despre ocupaţiile existente pe piaţa 

forţei de muncă, despre cerinţele de instruire, nevoia de calificare 

şi specializare pentru fiecare dintre ele, condiţiile de muncă, 

tendinţele de dezvoltare a carierei în domeniul ales, 

beneficiile,etc. 

• Adoptarea deciziilor(iniţiativa) - fiecare individ trebuie să 

găsească singur răspuns la aceste întrebări, folosind mai multe 
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surse, să identifice şi să evalueze alternativele, să selecteze cea 

mai bună alternativă, apoi să ia o hotărâre.  

• Stabilirea unui plan de carieră şi comunicarea preferinţelor 

sale conducerii organizaţiei. Această planificare constă într-o 

serie de acţiuni care vor conduce în final la scopurile stabilite: 

- alegerea itinerarului de parcurs până la destinaţia respectivă, 

selectând din mai multe direcţii posibile; 

- instruirea permanentă, menţinerea abilităţilor curente şi 

dezvoltarea unora noi, necesare pentru atingerea obiectivelor 

individuale specifice; 

- dezvoltarea unor competenţe solide în domeniu, pentru a putea 

fi considerat expert, însă şi dezvoltarea unor competenţe într-o 

arie mai largă pentru a căpăta flexibilitate; 

- participarea la diferite proiecte importante sau prezentări 

publice. 

Dezvoltarea profesională depinde foarte mult de planul de 

carieră şi rolul acesteia. Termenul de carieră este asociat cu ideea de 

mişcare ascendentă sau de avansare a unei persoane într-un domeniu de 

activitate dorit, cu scopul de a obţine mai mulţi bani, mai multă 

responsabilitate sau de a dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere 

(Chaşovschi C. E., 2006, p. 128). 

Ea identifică diferite roluri în care individul este implicat şi 

etapele prin care acesta trece, fiind influenţată de un spectru larg de 

factori: nevoi personale, context social şi economic, interese, alte 

preocupări ale vieţii adulte etc. 
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Aşadar, cariera profesională reprezintă evoluţia profesională a 

unui individ pe parcursul întregii sale vieţi. Stadiile vârstelor constituie 

un element generator pentru descrierea etapelor carierei (Pânişoară G., 

Pânişoară I.O ., 2005, p. 303). 
 

Stadiul carierei Vârsta Aspecte ale carierei 

Explorarea 
15-22 

ani 

Identificarea intereselor şi alegerea carierei; 

obţinerea educaţiei care să permită exercitarea 

carierei; 

Cariera timpurie 

(încercarea) 

22-30 

ani 

Obţinerea primului post şi adaptarea la cerinţele 

acestuia şi ale supervizorilor; 

Cariera timpurie 

(stabilizarea) 

30-38 

ani 

Transferări şi promovări; Alegerea nivelului 

implicării; adâncirea perspectivei asupra ocupaţiei şi 

organizaţiei; 

Cariera medie 

(dezvoltarea) 

38-45 

ani 

Stabilirea identităţii profesionale; Alegerea între 

căile de carierădiferite – tehnic versus managerial 

etc. 

Cariera medie 

(menţinerea) 

45-55 

ani 

Oferirea de contribuţii independente organizaţiei; 

Atragerea mai multor responsabilităţi; 

Cariera târzie 

(platoul) 

55-62 

ani 

Dezvoltarea subordonaţilor; 

Contribuţii active la direcţia de dezvoltare a 

organizaţiei; Confruntări cu ameninţarea poziţiei de 

către cei tineri, mai agresivi; 

Cariera târzie 

(declinul) 

62-70 

ani 

Planificarea retragerii (pensionării); 

Confruntarea cu reducerea responsabilităţilor şi 

diminuarea puterii; Dezvoltarea unui succesor. 

 



 
 

 

Page | 214 

Tabel nr. 1 – Corelaţia dintre stadiile carierei şi stadialitatea vârstelor  

(adaptare după Steers) 

În cadrul aceleiaşi profesii, în cariera unei persoane se pot înscrie 

specializări, perfecţionări sau promovări profesionale (Tăsica, L., 2003). 

Astfel, planurile de carieră urmăresc dezvoltarea următoa-relor domenii: 

• autocunoaştere şi dezvoltare personală – abilităţi de 

autoevaluare realistă a propriilor caracteristici şi de autoreglare 

emoţională şi comportamentală în situaţii diverse legate de viaţă 

şi de carieră; 

• comunicare şi relaţionare interpersonală – capacitate de 

ascultare activă şi exprimare asertivă în vederea creşterii 

eficienţei comunicării în cadrul relaţiilor interumane; 

• managementul informaţiei şi al învăţării – abilităţi de 

informare necesare în optimizarea performanţei în învăţare, a 

procesului de luare a deciziilor şi rezolvarea de probleme; 

• planificarea carierei – cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru 

realizarea unor planuri de carieră realiste şi adaptarea la cerinţele 

pieţei muncii; 

• educaţie antreprenorială – stimularea faţă de domeniul 

antreprenorial şi dezvoltarea unor competenţe de analiză şi 

valorificarea oportunităţilor de afaceri; 

• managementul stilului de viaţă – abilităţi de management al 

stilului de viaţă pentru creşterea calităţii vieţii fizice, psihice, 

sociale şi ocupaţionale (Lemeni, G., Miclea, M., 2004). 
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Metode folosite în formarea profesională 

 

Dezvoltarea profesională presupune extinderea ariilor domeni-

ilor de activitate, ceea ce impune o specializare cât mai profundă din 

partea celor activi profesional, lucru ce se poate realiza prin formare 

profesională. Obţinută în urma studiilor obligatorii, de bază sau 

facultative, aceasta poate fi completată prin cursuri de specializare sau 

perfecţionare şi de calificare, aceasta din urmă având o durată mai mare, 

dar permiţând prestarea muncii în alt domeniu de activitate 

Atunci când vorbim despre metode de formare, ne referim în 

primul rând la mijloacele prin care intenţionăm să comunicăm cursanţilor 

informaţii, idei, deprinderi, atitudini şi sentimente. Prin urmare, metodele 

reprezintă un element esenţial pentru reuşita progra-mului de formare.  

În general, metodele se clasifică după raportarea la contextul 

profesional respectiv: instruire ”pe post” (on-the-job), adică în cadrul 

activităţilor normale la locul de muncă şi instruire ”cu scoatere din 

producţie” sau ”în exterior” (off-the-job) (Mathis R., Rusu C., 1997; 

Tabachiu A., 1997; Emilian R., 1999). 

Metodele de formare ”on the job” (la locul de muncă) au 

avantajul major că angajatul nu este scos din activitatea productivă, 

mediul de învăţare fiind acelaşi cu mediul de lucru. Mai mult, 

cunoştinţele teoretice învăţate pot fi transferate rapid în activitatea 

practică.  

 

Formarea ”on-the-job” 
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Dintre metodele de pregătire la locul de muncă fără scoatere 

dinproducţie, menţionăm: 

• Instruirea la locul de muncă presupune pregătirea angajatului 

de către un instructor, de obicei un angajat cu experienţă, în vederea 

îndeplinirii sarcinilor specifice postului ocupat. O variantă a acestei 

metode este reprezentată de ”ucenicie”. 

• Rotaţia posturilor presupune trecerea cursantului prin mai 

multe posturi în cadrul aceluiaşi departament, în scopul cunoaşterii mai 

complexe a activităţii departamentului respectiv. Este cel mai eficient 

instrument de dezvoltare a personalului, permiţând o mai bună evaluare 

a potenţialului angajatului şi oferind acestuia oportunitatea de a-şi 

dezvolta noi deprinderi, de a înţelege mai bine diversele aspecte ale 

organizaţiei, ceea ce duce la combaterea plafonării şi a lipsei de 

satisfacţie în muncă. Michael Armstrong (2006) consideră că, în locul 

sintagmei ”rotaţia posturilor”, mai potrivită ar fi expresia ”experienţa 

planificată secvenţial”. Sensul rezidă în faptul că experienţa trebuie 

programată pentru a răspunde anumitor necesităţi de învăţare, de 

extindere a experienţei prin dobândirea planificată de cunoştinţe şi 

aptitudini, în subdiviziuni structurale şi la posturi diferite 

• Coaching-ul presupune încurajarea angajatului să-şi asume 

responsabilitatea pentru propriile decizii, în scopul eficientizării 

activității întreprinse de acesta. Scopul final este acela de a-l stimula pe 

angajat să îşi stabilească şi să atingă obiectivele profesionale. Coacing-ul 

poate fi realizat de către conducătorul direct al colaboratorului, de un 

coleg sau de o altă persoană care cunoaşte bine domeniul de activitate şi 
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are abilităţi de îndrumător. Important este să existe încredere între cel ce 

îndrumă (coach) şi cel ce învaţă. Elementele-cheie în coaching sunt 

conştientizarea (presupune abilitatea de a selecta şi percepe în mod clar 

faptele şi informaţiile relevante şi apare în urma sporirii atenţiei, 

concentrării şi clarităţii) şi responsabilitatea. 

Coacing-ul individual include următoarele etape: I. Stabilirea 

scopurilor – ”Ce doreşti?”. II. Analiza situaţiei curente – ”Ce se 

întâmplă?”. III. Elaborarea diferitor opţiuni – ”Ce trebuie de întreprins?”. 

IV. Realizarea şi controlul – ”Ce vei face?” 

• ”Mentoring”-ul – îndrumarea sau instruirea cu ajutorul unui 

mentor – presupune sprijinirea colegului mai neexperimentat, în direcţia 

înţelegerii activităţii organizaţiei şi a dezvoltării poten-țialului personal 

al angajatului. Mentoring-ul se concentrează, în principal, asupra 

obiectivelor carierei pe termen lung şi nu asupra performanţelor imediate. 

De cele mai multe ori el este desfășurat în afara relațiilor ierarhice, de 

persoane din interiorul sau exteriorul organizației. 

• Delegarea sarcinilor: primind de la şeful ierarhic unele 

responsabilităţi, un  angajat îşi poate însuşi noi deprinderi şi 

cunoştinţe profesionale. Cel care deleagă trebuie să-i explice şi să-i 

demonstreze subalternului diferitele situaţii cu care s-ar putea confrunta; 

• Înlocuirea temporară a şefului ierarhic se foloseşte pentru 

pregătirea profesională a managerilor. Un manager poate fi înlocuit de un 

subaltern pentru o anumită perioadă, în mod voit sau nu. În acest caz, 

subordonatul va fi obligat să ia decizii singur, să studieze lucrări de 

specialitate sau experienţa altor manageri în posturi similare 
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• Participarea la elaborarea de proiecte, lucrări şi studii are drept 

scop confruntarea cursanţilor cu probleme reale, nemaiîntâlnite până 

atunci. În acest fel, ei au posibilitatea să propună soluţii, să elaboreze 

variante, să aleagă soluţia optimă şi să o aplice în practică. În acest caz, 

unul dintre obiectivele urmărite este de a învăţa cum s-ar putea aborda, 

în viitor, probleme similare. 

• Participarea la grupuri eterogene de muncă oferă posibilitatea 

indivizilor să-şi îmbogăţească pregătirea profesională, să înveţe de la 

ceilalţi participanţi, prin cunoaşterea opiniilor şi soluţiilor lor. 

 

Formarea ”off-the-job” 

Dintre metodele de pregătire în afara instituţiei fără scoatere din 

producţie, menţionăm: 

• studiul individual; 

• completarea pregătirii profesionale prin frecventarea unor 

forme de învăţământ la seral, fără frecvenţă, doctorat etc.; 

Dintre metodele de pregătire în afara instituţiei cu scoatere din 

producţie, menţionăm: 

• vizite de studiu la instituţii similare din ţară / străinătate; 

• stagii de specialitate în alte instituţii din ţară / străinătate; 

• participarea angajaților la cursuri, seminarii, workshop-uri 

în alte instituţii. 
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Vineri, 19 noiembrie 2021, angajații firmei KOSAROM, 

din municipiul Pașcani, județul Iași, au avut parte de o întâlnire practică 

cu tema „Transfer de Bune Practici Inovative în formarea profesională 

continuă”.  

Evenimentul s-a desfășurat la sediul companiei, iar invitatul 

special a fost domnul Prof. univ. dr. Doru Tompea, Președintele 

Consiliului de Administrație al Universității „Petre Andrei” din Iași și 

Președintele Fundației Academice „Petre Andrei” din Iași. Acesta a 

prezentat ca exemplele de bună practică din FPC, aspectele importante 

ale creșterii performanțelor profesionale, cu referire și la programul de 

formare profesională Competențe Digitale, pentru o Românie Digitală 

într-o Europă Digitală. 

Discuțiile, cu cei 20 de angajați, au fost interactive și 

constructive, persoanele fiind interesate de posibilitățile prin care își pot 

crește performanța la locul de muncă. 
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ANTRENAMENTUL SPECIFIC PENTRU  

COMPETENŢĂ – O PLEDOARIE PENTRU FORMAREA 

PROFESIONALĂ CONTINUĂ8788 

 

 Gândul cu care abordăm problematica antrenamentului specific 

pentru competenţă, ca aport la formarea profesională continuă, are 

inevitabil în vedere complexitatea ghemului de probleme implicate, pe 

de o parte, dar şi rapiditatea schimbărilor din mediul economic, social, 

cultural etc. Pe scurt, complexitatea problemelor şi urgenţa implemen-

tării de soluţii specifice aduc în faţa specialistului un set de provocări fără 

precedent. Rezolvarea acestora cere imperativ COMPETENŢĂ 

adecvată.  

 Răspunsul la întrebarea Cum să ne asigurăm competenţa 

adecvată? nu poate fi obţinut corect decât printr-un demers holistic, dar 

disecarea pentru analiză aprofundată şi apoi recombinarea componen-

telor în sinergia lor internă constituie un drum de încredere. Spre 

exemplu, voi aborda aici doar problematica formării continue într-o 

perspectivă de marketing social. Este vorba despre setul de metode, 

tehnici, strategii şi tactici care să permită intervenţiei în spaţiul social să 

obţină un maximum de efecte în ce priveşte atenuarea disfuncţionalită-

 
87 Conferință susținută în cadrul Proiectului ACAFAR, la CPECA Iași, 14.12.2021. 
88 Prof. univ. dr. Rodica Boier 
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ţilor specifice existente, prin informare, conştientizare, sensibilizare şi 

responsabilizare a tuturor actorilor implicaţi – indivizi, comunităţi, 

organisme ale statului, organizaţii ne-guvernamentale etc.  

 Fără nicio teamă de exagerare, putem spune că managementul 

intervenţiei de influenţare în spaţiul social este, totodată, ştiinţă şi artă. 

Fiecare dintre aceste etape, logice în succesiunea lor, constituie teren pe 

care specialiştii au nevoie să-şi dezvolte competenţa, să actualizeze 

permanent nivelul de cunoaştere despre idei, atitudini şi compor-tamente. 

Este util a înţelege şi aborda nevoia de formare profesională continuă 

structurat pe componentele ce o definesc: cunoştinţe, abilităţi şi atitudini. 

Un bun specialist are permanent în minte aceste trei componente şi îşi 

pune constant întrebări în ce le priveşte. Să le privim pe rând, mai 

îndeaproape. 

 Cunoaşterea este primul strat cu care porneşte orice tentativă de 

construire a competenţei. Este suficient nivelul de cunoaştere pe care îl 

deţin în domeniu? Sunt la curent cu tot ceea ce a apărut nou între timp, 

de la precedentul program de formare la care am participat? Au apărut 

fenomene noi? Au apărut noi manifestări, pe care simt că nu ştiu cum să 

le gestionez? Se întrezăresc fenomene inedite, în evoluţie, pentru care ar 

trebui să mă pregătesc? Este deci iar momentul unei actualizări? Materia 

primă a cunoaşterii fiind informaţia, desigur, un program de formare 

profesională continuă va transmite setul noutăţilor, analizate după cauze, 

maniere de manifestare, perspective de evoluţie, soluţii pe care alţii le-au 

aplicat cu succes, soluţii pe care alţii le-au aplicat, dar au cunoscut eşec 

etc. 
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 Abilităţile se construiesc pe baza solidă a cunoaşterii. Drept 

componentă a competenţei profesionale, faptul că dispun de abilităţile 

necesare înseamnă nu numai că ştiu despre ceva, dar ştiu şi cum anume 

să intervin în legătură practică cu aceasta, pentru că, până la urmă, asta 

este ceea ce ne intereseaz: să soluţionăm probleme. Spre exemplu, 

abilitatea de a proiecta şi implementa un program eficient de comunicare 

în mediul social, grefat pe modelul AIDA (Atenţie – Interes – Dorinţă – 

Acţiune). 

 Abilitatea în sine este o condiţie necesară, dar nu şi suficientă. 

Intervenţia mea trebuie să fie totodată eficace (ştiu să rezolv adecvat 

problema), dar şi eficientă (resursele de care dispunem fiind întotdeauna 

relativ limitate, ştiu să rezolv problema cu un consum minim al acestora). 

Este firesc deci să mă întreb: Sunt suficiente abilităţile mele acum? Ştiu 

sigur că au apărut elemente noi, pentru care nu am abilitatea necesară de 

a rezolva? Mai este nevoie de o perfecţionare, deci? Este posibil să fi 

apărut noutăţi despre care să nu fi aflat încă? Un program de formare 

profesională continuă este proiectat astfel încât să adauge valoare 

specialistului cu adevărat competent.  

 Atitudinea – în sfârşit, dar nu în ultim rând – constituie suportul 

energetic care potenţează ambele componente ale competenţei, atât 

cunoaşterea, cât şi abilitatea. Văzută ca predispoziţie de a acţiona faţă de 

ceva, atitudinea mea faţă de un fapt din mediul social poate însemna că 

sunt sau nu de acord, că trăiesc o frământare în legătură cu acel aspect, o 

disonanţă, că simt o inadecvare a mea în acest context etc., toate de natură 

să însemne suport, încredere, curaj, optimism în a rezolva problema sau, 
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dimpotrivă: piedici, neîncredere, timorare, pesimism etc., ceea ce 

frânează rezolvarea ei eficace şi eficientă. Un program de formare 

profesională conţine elementele care să antreneze inteligenţa emoţională 

a specialistului cu adevărat competent.   

 Aşadar, orice abordare personală inteligentă a nevoii de formare 

profesională continuă va trebui să ţină cont, concomitent, de: 

• perspectiva în care să ne privim profesia – inserarea şi 

menţinerea continuă a propriului traseu de carieră profesională 

în tendinţele contemporane majore;  

• preocuparea vie pentru reinventarea continuă în profesie. 

 Chiar dacă înţelegem şi acceptăm cele de mai sus, câteva 

probleme practice tot rămân: 

• adesea, acţionăm îngust, secvenţial, şi pierdem din vedere tabloul 

întreg, în toată complexitatea lui; 

• nu reuşim să ţinem pasul cu schimbările din societate sau – ceea 

ce este cel puţin la fel de păgubos – nu apucăm să le înţelegem 

sensul de evoluţie. 

 În materie de marketing social, soluţia o reprezintă antrenarea 

specială pentru competenţe privind: 

1. lucrul în echipă, din capul locului, prin care să se depăşească 

problemele de inter-, trans- şi multi-disciplinaritate; 

2. mediul de influenţare, despre care este o premisă a porni 

întotdeauna de la; complexitatea lui – să fim pregătiţi pentru 

forţele convergente, dar şi pentru cele divergente care îl compun, 

pentru întregul sistem de interese ce inevitabil se instituie; 
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oportunităţile şi ameninţările ce le cuprinde, trecute, existente şi 

potenţiale; dinamica acestuia; impactul dramatic pe al noilor 

tehnologii ale informaţiei, comunicării și mobilității spaţiale; 

înţelegerea interacţiunilor interne, a forţelor sinergice, dar şi a 

celor centrifuge, existente şi potenţiale. 

3. proiectarea intervenţiei: Cui? Ce propun? Unde? Când? Cum? 

Cu ce resurse? 

4. diferenţierea pozitivă în transmiterea de valoare către audienţă. 

5. percepţia adecvată din partea audienţei ţintă, în absenţa căreia 

eforturile au mare şansă de a se pierde în van.  

 Toate acestea, bine însuşite, înţelese şi aplicate, fac deosebirea 

între angajatul lucrând ”după ureche” şi adevăratul profesionist de care 

orice sistem are nevoie. 

 Ce ar trebui să facem pentru a ne asigura că suntem pe drumul 

bun în cariera profesională? Cum ar trebui să procedăm? Răspunsul este 

simplu de formulat, dar cere eforturi în realizare: formare profesională 

continuă, în contextul căreia, mesajele pentru specialişti sunt: 

• Stai activ, urmăreşte tendinţele în domeniu! 

• Ai în vedere întregul sistem! 

• Învaţă să cauţi soluţii şi caută soluţii! 

• Evaluează-te permanent! 

• Decide în flexibilitate! 

• Lucrează în echipă! 

• Antrenează competenţele digitale (aplicaţii dedicate; baze de 

date; comunicare socială etc.). 
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 Joi, 7 aprilie 2022, 20 de angajați ai Primăriei Azuga au participat 

la un eveniment „Transfer de Bune Practici în Formarea Profesională 

Continuă, organizat în cadrul Centrului de Inovare și Bune Practici 

Ocupaționale în Formarea Profesională Continuă (CIBO), prin proiectul 

ACAFAR.  

 Angajatii și colaboratorii Primăriei Azuga, au putut afla despre 

ultimele noutăți în ceea de privește legislația și programele de formare 

profesională continua. Întâlnirea a fost una dinamică, angajații fiind 

interesați de modul în care se pot înscrie la programele de formare 

profesională continuă oferite prin intermediul proiectului ACAFAR, 

curricula cursurilor și calendarul de desfășurare. „Ne-am bucurat de 

interesul ridicat al angajaților de la Primăria Azuga pentru partea de 

formare profesională. Am aflat că doar o tremie dintre aceștia au urmat 

cursuri de formare profesională. Lipsa informațiilor cu privire la 

formarea profesională continuă, a interacțiunii directe dintre 

administrațiile publice locale cu furnizorii de astfel de programe, cu 

ONG-urile, a fost un factor decisiv care nu a incurajat implicarea 

angajaților”, le-a transmis Cătălin Rață, coordonator CIBO. 

 Participanții au fost informați și despre oportunități gratuite, prin 

intermediul fondurilor UE, precum și de posibiltatea de a căuta și gasi 

singuri exact tipul de curs oportun. În acest sens, doamna Cătălina Fădur, 

coordonator formare profesională, a susținut o prezentare cu exemple de 

bune practici în formarea profesională continuă. 

https://acafar.centruldezvoltaresociala.ro/wp-content/uploads/2022/04/12.jpeg
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Marți, 30 august 2022, peste 20 de angajați ai Primăriei 

Bușteni au participat la un nou eveniment de transfer de bune practici în 

Formarea Profesională Continuă, organizat în cadrul Centrului de 

Inovare și Bune Practici Ocupaționale în Formarea Profesională 

Continuă, prin proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la 

Formarea profesională continuă a Adulților din România, nr.contract 

POCU /726/6/12/135438. 

Angajații și colaboratorii Primăriei Bușteni au putut afla despre 

ultimele noutăți în ceea de privește legislația și programele de formare 

profesională continuă. Întâlnirea a fost una dinamică, participanții fiind 

interesați de modul în care se pot înscrie la programele de formare 

profesională continuă oferite prin intermediul proiectului ACAFAR, 

curricula cursurilor și calendarul de desfășurare. „Am observat un interes 

ridicat al angajaților pentru partea de formare profesională. Din 

discuțiile purtate am aflat că puține persoane au urmat cursuri de 

formare profesională. Lipsa informațiilor cu privire la formarea 

profesională continuă, a interacțiunii directe dintre administrațiile 

publice locale cu furnizorii de astfel de programeau fost factorii 

determinanți identificați.”, a transmis Cătălin Rață, coordonator CIBO. 

Invitatul special al evenimentului a fost doamna conf. univ. dr. 

Ancuța Daniela Tompea, Președintele Senatului Universității „Petre 

Andrei” din Iași, care a susținut o prezentare cu tema ”Interesul angaților 

din domeniul public pentru Formarea Profesională Continuă”.  Aceasta 

a prezentat exemplele de bună practică din FPC, aspectele importante ale 

creșterii performanțelor profesionale, cu referire și la programul de 
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formare profesională derulat de Centrul de Dezvoltare Socială dedicat 

Competențelor digitale, pentru o Românie Digitală într-o Europă 

Digitală. 

La eveniment a participat domnul Laurențiu Mircea Corbu, 

primarul municipiului Bușteni, care a salutat prezența echipei din cadrul 

proiectului ACAFAR în comunitatea lor și a subliniat importanța 

programelor de formare profesională în dezvoltarea inovativă a propriilor 

angajați. Participantii au fost informati si despre oportunitati gratuite, 

prin intermediul fondurilor UE, precum și de posibilitatea de a identifica 

tipul de curs oportun și necesar. 
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participării la FPC  
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3 octombrie 2022 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în Formarea 

Profesională Continuă (CIBO) 

 

Sediul CIBO, str. Bălușescu, nr. 2  

 

Transfer de bune practici inovative în formarea 

profesională continuă. 
 

Invitat special: 

Prof. univ. dr. Lucia Drăghia 
Vicepreședintele Senat 

 Universitatea Științele Vieții „Ion Ionescu” de la Brad, din Iași 
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Luni, 3 octombrie 2022, de la ora 13.00, s-a desfășurat un nou eveniment 

organizat în cadrul Centrului de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în 

Formarea Profesională Continuă (CIBO), organizat în cadrul proiectului 

ACAFAR. 

Invitatul acestui eveniment a fost Prof. univ. dr. Lucia Drăghia, 

Vicepreședintele Senatului Universității „Ion Ionescu de la Brad” 

din Iași. Aceasta a prezentat exemplele de bună practică, privind 

formartea profesională continuă, pentru angajații din cadrul universității, 

aspectele importante ale creșterii performanțelor profesionale, cu referire 

și la programul de formare profesională Competențe Digitale, pentru o 

Românie Digitală într-o Europă Digitală. Doamna profesor a prezentat 

forme de formare profesională continuă pentru adulți și a subliniat 

importanța perfecționării și specializării de-a lungul carierei a unui adult 

și a unui cadru didactic, în special. În cadrul întâlnirii au fost discuții 

libere pe tema formării profesională continuă a adulților, persoanele 

prezente la eveniment fiind foarte interesate de cursurilor de formare 

profesională desfășurate în cadrul proiectului. Au fost prezentate 

exemplele de bună practică din FPC, aspectele importante ale creșterii 

performanțelor profesionale, cu referire și la programul de formare 

profesională derulat de Centrul de Dezvoltare Socială dedicat 

Competențelor digitale, pentru o Românie Digitală într-o Europă 

Digitală. 

Întâlnirea a fost una dinamică, participanții fiind interesați de modul în 

care se pot înscrie la programele de formare profesională continuă oferite 
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prin intermediul proiectului ACAFAR, curricula cursurilor și calendarul 

de desfășurare. Participanții au fost informați și despre oportunitățile 

gratuite, prin intermediul fondurilor UE, precum și de posibilitatea de a 

identifica tipul de curs oportun și necesar. 

Evenimentul a avut loc la Centrul CIBO, din strada Bălușescu, nr. 2 
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Seminar educațional pentru creșterea 

participării la FPC  
Evenimentul 16 

20 decembrie 2022 

 

 

Centrul de Inovare și Bune Practici Ocupaționale în Formarea 

Profesională Continuă (CIBO) 

 

Transfer de Bune Pratici Inovative. Exemple  

de bună practică 
 

Programele de Formare profesională continuă, 

esențiale pentru recalificarea angajaților 

Invitat Special:  

Conf. Univ. Dr. Anca Tompea 
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Marți, 20 decembrie 2022, a avut loc ultimul eveniment, din cele 

16, privind transferul de bune practici în Formarea Profesională 

Continuă, organizat în cadrul Centrului de Inovare și Bune Practici 

Ocupaționale în Formarea Profesională Continuă, prin 

proiectul ACAFAR – Angajați Calificați prin acces la Formarea 

profesională continuă a Adulților din România, nr.contract POCU 

/726/6/12/135438. 

Evenimentul s-a adresat angajaților de la compania ieșeana 

Antibiotice S.A. Aceștia au putut afla despre ultimele noutăți în ceea de 

privește legislația și programele de formare profesională continuă. 

Întâlnirea a fost una dinamică, anagajații fiind interesați de modul în care 

se pot înscrie la programele de formare profesională continuă oferite prin 

intermediul proiectului ACAFAR, curricula cursurilor și calendarul de 

desfășurare.  

Invitatul special al evenimentului a fost doamna Conf. univ. dr. 

Ancuța Daniela Tompea, Președintele Senatului Universității „Petre 

Andrei” din Iași, care a susținut o prezentare cu tema ”Formarea 

Profesională Continuă pentru agajații din mediul privat”.  Aceasta a 

prezentat exemplele de bună practică din FPC, aspectele importante ale 

creșterii performanțelor profesionale, cu referire și la programul de 

formare profesională derulat de Centrul de Dezvoltare Socială dedicat 

Competențelor digitale, pentru o Românie Digitală într-o Europă 

Digitală. 
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poziţia oficială a Uniunii Europene. 
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