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1. Introducere 
 

Strategia integrată de dezvoltare a resurselor umane (SIDRU), din perspectiva învăŃării pe 
parcursul întregii vieŃi se doreşte a fi o materializare a eforturilor României de a se alinia la 
Strategia Revizuită de la Lisabona, de a contribui la implementarea acesteia, de a 
compatibiliza obiectivele comunitare din Strategia Europeană de Ocupare (SEO), respectiv 
din Politica de Coeziune, cu cele strategice naŃionale.  

Strategia are în vedere problemele curente din România, din domeniile educaŃiei, ocupării şi 
al incluziunii sociale, ce ar putea fi finanŃate prin Fondul Social European în următoarea 
perioadă de programare, 2014-2020. Fondul Social European este principalul instrument 
financiar comunitar al SEO pentru sprijinirea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi, iar o astfel de 
strategie legitimează perspectiva şi cadrul naŃional de implementare a POSDRU, dar este şi 
baza de argumentare pentru elaborarea viitorului POSDRU, respectiv negocierea Fondului 
Social European (FSE) pentru perioada 2014 - 2020. 
 
Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învăŃării pe parcursul 
întregii vieŃi se bazează pe analiza situaŃiei actuale şi a tendinŃelor ce se conturează în 
documentele strategice de referinŃă la nivel european, Strategia Lisabona relansată, Liniile 
Directoare Strategice de Coeziune 2007-2013, Strategia Europeană de Ocupare, Liniile 
Directoare Integrate pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2008-2010, cât şi 
naŃional, Strategia NaŃională pentru Dezvoltare Durabilă a României, orizonturi 2013-2020-
2030, Programul NaŃional de Reforme 2007-2010, Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-2013, 
Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013 şi Programul OperaŃional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, continuând şi complementând stipulările 
acestora, pentru a asigura articularea şi coerenŃa demersurilor pe termen scurt (2010), mediu 
(2013) şi lung (2020). 
 
În Strategia Europeană de Ocupare se recomandă Statelor Membre să axeze eforturile în 
trei direcŃii prioritare: 

- atragerea şi menŃinerea în ocupare a unui număr cât mai mare de persoane, 
creşterea ofertei de forŃă de muncă şi modernizarea sistemelor de protecŃie socială; 

- îmbunătăŃirea adaptabilităŃii lucrătorilor şi întreprinderilor; 
- creşterea investiŃiilor în capitalul uman pentru o mai bună educaŃie şi formare. 

 
Strategia Lisabona relansată nu poate fi realizată decât pe baza creşterii nivelului de 
pregătire al resurselor umane, prin sisteme mai bune de educaŃie şi formare. În acest 
context, Comisia Europeană a propus axarea cooperării europene în educaŃie şi formare1, 
până în anul 2020, pe patru direcŃii strategice: 

- punerea în aplicare a învăŃării pe parcursul întregii vieŃi; 
- îmbunătăŃirea calităŃii, a eficienŃei şi a rezultatelor sistemelor de educaŃie şi 

formare; 
- promovarea echităŃii şi cetăŃeniei active; 
- creşterea inovaŃiei şi creativităŃii, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nivelurile de 

educaŃie şi formare. 
 

Prin combinarea politicilor în domeniul educaŃiei, al ocupării forŃei de muncă şi al incluziunii 
sociale, SIDRU încearcă să sprijine o apropiere multi-sectorială, pentru o mai bună coeziune 
economică şi socială şi pentru o dezvoltare durabilă, prin asigurarea dezvoltării unor resurse 

                                                 
1 Vezi Comunicarea Comisiei Europene către Parlamentul Europei, Consiliul Europei, Comitetul Economic şi 
Social al Europei şi Comitetul Regiunilor, “Un cadru strategic actualizat pentru Cooperare Europeană în educaŃie 
şi formare” - COM(2008) 865. 
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umane competente. O forŃă de muncă flexibilă şi înalt calificată este o pre-condiŃie pentru 
creştere economică susŃinută. 
 
Obiectivul general al SIDRU este: ÎmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii sistemelor de 
dezvoltare a resurselor umane care să conducă la creşterea şi asigurarea unui un nivel stabil 
de ocupare, un nivel mai ridicat al calităŃii vieŃii şi o coeziune socială efectivă pentru acei 
cetăŃenii ai României aflaŃi în risc de excluziune socială, în vederea atingerii până în anul 
2020 a nivelului mediu actual al Ńărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării 
durabile. 
 
Documentul este structurat în şase capitole: 

- Capitolul 1 „Introducere” include informaŃii privind contextul elaborării strategiei, 
obiectivul general al acesteia, structura documentului şi metodologia utilizată în 
elaborarea acestui document.  

- În Capitolul 2 „Cadrul strategic general” sunt menŃionate documentele strategice 
comunitare şi naŃionale care stau la baza elaborării SIDRU şi este prezentată 
legătura între aceste documente şi SIDRU; 

- Capitolul 3 „SituaŃia curentă a resurselor umane din România” cuprinde diagnoza 
situaŃiei actuale în domeniul demografic, al educaŃiei, al ocupării, al formării 
profesionale continue şi al incluziunii sociale; 

- Capitolul 4 „Strategia” este destinat formulării propriu-zise a strategiei şi este 
structurat pe obiective integratoare şi specifice, cu evidenŃierea deopotrivă a 
acŃiunilor pentru atingerea obiectivelor şi a Ńintelor propuse; 

- Capitolul 5 “Implementarea şi raportarea îndeplinirii strategiei” prezintă sugestii 
pentru îmbunătăŃirea eficienŃei instituŃionale în implementarea strategiei şi a 
acŃiunilor concrete, evidenŃiindu-se totodată instituŃiile responsabile pentru 
implementare. De asemenea, sunt menŃionate mecanismele de monitorizare şi de 
evaluare a strategiei, ca şi posibilele surse de finanŃare; 

- În Capitolul 6 „Concluzii” sunt prezentate consideraŃiile finale referitoare la paşii 
următori de realizat, odată ce acest document este aprobat şi asumat. 

 
În vederea elaborării SIDRU au fost desfăşurate următoarele activităŃi: 

- analiza de documente:  documente strategice elaborate la nivel european şi naŃional, 
statistici relevante pentru domeniul DRU, legislaŃia şi cadrul instituŃional. Consultarea 
acestor documente a contribuit la analiza situaŃiei actuale în domeniul dezvoltării 
resurselor umane în România. Analiza este relevantă pentru identificarea problemelor 
şi stabilirea obiectivelor acestei strategii. De asemenea, prin consultarea 
documentelor strategice europene şi naŃionale, s-a avut în vedere concordanŃa dintre 
obiectivele deja stabilite şi asumate la nivel european şi naŃional şi obiectivele 
propuse prin această strategie; 

- consult ări publice  prin: realizarea a 8 seminarii regionale la care au fost aproximativ 
250 de participanŃi; implicarea instituŃiilor publice responsabile în punerea în practică 
a SIDRU; publicarea pe site-ul AutorităŃii de Management pentru Programul 
OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei şi ProtecŃiei Sociale (MMFPS) – iniŃiatorul acestui 
document; organizarea unui seminar naŃional de consultare (aprilie 2009), cu peste 
100 de participanŃi, reprezentanŃi ai instituŃiilor cheie de la nivel naŃional, relevante 
pentru DRU, ocupare şi învăŃare pe tot parcursul vieŃii, reprezentanŃi ai partenerilor 
sociali şi din sectorul ONG, reprezentanŃi ai patronatelor, autorităŃi regionale şi locale; 

- revizuirea documentului  ca urmare a sugestiilor şi recomandărilor primite. 
 
O bună coordonare este esenŃială la toate nivelurile pentru implementarea cu succes a 
SIDRU, motiv pentru care Guvernul şi partenerii sociali sunt chemaŃi să-şi asume în comun, 
alături de toŃi ceilalŃi actori implicaŃi, responsabilitatea dezvoltării resurselor umane din 
România. InvestiŃia continuă în dezvoltarea resurselor umane este esenŃială pentru 
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reducerea decalajelor României faŃă de celelalte State Membre, dar şi pentru atingerea 
prosperităŃii economice, obiectiv general al Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României. 
 
Pentru evitarea oricărei confuzii care s-ar putea naşte din perspectiva învăŃării pe parcursul 
întregii vieŃi a dezvoltării resurselor umane propusă în cadrul acestei strategii, se impune a fi 
precizat de la bun început faptul că SIDRU nu este Strategia pentru învăŃare de-a lungul 
întregii vieŃi a României, document care se află la această dată încă în stadiu de elaborare.  
 
Prin stimularea învăŃării pe parcursul întregii vieŃi, cât şi prin alte măsuri de dezvoltare a 
resurselor umane, menŃionate în acest document, se poate contribui semnificativ la 
asigurarea dezvoltării competitivităŃii capitalului uman, prin promovarea unei formări iniŃiale şi 
continue pentru toŃi, bazate pe competenŃe, pentru asigurarea ocupării, a coeziunii sociale, a 
dezvoltării economice pe baze durabile. 
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2. Cadrul strategic general  
 
Documentele strategice de referinŃă utilizate în descrierea contextului naŃional  al prezentei 
strategii sunt: Strategia NaŃională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013-
2020-2030, Planul NaŃional de Dezvoltare 2007-2013 şi Planul NaŃional de Reforme 2007-
2010, ca documente de planificare strategică şi de programare financiară multianuală, şi 
Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013, ca document de referinŃă pentru 
programarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune.  
 
Elementul definitoriu al Strategiei Na Ńionale pentru Dezvoltare Durabil ă a României 
Orizonturi 2013-2020-2030  este racordarea deplină a Ńării noastre la o nouă filosofie a 
dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial – cea a dezvoltării 
durabile. Documentul atrage atenŃia asupra faptului că, în ciuda progreselor realizate în 
ultimii ani, România are încă o economie bazată pe consumul intensiv de resurse, o 
societate şi o administraŃie aflate încă în căutarea unei viziuni unitare. EducaŃia este 
percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă care, în fapt, este un proces de învăŃare 
socială în căutare de soluŃii inovative.  
În privinŃa educaŃiei şi formării profesionale 2 , documentul face precizări deosebit de 
importante în raport cu scopul şi obiectivele prezentei strategii (SIDRU):  

• “În societatea românească există o largă recunoaştere a faptului că educaŃia 
reprezintă factorul strategic al dezvoltării viitoare a Ńării, prin contribuŃia sa esenŃială la 
modelarea multidimensională şi anticipativă a capitalului uman.  

• EducaŃia este percepută ca o cale spre dezvoltarea durabilă, iar întregul sistem de 
educaŃie şi formare profesională va trebui să internalizeze principiile şi obiectivele 
acestei dezvoltări.  

•  “Promovarea principiului educaŃiei permanente prin învăŃarea pe tot parcursul întregii 
vieŃi reprezintă pentru România o direcŃie de acŃiune prioritară. În acest sens se 
impune dezvoltarea şi diversificarea modalităŃilor de educaŃie şi formare profesională 
precum şi valorificarea superioară a tuturor contextelor de învăŃare (formale, 
nonformale sau informale).  

În domeniul incluziunii sociale propune3: „Crearea unei societăŃi bazate pe incluziunea 
sociala prin luarea în considerare a solidarităŃii între generaŃii şi în interiorul lor şi asigurarea 
creşterii calităŃii vieŃii cetăŃenilor ca o condiŃie a bunăstării individuale durabile”. 
Obiectivul central, stabilit la Lisabona în 2000, de a transforma Uniunea Europeană, până în 
anul 2010, în „cea mai competitivă şi dinamică economie, bazată pe cunoaştere, cu locuri de 
muncă mai multe şi mai bune şi creşterea mai mare a incluziunii sociale”, relansat în 2005, a 
constituit reperul proceselor ample de reformă din majoritatea statelor membre ale Uniunii 
Europene (UE). Şi Guvernul României s-a implicat cu seriozitate în respectarea Strategiei 
Lisabona relansată, elaborând Programul Na Ńional de Reforme (PNR) 2007-2010. Acesta 
vizează continuarea şi adâncirea reformelor destinate atingerii obiectivelor de creştere 
economică şi ocupare4, anunŃate pentru anul 2010, dar şi reducerea decalajelor economice 
şi sociale faŃă de media statelor membre ale UE. Cu toate acestea, Ńintele stabilite în 
documentele strategice naŃionale sunt inferioare Ńintelor europene, iar datele statistice arată 
că, în multe situaŃii, România este departe de a atinge media europeană. În SIDRU vom 
evidenŃia posibile direcŃii de acŃiune prin care România poate reduce, până în anul 2020, 
aceste decalaje.  
 
Pentru România, atingerea performanŃelor economice şi de ocupare a forŃei de muncă la 
nivel naŃional, corelate cu un sistem social echitabil, este crucială pentru dezvoltarea durabilă 

                                                 
2 Vezi Strategia NaŃională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, pag. 81. 
3 Idem, pag. 70. 
4 Obiectivele Strategiei Lisabona relansate: Europa - un loc mai atractiv pentru a investi şi a munci; Cunoaştere şi 
inovare pentru dezvoltare economică; Crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune. 
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a societăŃii, motiv pentru care au fost stabilite un set de priorităŃi naŃionale printre care se 
regăseşte şi creşterea participării pe piaŃa muncii şi promovarea calităŃii ocupării forŃei de 
muncă3 prin: 

- asigurarea unei funcŃionări a pieŃei muncii favorabilă creării locurilor de muncă, 
reducerii fenomenului muncii nedeclarate şi a managementului adecvat al 
schimbării la nivelul întreprinderilor şi lucrătorilor; 

- îmbunătăŃirea accesului pe piaŃa muncii pentru grupurile vulnerabile; 
- promovarea competitivităŃii pe piaŃa muncii, în special prin mai buna corelare 

dintre sistemul educaŃional şi de formare, pe de o parte, şi cerinŃele pieŃei muncii, 
pe de altă parte. 

 
Un alt document de însemnătate majoră care stabileşte obiective specifice pentru 
dezvoltarea resurselor umane îl constituie Planul Na Ńional de Dezvoltare 2007-2013 (PND), 
care defineşte un set de priorităŃi naŃionale de dezvoltare şi încearcă să îmbine, pe de o 
parte, elementele politicilor sectoriale şi ale politicii de dezvoltare regională şi, pe de altă 
parte, orientările strategice la nivel european şi cerinŃele specifice legate de accesarea 
fondurilor comunitare postaderare. 
 
Obiectivul global al PND, ce vizează reducerea disparităŃilor de dezvoltare socio-economică 
faŃă de Uniunea Europeană, se sprijină pe trei obiective specifice: 

- Creşterea competitivităŃii pe termen lung a economiei româneşti; 
- Dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază; 
- PerfecŃionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice pentru perioada 2007-2013, 
măsurile şi acŃiunile avute în vedere sunt grupate în cadrul a şase priorităŃi naŃionale de 
dezvoltare, dintre care una se referă în mod specific la dezvoltarea resurselor umane, 
promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi întărirea capacităŃii administrative.  
SIDRU valorifică în mod specific şi asigură continuitate, după orizontul 2013, măsurilor şi 
acŃiunilor propuse în prioritatea naŃională de dezvoltare referitoare la „DRU, promovarea 
incluziunii sociale” 
 
Cadrul Strategic Na Ńional de Referin Ńă 2007-2013 (CSNR) vizează armonizarea tuturor 
acestor priorităŃi într-o strategie coerentă, care să fie adecvată pentru România, dar care să 
se şi conformeze strategiilor Uniunii Europene, inclusiv Strategiei Lisabona, şi să aibă ca 
efect dezvoltarea economică şi creşterea numărului de locuri de muncă. 
Acesta realizează legătura dintre priorităŃile naŃionale şi cele de nivel european, specificate în 
Liniile Directoare Strategice pentru Coeziune Economică, Socială şi Teritorială 2007-2013 şi 
Liniile Directoare Integrate pentru Creştere Economică şi Locuri de Muncă 2008-2010. 
Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013 preia viziunea strategică din Planul 
NaŃional de Dezvoltare 2007-2013, stabilind ca obiectiv general reducerea disparităŃilor 
sociale şi de dezvoltare economică dintre România şi Statele Membre ale UE. 
În privinŃa resurselor umane, CSNR stabileşte ca fiind prioritară dezvoltarea şi folosirea mai 
eficientă a capitalului uman din România. Se urmăreşte “sprijinirea sistemului de educaŃie şi 
formare în scopul îmbunătăŃirii calităŃii educaŃiei şi a nivelului calificărilor forŃei de muncă, 
precum şi pentru asigurarea unei mai mari flexibilităŃi a sistemului educaŃional” 4 . De 
asemenea, „creşterea adaptabilităŃii, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi învăŃarea pe 
parcursul întregii vieŃi se vor afla în centrul politicilor în domeniu, iar angajatorii vor fi 
încurajaŃi să investească în capitalul uman”. În domeniul ocupării şi al incluziunii sociale 
concentrarea va fi pe sprijinirea măsurilor şi politicilor active de ocupare, a egalităŃii de şanse, 
precum şi pe crearea unei pieŃe a muncii inclusive. 
 

                                                 
3 Vezi Programul NaŃional de Reforme 2007-2010, pag. 46 
4 Vezi Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013, Sinteză, pag. 3 
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Programul Opera Ńional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013 (POS 
DRU) a fost elaborat în contextul Planului NaŃional de Dezvoltare 2007-2013 şi în acord cu 
priorităŃile Cadrului Strategic NaŃional de ReferinŃă 2007-2013. POS DRU este un instrument 
important în sprijinirea dezvoltării economice şi a schimbărilor structurale prin investiŃiile în 
capitalul uman. De altfel o forŃă de muncă înalt calificată, cu un nivel de educaŃie ridicat, 
având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieŃei muncii 
este esenŃială pentru o economie competitivă şi dinamică.  
 
Obiectivul general al POS DRU, regăsit explicit şi în obiectivul major al strategiei SIDRU este 
“dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităŃii, prin corelarea educaŃiei şi învăŃării 
pe tot parcursul vieŃii cu piaŃa muncii şi asigurarea de oportunităŃi sporite pentru participarea 
viitoare pe o piaŃă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1.650.000 de persoane”6. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, a fost stabilit un set de şapte obiective specifice, aflate şi ele în 
diferite grade de superpozare cu cele ale strategiei prezente:  

• promovarea calităŃii sistemului de educaŃie şi formare profesională iniŃială şi continuă, 
inclusiv a învăŃământului superior şi a cercetării;  

• promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăŃirea calităŃii şi productivităŃii muncii; 
• facilitarea inserŃiei tinerilor şi a şomerilor de lungă durată pe piaŃa muncii;  
• dezvoltarea unei pieŃe a muncii moderne, flexibile şi incluzive; promovarea 

(re)inserŃiei pe piaŃa muncii a persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale; 
• îmbunătăŃirea serviciilor publice de ocupare a forŃei de muncă; f. facilitarea accesului 

la educaŃie şi pe piaŃa muncii a grupurilor vulnerabile. 
 
Pe lângă aceste documente cadru care abordează dezvoltarea resurselor umane, au fost 
avute în vedere o serie de documente sectoriale, specifice pentru domeniul educaŃiei, al 
ocupării şi al incluziunii sociale, elaborate atât la nivelul UE, cât şi naŃional, ale căror 
obiective sunt incluse în SIDRU într-o abordare integrată.   
 
Astfel, în domeniul educa Ńiei , reprezentative la nivel naŃional prin orizontul temporal acoperit 
sunt „Strategia Dezvoltării ÎnvăŃământului Preuniversitar în perioada 2001 – 2004 – 
reactualizare 2002 – Planificare prospectivă până în 2010”, respectiv „Strategia 
ÎnvăŃământului Superior Românesc pe perioada 2002-2010”. Ambele documente sunt în 
acord cu Programul privind EducaŃia şi Formarea 20107, elaborat de Consiliul European şi 
Comisia Europeană (2004), care pune accentul pe rolul educaŃiei şi formării pentru 
asigurarea competitivităŃii UE pe termen lung.  
 
Strategia Dezvolt ării Înv ăŃământului Preuniversitar (SDIP) în perioada 2001-200 4 – 
reactualizare 2002 – Planificare prospectiv ă până în 2010, în concordanŃă cu 
recomandările europene de a investi mai mult în capitalul uman, printr-o mai bună educaŃie, 
calificări şi cunoştinŃe, prin creşterea importanŃei învăŃării de-a lungul întregii vieŃi, are ca 
obiective prioritare:  

• creşterea calităŃii actului educaŃional, ca bază a realizării societăŃii cunoaşterii în 
România;  

• dezvoltarea personală a elevilor din perspectiva învăŃării permanente;  
• asigurarea pregătirii resurselor umane prin învăŃământul preuniversitar şi prin 

învăŃarea permanentă. Politicile educaŃionale elaborate pentru atingerea acestor Ńinte 
strategice s-au focalizat pe asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă 
şcolară într-o formă de învăŃământ, pe dezvoltarea unor programe educaŃionale 
individualizate adresate adulŃilor (incluziv a celor etnic minoritari) care nu au 
beneficiat de prima şansă oferită de educaŃie pentru dobândirea competenŃelor-cheie, 

                                                 
6 Vezi Programul OperaŃional Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, pag. 4 
7 Vezi Consiliul European, Raport privind „EducaŃia şi Formarea 2010”- 6905/04 EDUC 43; Aşa cum sunt 
concepute şi structurate, obiectivele Programului privind EducaŃia şi Formarea 2010 dezvoltă şi completează cele 
şase mesaje cheie din Memorandumul asupra învăŃării permanente (2000). 
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pentru a participa activ pe piaŃa muncii, dar şi pe continua îmbunătăŃire a calităŃii şi 
relevanŃei actului educaŃional. 

 
În ceea ce priveşte învăŃământul superior, a fost adoptată Strategia Înv ăŃământului 
Superior Românesc (SISR) pe perioada 2002-2010 , al cărei principal obiectiv strategic îl 
reprezintă îmbunătăŃirea structurală a învăŃământului superior. Acest obiectiv circumscrie o 
serie de obiective operaŃionale:  

• optimizarea reŃelei naŃionale a instituŃiilor de învăŃământ;  
• consolidarea autonomiei universitare, paralel cu creşterea sinergiei şi coerenŃei 

întregului sistem de învăŃământ superior;  
• îmbunătăŃirea performanŃelor în activitatea studenŃilor şi a personalului didactic; d. 

îmbunătăŃirea infrastructurii universitare;  
• corelaŃie mai bună a învăŃământului superior cu piaŃa forŃei de muncă;  
• reorganizarea procesului didactic;  
• stimularea integrării învăŃământului superior românesc în cel european şi a 

cooperărilor internaŃionale. 
 
Propunerile Comisiei Europene8 de axare a cooperării în educaŃie şi formare pentru 
următoarea decadă începând cu decembrie 2008 acoperă patru direcŃii strategice: 

� punerea în aplicare a învăŃării pe parcursul întregii vieŃi; 
� îmbunătăŃirea calităŃii, a eficienŃei şi a rezultatelor sistemelor de educaŃie şi 

formare; 
� promovarea echităŃii şi a cetăŃeniei active; 
� creşterea inovaŃiei şi creativităŃii, inclusiv a antreprenoriatului, la toate 

nivelurile de educaŃie şi formare. 
 
Aceste direcŃii strategice sunt un bun referenŃial pentru SIDRU, prin orizontul de timp vizat, 
pentru a asigura că obiectivele SIDRU pe termen lung sunt în acord cu orientările europene 
în domeniu. 
Cele patru direcŃii de acŃiune sunt în continuarea prevederilor din alte două documente de 
referinŃă la nivel european: Comunicarea Comisiei privind învăŃarea în rândul adulŃilor9 din 
anul 2006 intitulată Nu este niciodată prea târziu pentru a învăŃa şi planul de acŃiune pentru 
implementarea acesteia. Comunicarea atrage atenŃia că „Statele membre nu îşi mai pot 
permite să nu aibă sisteme eficiente de educaŃie a adulŃilor. Acestea trebuie integrate în 
cadrul strategiilor naŃionale de învăŃare pe parcursul întregii vieŃi, pentru a le oferi 
participanŃilor condiŃii mai bune de acces pe piaŃa muncii şi o mai bună integrare socială. 
Planul de acŃiune privind învăŃarea în rândul adulŃilor10 intitulat Oricând este momentul potrivit 
pentru a învăŃa se concentrează asupra următoarelor linii de acŃiune (până în 2010): 

• evaluarea impactului reformelor din alte sectoare asupra educaŃiei şi formării;  
• realizarea demersurilor pentru profesionalizarea personalului din educaŃia adulŃilor 

(n.n. ca precondiŃie a asigurării calităŃii ofertei);  

                                                 
8 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committe and the Committee of the Regions: „An updated strategic framework for European Cooperation 
in education and training”, COM (2008) 865 final; 16.12.2008 [„Un cadru strategic actualizat de cooperare 
europeană în educaŃie şi formare”]. În document se subliniază că relansarea Strategiei Lisabona nu poate fi 
realizată decât pe baza creşterii nivelului de pregătire al resurselor umane, prin sisteme mai bune de educaŃie şi 
formare. Sunt precizate direcŃii de acŃiune pentru anii 2009-2011, dar sunt formulate şi propuneri de Ńinte 
strategice şi direcŃii de acŃiune pentru 2020 evidenŃiindu-se cum procesul „Lisabona 2010” poate fi continuat în 
următoarea decadă. 
9 Comunicarea Comisiei Europene intitulată Nu este niciodată prea târziu pentru a învăŃa defineşte învăŃarea 
adulŃilor ca incluzând toate formele de învăŃare urmate de adulŃi după terminarea studiilor şi formării iniŃiale. 
10 Comunicarea Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul Economic şi Social 
European şi către Comitetul Regiunilor: Planul de acŃiune privind învăŃarea în rândul adulŃilor: Oricând este 
momentul potrivit pentru a învăŃa - COM(2007) 558. 
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• sporirea funcŃionabilităŃii şi credibilităŃii sistemului de validare şi certificare a 
competenŃelor dobândite în contexte nonformale, informale şi formale;  

• asigurarea oportunităŃilor pentru ca toŃi adulŃii să avanseze cu cel puŃin o treaptă în 
nivelul de calificare;  

• îmbunătăŃirea monitorizării eficiente a sistemului educaŃiei adulŃilor, care să 
evidenŃieze beneficiile învăŃării, prin elaborarea unor descriptori agreaŃi ai 
cunoştinŃelor şi competenŃelor, adecvate. 

 
Aceste direcŃii de acŃiune au fost referenŃial pentru stabilirea celor corespondente din SIDRU 
privind formarea continuă a adulŃilor, articulate totodată cu Strategia pe termen scurt şi 
mediu pentru Formare Profesional ă Continu ă 2005-2010 (SFPC), prin care se urmăreşte 
dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă, transparent şi flexibil, care să 
asigure creşterea ocupabilităŃii, adaptabilităŃii şi mobilităŃii forŃei de muncă şi care să 
răspundă nevoilor întreprinderilor de forŃă de muncă calificată. 
 
SFPC stabileşte două obiective strategice, realizate prin direcŃii de acŃiune specifice şi direcŃii 
de acŃiune transversale. Un prim obiectiv strategic urmăreşte o participare crescută la FPC şi 
facilitarea accesului pentru toate categoriile de persoane din perspectiva învăŃării pe 
parcursul întregii vieŃi, iar al doilea urmăreşte creşterea calităŃii şi eficienŃei sistemului de 
FPC printr-un management orientat spre rezultate. 
 
În vederea recuperării decalajelor existente faŃă de nivelul Ńărilor europene şi pentru 
sprijinirea sistemului de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) din România a fost adoptată 
Strategia Na Ńional ă de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007 - 2013 . Prin această 
strategie, România îşi propune să atingă media europeană pentru indicatorii de bază ce 
descriu structura şi performanŃa sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare. Doar astfel se 
pot crea premisele conturării unei economii româneşti bazată pe cunoaştere, şi competitivă 
pe plan mondial. Pentru realizarea acestui deziderat, Strategia CDI are în vedere trei 
obiective strategice:  

1. Crearea de cunoaştere, respectiv obŃinerea unor rezultate ştiinŃifice şi tehnologice de 
vârf, competitive pe plan mondial.   

2. Creşterea competitivităŃii economiei româneşti prin inovare cu impact la nivelul 
agenŃilor economici şi transferul cunoştinŃelor în practica economică.  

3. Creşterea calităŃii sociale prin dezvoltarea de soluŃii, inclusiv tehnologice, care să 
genereze beneficii directe la nivelul societăŃii.  

 
Aceste obiective strategice sunt completate de următoarele obiective specifice:  

• creşterea performanŃei:  
• dezvoltarea resurselor sistemului;  
• antrenarea sectorului privat;  
• creşterea capacităŃii instituŃionale. 

 
În domeniul ocupării, Strategia Na Ńional ă pentru Ocuparea For Ńei de Munc ă, 2004-2010 
(SNOFM) a fost elaborată ca un document cadru care a identificat principalele probleme ale 
pieŃei muncii, precum şi priorităŃile strategice naŃionale ale politicii de ocupare. Aşa cum se 
arată în acest document, “Obiectivele strategiei de ocupare ale României sunt stabilite pe 
baza celor trei mari obiective strategice interdependente ale Strategiei Europene de 
Ocupare: ocupare deplină, calitatea şi productivitatea muncii, coeziune şi incluziune socială”.  
 
Pentru atingerea acestor obiective strategice, au fost stabilite nouă domenii de acŃiune, după 
cum urmează:  
1. Consolidarea nivelului de ocupare a forŃei de muncă, tinzând spre atingerea obiectivelor 
europene stabilite la Lisabona;  
2. Promovarea adaptabilităŃii şi mobilităŃii forŃei de muncă;  
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3. ÎmbunătăŃirea capacităŃii de integrare pe piaŃa muncii şi prelungirea vieŃii active;  
4. Combaterea efectelor şomajului structural şi reducerea ratei şomajului;  
5. Reducerea ratei şomajului pentru grupurile vulnerabile;  
6. Asigurarea egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii;  
7. Consolidarea parteneriatului social;  
8. Creşterea eficienŃei activităŃii instituŃiilor cu responsabilităŃi pe piaŃa muncii;  
9. Reducerea semnificativă a disparităŃilor regionale în ceea ce priveşte ocuparea forŃei de 
muncă. 
 
Implementarea măsurilor propuse în SNOFM s-a efectuat în baza unor Planuri NaŃionale de 
AcŃiune pentru Ocupare care conŃin termeni, sarcini şi responsabilităŃi.  
 
SIDRU întăreşte prevederile din SNOFM până în 2010 şi configurează o parte din 
elementele SNOFM pentru perioada următoare. 
Conform Raportul Na Ńional Strategic privind Protec Ńia Social ă şi Incluziunea Social ă 
(2008 – 2010), “Obiectivul central al Guvernului României, în ceea ce priveşte domeniul 
incluziunii sociale , se referă la continuarea eforturilor pentru dezvoltarea unei societăŃi 
incluzive bazată pe acordarea de servicii de incluziune sociale integrate dezvoltate având la 
bază o evaluare reală a nevoilor individului, prin dezvoltarea sectorului terŃiar şi prin 
asigurarea oportunităŃilor egale pentru toŃi, cu accent deosebit pe persoanele vulnerabile. 
Totodată, se vor căuta soluŃiile pentru a creşte implicarea persoanelor, familiilor sau 
comunităŃilor în procesul de luare a deciziilor, precum şi în procesul de implementare a 
măsurilor, acest fapt constituindu-se în unul dintre punctele slabe ale sistemului românesc.” 
 
Raportul prezintă principalele provocări pentru următoarea perioadă de raportare, respectiv 
2008-2010, şi stabileşte un set de obiective prioritare, după cum urmează: 

1. Creşterea gradului de ocupare a persoanelor defavorizate; 
2. Promovarea politicilor familiale integrate prin elaborarea unui pachet de măsuri 

eficiente de prestaŃii şi servicii sociale;  
3. Continuarea eforturilor pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de viaŃă ale cetăŃenilor de 

etnie roma. 
În vederea atingerii acestor obiective, sunt prezentate măsuri concrete care se vor realiza 
prin cooperarea şi coordonarea tuturor actorilor, guvernamentali şi ai societăŃii civile, care au 
responsabilităŃi în domeniul incluziunii sociale. De asemenea, se aşteaptă ca Fondul Social 
European să sprijine din punct de vedere financiar implementarea programelor menŃionate în 
cadrul acestui document, completat fiind de fonduri de la bugetul de stat şi bugetele locale, 
precum şi fonduri rambursabile acordate de Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi 
Dezvoltare. 

Contextul actual al crizei economice globale, cu impact greu de prevăzut pe termen mediu şi 
lung, este, de asemenea, avut în vedere în elaborarea SIDRU, Ńinându-se cont de stipulările 
din Planul European de Redresare Economică. De asemenea, previziunile din documentul 
„Noi competenŃe pentru noi locuri de muncă: să anticipăm şi să răspundem cerinŃelor pieŃei 
forŃei de muncă în materie de competenŃe” (COM (2008) 868 final, din 16.12.2008), cu privire 
la nevoile viitoare de competenŃe pe piaŃa muncii, au fost incluse în SIDRU.  

Fiecare dintre documentele reprezentative prezentate, ca şi alte documente la care se vor 
face trimiteri punctuale, sunt continuate şi integrate în SIDRU.  
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3. Situa Ńia curent ă a resurselor umane din România  
 
3.1. Situa Ńia demografic ă 
 
3.1.1. Date statistice privind situa Ńia demografic ă actual ă 

SituaŃia demografică a României la nivelul anului 2008 reflecta un proces istorico-demografic 
de deteriorare desfăşurat pe întreg parcursul celei de a doua jumătăŃi a secolului al 20-lea. 
Efectul politicilor pro-nataliste din a doua jumătate a anilor ‘60 şi din anii ’80 a fost declinul 
demografic manifestat încă din ultima decadă a secolului trecut.  

La o populaŃie totală de 21,5 milioane locuitori5, România a înregistrat în anul 2007 o rată a 
natalităŃii de 10,2 născuŃi vii la mia de locuitori, faŃă de o rată a mortalităŃii generale de 11,7 
decedaŃi la o mie de locuitori. În perioada 1990-2007 populaŃia României s-a redus cu circa 
1,7 milioane locuitori, ceea ce reprezintă o pierdere a fondului uman de 7,2%, fără a lua în 
consideraŃie migraŃia externă temporară, fără schimbarea domiciliului, sau mobilitatea pentru 
muncă. 

Conform celor mai recente prognoze demografice6, se prefigurează un proces de depopulare 
masivă a Ńării în deceniile următoare, dacă fertilitatea va rămâne în limitele din ultimii zece 
ani de doar 1,3 copii la o femeie, faŃă de 2,1 cât ar fi necesar pentru înlocuirea simplă a 
generaŃiilor. 

În perioada 2004-2006, speranŃa medie de viaŃă în România a fost de 72,2 de ani, cu 
diferenŃe sensibile între populaŃia masculină şi cea feminină (68,7 ani pentru bărbaŃi şi 75,5 
ani pentru femei), faŃă de media UE-27, situată în jur de 75 ani la bărbaŃi şi peste 80 ani la 
femei. Structura pe vârste a populaŃiei reflectă un proces de îmbătrânire prin scăderea 
ponderii tinerilor (0-14 ani) de la 18,3% în anul 2000 la 15,3% în 2007 şi creşterea ponderii 
populaŃiei vârstnice (65 de ani şi peste) de la 13,3% în 2000 la 14,9% în 2007. Vârsta medie 
a populaŃiei a fost, la începutul anului 2007, de 38,9 ani. 

Fenomenul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural, cu o vârstă medie 
de 39,7 ani, proporŃia persoanelor de peste 65 de ani fiind de 17,4%, majoritatea femei. 
Raportul de dependenŃă economică a persoanelor inactive de peste 60 de ani la 100 adulŃi 
activi economic (20-59 ani) a fost de 34, cu perspectiva de a creşte dramatic în următoarele 
decenii. 

La nivelul anului 2007, resursele de muncă din România (populaŃia în vârstă de 15 -64 de 
ani) au fost de 15,05 milioane persoane, în creştere cu 100 mii faŃă de anul 2002, însă este 
prognozată o scădere continuă la nivelul de 15,01 în 2010, 14,97 în 2013 şi 14,87 în 2020. 

Resursele de muncă sunt diminuate şi datorită vârstei actuale de pensionare (puŃin peste 58 
ani în cazul femeilor şi 63,5 în cazul bărbaŃilor), sensibil inferioară vârstei limită de activitate. 
Şomajul în rândul tinerilor continuă să fie ridicat, în jur de 19%7. 

Rata de ocupare a forŃei de muncă a fost, în 2007, de 58,8%, fără modificări notabile faŃă de 
cifrele anului 2002, situându-se cu mult sub Ńinta de 70% stabilită prin Strategia Lisabona ca 
medie la nivelul Uniunii Europene pentru anul 2010. Cu toate acestea trebuie spus că, nivelul 
ocupării forŃei de muncă, începând cu anul 2003 şi până în trimestrul al III-lea al anului 2008, 
a crescut constant. Importante sunt însă, pe lângă evoluŃiile globale, evoluŃiile de structura a 
ocupării unde, progresele înregistrate tot până în trimestrul III al anului precedent au fost 
chiar mai însemnate, astfel: numărul salariaŃilor a fost în 2007 cu aproape 500 mii mai mare 
decât în 2002, reducându-se corespunzător populaŃia ocupată în agricultură. S-a majorat 

                                                 
5 Conform datelor furnizate de Institutul NaŃional de Statistică, „România în cifre”, mai 2008 
6 Prognoza de toamnă pe termen lung, ProiecŃia principalilor indicatori macroeconomici până în anul 2020 - 
Comisia NaŃională de Prognoză, 28.11.2008 
7 Vezi “EUROSTAT - Buletin statistic, euroindicatori” Nr.167/2008, 28.11.2008. 
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ponderea persoanelor cu studii superioare în totalul populaŃiei ocupate (de la 11% în 2002 la 
peste 14% în 2007) şi a celor cu studii medii (de la 62,9% în 2002 la circa 65% în 2007), 
ceea ce s-a reflectat şi în creşterea susŃinută a productivităŃii muncii. 

Începând din 2007, raportul de înlocuire a populaŃiei active, deci numărul contribuabililor la 
sistemul de sănătate şi pensii va începe să scadă pe măsura intrării în viaŃa activă a 
generaŃiilor reduse numeric (născute după 1990). Până în anul 2025 se estimează că 
ponderea populaŃiei vârstnice va creşte de la 14,3% (2002) la 17,4%. 

EmigraŃia temporară pentru muncă în străinătate, predominant în Ńările UE din zona 
occidentală, este estimată, în primăvara 2008, la circa 2 milioane8. Este vorba, în special, de 
adulŃii tineri care, dacă decid să-şi permanentizeze şederea în Ńările respective prin 
naturalizare, vor afecta şi mai serios balanŃa pe vârste şi aportul de natalitate preliminat. 
Trebuie luat în calcul şi faptul că, în condiŃiile menŃinerii unui decalaj important în privinŃa 
standardelor de viaŃă şi a perspectivelor de împlinire profesională şi personală în Ńară, 
atracŃia emigrării temporare sau permanente va rămâne puternică, Ńinând seama şi de 
nevoile proprii ale Ńărilor partenere mai dezvoltate din UE, care se confruntă cu aceleaşi 
probleme de îmbătrânire demografică şi scădere a natalităŃii. 
 
 
3.1.2. Analiza SWOT a situa Ńiei demografice actuale 
 
Puncte tari:  

• Creşterea speranŃei medii de viaŃă începând cu anul 1996; 
• MigraŃia temporară pentru muncă în străinătate a diminuat presiunea temporară 

asupra resurselor necesare acoperirii nevoilor esenŃiale economice şi sociale ale 
populaŃiei şi a dus la scăderea ratei şomajului.  

  
Puncte slabe: 

• Scăderea natalităŃii şi deteriorarea structurii pe vârste a populaŃiei; 
• Mortalitatea infantilă şi cea maternă înregistrează încă valori ridicate în context 

european; 
• Schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor tinere care optează pentru 

mai puŃini copii (unul, de preferinŃă) şi acela născut la o vârsta mai ridicată a mamei; 
• Scăderea masivă a natalităŃii la mamele cu nivel ridicat de educaŃie şi nivel mediu de 

trai; 
• Creşterea raportului de dependenŃă vârstnici/ adulŃi; 
• MigraŃia masivă (în special externă dar şi cea internă) din zonele mai puŃin dezvoltate 

(mediul rural, oraşele mici etc.) a produs dezechilibre şi chiar depopulări în profil 
teritorial atunci când nu a fost compensată de natalitate; 

• Îmbătrânirea populaŃiei României cu efecte negative puternice asupra evoluŃiilor 
resurselor de muncă viitoare. 

 
Oportunit ăŃi: 

• Promovarea unor politici pro-nataliste prin susŃinerea unor programe sociale Ńintite 
către familie şi copil; 

• Elaborarea de politici de sănătate publică mai eficiente care vizează scăderea ratelor 
de mortalitate generală şi infantilă; 

• MenŃinerea tendinŃei de creştere a speranŃei de viaŃă la naştere; 
• Creşterea vârstelor active de muncă, atât pentru bărbaŃi, cât şi pentru femei; 

                                                 
8 Vezi “PopulaŃia României - efectele emigraŃiei în scop de muncă, Declinul demografic şi viitorul populaŃiei 
României”, Institutul NaŃional de Cercetări Economice Centrul de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici”, 2007. 
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• MenŃinerea unei rate a migraŃiei externe pozitivă prin revenirea persoanelor care au 
migrat pentru muncă în ultimii ani în Ńări ale Uniunii Europene, şi creşterea numărului 
de imigranŃi din Ńări nemembre ale UE; 

• Descurajarea pensionării anticipate şi încurajarea muncii în regim de lucru parŃial; 
• Reformarea sistemelor de pensii. 

 
Amenin Ńări: 

• Redresarea natalităŃii nu mai poate împiedica scăderea şi îmbătrânirea populaŃiei 
active până în anul 2025; 

• Criza economică poate menŃine comportamentul demografic al populaŃiei tinere, 
menŃinerea ratelor actuale de fertilitate (1,3 copii la o femeie) va conduce la un 
derapaj demografic instalat în anii 2025-2030; 

• Majorarea suportului economic al populaŃiei active; 
• Reducerea drastică a populaŃiei şcolare; 
• Scăderea capacităŃii economiei şi societăŃii de a genera oportunităŃi de muncă şi o 

remunerare corespunzătoare încurajează înclinaŃia către migraŃie externă, în special 
a tinerelor familii şi a celor cu studii superioare. 

 
Mesaj cheie:  EvoluŃiile demografice şi de piaŃa muncii au un impact hotărâtor asupra vizunii 
de dezvoltare a resurselor umane, atât la nivel macro, cât şi la nivel de întreprindere, 
comunitate şi individ. Traseul de dezvoltare al societăŃii româneşti în cea de a doua jumătate 
a secolului al 20-lea a creat premisele pentru o serie de dezvoltări negative, unele cu un 
posibil caracter de ireversibilitate. Aceasta se adaugă la dificultăŃile inerente procesului de 
dezvoltare a resurselor umane în perioada de criză economică. 
 
 
3.2. Educa Ńia şi formarea profesional ă ini Ńială 
 
3.2.1. Analiza situa Ńiei actuale 
 
EducaŃia şi formarea sunt determinante pentru schimbările din plan economic şi social. 
Flexibilitatea şi securitatea necesare în vederea sporirii numărului şi calităŃii locurilor de 
muncă depind de garantarea faptului că toŃi cetăŃenii dobândesc competenŃele de bază şi îşi 
actualizează cunoştinŃele pe parcursul întregii vieŃi. ÎnvăŃarea de-a lungul întregii vieŃi 
contribuie la susŃinerea creativităŃii şi inovării şi permite participarea deplină la viaŃa 
economică şi socială. 
 
Analiza situaŃiei educaŃiei şi formării a pornit de la poziŃionarea României în anul 2007 în 
raport cu indicatorii Strategiei Lisabona: 
 
INDICATORII STRATEGIEI LISABONA 9 
 

ROMÂNIA 
2007 (2000) 

MEDIA 
UE 2007 

łINTA UE 
2010 

Părăsirea prematură a sistemului de educaŃie* 19,2% (22%) 14,8% Max. 10% 
 

Ponderea populaŃiei de 22 de ani care a 
absolvit nivelul de învăŃământ secundar 
superior 

77,4% (76,1%) 78,1% Min. 85% 
 

Ponderea elevilor de 15 ani care nu reuşesc să 
atingă nici măcar nivelul cel mai scăzut de 
performanŃă (PISA 2006) 

53,5% (40,3%) 24,1%  15% 
 

Rata de creştere anuală a numărului de 5,5% - realizat 4,4% 1,4% 

                                                 
9 vezi “Raportul asupra progresului înregistrat în vederea atingerii obiectivelor Lisabona cu privire la EducaŃie şi 
Formare, Indicatori şi Ńinte, 2008” - SEC(2008) 2293, Comisia Europeană; Brussels. 
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absolvenŃi în domeniile matematică, ştiinŃe şi 
tehnologie (2000-2006) 
Participarea adulŃilor la învăŃare pe parcursul 
întregii vieŃi 

1,3% (0,9%) 9,7% 12,5% 
 

Notă: *Indicatorul se referă la populaŃia de 18-24 de ani care a finalizat doar învăŃământul 
secundar inferior (sau mai puŃin) şi nu urmează nici o formă de educaŃie sau formare 
profesională. 
  
Aşa cum datele o arată, sistemul de învăŃământ preuniversitar din România, în ansamblul 
său, nu reuşeşte să aibă în momentul de faŃă o performanŃă satisfăcătoare în ceea ce 
priveşte contribuŃia sa la dezvoltarea resurselor umane, din perspectiva învăŃării pe parcursul 
întregii vieŃi. Progresele semnificative înregistrate sunt mai degrabă sectoriale, dar 
multitudinea schimbărilor, ca şi caracterul lor recent, nu au produs încă efectele pozitive 
scontate. PerformanŃa globală a sistemului, tradusă în rezultatele obŃinute de elevi la 
diferitele testări, în performanŃele lor în sistemul terŃiar ori la locul de muncă este mai 
degrabă necorespunzătoare.  
 
Cu toate acestea, învăŃământul preuniversitar din România a fost, în ultimii ani, subiectul 
unor transformări profunde, pe majoritatea componentelor sale. Deşi de magnitudini şi 
intensităŃi diferite în diverse perioade, schimbările au „atins” toate elementele importante ale 
sistemului, de la curriculum şi evaluare, la management şi finanŃare, de la formarea cadrelor 
didactice, la repoziŃionarea şi restructurarea reŃelei şcolare. Aceste schimbări/ ajustări 
continuă, unele fiind doar de „cosmetizare”, iar altele de amploare considerabilă, aşa cum 
este preconizata descentralizare. Toate aceste schimbări vizau îmbunătăŃirea performanŃelor 
sistemului în a-şi îndeplini misiunea de bază: aceea de a asigura competenŃele de bază, 
pregătirea generală fundamentală necesare individului pentru a se integra activ în societate. 
De-a lungul acestui proces de reformă continuu însă, subfinanŃarea învăŃământului şi 
incoerenŃa legislativă au fost două constante cu efecte negative.  
 
Structura sistemului de învăŃământ preuniversitar a cunoscut modificări semnificative în 
ultimii ani, principalele schimbări fiind creşterea duratei învăŃământului obligatoriu de la 8 la 
10 ani, reorganizarea şi diversificarea rutelor de formare specifice învăŃământului profesional 
şi tehnic: liceul tehnologic şi ruta progresivă (şcoala de arte şi meserii + anul de completare + 
liceu tehnologic). La acestea se adaugă reglementările recente privind „revigorarea” 
învăŃământului post-liceal (finanŃare, acces, participare). 
 
Modificările Legii ÎnvăŃământului din 1995, în anii 2003 şi 2004, au adus îmbunătăŃiri 
semnificative cadrului legal, prevăzând printre altele introducerea unor elemente de 
schimbare a sistemului de finanŃare a învăŃământului preuniversitar prin sporirea autonomiei 
unităŃilor de învăŃământ şi a atribuŃiilor autorităŃilor locale. FinanŃarea învăŃământului de stat 
din fondurile publice a crescut de la 3,6% din PIB în 2001, la 5,2% în 2007, fiind estimată la 
minimum 6% începând din anul 2008. 
 
În urma numeroaselor sesizări critice, susŃinute de studii care au relevat perpetuarea şi chiar 
adâncirea decalajelor faŃă de celelalte Ńări ale UE şi rămânerile în urmă faŃă de obiectivele 
Strategiei Lisabona, în februarie 2008, principalele partide reprezentate în Parlament au 
semnat, la iniŃiativa Preşedintelui României, un Pact NaŃional pentru EducaŃie care stabileşte 
ca obiectiv strategic convenit pentru remedierea situaŃiei în perioada următoare 
„transformarea Şcolii ca sistem pentru generarea sustenabilă a unei resurse umane 
naŃionale înalt competitive, capabile să funcŃioneze eficient în societatea actuală şi viitoare”. 
DirecŃiile de acŃiune şi proiectele necesare îndeplinirii obiectivului strategic vizează orientarea 
sistemului educaŃional către nevoile beneficiarilor acestuia, inclusiv către nevoile speciale ale 
celor dezavantajaŃi, anticiparea şi satisfacerea proactivă a nevoilor actuale sau de 
perspectivă ale pieŃei de competenŃe. 
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În intervalul 2000-2006, numărul absolvenŃilor şi al unităŃilor de învăŃământ s-a aflat într-o 
scădere continuă, cu diferenŃieri şi oscilaŃii pe niveluri educaŃionale şi locaŃii (urban/rural) 
corelat fiind, de la an la an, cu diminuarea populaŃiei de vârstă şcolară. 
SperanŃa medie de viaŃă şcolară era în România (în 2006) de 15,6 ani faŃă de 17,2 ani în UE-
27, iar proporŃia din populaŃia între 15 şi 64 de ani cuprinsă în învăŃământul de toate gradele 
era de 47,5%. Rata brută de cuprindere în învăŃământul primar şi gimnazial a înregistrat o 
tendinŃă ascendentă, cu 4% în anul şcolar 2005/2006 faŃă de 2002/2003, menŃinându-se însă 
un decalaj important (14%) între mediul urban şi cel rural. Dacă în mediul urban aproape 
80% dintre elevi finalizează ciclul obligatoriu de 10 clase prin promovarea examenelor finale, 
în mediul rural proporŃia este de sub 50%. În anul 2006, numai 2,9% din totalul populaŃiei 
active din mediul rural aveau studii superioare în comparaŃie cu 21,0% în mediul urban. 
 
Rata de participare la educaŃie (ISCED1-5) a populaŃiei între 15 şi 24 de ani a crescut de la 
37,3% în 1999/2000 la 46,1% în 2003/2004, dar rata de părăsire timpurie a şcolii rămâne 
alarmantă, respectiv 19,2% în 2007, cu mult peste nivelul mediu al UE-27 de 14,8% şi al 
obiectivului-Ńintă de sub 10% prevăzut pentru aplicarea obiectivelor Strategiei Lisabona 
pentru anul 2010.  
ProporŃia de copii romi înscrişi în învăŃământul primar este de 64%, faŃă de 98,9% media 
naŃională. Nivelul de şcolarizare al romilor este mult diferit de cel al restului populaŃiei. 
Conform datelor cuprinse în Barometrul Incluziunii Romilor ((FundaŃia pentru o Societate 
Deschisă, 2007), 2007) 23% dintre respondenŃii romi nu au şcoală, 27% au absolvit patru 
clase, iar 33% au opt clase – faŃă de 2% fără şcoală, 11% având patru clase şi 24% cu opt 
clase în rândul celorlalte etnii considerate împreună; 95% dintre romi nu au absolvit liceul, 
comparativ cu 60% în rândul celorlalŃi respondenŃi. 
 
ProporŃia absolvenŃilor învăŃământului secundar superior din grupa de vârstă 20-24 ani era în 
2007 de 77,4% faŃă de obiectivul de referinŃă UE pentru anul 2010 de 85%. Participarea la 
educaŃia timpurie în 2006 era de 75,8% faŃă de 90% cât reprezintă Ńinta de referinŃă a UE 
pentru anul 2010. În plus, participarea la educaŃia timpurie a copiilor romi este de aproximativ 
de 4 ori mai mică, în comparaŃie cu participarea la învăŃământul preşcolar pe ansamblul 
populaŃiei României. 
 
Până în anul 2005, nu a existat un sistem explicit, cuprinzător şi unitar la nivel naŃional pentru 
asigurarea calităŃii educaŃiei. În aceste condiŃii, referirile la relevanŃă şi la calitatea educaŃiei 
şi formării profesionale s-au putut face numai pe baza evaluărilor externe. Evaluarea 
realizată în 2006 după metodologia OrganizaŃiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE) în sistemul PISA (Programme for International Student Assessment) pentru 
performanŃa generală a tinerilor de 15 ani, situează România pe locul 47 din 57 de Ńări 
participante, 53,5%10 din elevii români fiind sub nivelul alfabetizării funcŃionale. Mediocritatea 
rezultatelor este şi mai îngrijorătoare prin raportare la evaluarea PISA din anul 2000, faŃă de 
care se înregistrează o scădere a performanŃelor şcolare. Raportul PISA 2006 evidenŃiază o 
variaŃie mare între rezultatele obŃinute de elevii din diferite şcoli şi constată persistenŃa unor 
decalaje substanŃiale de performanŃă la elevii proveniŃi din segmentele defavorizate ale 
populaŃiei. 
 
Criticile majore care se aduc sistemului de învăŃământ preuniversitar sunt legate de 
supraîncărcarea programelor şcolare, de caracterul prea teoretic al conŃinuturilor învăŃării, 
fără a reuşi să dezvolte în mod corespunzător copiilor competenŃele de bază şi pe cele 
funcŃionale, respectiv o atitudine pozitivă faŃă de învăŃare. De aceea, schimbările majore care 
se impun Ńin de restructurarea manierei de interacŃiune didactică, de modalitatea de facilitare 
a accesului elevilor la cunoaştere, dar şi de sistemele de evaluare, care ar trebui mai mult 
centrate pe evaluarea competenŃelor dobândite.   

                                                 
10 vezi “PISA 2006 - CompetenŃele ŞtiinŃifice pentru Lumea de Mâine”, vol. 2, OECD, 2007. 
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O problemă ce afectează accesul la educaŃie al copiilor proveniŃi din rândul unor minorităŃi 
naŃionale este insuficienta dezvoltare a învăŃământului bilingv, fapt ce determină mai târziu o 
integrare scăzută pe piaŃa muncii în comparaŃie cu persoanele provenite din rândul 
majoritarilor. 
InstituŃii europene precum Comisia Europeană împotriva Rasismului şi a IntoleranŃei (ECRI)11 
notează că este important ca România sa reflecte diversităŃi culturale în programa şcolară, 
prezentarea justă a contribuŃiilor aduse de minorităŃi în istorie, eliminarea referinŃelor 
jignitoare la adresa minorităŃilor şi asigurarea predării cunoştinŃelor despre contribuŃia 
minorităŃilor la societatea românească în tot cursul istoriei, împreună cu limba şi cultura 
minorităŃilor, la toate nivelurile educaŃionale.  
Un studiu comandat de Consiliul NaŃional de Combatere a Discriminării în 2008 reliefează 
cote alarmante de intoleranŃă faŃă de minorităŃile din România (81% dintre cei chestionaŃi au 
considerat că majoritatea romilor încalcă legea). Pentru a combate această problemă este 
necesară îmbunătăŃirea imaginii pe care romii o au despre ei şi reamintind că prejudecăŃile şi 
stereotipurile faŃă de romi se datorează, în mare parte, lipsei unei abordări curriculare 
interculturale în formarea de bază a cadrelor didactice, a cadrelor medicale, jurnaliştilor etc. 
şi absenŃei, din programă, a unor subiecte precum rasismul, discriminarea, minorităŃile şi 
diversitatea culturală.  
 
 
SituaŃia pare a fi de asemenea problematică 12  şi în ceea ce priveşte învăŃământul 
universitar , unde nu a avut loc o evaluare de tip calitativ care să evidenŃieze relevanŃa 
competenŃelor dobândite în raport cu cerinŃele reale de pe piaŃa muncii şi cu exigenŃele 
dezvoltării durabile.  
 
ÎnvăŃământul superior a cunoscut, în ultimii ani, schimbări radicale datorate mai ales 
implementării “Procesului Bologna”, cu reorganizări atât din punct de vedere structural (pe 
cele trei cicluri de studii, de licenŃă, masterale şi doctorale), cât şi curricular. Demersurile 
pentru realizarea spaŃiului european al înv ăŃământului superior, ca şi al cercet ării, au 
presupus eforturi susŃinute pentru implementarea politicilor europene în domeniu, întru 
compatibilizarea sistemului de învăŃământ superior românesc cu cel european.  
 
Acestea se adaugă transformărilor pe care le-a cunoscut prin extinderea sa ca învăŃământ 
de masă, cu o capacitate mult mai mare de cuprindere în sistemul terŃiar, prin apariŃia 
universităŃilor private, dar şi a celor de stat în mult mai multe localităŃi. Rata de creştere 
anuală a numărului de absolvenŃi de învăŃământ superior între 2000 şi 2006 este de 17,1% 
(datele EUROSTAT), cea mai ridicată din Europa. În termeni strict cantitativi, rata de 
participare a absolvenŃilor de învăŃământ secundar la învăŃământul superior a crescut de la 
27,7% în 2000/2001 la 44,8% în 2005/2006, dar faptul că doar 11,7% din adulŃii din grupa de 
vârstă între 25 şi 64 de ani sunt absolvenŃi de învăŃământ superior (faŃă de 27,7% în SUA, 
16,4% în Marea Britanie sau 15,4% în FranŃa) plasează România într-o situaŃie 
dezavantajoasă faŃă de cerinŃele racordării la societatea bazată pe cunoaştere. 
În plus, este necesară continuarea şi extinderea măsurilor afirmative pentru tinerii ce provin 
din comunităŃi defavorizate (comunităŃile de romi, mediu rural, familii sărace etc.) prin 
creşterea numărului de locuri speciale în învăŃământul superior şi acordarea de burse menite 
să susŃină accesul acestor persoane la studii superioare. 
 

                                                 
11 Vezi Raportul ECRI, Al Treilea Raport despre România, Strasbourg, 21 februarie 2006  par. 84: „ECRI insistă 
ca autorităŃile române să elaboreze o programă şcolară care să reflecte diversitatea culturală a României şi să 
vorbească despre contribuŃia grupurilor minoritare la istoria Ńării la toate nivelurile sistemului şcolar. ECRI 
consideră în această privinŃă că toate referirile ofensatorii la grupurile minoritare trebuie şterse din manualele 
şcolare. ECRI mai recomandă autorităŃilor române să ia măsuri ca programele şcolare să fie aplicate în toată 
Ńara.” 
12 vezi “Strategia NaŃională pentru Dezvoltare Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030”, pag. 36 
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La sfârşitul anului universitar 2006/2007, erau înscrişi 818,2 mii studenŃi, dintre care 522,6 
mii în instituŃiile de învăŃământ public şi 295,6 mii în cel privat, cu o creştere de 11% faŃă de 
anul precedent, mai ales pe seama înscrierilor în sistemul de învăŃământ deschis la distanŃă 
din sectorul privat (reprezentând 15% din totalul studenŃilor). 
 
Ponderea studentelor a fost de 59,8% dintre absolvenŃi în învăŃământul public şi 58% în cel 
privat. PreferinŃele la înscriere în anul şcolar 2007/2008 s-au îndreptat în continuare spre 
facultăŃile de profil universitar (31,4% în sectorul public şi 26,3% în cel privat), economic 
(23,9% public şi 44,3% privat), juridic (11,5% public, 24,6% în sectorul privat) şi 28,1% tehnic 
(în sectorul public). În comparaŃie cu obiectivul-Ńintă al UE pentru anul 2010 privind creşterea 
cu 15% a numărului de absolvenŃi ai programelor de studii superioare în matematică, ştiinŃe 
şi tehnologii, România a înregistrat o rată de creştere de 25,9% până în 2006. 
 
Pe lângă avantajele incontestabile, extensia cantitativă a însemnat o descreştere a calităŃii, 
atât datorită lipsei personalului didactic specializat, a infrastructurii adecvate, cât şi datorită 
scăderii ştachetei de exigenŃă, şi nu numai. În aceste condiŃii, investiŃia publică (procent din 
PIB) pentru învăŃământul superior a scăzut de la 0,79% în 2001, la 0,65% în 2004, Ńinta 
europeană fiind de 2% pentru 2010, iar media europeană (2004) de 0,95%13.  
 
SubfinanŃarea învăŃământului superior a dus la erodarea statutului universitarului, la 
scăderea atractivităŃii carierei didactice universitare. Cu excepŃia unor insule izolate de 
excelenŃă, datorate mai degrabă meritelor personale decât politicilor instituŃionale, calitatea 
personalului de predare şi cercetare din universităŃi este la un nivel nesatisfăcător. Lipsa de 
informare adecvată asupra schimbărilor propuse, a făcut ca multe cadre didactice să 
propună schimbări improprii sau incorecte în documentele curriculare. Mai mult, curricula pe 
care o oferă studenŃilor este mai degrabă rezultatul relaŃiilor de putere din interiorul 
universităŃilor şi al departamentelor, decât ruta cea mai bună de a obŃine o calificare 
adecvată. Aceasta face ca universităŃile să ofere multe specializări care nu se finalizează 
într-o calificare relevantă pentru piaŃa muncii. 
Erodarea încrederii în diplomele oferite absolvenŃilor, respectiv al competenŃelor reale aflate 
în spatele acestor certificate se datorează şi calităŃii procesului didactic, dominat încă de 
practici de predare învechite, de sisteme de evaluare deficitare, bazate aproape exclusiv pe 
examenul final. 
 
În momentul de faŃă România nu are un cadru şi un registru naŃional al calificărilor pentru 
învăŃământul superior, deşi iniŃiative există, gestionate de AgenŃia NaŃională pentru 
Calificările din ÎnvăŃământul Superior şi Parteneriat cu Mediul Economic şi Social (ACPART). 
Eforturile universităŃilor pentru compatibilizarea ofertelor cu nevoile pieŃei muncii se regăsesc 
atât în instituirea de mecanisme de asigurare a calităŃii ofertei, cât şi de urmărire a 
plasamentului absolvenŃilor pe piaŃa muncii, pentru a avea evidenŃe asupra calităŃii şi 
relevanŃei ofertei de calificare iniŃială. 
  
În plus, nu vorbim numai despre responsabilitatea învăŃământului superior de a asigura 
pregătirea iniŃială la nivel superior a resursei umane, ci şi de responsabilitatea acestor 
instituŃii educaŃionale, din perspectiva învăŃării pe parcursul întregii vieŃi, cu privire la ofertele 
educaŃionale, punctuale, de perfecŃionare de-a lungul carierei profesionale, de actualizare a 
cunoştinŃelor şi competenŃelor. Din păcate universităŃile acordă o atenŃie scăzută acestui 
palier, concentrându-se mai degrabă pe programe masterale şi doctorale, dar nu pe oferte 
punctuale de perfecŃionare rapidă, potrivit nevoilor angajatorilor. Este un aspect în care 
parteneriatele cu patronatul este necesar să fie mai bine dezvoltate şi diversificate, în 

                                                 
13 Vezi “Raportul de progres al Comisiei Europene, privitor la progresul înregistrat în vederea atingerii obiectivelor 
Lisabona în EducaŃie şi Formare, Indicatori şi Ńinte, 2008” - SEC(2008) 2293 
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beneficiul ambelor părŃi. De altfel, scăderea populaŃiei şcolare obligă oarecum universităŃile 
să diversifice ofertele educaŃionale pe palierul educaŃiei continue.  
 
Continuând pe linia parteneriatelor dintre universităŃi şi viitorii angajatori, pentru relevanŃa 
calificărilor dar şi a pregătirii studenŃilor de a “şti să facă”, să se adapteze rapid la cultura 
organizaŃională şi responsabilităŃile de la locul de muncă, este imperios necesară regândirea 
practicii de specialitate. 
 
Există o foarte slabă cultură antreprenorială în universităŃile româneşti. De cele mai multe ori 
aceasta ia forma unei oferte tot mai variate de programe de studii, la un nivel de taxare tot 
mai scăzut, cu consecinŃe nefaste atât asupra calităŃii educaŃiei cât şi asupra poziŃionării 
absolvenŃilor pe piaŃa forŃei de muncă. Antreprenoriatul ca transfer tehnologic, ca dezvoltare 
şi inovare este aproape inexistent iar mentalitatea dominantă din universităŃi este non sau 
anti-antreprenorială, atât pe componenta didactică, cât şi pe cea de cercetare.  
 
O analiză pertinentă a sistemului superior de învăŃământ a fost realizată în 2007 în Raportul 
Comisiei prezidenŃiale pentru educaŃie cu privire la starea sistemului de învăŃământ din 
România. Pentru ca universităŃile să poată să întărească performanŃa ştiinŃifică, de cercetare, 
dar şi de pregătire a absolvenŃilor, se propunea şi o diferenŃiere a universităŃilor în funcŃie de 
performanŃele probate. Se propunea astfel o soluŃie pentru armonizarea problematicii 
învăŃământului de masă cu învăŃământul de calitate, de elită chiar.  
 
 
3.2.2. Analiza SWOT pentru înv ăŃământul preuniversitar 
 
Puncte tari: 

• Creşterea duratei învăŃământului obligatoriu la 10 ani, reorganizarea şi diversificarea 
rutelor de formare specifice învăŃământului profesional şi tehnic: liceul tehnologic şi 
ruta progresivă (şcoala de arte şi meserii + anul de completare + liceu tehnologic);  

• Gradul de participare în învăŃământul preuniversitar şi gradul de continuare a studiilor 
după finalizarea învăŃământului obligatoriu sunt ridicate; 

• ExistenŃa unor politici educaŃionale afirmative pentru romi care conduc la creşterea 
oportunităŃilor de acces al romilor la învăŃământul preuniversitar; 

• ExistenŃa unei legislaŃii a învăŃământului care oferă minorităŃilor naŃionale 
oportunitatea învăŃării limbii materne în şcoală şi a învăŃământului în limba maternă; 

• Dinamica accentuată a unor schimbări profunde, mai ales la nivelul curriculum-ului 
şcolar şi al manualelor alternative, dar şi abordările referitoare la integrarea copiilor 
cu cerinŃe educative speciale (CES), au creat o adevărată ”breşă” democratică în 
concepŃiile şi în practicile profesionale ale cadrelor didactice. Într-un timp relativ scurt, 
în ciuda unor sincope încă existente, climatul şi cultura organizaŃională a şcolii s-a 
schimbat semnificativ, la fel o masă critică de practici profesionale ale cadrelor 
didactice; 

• Conceperea sistemului de formare profesională iniŃială (IPT) şi a celui de formare 
continuă a personalului didactic pe baze moderne: standarde de pregătire 
profesională, credite etc. ; 

• Introducerea unor modele / sisteme integrate de planificare a ofertei educaŃionale, pe 
bază de analize şi de colaborare inter-instituŃională, la nivel instituŃional, local şi 
regional (PAS, PLAI şi PRAI specifice IPT).  

 
Puncte slabe: 

• Caracterul nesistematic al reformelor  şi lipsa unei viziuni consolidate şi împărtăşite 
pe termen lung privind evoluŃia şi dezvoltarea sistemului de învăŃământ 
preuniversitar. ”Pactul pentru educaŃie” iniŃiat de PreşedinŃie şi semnat de 
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reprezentanŃii tuturor partidelor politice şi de reprezentanŃii sindicatelor nu şi-a regăsit 
aplicarea la nivel de strategii concrete, programe şi proiecte; 

• Politicile educa Ńionale  nu sunt, de cele mai multe ori, fundamentate pe evidenŃe; 
acestea fie nu pot fi elaborate, datorită slabei capacităŃi de colectare şi analiză a 
datelor, fie, atunci când sunt disponibile, nu sunt luate serios în considerare; 

• CunoştinŃele şi competenŃele necesare gestionării diversităŃii culturale a societăŃii 
sunt deficitare, atât la nivel de curriculum şcolar obligatoriu, cât şi la nivel de formare 
iniŃială şi continuă a cadrelor didactice;  

• Sistemul de învăŃământ actual este inechitabil, neasigurând cu extensia dorită 
oportunităŃi egale de învăŃare, indiferent de mediul socio-economic sau cultural din 
care provin copiii; 

• Managementul financiar încă centralizat practicat la nivelul întregului sistem de 
învăŃământ preuniversitar a făcut ca progresul aparent înregistrat de România în cea 
ce priveşte alocarea bugetară pentru educaŃie (ca procent din PIB) să nu îşi facă încă 
simŃite efectele. Gestiunea defectuoasă a fondurilor poate fi considerată în continuare 
o posibilă piedică în calea diversificării ofertei de servicii socio-educaŃionale a şcolii 
din perspectiva învăŃării pe tot parcursul vieŃii; 

• Analiza nevoilor şi a cererii de educa Ńie şi formare profesional ă nu se realizează 
în mod sistematic, pentru a putea orienta cu sens politicile şi intervenŃiile de 
ameliorare la fiecare nivel. Accesul la formarea competenŃelor de bază şi a 
competenŃelor cheie prezintă încă probleme serioase şi are nevoie de iniŃiative şi 
efort susŃinut, chiar dacă au fost introduse competenŃele cheie în curriculum-ul pentru 
învăŃământul profesional şi tehnic sau competenŃele de Tehnologiile informaŃiei şi 
comunicării (TIC) la nivelul menŃionat, dar şi la celelalte, începând cu învăŃământul 
secundar inferior. Nevoile de formare ale cadrelor didactice şi ale managerilor din 
învăŃământ sunt încă predominant legate (datorită sistemului centralizat şi a 
mecanismului nefuncŃional de finanŃare) de nevoile explicite ale politicilor de reformă; 

• Infrastructura şcolar ă este încă necorespunzătoare în multe cazuri şi nu reuşeşte 
să ofere condiŃii egale de învăŃare pentru toŃi elevii, nici măcar la nivelul obligatoriu. 
Infrastructura necesită încă multe îmbunătăŃiri, atât la nivelul clădirilor, cât şi al dotării 
cu materiale didactice, iar receptivitatea autorităŃilor locale, ca şi viziunea lor în 
sprijinirea instituŃiilor educaŃionale este mai degrabă limitată;  

• Structura curriculumului  pentru dobândirea competenŃelor de bază la toate 
nivelurile sistemului este inadecvată. Nu sunt descriptori pentru competenŃele de 
bază, nici diferenŃieri cu privire la componentele de dezvoltat pe fiecare palier de 
şcolaritate; 

• Formarea cadrelor didactice  în sensul promovării şi susŃinerii dialogului intercultural 
şi a diversităŃii culturale, în sensul predării şi învăŃării active, formative, este inadecvat 
realizată; 

• Lipsa modalităŃilor de evaluare a competenŃelor reale, atât în ceea ce priveşte elevii 
cât şi profesorii; sistemul de examinare naŃională pune accent pe informaŃii memorate 
în detrimentul competenŃelor acumulate; 

• Inexisten Ńa unor scheme flexibile de transfer  intern între calificări (IPT) dar şi a 
unor scheme func Ńionale de tranzi Ńie de la şcoală la locul de muncă, mai ales 
pentru absolvenŃii de IPT care, datorită structurii mai largi a pregătirii (la nivel de 
calificare, cu ajutorul căreia pot practica mai multe ocupaŃii) au dificultăŃi de integrare 
şi adaptare la ocupaŃiile specifice.  

• Nu există p preocupare constantă şi coerentă pentru realizarea de studii, cu privire 
la absolvenŃi şi la evoluŃia acestora, dar şi de studii periodice prospective  cu privire 
la evoluŃia pieŃei muncii; 

• Asigurarea accesului şi a participării la educaŃie / servicii educaŃionale de calitate 
pentru toŃi (dezideratul UNESCO, de realizat până în 2015) este încă problematică, în 
special în mediul rural, dar mai pregnant se constată un acces limitat al grupurilor 
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defavorizate, inclusiv al persoanelor aparŃinând minorităŃii naŃionale a romilor, deşi 
situaŃia s-a ameliorat; 

• Segregarea copiilor pe criterii etnice în sistemul de învăŃământ continuă să existe atât 
la nivelul şcolilor, claselor şi chiar la nivelul sistemului de învăŃământ special, având 
drept consecinŃă accesul şi participarea inegală a copiilor romi la educaŃie şi servicii 
educaŃionale de calitate;  

• Lipsa formării şi asumării unui set de valori individuale şi sociale – democraŃia, 
prevenirea şi combaterea oricăror forme de discriminare, rasism şi violenŃă, 
diversitatea culturală – care să orienteze comportamentul şi cariera absolventului, 
asigurându-i o integrare rapidă pe piaŃa muncii şi în viaŃa socială; 

• Slaba participare a instituŃiilor educaŃionale la programele comunitare, numărul relativ 
redus de mobilităŃi europene ale cadrelor didactice şi elevilor, arată o preocupare 
modestă pentru cooperare şi compatibilizare europeană. 

 
Oportunit ăŃi:  

Continuarea implementării unui sistem coerent şi funcŃional de asigurare a calităŃii în 
învăŃământul preuniversitar care a înregistrat progrese semnificative, mai ales prin 
aportul învăŃământului profesional şi tehnic;  
Adoptarea şi implementarea Cadrului NaŃional al Calificărilor; 

• Extinderea managementul asociativ şi parteneriatul social, promovate şi susŃinute 
intens la nivelul învăŃământului profesional şi tehnic prin programele Phare TVET, 
către toate şcolile;Includerea diversităŃii culturale în curriculum-ul şcolar obligatoriu şi 
în formarea iniŃială a cadrelor didactice; 

• Includerea diversităŃii culturale în curriculum-ul şcolar obligatoriu şi în formarea iniŃială 
şi continuă a cadrelor didactice; 

• Continuarea şi dezvoltarea politicilor educaŃionale afirmative pentru romi din 
învăŃământul preuniversitar, precum şi extinderea acestora la nivelul altor grupuri 
defavorizate, cu sunt elevii din mediul rural; 

• Extinderea şi dezvoltarea politicilor educaŃionale de învăŃare a limbii materne în 
şcoală şi a învăŃământului în limba maternă pentru minorităŃile naŃionale, inclusiv 
pentru minoritatea naŃională a romilor; 

• Dezvoltarea şcolilor ca centre comunitare de resurse / ca centre de învăŃare, prin 
diversificarea ofertei de produse şi servicii educaŃionale către comunitatea locală şi 
regională, prin deschiderea şcolii către nevoile şi interesele educaŃionale ale unor 
categorii cât mai largi de persoane, prin stabilirea unor parteneriate funcŃionale; 

• Încurajarea învăŃării pe tot parcursul vieŃii o oportunitate de a corela cererile de pe 
piaŃa muncii cu învăŃământul formal şi informal. 

 
Amenin Ńări: 

• Valorizarea socială a învăŃării înregistrează un deficit semnificativ în general, dar 
foarte vizibil la nivelul învăŃământului preuniversitar; 

• Scăderea atractivităŃii profesiei didactice; erodarea statutului cadrelor didactice. 
MotivaŃia profesorilor pentru a participa la formarea profesională continuă şi pentru a 
se plasa în spiritul paradigmei învăŃării pe tot parcursul vieŃii este estompată 
semnificativ de lipsa unui sistem complex şi coerent de stimulente; 

• Deteriorarea încrederii în diplomele şi certificatele eliberate, deoarece acestea nu 
sunt acoperite prin competenŃe reale; 

• Adâncirea rupturii existente în momentul de faŃă între învăŃământul preuniversitar şi 
cel superior. În tranziŃia de la liceu la învăŃământul superior facultăŃile realizează 
acelaşi tip de admitere pentru toŃi absolvenŃii de liceu interesaŃi, fie pe bază de 
examen, fie pe baza unor criterii similare, fără diferenŃieri şi adaptări pentru facilitarea 
unor rute coerente de şcolaritate; 

• Un anumit grad de autosuficienŃă a sistemului de învăŃământ, auto-centrat şi 
necorelat cu tendinŃele de evoluŃie ale pieŃei muncii, cu schimbările socio-economice 



 23 

şi culturale globale, corelat cu interesul scăzut şi adesea superficial al partenerilor 
sociali.  

 
3.2.3. Analiza SWOT pentru înv ăŃământul superior 
 
Puncte tari: 

• Structurarea sistemului de învăŃământ superior pe 3 cicluri de studii compatibile la 
nivel european, potrivit conceptului “Procesului de la Bologna”; 

• Extinderea reŃelei de instituŃii de învăŃământ superior, de stat şi private, ceea ce a 
determinat creşterea ratei de cuprindere în învăŃământul terŃiar, ca şi o repartizare 
echilibrată a instituŃiilor de învăŃământ superior pe regiuni; 

• Consolidarea autonomiei universitare, dublată însă de introducerea unui sistem de 
asigurare a calităŃii, de evaluare atât externă, cât şi internă;  

• Dezvoltarea educaŃiei la distanŃă, cea ce sporeşte accesibilitatea şi diversitatea 
publicului Ńintă; 

• Asigurarea transparenŃei calificărilor, a transferabilităŃii şi a comparabilităŃii cu cele 
realizate la nivel european, prin introducerea suplimentului de diplomă, stabilirea 
profilului de competenŃe pentru fiecare specializare, utilizarea sistemului de credite 
transferabile;  

• ÎmbunătăŃirea infrastructurii universitare, atât prin investiŃii masive pentru utilizarea 
tehnologiilor de informare şi comunicare în procesul didactic şi în activitatea 
managerială, cât şi prin lărgirea accesului la surse de informare, dotarea şi 
modernizarea laboratoarelor, campusurilor etc.; 

• Eforturi susŃinute pentru internaŃionalizarea învăŃământului superior, pentru creşterea 
vizibilităŃii internaŃionale a acestuia, atât prin utilizarea activă a Programelor 
comunitare de mobilităŃi studenŃeşti şi de cadre didactice, cât şi prin parteneriatele în 
proiecte de cercetare, publicaŃii etc.; 

• Posibilitatea de a atrage surse alternative de finanŃare, pe baza performanŃei probate, 
prin competiŃii de granturi de cercetare, fonduri europene, contracte de cercetare cu 
mediul privat etc.; 

• ExistenŃa unor politici educaŃionale afirmative pentru romi care conduc la creşterea 
oportunităŃilor de acces al romilor la învăŃământul universitar; 

• Preocupări susŃinute pentru o corelare mai bună a învăŃământului superior cu piaŃa 
forŃei de muncă, atât prin racordarea specializărilor universitare cu nomenclatorul 
ocupaŃiilor, cât şi prin dezvoltări recente de monitorizare a inserŃiei absolvenŃilor pe 
piaŃa muncii. 

 
 
Puncte slabe: 

• AbsenŃa abordărilor sistemice şi strategice în proiectarea, implementarea şi 
evaluarea schimbărilor educaŃionale/ reformelor în învăŃământul superior, cu 
schimbări mai mult de tip reparatoriu; 

• ÎnvăŃământul superior de masă nu se ridică la standardele calitative aşteptate; 
• Lipsa de pregătire managerială a cadrelor didactice care acced în funcŃii manageriale, 

la toate palierele universităŃii se resimte atât la conturarea unui management 
strategic, cât mai ales la urmărirea consecventă a implementării articulate a planurilor 
de dezvoltare organizaŃională; 

• Schimb ările curriculare  pe care le-a determinat implementarea „Procesului de la 
Bologna” nu au valorificat suficient această oportunitate pentru a restructura profund 
planurile de studii, ofertele de calificare iniŃială, propunerea de specializări la nivel 
licenŃă, masteral şi doctoral cerute pe piaŃa muncii; schimbările nu s-au bazat pe 
analize ale nevoilor de formare. În plus, nu s-a gândit o suficientă flexibilizare a 
rutelor de studii, o certificare intermediară etc.;  
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• Preocuparea modestă a mediului universitar faŃă de promovarea şi susŃinerea 
dialogului intercultural şi a diversităŃii culturale, fapt reflectat ulterior în lipsa pregătirii 
cadrelor didactice în acest domeniu, precum şi în incapacitatea acestora de a 
interacŃiona cu copii proveniŃi din rândul minorităŃilor naŃionale; 

• Slaba implicare instituŃională, dar şi a resurselor umane în activităŃile de cercetare – 
dezvoltare; 

• Structurarea fragilă a relaŃiilor cu mediul economic şi de afaceri în vederea organizării 
stagiilor de practică ale studenŃilor; pregătirea practică a studenŃilor este deficitară; 

• Slaba dezvoltare a sistemului de consiliere şi orientare pentru studenŃi; 
• La nivelul procesului didactic, se constată adesea un conservatorism a unei părŃi a 

personalului didactic, exprimat prin folosirea unor strategii de predare şi de învăŃare 
centrate mai degrabă pe profesori; prin o slabă utilizare a tehnologiilor informaŃiei şi 
comunicării în formarea profesională a studenŃilor; punerea accentului pe unele 
performanŃe utilizabile exclusiv în mediul academic şi nu pe rezultate educaŃionale 
aplicabile pe termen lung – transferul competenŃelor. Acestea sunt dublate de 
scăderea standardelor în evaluarea studenŃilor; 

• Neutilizarea corectă a sistemului de credite transferabile, neutilizarea sistemului de 
recunoaştere şi validare a cunoştinŃelor şi competenŃelor dobândite în alte contexte, 
non-formale şi informale, pentru scurtarea perioadei de pregătire; 

• Pregătirea, informarea inadecvată a cadrelor didactice universitare cu privire la 
formularea rezultatelor învăŃării în termeni de competenŃe, la formularea 
competenŃelor cuprinse în suplimentul de diplomă într-o manieră diferenŃiată, pe 
cicluri de pregătire. Profilul de competenŃă conturat nu corespunde totdeauna 
cerinŃelor de pe piaŃa muncii sau standardelor ocupaŃionale; 

• AbsenŃa educaŃiei interculturale şi a management-ului diversităŃii culturale din 
formarea iniŃială a cadrelor didactice;  

• Certificatele de competenŃă se dovedesc nerealiste în practică (de multe ori 
absolventul nu dovedeşte la locul de muncă acele competenŃe specificate în 
suplimentul de diplomă). 

• Se adâncesc inegalităŃile de acces la învăŃământul superior, fiind un număr mic de 
studenŃi din mediul rural sau din grupuri defavorizate. 

 
Oportunit ăŃi: 

• Stimularea integrării în spaŃiul european al învăŃământului superior şi al cercetării 
asigură comparabilitatea şi transparenŃa pregătirii; derularea programelor Comunitare 
de mobilităŃi, parteneriate în cercetare şi în predare; 

• Asigurarea şi implementarea unui sistem funcŃional de asigurare a calităŃii; 
• Definirea cadrului naŃional al calificărilor, în curs de elaborare, va aduce nu numai 

coagulări, articulări şi continuităŃi între diferitele niveluri de pregătire, ci şi redefiniri 
curriculare, în termeni de calificări-competenŃe-rezultate ale învăŃării; 

• Extinderea ofertelor de tip eLearning, ceea ce permite şi o mai bună pregătire a 
studenŃilor, prin accesul la resursele virtuale de informare şi interacŃiune, dar şi 
flexibilizarea ofertelor şi atragerea unei populaŃii studenŃeşti mai variate; 

• TendinŃele de concentrare universitară şi formarea de consorŃii zonale, de consorŃii 
interuniversitare, pentru o mai bună gestionare a resurselor; eficientizarea 
managementului academic; 

• Consolidarea unor poli de excelenŃă didactică, de cercetare, cu alocarea unor resurse 
adecvate. Introducerea unui sistem diferenŃiat de finanŃare, în raport cu calitatea 
programelor oferite; posibilitatea de atragere de resurse externe;  

• Integrarea rezultatelor cercetărilor în activitatea didactică; 
• Calitatea proceselor şi a serviciilor educaŃionale, prin ameliorarea proceselor de 

predare-învăŃare, promovarea predării centrate pe student, îmbunătăŃirea sistemului 
de consiliere şi orientare a studenŃilor, restructurarea sistemelor de practică 
profesională şi de plasament profesional; 
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• Includerea educaŃiei interculturale şi a management-ului diversităŃii culturale în 
formarea iniŃială a cadrelor didactice; 

• Continuarea şi dezvoltarea politicilor educaŃionale afirmative pentru romi din 
învăŃământul universitar, precum şi extinderea acestora la nivelul altor grupuri 
defavorizate, cum sunt elevii din mediul rural; 

• Atragerea investitorilor privaŃi; promovarea iniŃiativelor antreprenoriale; 
• Regândirea standardelor de performanŃă pentru universităŃi. 

 
Amenin Ńări : 

• Lipsa corespondenŃei pe piaŃa muncii între dezvoltările recente la nivelul 
învăŃământului superior, prin reorganizarea pe cicluri de studii, şi diferenŃierile la 
angajare, potrivit competenŃelor dobândite prin absolvirea diferitelor cicluri de studii; 

• Ignorarea efectelor calitative ale învăŃământului superior de masă, dublată de 
scăderea calităŃii învăŃământului secundar; 

• Slaba corelare a ofertei sistemului universitar cu cererea de forŃă de muncă şi cu 
dinamica pieŃei muncii şi a profilurilor de competenŃe determină hipertrofieri pentru 
anumite domenii de calificare; 

• Declinul demografic al cohortei tradiŃionale a studenŃilor (- 20% în 2015, respectiv – 
40% în 2025), dublată de concurenŃa internă şi internaŃională şi de globalizare, de 
mobilitatea transfrontalieră, ca şi de recrutările tot mai agresive de studenŃi, cadre 
didactice şi cercetători de către universităŃile din alte Ńări, determină declinuri ale 
universităŃilor, dacă nu se compensează pe alte direcŃii;  

• Pierderea monopolului instituŃiilor publice asupra educaŃiei superioare şi a cercetării; 
• Neîncrederea angajatorilor în diplomele şi competenŃele absolvenŃilor; 
• Preocuparea relativ modestă faŃă de programele de formare continuă, ca şi faŃă de 

realizarea de parteneriate cu mediul de afaceri, de promovarea unei culturi 
antreprenoriale în universităŃi; 

• MenŃinerea cercetării la actualul nivel de finanŃare şi de „productivitate” va determina 
slaba performanŃă a României în competiŃia globală. 

 
Mesaj cheie:  Formarea iniŃială de calitate a resurselor umane este precondiŃia unei 
performări competitive pe piaŃa muncii. O forŃă de muncă înalt calificată este esenŃială pentru 
o economie bazată pe cunoaştere, competitivă şi durabilă. Este imperativă îmbunătăŃirea 
substanŃială a calităŃii şi eficienŃei învăŃământului obligatoriu. Coroborând nivelul de educaŃie 
şi tendinŃele demografice, datele menŃionate atrag atenŃia asupra necesităŃii unei investiŃii 
susŃinute pentru creşterea în cel mai scurt timp a proporŃiei absolvenŃilor de învăŃământ 
secundar superior în cadrul grupei de vârstă 20-24 ani. Aceste deziderate nu se pot realiza 
fără investiŃii susŃinute în sistemul educaŃional, fără demersuri determinate pentru realizarea 
unei educaŃii bazate pe competenŃe. 
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3.3 Formarea continu ă a adul Ńilor  
 
 3.3.1 Analiza situa Ńiei actuale 

 
În educaŃia adulŃilor se vehiculează o serie de termeni mai mult sau mai puŃini sinonimi, care 
creează confuzie. EducaŃia şi formarea continuă a adulŃilor este continuarea firească a 
educaŃiei şi formării iniŃiale, ca o necesitate obiectivă impusă de tranziŃia către o economie şi 
o societate bazate pe cunoaştere, precum şi de nevoia de împlinire profesională şi 
permanentă dezvoltare individuală. A apărut astfel conceptul integrator de învăŃare pe 
parcursul întregii vieŃi (IPIV) (lifelong learning14), care include educaŃia iniŃială şi educaŃia 
adulŃilor15, ca forme de învăŃare menite să asigure dezvoltarea generală a individului, inclusiv 
pe cea profesională. 
 
Din accepŃiunea dată educaŃiei adulŃilor la nivel european, anterior evocată, reiese că 
aceasta acoperă toate nevoile educaŃionale ale adulŃilor, pentru dezvoltare profesională, dar 
şi personală şi civică. Datorită faptului că SIDRU se focalizează mai degrabă pe asigurarea 
resurselor umane competente pe piaŃa muncii şi nu se suprapune cu strategia de învăŃare 
de-a lungul întregii vieŃi, în curs de elaborare, pe parcursul acestui document vom folosi 
termenul de formare continuă a adulŃilor (FCA), pentru a acoperi nevoile de (re)calificare, 
perfecŃionare de-a lungul carierei profesionale, dezvoltare a competenŃelor de bază, 
transversale, a deprinderilor şi competenŃelor „nerutiniere”16.  
 
InvestiŃia constantă în individ pe parcursul întregii vieŃi va permite crearea/ dezvoltarea unor 
resurse umane performante, de înaltă competenŃă, capabile să susŃină încorporarea 
progresului tehnologic şi creşterea durabilă a economiei naŃionale, precum şi dezvoltarea 
socială şi culturală. Firmele româneşti au nevoie de forŃă de muncă calificată pentru a face 
faŃă competiŃiei dure pe piaŃa europeană şi pentru a fi capabile să se adapteze continuu 
schimbărilor. De altfel, “educaŃia permanentă în vederea obŃinerii unor calificări noi, a 
extinderii specializării şi perfecŃionării” reprezintă obiectiv de guvernare pentru perioada 
2009-2012.  
ÎnvăŃarea pe tot parcursul vieŃii este o oportunitate şi pentru persoanele din medii 
defavorizate de a se integra pe piaŃa muncii. 
 

                                                 
14Toate activităŃile de învăŃare realizate de-a lungul vieŃii cu scopul de perfecŃionare a cunoştinŃelor, abilităŃilor 
şi/sau calificărilor din motive personale, sociale şi/sau profesionale. Dimensiunea orizontală/ transversală a IPIV 
reuneşte învăŃarea fie formală, non-formală ori informală care se realizează într-o gamă completă de activităŃi 
(personale, sociale şi/sau profesionale), în orice etapă de viaŃă (dimensiunea longitudinală). NoŃiunea de învăŃare 
pe tot parcursul vieŃii cuprinde toate domeniile şi se referă la şcoală, la formarea vocaŃională, precum şi la 
educaŃia universitară şi a adulŃilor, ca şi componente de valoare egală ale unui sistem compehensiv. (Sursa: 
„Terminology of vocational training policy, A multilingual glossary for an enlarged Europe” [„Terminologia politicii 
de formare vocaŃională, un glosar multilingv pentru o Europă lărgită”], Philippe Tissot, Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2004, ISBN 92-896-0272-4, http://europa.eu.int, adaptat după 
CEDEFOP, 2003). 
15 EducaŃia oferită adulŃilor este deseori menită unor scopuri generale, mai degrabă decât celor de educaŃie 
vocaŃională. EducaŃia adulŃilor este apropiată, dar nu sinonimă cu educaŃia / formarea continuă, care are mai ales 
conotaŃii vocaŃionale, legate de dobândirea unei calificări care permite practicarea unei profesii. Este frecvent 
utilizată pentru a evidenŃia educaŃia generală a adulŃilor (de ex, în universităŃile populare); pentru asigurarea unei 
învăŃări compensatoare în domeniul abilităŃilor de bază pe care persoanele este posibil să nu le fi achiziŃionat în 
educaŃia iniŃială (alfabetizare), pentru a se dezvolta individual şi se manifesta ca cetăŃeni activi, dar acoperă toate 
nevoile educaŃionale ale adulŃilor, şi acelea de a facilita persoanelor (a) să acceseze şi să obŃină calificări care nu 
au fost acumulate din diverse motive în sistemul educaŃiei şi formarii iniŃiale (b) să achiziŃioneze, să-şi 
perfecŃioneze sau să-şi actualizeze abilităŃile şi/sau competenŃele într-un domeniu specific. (Sursa: “Terminology 
of vocational training policy, A multilingual glossary for an enlarged Europe”, Philippe Tissot, Luxembourg: Office 
for Official Publications of the European Communities, 2004, adaptat după European Training Foundation, 1997). 
16 Vezi Comunicatul Comisiei Europene „New Skills for New Jobs; Anticipating and matching labour market and 
skills needs” [Noi deprinderi/ competenŃe pentru noi locuri de muncă; Anticiparea şi corelarea cu nevoile de 
deprinderi/ competenŃe pe piaŃa muncii”], COM(2008) 868 final, {SEC(2008) 3058}, cu orizont până în 2020, (p.9). 
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FCA ca suport pentru fundamentarea SIDRU este condiŃionată de: a) crearea de instrumente 
de stimulare a angajatorilor pentru a investi în educaŃia personalului; b) asigurarea de 
facilităŃi pentru adulŃi de a investi în propria educaŃie şi c) promovarea parteneriatului în 
oferta educaŃională pentru adulŃi.  
 
România a făcut progrese în restructurarea sistemului de FCA, însă creşterea participării la 
FCA de la 0,9% in 1999 la 1,3%17 în 2006 este una modestă.  
FCA în relaŃie cu profesia (sau formarea profesională continuă – FPC) este în mare parte 
gestionată de MMFPS şi Consiliul NaŃional de Formare Profesională a AdulŃilor (CNFPA), în 
tandem cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării (MECI), însă facilitările sunt mai mult de 
tip reparatoriu (ex. re-calificarea şomerilor), nu proactiv (ex. pentru a finanŃa învăŃarea 
individuală a adulŃilor care să permită mobilitate ocupaŃională pe verticală).  
 
Lipseşte însă o viziune integratoare, articulată, ca dealtfel şi o lege specifică, a educaŃiei 
adulŃilor precum şi politici educaŃionale funcŃionale, menite să stimuleze participarea adulŃilor 
la învăŃare. Coordonarea interministerială este slabă şi în prezent nu există o Strategie 
naŃională integrată de învăŃare de-a lungul întregii vieŃi. 
 
În plus, pentru crearea cadrului facilitator, stimulativ, sunt necesare şi pârghii financiare de 
intervenŃie. Din perspectiva învăŃării pe parcursul întregii vieŃi sunt necesare asigurarea 
pârghiilor facilitatoare şi a oportunităŃilor de învăŃare pe cel puŃin trei dimensiuni de 
intervenŃie, pentru a sprijini individul în acest demers: oportunităŃile din sistemul educaŃional 
formal (formarea iniŃială), oportunităŃile de învăŃare la locul de muncă şi de formare 
profesională continuă, respectiv oportunităŃile disponibile de învăŃare pentru indivizi pentru a-
şi îmbunătăŃi nivelul de viaŃă, în afara contextului de muncă. 
 
În acest context, elaborarea unui plan de acŃiune pentru sprijinirea creşterii participării 
adulŃilor la învăŃare se impune cu prioritate, dat fiind că suntem departe şi de Ńinta inferioară 
propusă de România prin SFPC pentru 2010, de 7% (Ńinta europeană pentru 2010 este de 
12,5%). Prin POSDRU se propune ca acest procent să crească la 15% până în 2013, deşi 
performanŃele anterioare fac dificilă atingerea acestei Ńinte. Comisia Europeană propune o 
Ńintă medie a participării adulŃilor la educaŃie pentru anul 2020 doar cu 2,5 puncte 
procentuale mai ridicată decât cea pentru 2010, adică la 15%. 
 
ExigenŃe sporite revin sistemului de FCA, în condiŃiile în care, pe de o parte, aproape un sfert 
dintre tinerii de 18-24 de ani părăsesc şcoala fără a avea competenŃe de bază şi calificările 
necesare pentru a ocupa un loc de muncă 18 şi, pe de altă parte, ne vom confrunta pe termen 
mediu şi lung cu o efectele îmbătrânirii populaŃiei. Este necesară astfel o preocupare sporită 
pentru învăŃarea continuă a maturilor vârstnici de pe piaŃa muncii, respectiv susŃinerea prin 
servicii de FCA a îmbătrânirii active. S-au făcut paşi importanŃi pe linia asigurării, de 
exemplu, a celei de-a doua şanse la educaŃie, sau a extinderii serviciilor de consiliere. Sunt 
necesare soluŃii de diversificare a ofertei de formare, respectiv a furnizorilor de educaŃie de 
baza a adulŃilor, pentru o mai bună adaptare la particularităŃile şi nevoile de învăŃare ale 
acestora. 
 
Totodată, firmele se confruntă tot mai acut cu nevoia corelării schimbărilor tehnologice cu 
pregătirea personalului 19. Chiar şi în condiŃiile restrictive ale crizei economice actuale, FCA 

                                                 
17 vezi “Raportul asupra progresului înregistrat în vederea atingerii obiectivelor Lisabona cu privire la EducaŃie şi 
Formare, Indicatori şi Ńinte, 2008” - SEC(2008) 2293, Comisia Europeană; Brussels (date EUROSTAT). 
18 Ministerul Muncii, Familiei şi EgalităŃii de Şanse, http://www.cdep.ro/interpel/2007/r3085B.pdf 
19 Nevoia de FPC a fost determinată în principal de absorbŃia de către firme a progresului tehnologic şi non-
tehnologic. SituaŃia dinamicii firmelor din punct de vedere al schimbărilor tehnologice este percepută diferit în 
funcŃie de regiuni, domeniu de activitate şi mărimea întreprinderilor. Pe total Ńară, 42% dintre reprezentanŃii 
firmelor cred că, la nivelul propriilor firme au avut loc importante schimbări în ultimii 5 ani în plan tehnologic şi 
non-tehnologic. Cele mai semnificative schimbări tehnologice şi de organizare a muncii s-au înregistrat în firmele 
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rămâne un factor important de relansare economică a agenŃilor economici. Cu toate acestea, 
România înregistrează o investiŃie scăzută a companiilor în formarea/ perfecŃionarea 
profesională continuă (doar 0,3% în 200020), învăŃarea continuă a forŃei de muncă fiind 
considerată de către firme, mai mult o cheltuială şi nu o investiŃie durabilă, cu efecte pozitive 
pe termen mediu şi lung.  
Deşi prin contractul colectiv de muncă unic la nivel naŃional se prevede realizarea unui Plan 
de formare profesională a personalului şi implementarea acestuia, practic, doar un număr 
redus de firme (40,3% în 2005) oferă FPC salariaŃilor lor. Preocuparea întreprinderilor pentru 
a oferi FPC angajaŃilor este invers proporŃională cu clasa de mărime. Dacă 71% din 
întreprinderile cu 1000 angajaŃi şi peste au oferit FPC, dintre cele mici cu 10-19 angajaŃi au 
oferit formare continuă doar 10,7%. Doar 68,8% au oferit FPC prin cursuri (externe şi interne) 
şi 81,7% au apelat la alte forme, respectiv pregătire, instruire sau experienŃă practică la locul 
de muncă, rotirea personalului la locuri de muncă diferite, schimb de experienŃă, pregătire la 
distanŃă, etc.21. Rata de participare la cursurile de FPC a fost de 26,4% pe total unităŃi 
publice (22% persoane sub 25 de ani, 27,7% persoane cu vârsta de 25-54 de ani şi 15,1% 
persoane de 55 ani şi peste) şi de 32,3% pentru cei din unităŃi private (respectiv, 35,6%, 
32,6% şi 22,9%)22. Deşi durata medie a cursurilor de formare continuă a crescut în 2005 de 
1,3 ori comparativ cu 1999, durata medie pe participant s-a înjumătăŃit (44,1 ore faŃă de 72,7 
ore) şi 69,9% din timpul astfel alocat s-a derulat în cadrul programului de lucru. 
 
Pe lângă oferta de FPC din întreprinderi, sistemul de servicii de FCA este dificil de 
comensurat cantitativ şi calitativ. OfertanŃii de servicii de FCA sunt diverşi, de la instituŃii de 
învăŃământ formal, până la agenŃi economici specializaŃi şi instituŃii ale societăŃii civile, 
aparŃinând atât mediului public, cât şi celui privat. InstituŃiile de învăŃământ sunt centrate pe 
educaŃia iniŃială, iar oferta de FCA este mai degrabă o preocupare reziduală şi prea puŃin 
adaptată nevoilor adulŃilor şi angajatorilor, fiind necesare oferte mai diverse, mai flexibile. La 
nivel postuniversitar, universităŃile se focalizează mai degrabă pe oferta de mastere şi 
doctorate, şi prea puŃin pe oferte modulare, flexibile, punctuale de perfecŃionare de-a lungul 
carierei profesionale. InstituŃiile specializare în servicii de FCA, ca operatori pe piaŃa specifică 
sunt centraŃi în special pe oferta de învăŃare pentru formare /perfecŃionare profesională şi 
pentru cererea pe termen scurt, pe actualizare de cunoştinŃe, dobândire de competenŃe şi 
abilităŃi generale şi specifice generate de modificările din conŃinutul locurilor de muncă. 
Deoarece FCA trebuie să ofere posibilitatea unei adaptări rapide la cerinŃele în continuă 
schimbare ale pieŃei muncii, diversificarea şi creşterea calităŃii ofertei de formare profesională 
trebuie să fie o preocupare permanentă. 
 
La inserŃia pe piaŃa muncii, absolvenŃii formării iniŃiale au dificultăŃi de adaptare la condiŃiile 
de muncă. În general, calificările obŃinute permit absolvenŃilor să practice mai multe ocupaŃii, 
însă pentru a fi capabili să se adapteze cerinŃelor unui anumit loc de muncă/ ocupaŃie, 
aceştia trebuie să fie incluşi în programe de tranziŃie de la şcoală la locul de muncă. 
Programele derulate la ora actuală nu sprijină suficient inserŃia efectivă a absolvenŃilor pe 
piaŃa muncii, iar „învăŃarea prin muncă” şi consilierea în carieră nu corespund încă cererii de 
muncă. La rândul său, nici oferta de FCA care să sprijine această situaŃie, deşi mai aproape 
de cererea reală, nu este suficient de dezvoltată şi adaptată. 
 

                                                                                                                                                         
mari (cu peste 50 angajaŃi). („Formarea profesională continuă în procesul dezvoltării tehnologice din economia 
românească” - RAPORT – Observatorul naŃional al ocupării şi formării profesionale a forŃei de muncă, DirecŃia 
programe şi strategii de forŃă de muncă, Bucureşti, Aprilie 2007 
 http://209.85.129.132/search?q=cache:XV9qWjg5bH0J:www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/ 
Rapoarte-Studii/120407raport.pdf+ponderea+salariatilor+la+formare+profesionala+continua&cd=1&hl=ro&ct 
=clnk&gl=ro 
20 Anuarul Statistic al României 2008, INS, Bucureşti 
21 Caracteristici ale formării profesionale în întreprinderile din România, 2005, INS Bucureşti, 2007 
22 Caracteristici ale formării profesionale în întreprinderile din România, 2005, INS Bucureşti, 2007 
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În plus, calitatea ofertei, în sensul adaptării la particularităŃile de învăŃare ale adulŃilor, este de 
multe ori discutabilă. Din păcate, se constată adesea că tehnicile de predare şi de învăŃare 
sunt cele tradiŃionale, neconcordante cu învăŃarea activă, participativă, inovativă. La nivel 
instituŃional, se simte tot mai acut nevoia formării formatorilor pentru adulŃi axaŃi pe cultura 
calităŃii şi antreprenoriat, pe învăŃare activă şi bazată pe competenŃe, în acord cu nevoile 
formative şi de profesionalizare specifice carierei acestora. Profesionalizarea activităŃilor 
manageriale pentru structurile/ instituŃiile ce oferă educaŃia adulŃilor, în sensul asigurării 
consistenŃei şi eficienŃei proceselor decizionale, se impune deopotrivă.  
 
Din perspectiva transparenŃei şi accesibilităŃii informaŃiilor cu privire la ofertele şi ofertanŃii de 
FCA, putem afirma că s-au făcut paşi importanŃi, astfel de baze de date fiind gestionate şi de 
CNFPA şi de ANOFM. Chiar şi ofertanŃii de FCA au propriile lor baze de date. Însă nu există 
în prezent un sistem integrat, o reŃea de gestionare a unei baze de date (indicatori statistici şi 
informaŃii), sau mecanisme de urmărire sistematică şi integratoare a ofertei şi cererii de 
formare, la nivel naŃional, regional, local, pe meserii, profesii, categorii de cunoştinŃe, 
competenŃe etc. Astfel că nivel naŃional, nu se cunosc dimensiunile reale ale cererii şi ofertei 
de servicii de FCA şi nici calitatea şi eficienŃa, impactul acestora. O strategie naŃională 
integrată a DRU şi planuri de acŃiune credibile şi operaŃionale necesită o fundamentare 
riguroasă a nevoii respectiv cererii cantitative şi calitative de servicii de FCA, care să se 
sprijine pe date şi informaŃii statistice riguroase şi sistematice, de care, în prezent, dispunem 
doar în mică măsură. Anchetele privind FPC ale INS, evidenŃele ANOFM (AJOFM) privind 
educaŃia profesională a şomerilor, statistica autorizării de cursuri a CNFPA precum şi 
evidenŃele fiecărui formator pentru FCA nu oferă o imagine de ansamblu închegată şi 
coerentă. În plus, instituŃiile ofertante de FCA aparŃinând altor structuri (universităŃi populare, 
ONG-uri, etc.) oferă doar informaŃii sporadice şi parŃiale, iar cunoştinŃele şi competenŃele 
dobândite pe aceste căi nu sunt recunoscute decât în măsura în care beneficiarii solicită 
certificarea acestora în cele peste 40 de centre de evaluare de competenŃe profesionale 
existente în prezent.   
 
Nu doar oferta de cursuri de FCA necesită îmbunătăŃiri, dar îngrijorător este şi interesul 
scăzut al adulŃilor pentru accesarea ofertelor de FCA. De exemplu, datele oferite de ANOFM 
cu privire la cursurile finanŃate din fondul de şomaj, ca măsură activă de ocupare, arată că 
din totalul şomerilor înregistraŃi în 2006, doar 8,77% au optat pentru această posibilitate, în 
ciuda facilităŃilor sale de acordare şi a gratuităŃii formării. În anul 2007, au participat 46999 
persoane, din care 89,9% au fost şomeri 23 . Efortul financiar programat pentru formare 
continuă din fondul de şomaj, de numai 2,17% din total s-a realizat doar în proporŃie de 
78,34%. 
 
În ceea ce priveşte dinamica ofertei de formare profesională a adulŃilor, este de menŃionat 
că, pe de o parte, s-a înregistrat o creştere a cererii de formare/ învăŃare din partea pieŃei şi, 
pe de altă parte, a sporit numărul furnizorilor de formare. În 2004-2007, 8431 de furnizori de 
cursuri pentru adulŃi au acordat 549099 certificate de calificare şi 357935 certificate de 
absolvire. În anul 2008, numărul furnizorilor a crescut la 3134 (cu 17% mai mulŃi decât anul 
anterior), aceştia acordând 187755 certificate de calificare şi 169352 certificate de 
absolvire24. Totodată, în perioada 2004-2007, cele 42 de centre de evaluare de competenŃe 
dobândite în sistem non-formal şi informal existente au acordat un număr de 6050 de 
certificate. 
 
Implicarea partenerilor sociali în procesul de creştere a competitivităŃii şi adaptabilităŃii 
întreprinderilor şi a forŃei de muncă a vizat consolidarea parteneriatului social, prin sprijinirea 
activităŃii comitetelor sectoriale existente şi organizarea de sub-comitete, sub coordonarea 
CNFPA. În anul 2007, au fost înfiinŃate 21 de comitete sectoriale din totalul celor 23 de 

                                                 
23 http://www.anofm.ro/files/Raport_activitate_ANOFM2007%20.pdf 
24 CNFPA, http://www.cnfpa.ro 
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sectoare economice, iar în patru comitete sectoriale s-au înfiinŃat sub-comitete: CS Sănătate, 
igienă, servicii sociale - 2 sub-comitete, CS AdministraŃie şi servicii publice - 3 sub-comitete, 
CS Tehnologia informaŃiei, comunicaŃii, poştă - 3 sub-comitete, CS EducaŃie şi formare 
profesională, cercetare-dezvoltare şi sport - 4 subcomitete.  
 
Deocamdată însă, fragmentarea ofertei de formare profesională continuă, acoperirea 
geografică inconsistentă cu furnizori de formare pentru adulŃi, interesul scăzut al 
antreprenorilor/ întreprinderilor pentru investiŃia în dezvoltarea resurselor umane au contribuit 
la o rată foarte scăzută de participare, 25, în scopul realizării în România a unui sistem 
naŃional coerent al calificărilor profesionale, aplicabil atât în formarea profesională iniŃială, cât 
şi în formarea profesională continuă. Prin Programul PHARE 2004 – 2006, 19 comitete 
sectoriale din cele 23 au fost implicate în elaborarea şi validarea a 271 de standarde 
ocupaŃionale în urma formării profesionale a peste 180 de experŃi. 
. 
 
3.3.2. Analiza SWOT privind formarea continu ă a adul Ńilor 
 
Puncte tari  

• ExistenŃa unor priorităŃi de acŃiune pentru dezvoltarea FPC pentru perioada până în 
2010 în cadrul strategiei naŃionale de ocupare şi a unei strategii de FPC pe termen 
scurt şi mediu; 

• ExistenŃa unui cadru de reglementare privind formarea continuă axat pe: Metodologia 
de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulŃilor; Metodologia certificării 
formării profesionale a adulŃilor; Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot 
organiza programe finalizate cu certificate de calificare; Procedura de evaluare şi 
certificare a competenŃelor profesionale obŃinute pe alte căi decât cele formale, care 
reglementează evaluarea şi certificarea competenŃelor dobândite pe cale non formală 
şi informală;  

• Reformarea şi dezvoltarea sistemului instituŃiilor implicate în servicii de FCA. 
Sprijinirea de către stat a formării profesionale a adulŃilor şi în genere a eforturilor 
direcŃionate către formarea profesională ale întreprinderilor şi chiar indivizilor şi 
comunităŃilor; promovarea parteneriatului şi a dialogului social pentru FPC; 

• ForŃă de muncă cu un nivel acceptabil de educaŃie iniŃială; 
• Interesul crescut al adulŃilor pentru utilizarea programelor de formare profesională, în 

special în rândul persoanelor tinere pre-calificate, care se dovedesc mai deschise la 
reorientarea profesională; 

• Multiplicarea eforturilor întreprinderilor româneşti pentru formarea profesională a 
salariaŃilor, această evoluŃie fiind un efect al masivei investiŃii directe în economia 
românească, al nevoii de restructurare, modernizare, absorbŃie a rezultatelor CDI 
pentru menŃinerea competitivităŃii de piaŃă; 

• Extinderea folosirii serviciilor TIC ca bază pentru oferta de servicii de FCA. 
• Implementarea unui sistem de validare a competenŃelor dobândite în diferite contexte 

de învăŃare, ca stimulare a participării la formare continuă. 
 
Puncte slabe 

• Incapacitatea factorilor decizionali din România de a găsi soluŃii viabile privind 
stimularea participării adulŃilor la învăŃare;  

• ReŃea institu Ńional ă de FCA dezechilibrată şi insuficientă, mai ales în mediul rural şi 
mic urban;  

                                                 
25  ÎnfiinŃate în baza Acordului naŃional tripartit privind Cadrul NaŃional al Calificărilor, semnat în 
februarie 2005. Cele 23 de sectoare de activitate pentru care s-au constituit comitete (prin acordul 
partenerilor sociali reprezentativi la nivel naŃional) şi care acoperă întregul spectru economic, au fost 
stabilite de CNFPA, care îndeplineşte prin lege şi rolul de Autoritate NaŃională a Calificărilor. 
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• Rate constant scăzute de participare la educaŃie şi formare profesională, la toate 
vârstele, în special în mediul rural, determinând un nivel scăzut de competitivitate a 
forŃei de muncă din România; 

• Studii exhaustive şi sistematice, periodice, care să reflecte fidel realităŃile din 
domeniul educaŃiei adulŃilor fie nu există, fie, dacă există, sunt incomplete sau nu sunt 
realizate credibil, exhaustiv; 

• Insuficienta dezvoltare a cadrului naŃional al calificărilor, precum şi a cadrului de 
certificare a competenŃelor şi abilităŃilor de către furnizorii de pregătire în sistemul de 
pregătire profesională continuă; 

• Pârghii puŃine de sprijin pentru perfecŃionare profesională, pentru actualizarea 
competenŃelor şi cunoştinŃelor, pentru învăŃare în vederea dezvoltării sau pentru 
schimbarea carierei; neatractivitatea măsurilor de stimulare fiscală adresate atât 
angajatorilor, cât şi angajaŃilor; 

• Neatractivitatea măsurilor active de formare profesională pentru şomeri, dublate de 
durata mare a programelor de calificare, relativ rigid concepute; 

• Slaba adaptare a ofertei  de formare continuă la cerinŃele solicitate la angajare şi la 
locul de muncă; insuficienta adecvare a calificărilor şi competenŃelor la nevoile pieŃei 
muncii;  

• Slaba implicare a instituŃiilor educaŃionale din sistemul formal de învăŃământ 
preuniversitar şi universitar în ofertarea de FCA; 

• Insuficienta dezvoltare a ofertelor şi a know-how-ului pentru educaŃia de bază a 
adulŃilor;  

• Slaba cooperare şi lipsa unor parteneriate consistente şi pe termen mediu şi lung 
între diferiŃii furnizori de FCA, între furnizori şi beneficiari (mediul de afaceri şi instituŃii 
ale societăŃii civile);  

• Capacitatea limitată de răspuns a sistemului de formare continuă prin cursuri 
autorizate la cerinŃele pieŃei muncii determinate de apariŃia unor noi ocupaŃii datorită 
duratei mult prea mari a elaborării standardelor ocupaŃionale şi a procedurilor prea 
complicate; 

• Sisteme interne de asigurare şi management al calit ăŃii  în FCA insuficient dezvoltate; 
• Nu există un sistem de formare iniŃială şi continuă a formatorilor pentru adulŃi, nu este 

reglementat un parcurs profesional, de avansare în carieră pentru aceştia, dar nici 
pârghii facilitatoare pentru perfecŃionarea lor profesională. Sistemul de certificare a 
competenŃelor lor pedagogice este inadecvat: chiar dacă se cer începând din 2010 
certificate de competenŃe didactice de lucru cu adulŃii, au acelaşi statut/ recunoaştere 
certificate obŃinute după 20 sau 200 de ore de formare; 

• CoerenŃa şi flexibilitatea limitată a rutelor individuale de învăŃare pe tot parcursul 
vieŃii. Insuficienta dezvoltare a mecanismelor de transfer al achiziŃiilor de învăŃare 
obŃinute între diferite contexte de învăŃare limitează posibilităŃile populaŃiei adulte de a 
obŃine acreditarea formală a competenŃelor, în special, a populaŃiei ce provine din 
medii defavorizate;  

• Campanii educaŃionale de informare a adulŃilor asupra necesităŃii, oportunităŃilor şi 
beneficiilor învăŃării sunt aproape inexistente şi ineficiente.  

 
 
Oportunit ăŃi  

• Creşterea participării firmelor româneşti pe piaŃa UE care vor determina noi modificări 
şi noi restructurări ale sectoarelor economiei naŃionale şi implicit ale ocupaŃiilor 
subsumate acestora;  

• Necesitatea/ acceptarea nevoii de schimbare a întreprinderilor care implică şi 
adaptare, actualizare de cunoştinŃe, competenŃe, abilităŃi, respectiv corelarea nevoii 
de pregătire a personalului cu schimbările tehnologice;  

• Acceptarea calificărilor profesionale din România în spaŃiul Uniunii Europene;  
• Diversificarea surselor de finanŃare a FCA din fonduri europene, intervenŃiile FSE în 

România în domeniul DRU fiind considerabile; 
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• Dezvoltarea cadrului naŃional al calificărilor, precum şi a cadrului de certificare a 
competenŃelor şi abilităŃilor de către furnizorii de pregătire în sistemul de pregătire 
profesională continuă, inclusiv în ceea ce priveşte certificarea competenŃelor în 
meserii tradiŃionale; 

• TendinŃele europene care afirmă crearea oportunităŃilor pentru toŃi adulŃii (în special 
cei cu nivel scăzut de calificare) de a avansa cel puŃin un pas ca nivel de calificare; 

• Preocupările tot mai susŃinute pentru creşterea calităŃii ofertei în FCA, pentru 
profesionalizarea practicienilor din educaŃia adulŃilor. 

 
Amenin Ńări  

• Lipsa unei abordări integratoare în educaŃia adulŃilor deoarece nu intră ca întreg în 
aria de responsabilitate distinctă a niciunui minister; 

• Lipsa de coerenŃă şi complementaritate dintre politicile din domeniul educaŃiei, 
formării profesionale iniŃiale şi formării profesionale continue;  

• Cultura IPIV slab dezvoltată; inexistenŃa unei strategii integratoare a IPIV, ci doar 
preocupări punctuale privind FCA şi mai ales FPC; 

• Mobilitatea scăzută pe piaŃa internă a muncii, deficit de competenŃe şi/sau personal 
calificat, mai ales în sectoarele cu dezvoltare rapidă şi în sectoarele noi de activitate/ 
ocupaŃiile noi; 

• Necorelări între oferta şi cererea de forŃă de muncă şi forŃă de muncă necompetitivă 
la nivel European; 

• Cultura antreprenorială limitată a persoanelor şi firmelor; 
• MigraŃia externă a lucrătorilor înalt calificaŃi; 
• Presiuni asupra ocupării, generate de procesele de privatizare şi restructurare 

asociată cu declin economic la nivel european şi mondial;  
• Preocuparea redusă pentru dezvoltarea programelor de tranziŃie de la şcoală la locul 

de muncă;  
• Întârzierea operaŃionalizării CNC şi a comitetelor sectoriale;  
• Insuficienta implicare a partenerilor sociali în programele specifice de dezvoltare a 

resurselor umane;  
• Criza economică-financiară, creşterea riscului de excludere de pe piaŃa muncii a 

persoanelor fără posibilităŃi financiare de a Ńine pasul cu schimbările şi a persoanelor 
vârstnice, la care apare cel mai pregnant fenomenul de lipsă/ deficit de competenŃe/ 
calificări;  

• Reducerea finanŃării FCA; lipsa stimulentelor pentru formare; 
• Posibilitatea creşterii inechităŃilor în furnizarea educaŃiei şi formării profesionale, ca 

rezultat al procesului descentralizării şi a lipsei coordonării inter-instituŃionale; 
• Lipsa informării angajatorilor despre acest sistem şi a unei politici de antidiscriminare 

printre angajatori pentru promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 
 
Mesaj cheie:  Dezvoltarea resurselor umane se va concentra pe creşterea investiŃiilor în FCA 
pentru inserŃia şi menŃinerea pe piaŃa muncii a cât mai multor persoane, creşterea calităŃii 
ofertei de muncă, îmbunătăŃirea adaptabilităŃii lucrătorilor şi întreprinderilor, promovarea 
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. În condiŃiile crizei economico-financiare, investiŃia 
în FPC este pârghia pentru creşterea flexibilităŃii şi adaptabilităŃii la noile provocări, iar 
parteneriatul (autoritate publică centrală şi locală, indivizi, comunitate, mediul privat) în 
promovarea FCA reprezintă factorul de susŃinere a firmei şi a individului, în vederea 
menŃinerii / creşterii competitivităŃii. 
 
 
 
 
 



 33 

3.4. Ocuparea for Ńei de munc ă 
 
3.4.1. Analiza situa Ńiei actuale 
 
PiaŃa muncii din România se află într-un proces de continuă transformare demarat la 
începutul ultimului deceniu al sec. 20 şi care continuă şi astăzi.  
 
EvoluŃiile înregistrate plasează România, în anul 2008 26 , la o distanŃă semnificativă de 
obiectivele Strategiei Lisabona pentru anul 2010, respectiv: rata generală de ocupare pentru 
populaŃia în vârstă de muncă (grupa 15-64 ani) de 59,7%, la o distanŃă de 10,3 puncte 
procentuale faŃă de obiectivul de 70%; rata de ocupare a femeilor de 53,1% la o distanŃă de 
6,9 puncte procentuale faŃă de obiectivul de 60%; rata de ocupare pentru grupa de vârstă 55-
64 de ani, de 43,6%, la o distanŃă de 6,4 puncte procentuale faŃă de obiectivul de 50%.  
 
RepartiŃia populaŃiei ocupate, în anul 200727, pe activităŃi ale economiei naŃionale arată că 
29,5% din totalul persoanelor ocupate erau concentrate în sectorul agricol, 31,4% în industrie 
şi construcŃii, iar 39,1% în servicii, prezentând o structură echilibrată, dar diferită atât de 
structura UE-25, cât şi într-o bună măsură de structura Noilor State Membre (NSM-10). În 
activităŃile neagricole erau ocupate 6.591 mii persoane, ponderi semnificative în rândul 
acestora fiind deŃinute de cele care îşi desfăşurau activitatea în industria prelucrătoare 
(29,9%) şi în comerŃ (17,5%).  
 
Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a 
înregistrat în rândul absolvenŃilor învăŃământului superior (85,8%). Pe măsură ce scade 
nivelul de educaŃie, scade şi gradul de ocupare. Astfel, erau ocupate 63,9% dintre 
persoanele cu nivel mediu de educaŃie şi numai 40,3% dintre cele cu nivel scăzut de 
educaŃie.  
În structura populaŃiei ocupate după nivelul de instruire o pondere importantă ( cca. 25%) o 
reprezenta populaŃia cu nivel de instruire foarte scăzut, practic fără calificare (cu studii 
gimnaziale 18,3% şi cu studii primare sau fără şcoala absolvită 6,6%). Deşi această cifră a 
scăzut uşor în ultimii ani (de la 31,3% în anul 2002 la 24,9% în anul 2007), totuşi este de 
remarcat că un sfert din populaŃia ocupată nu are niciun fel de calificare.  
 
SalariaŃii deŃin în continuare cea mai mare pondere (66,2%) în totalul populaŃiei ocupate, 
numărul acestora fiind cu 30 mii mai mare faŃă de anul precedent. În anul 2007 lucrătorii pe 
cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraŃi reprezentau 32,3% din populaŃia ocupată, o 
proporŃie importantă deşi în scădere cu cca. 4,3% faŃă de anul 2002.   
 
Rata şomajului BIM28 în trimestrul II 2008 a fost de 5,6%, nivel ce a scăzut atât faŃă de 
trimestrul I 2008 (6,3%), cât şi comparativ cu trimestrul II 2007 (6,5%). Pe sexe, ecartul dintre 
cele două rate ale şomajului a fost de 1,9 puncte procentuale (6,5% pentru bărbaŃi faŃă de 
4,6% pentru femei), iar pe medii rezidenŃiale, de 2,7 puncte procentuale (6,9% pentru mediul 
urban, faŃă de 4,2% pentru mediul rural). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (17,4%) 
în rândul tinerilor (15-24 ani). 
 
Rata şomajului BIM de lungă durată (în şomaj de un an şi peste) a fost în anul 2007 de 3,2%. 
IncidenŃa şomajului BIM de lungă durată (ponderea persoanelor aflate în şomaj de un an şi 
peste în total şomeri) a fost de 50,0%. Şomajul pe termen lung s-a manifestat în aproximativ 
aceeaşi măsură pe sexe (49,9% în cazul bărbaŃilor şi 50,1%, în cazul femeilor), dar şi pe 

                                                 
26 Institutul NaŃional de Statistică, Ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2008, Nr. 198 din 3.10.2008, Cercetarea 
statistică asupra forŃei de muncă în gospodării (AMIGO). 
27 Institutul NaŃional de Statistică, Ocuparea şi şomajul în anul 2007, Nr. 149 din 30.07.2008, Cercetarea statistică 
asupra forŃei de muncă în gospodării (AMIGO). 
28 conform criteriilor Biroului InternaŃional al Muncii. 



 34 

medii de rezidenŃă (49,4% în mediul rural şi 50,3% în mediul urban). Pentru tineri (15-24 ani), 
rata şomajului de lungă durată (în şomaj de şase luni şi peste) a fost de 13,3%, iar incidenŃa 
şomajului de lungă durată în rândul tineretului de 66,1%. 
 
Criza economic ă global ă va schimba parametrii de funcŃionare ai pieŃei româneşti a muncii. 
Rata şomajului va creşte, ceea ce se va reflecta atât în rata şomajului înregistrat (definiŃia 
naŃională), cât şi în nivelul ratei şomajului conform definiŃiei armonizate BIM. Deficitele de 
forŃă de muncă vor deveni de domeniul trecutului urmând a fi re-înlocuite prin excedente de 
forŃă de muncă, datorate contracŃiei tot mai accentuate a cererii de muncă, ce va putea 
deveni chiar persistentă.  
 
Schimbările continue de pe piaŃa muncii şi din societatea românească necesită o actualizare 
continuă a cunoştinŃelor şi a deprinderilor, precum şi o creştere a adaptabilităŃii lucrătorilor şi 
întreprinderilor. De aceea, participarea la educaŃie şi formare în mod continuu ajută la o 
prezenŃă activă a acestora pe piaŃa muncii, pe parcursul întregii vieŃi. Competitivitatea 
întreprinderilor şi calitatea serviciilor este dependentă în mod direct de investiŃiile pe care 
acestea le fac în dezvoltarea resurselor umane prin formarea continuă a forŃei de muncă. 
 
Procesul de reorganizare şi modernizare a serviciului public de ocupare, respectiv a AgenŃiei 
NaŃionale pentru Ocuparea ForŃei de Muncă (ANOFM) şi a agenŃiilor sale judeŃene, a început 
în anul 2002 şi a urmărit în principal descentralizarea serviciilor de ocupare, îmbunătăŃirea şi 
diversificarea serviciilor oferite beneficiarilor, respectiv angajatorilor, persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de muncă şi şomerilor care doresc să înceapă o afacere. Cu toate acestea, 
ritmul rapid al schimbărilor de pe piaŃa muncii în ceea ce priveşte mobilitatea forŃei de 
muncă, apariŃia de noi calificări, necesitatea dezvoltării spiritului antreprenorial, impune o 
capacitate administrativă sporită a serviciului public de ocupare, pentru a face faŃă cerinŃelor 
unei societăŃi dinamice. În acest sens, este necesară îmbunătăŃirea în continuare a calităŃii şi 
eficienŃei serviciilor oferite, accentul sporit asupra măsurilor active şi abordarea preventivă a 
şomajului, formarea personalului propriu în sensul creşterii standardelor de acordare a 
serviciilor de ocupare, dezvoltarea şi modernizarea centrelor de formare profesională pentru 
adulŃi în scopul furnizării pentru şomeri de competenŃe, deprinderi şi abilităŃi profesionale 
care să le faciliteze accesul la ocupare. 
 
Serviciile de informare şi consiliere profesională au un rol esenŃial în activitatea desfăşurată 
de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare măsură rezultatele 
aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională. 
Analizând activitatea de informare şi consiliere prin AJOFM şi furnizori externi, la nivel 
naŃional, în perioada anilor 2005-2007, se observă o evoluŃie ascendentă în ceea ce priveşte 
numărul beneficiarilor acestor servicii. 
 
Având în vedere că Strategia pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă 
2005 – 2010, îşi propune o creştere graduală a numărului de participanŃi la procesul 
educaŃional sau de formare, prin Planul NaŃional de Formare Profesională pentru anul 2007 a 
fost prevăzută organizarea a 2.784 cursuri de formare profesională şi cuprinderea unui 
număr de 55.000 persoane care beneficiază de servicii gratuite de formare profesională, din 
care 40.800 şomeri aflaŃi în evidenŃele agenŃiilor teritoriale ale ANOFM. Până la sfârşitul 
anului 2007 29 , au fost cuprinse în programe de formare profesională gratuite 46.999 
persoane, ceea ce a reprezentat numai 85,45% din numărul de persoane planificat. 
 
Începând cu anul 2007, ca urmare a modificărilor legislative, stimularea încadrării în muncă a 
absolvenŃilor a îmbrăcat noi valenŃe, aceasta vizând ambele segmente ale pieŃei muncii: 
angajator şi absolvent. SubvenŃiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a 
absolvenŃilor de învăŃământ, diferenŃiate în funcŃie de nivelul studiilor absolvite de cel 

                                                 
29 vezi “Raport de activitate pentru anul 2007”, ANOFM; www.anofm.ro. 
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angajat, au avut un aport important la ocuparea tinerilor înregistraŃi în evidenŃele ANOFM. 
Deşi au fost utilizate toate mijloacele de informare în masă cu privire la măsurile active 
destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, 
bursa locurilor de muncă destinată absolvenŃilor, în anul 2007 au fost angajaŃi cu 13% mai 
puŃini absolvenŃi decât în anul 200630.  
 
ANOFM a contribuit la iniŃierea şi dezvoltarea de afaceri care au condus la crearea a 879 de 
noi locuri de muncă, din care 587 au fost ocupate de şomeri, înregistrând o scădere drastică, 
la 43,6% faŃă de nivelul anului anterior.  
 
Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau şomeri unici susŃinători ai 
familiilor monoparentale continuă să constituie una din problemele stringente ale pieŃei forŃei 
de muncă. În anul 2007 au fost încadrate în muncă 101.053 persoane cu vârsta de peste 45 
ani sau unici întreŃinători de familie, înregistrându-se o creştere cu 9,2% faŃă de anul 
precedent. 
 
Prin aplicarea complexului de măsuri active prevăzute pentru promovarea includerii sociale a 
persoanelor cu handicap apte de muncă, s-a reuşit încadrarea în activitate în anul 2007 a 
1.072 persoane, înregistrându-se o creştere spectaculoasă, de 38,3% faŃă de anul 2006. O 
contribuŃie importantă a avut-o şi activitatea desfăşurată în cadrul celor 9 centre de mediere 
şi consiliere a persoanelor cu dizabilităŃi înfiinŃate, precum şi campania de informare 
desfăşurată în anul 2007 privind serviciile oferite de ANOFM pentru stimularea încadrării 
persoanelor cu dizabilităŃi.  
 
Numărul persoanelor care au reuşit să demareze o activitate sau afacere pe cont propriu ca 
urmare a serviciilor de consultanŃă şi asistenŃă pentru începerea unei activităŃi independente 
sau pentru iniŃierea unei afaceri a fost în anul 2007 de 581 persoane (235 femei), cu mult sub 
nivelul planificat.  
 
Ocuparea temporară în servicii de interes comunitar a constituit atât o alternativă pentru 
şomerii care au reale probleme de reinserŃie pe piaŃa muncii şi de mobilitate profesională, cât 
şi o contribuŃie, pe perioadă limitată de timp, la prevenirea şomajului de lungă durată şi 
obŃinerea unor venituri din muncă necesare cheltuielilor curente. 
 
Prin serviciile de mediere au fost încadrate în muncă 391.882 persoane, reprezentând numai 
53,3% din nivelul atins în anul precedent.  
 
ANOFM a continuat acŃiunile de informare şi oferire a serviciilor specifice, direct în cadrul 
comunităŃilor vulnerabile, prin intermediul caravanelor ocupării forŃei de muncă, acŃiune 
iniŃiată în anul 2005. Începând cu a doua jumătate a anului 2007, caravana ocupării s-a 
desfăşurat pe baza unei noi filosofii şi anume, s-a încercat implementarea activităŃii de 
consiliere profesională prin aplicarea de chestionare specifice. 
 
Pentru asigurarea acompaniamentului social personalizat prevăzut de Legea nr. 116/2002 
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale au fost încheiate în anul 2007 un 
număr de 2.212 contracte de solidaritate, cu 11,7% mai multe decât în anul 2006, 
înregistrându-se totodată şi o creştere a numărului angajatorilor de inserŃie.  
 
 
 
 
 

                                                 
30 vezi “Raport de activitate pentru anul 2006”, ANOFM, www.anofm.ro. 
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3.4.2. Analiza SWOT privind ocuparea 
 
Puncte tari: 

• Un nivel de dezvoltare instituŃională şi legislativă relativ coerent şi comparabil cu cel 
de la nivelul Uniunii Europene;  

• Atingerea unei maturităŃi relative şi a unui eficienŃe în creştere a serviciului public de 
ocupare;  

• Politici şi servicii de ocupare mai bine Ńintite şi orientate către grupurile vulnerabile din 
punct de vedere al potenŃialului lor propriu de ocupare; 

• Un sistem de asigurare de şomaj mai adecvat perioadelor de creştere economică, 
orientat către stimularea efortului individual de căutare a unui loc de muncă; 

• Înregistrarea unor evoluŃii ascendente ale ratelor de ocupare, în ultimii anii, precum şi 
o îmbunătăŃire a structurii ocupării pe sectoare economice (reducerea ponderii 
populaŃiei ocupate în agricultură şi creşterea populaŃiei ocupate în sectorul serviciilor); 

• Rate înalte de ocupare pentru persoanele cu studii superioare; 
• Reducerea ratelor generale de şomaj până la nivele de cca. 5% ( nivele înregistrate 

istoric doar de economiile foarte dezvoltate, cu pieŃe ale muncii foarte flexibile de tipul 
pieŃelor anglo-saxone);  

• TendinŃă de uşoară creştere a ocupării salariate, pe fondul unei politici de impozitare 
mai laxe şi a creşterii salariilor nominale şi reale. 

 
Puncte slabe: 

• Abord ările neadecvate în planul politicilor de pia Ńa muncii , care nu iau în 
considerare caracteristicile specifice ale economiei româneşti, afectând dezvoltările 
pe termen lung; 

• Creşterea ratelor de inactivitate ale populaŃiei în vârstă de muncă, ceea ce presupune 
existenŃa unor rigidităŃi crescute pe piaŃă, tranziŃii dinspre ocupare spre inactiv în 
vârsta de muncă şi dinspre şomaj în inactiv, fără reîntoarcerea către ocupare; 

• ExistenŃa unui fenomen acut de subocupare  manifestat atât prin ocuparea unor 
locuri de muncă cu cerinŃe reduse de calificare de către indivizi cu calificări mai 
ridicate, cât prin ocuparea unor locuri de muncă ale căror cerinŃe de calificare sunt 
câteodată destul de semnificativ diferite de cele obŃinute de către deŃinătorii acestora 
prin educaŃia iniŃială;  

• MenŃinerea unei ocup ări informale  la nivele destul de ridicate, dacă se ia ca reper 
ocuparea din agricultură oarecum ridicată, o ocupare cu statut de lucrători familiali 
neremuneraŃi şi lucrători pe cont propriu (cca. 1 treime din total ocupare); 

• Deşi ocuparea în sectorul serviciilor a fost într-o continuă expansiune, totuşi aceste 
dezvoltări reflectă volatilitatea creşterii economice, precum şi tendinŃa către speculativ 
chiar şi a investiŃiei directe din economie; 

• Crearea de locuri de muncă în sectorul construcŃiilor şi în sectorul serviciilor foarte 
volatile (servicii imobiliare de exemplu) nu asigură o creştere a calităŃii ocupării în 
concordanŃă cu dimensiunile de calitate stabilite la nivelul Uniunii Europene; 

• Cronicizarea şomajului  şi menŃinerea ratelor şomajului de lungă durată şi a ratelor 
şomajului tinerilor la nivele ridicate (peste media europeană); 

• MenŃinerea unor mecanisme de stabilire a salariilor insuficient dezvoltate pentru a 
reflecta corespunzător productivitatea, nivelul de calificare şi diferenŃele regionale; 

• Atitudine discriminatorie a angajatorilor faŃă de anumite categorii vulnerabile, cum 
este comunitatea roma, fapt ce determină acutizarea fenomenului de subocupare în 
cadrul acestei comunităŃi, lipsa unei perspective în găsirea unui loc de muncă cu un 
salariu peste mediu, favorizarea ocupării de către membrii comunităŃii rome a unor 
locuri de muncă prost plătite;  

• Inegalitatea de gen în accesul la piaŃa muncii cât şi diferenŃe în nivelul plăŃilor între 
bărbaŃi şi femei; 



 37 

• MenŃinerea unei mobilit ăŃi teritoriale şi profesionale reduse  a ofertei de muncă 
datorită unor stimulente individuale neatractive, dar şi a unor stimulente pentru 
perfecŃionare profesională, pentru avansare în carieră. 

 
Oportunit ăŃi: 

• Creşterea investiŃiei statului în activităŃi care să creeze şi să menŃină locuri de muncă 
de calitate superioară; 

• Dezvoltarea politicilor active de ocupare prin participarea mai activă şi mai rapidă la 
fondurile structurale ale Uniunii Europene (în special la FSE); 

• ExistenŃa unui cadru instituŃional solid privind serviciile de ocupare şi de asistenŃă a 
şomerilor în perioada de criză; 

• Posibilitatea realizării unui proces mai eficient de asigurare a concordanŃei dintre 
nevoile cererii şi caracteristicile ofertei, pe fondul unei diminuări temporare a cererii şi 
a scăderii salariului de rezervă al indivizilor; 

• ExistenŃa unei expertize de cercetare ştiinŃifică de înaltă calitate privind analiza şi 
prognoza cererii de muncă în structură de ocupaŃii, calificări şi competenŃe, tranziŃia 
de la şcoală la piaŃă etc., insuficient valorificate însă la momentul actual. 

 
 
 
Amenin Ńări: 

• ConcordanŃa dintre cererea şi oferta de muncă pe piaŃa românească era 
caracterizată până la declanşarea crizei economice mondiale de multiple 
inconsistenŃe, dar reflecta în acelaşi timp o economie în plină dezvoltare. Cum starea 
de maturitate economică nu a putut fi atinsă de economia românească până la 
momentul declanşării crizei economice, este foarte probabil ca dezechilibrele deja 
prezente se vor accentua fiind posibilă apariŃia unor noi dezechilibre; 

• InvestiŃia directă din România ultimilor ani, deşi masivă şi fără îndoială generatoare 
de creşteri de productivitate, vizibile de altfel atât în creşterea salariilor, cât şi în 
creşterea generală a nivelului de trai, s-a realizat totuşi cu precădere în sectoare cu 
caracter speculativ (servicii, construcŃii, asamblări, deservire de procese ori de 
produse realizate pe alte pieŃe etc.). O astfel de ocupare, deşi aparent capabilă să 
absoarbă cohortele din ce în ce mai numeroase de absolvenŃi cu calificări din ce în ce 
mai ridicate, este extrem de vulnerabilă la şocuri exogene de tipul crizei economice. 
Ea nu creează în mod real o structură economică cu un oarecare grad de autonomie, 
ci perpetuează caracterul de economie mică deschisă al României, predispusă la 
dezechilibre majore ale balanŃei de plăŃi. O astfel de structură nu creează cadrul 
pentru o investiŃie de termen lung în resursele umane, ci doar pentru o investiŃie în 
salturi, ea însăşi speculativă şi vulnerabilă; 

• MigraŃia pentru ocupare în străinătate este, fără îndoială unul dintre fenomenele cu 
caracter profund perturbator ce afectează în prezent piaŃa românească a muncii. 
Dacă declinul economic din economia mică deschisă care este în prezent România 
se va prelungi faŃă de declinul economic al pieŃelor mature din U.E., atunci 
dezechilibrele create de migraŃia masivă se vor accentua iremediabil. MigraŃia masivă 
pentru muncă nu este decât aparent un avantaj şi aceasta doar în cazul în care 
pieŃele de origine şi respectiv de destinaŃie sunt neadiacente ori alternativ au un grad 
redus de integrare. În caz contrar, migraŃia pentru muncă este doar unul din canalele 
prin care piaŃa mai puŃin dezvoltată dar deschisă importă dezechilibre fără a putea să 
genereze contramăsuri la acestea; 

• Salariile au cunoscut o creştere accelerată pe tot parcursul acestei prime decade a 
sec. 21, trendul ascendent devenind marcant în ultimii 4-5 ani. Procesul de evoluŃie 
ascendentă a salariilor a avut însă adesea o dinamică superioară creşterii de 
productivitate.  
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• La momentul actual există un capital suficient de studii şi analize de piaŃa muncii, cu 
un grad rezonabil de sofisticare a instrumentarului de analiză, inclusiv pe segmentul 
studierii cererii şi ofertei de calificări. Ceea ce lipseşte însă este capacitatea de 
sinteză din partea decidenŃilor, determinând ca o bună parte din acest capital să 
rămână nevalorificat. Pentru componenta de prognoză, inclusiv în ceea ce priveşte 
cererea şi oferta de calificări, dezvoltările sunt de abia într-un stadiu incipient; 

• IntervenŃiile de piaŃa muncii, în special cele de tipul măsurilor active, au rămas 
îngheŃate în timp din punct de vedere procedural la momentul finalizării tranziŃiei de la 
plan la piaŃă, fiind puŃin atractive şi adaptate evoluŃiei actuale a pieŃei muncii.  

• Încă nu s-a reuşit integrarea măsurilor active de ocupare cu alte servicii de sprijin, 
astfel încât să fie eliminate barierele de natură socială care stau în calea grupurilor 
defavorizate. 

• InvestiŃia întreprinderilor în resursele umane a fost într-o creştere evidentă în ultimii 
ani. Cu toate acestea, o serie de analize efectuate asupra acestui proces 
investiŃional, aşa cum se profila la începutul actualei decade, arată în mod clar 
concentrarea investiŃiei în resursele umane în zona aşa-numitelor sectoare 
speculative, ale căror evoluŃii urmăresc practic ciclicitatea economică. Altfel spus, o 
mare parte din această investiŃie se va pierde; 

• Sistemul de protecŃie socială (pensii, şomaj, sănătate) este actualmente subfinanŃat; 
Capacitatea acestuia de a asigura suportul de venit necesar într-o perioadă de criză 
economică a fost serios zdruncinată. 

 
 

Mesaj cheie:  Dezvoltarea resurselor umane se va concentra pe creşterea investiŃiilor în 
educaŃie şi formare, inserŃia şi menŃinerea pe piaŃa muncii a cât mai multor persoane, 
creşterea calităŃii ofertei de muncă, îmbunătăŃirea adaptabilităŃii lucrătorilor şi întreprinderilor, 
promovarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. 
 
 
3.5. Incluziunea social ă şi asisten Ńa social ă  
 
3.5.1. Analiza situa Ńiei actuale  
 
Statul român a acordat atenŃie politicilor de combatere a sărăciei şi excluziunii sociale încă 
din anul 1997, prin crearea Comisiei NaŃionale Anti-sărăcie, transformată ulterior în Comisia 
Anti-sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS). În septembrie 2006, România a 
transmis Comisiei Europene Raportul NaŃional Strategic privind ProtecŃia Socială şi 
Incluziunea Socială (RNS PSIS) 2006-2008, un document cheie pentru perioada postaderare 
în care erau evidenŃiate angajamentele asumate de statul român în domeniul incluziunii 
sociale. În luna septembrie 2008 a fost depus cel de-al doilea RNS PSIS prin care au fost 
stabilite noile priorităŃi pentru perioada 2008-2010. MMFPS are rolul de coordonator al 
politicilor de incluziune socială. Conform Hotărârii de Guvern, MMFPS îndeplineşte atribuŃia 
de elaborare a Raportului naŃional strategic privind incluziunea socială şi protecŃia socială, 
precum şi planul naŃional strategic privind incluziunea socială. La nivel judeŃean funcŃionează 
comisiile judeŃene de incluziune socială, alcătuite din reprezentanŃi ai serviciilor publice 
deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraŃiei publice centrale din 
subordinea Guvernului, cu responsabilităŃi în domeniul incluziunii sociale, reprezentanŃi ai 
organizaŃiilor neguvernamentale reprezentative din judeŃ, reprezentanŃi ai consiliilor locale şi 
ai consiliului judeŃean. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat de DirecŃiile judeŃene de 
muncă şi protecŃie socială. Comisiile sunt organizate în cadrul instituŃiei prefectului. 

Conform Strategiei Lisabona relansată în 2005, obŃinerea calificărilor populaŃiei apte de 
muncă în funcŃie de necesitate, abilităŃi şi competenŃe individuale şi mobilitatea forŃei de 
muncă sunt considerate investiŃii pe termen mediu şi lung, cu impact special asupra 
dezvoltării capitalului uman şi implicit a productivităŃii şi care vor reduce cheltuielile 
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alternative la nivel social. Aceasta este şi explicaŃia accentuării nevoii de formare de resurse 
umane calificate, care să sprijine şi să promoveze incluziunea socială.  

Fenomenul excluziunii sociale afectează grupuri sociale expuse riscului de marginalizare 
socială. În România, următoarele categorii de persoane se află în dificultate conform 
legislaŃiei: copiii aflaŃi în sistemul de stat de protecŃie a copilului, tinerii de peste 18 ani care 
părăsesc sistemul de stat de protecŃie a copilului, persoanele aparŃinând minorităŃii naŃionale 
a romilor, persoanele cu dizabilităŃi, persoanele eliberate din detenŃie. La acestea se adaugă 
categorii de persoane aflate în risc social cum ar fi o parte a familiilor cu mai mult de 2 copii 
şi a celor monoparentale, în special cele care beneficiază de prestaŃiile sociale. Desigur, 
conform diverselor studii şi rapoarte de cercetare, există şi alte segmente sociale vulnerabile 
care pot fi adăugate la listă dar ele se suprapun în bună măsură peste cele menŃionate mai 
sus. Propunem adăugarea pe lista grupurilor vulnerabile a persoanelor sau cuplurilor de 
persoane vârstnice (peste 65 de ani), în special din mediul rural, care nu beneficiază de 
pensie şi nici de alte venituri/proprietăŃi care să le asigure trecerea de pragul pentru venitul 
minim garantat. 
Toate aceste categorii defavorizate se confruntă cu numeroase probleme legate de 
incluziunea socială, determinate de accesul dificil la educaŃie şi, ulterior, pe piaŃa muncii. 

În privinŃa ocupării, segmentele sociale cele mai vulnerabile sunt: persoanele aparŃinând 
minorităŃii naŃionale a romilor, persoanele cu handicap, tinerii (în special cei care părăsesc 
instituŃiile pentru copii şi cei din mediul rural), femeile. 
În cazul copiilor expuşi riscului sau aflaŃi în situaŃii de risc problemele identificate vizează 
reintegrarea socială a copiilor străzii cu toate aspectele secundare; delicvenŃa juvenilă; 
protecŃia copilului împotriva exploatării prin muncă; prevenirea emigraŃiei copiilor, protecŃia şi 
repatrierea acestora.  
În ceea ce priveşte tinerii de peste 18 ani care părăsesc sistemul de stat de protecŃie a 
copilului, aceştia se confruntă pe lângă aspectele legate de lipsa un context familial adecvat 
şi cu dificultăŃi în găsirea unei locuinŃe integrare redusă pe piaŃa muncii, datorită unei 
calificării profesionale neadecvate. 
 
O parte semnificativă dintre persoanele aparŃinând minorităŃii naŃionale a romilor se confruntă 
cu o gamă variată de probleme cum ar fi: stoc educaŃional scăzut, lipsă de calificare şi de 
experienŃă pe piaŃa muncii, insuficienta participare la economia formală, lipsa locuinŃei sau 
condiŃii precare de locuit, lipsa actelor de identitate, stare de sănătate inferioară restului 
populaŃiei, lipsa proprietăŃii asupra pământului pentru locuitorii de la Ńară, confruntarea cu 
fenomenul discriminării pe piaŃa muncii. PopulaŃia roma este victima unui adevărat cerc 
vicios: marginalizarea produsă de deficitul multiplu de condiŃii susŃine prejudecăŃi şi atitudini 
discriminatorii care agravează excluziunea socială, afectează participarea la educaŃie şi 
reduce semnificativ şansele integrării pe piaŃa muncii. 
În ceea ce priveşte educaŃia31, 9% din tinerii adulŃi romi (18-30 ani) sunt absolvenŃi de liceu, 
iar 2% au studii superioare, în comparaŃie cu 41% din tinerii adulŃi ne-romi, respectiv 27%. 
De asemenea, cel mai mare procent de analfabetism se înregistrează tot în rândul populaŃiei 
de etnie roma şi anume 28% din cei ce frecventează şcoala primară dar nu au absolvit-o. 
Măsurile afirmative din educaŃie, precum şi activitatea resurselor umane rome specializate în 
domeniul educaŃiei şcolare (inspectorul şcolar pentru minorităŃi, inspectorul pentru 
şcolarizarea romilor, profesorul de limba romani şi istoria şi tradiŃiile romilor, mediatorul 
şcolar, profesorul psiho-pedagog sau consilierul şcolar) au contribuit la creşterea ratei de 
absolvire a şcolii, precum şi la creşterea numărului de copii înscrişi într-o formă de 
învăŃământ. 
 
Comisia Europeană a semnalat situaŃia îngrijorătoare a populaŃiei de etnie romă, 
caracterizată prin „discriminare individuală şi instituŃională persistentă şi un grad ridicat de 

                                                 
31 „Vino mai aproape: incluziunea şi excluziunea romilor în societatea românească de azi” Editori Gabor Fleck şi 
Cosima Rughinis, Agentia NaŃională pentru Romi, 2008 
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excluziune socială”. Comisia a mai semnalat ratele ridicate de ne-ocupare şi sărăcie ale 
acestui grup ca şi o pierdere în termeni economici considerând rezolvarea acestei probleme 
urgente ca o responsabilitatea comună a Uniunii Europene şi a Statelor Membre.32 
 
Numărul de persoane cu dizabilităŃi ocupate este scăzut, atât din cauza ofertei de locuri de 
muncă care nu este în concordanŃă cu calificările şi nevoile persoanei cu dizabilităŃi, cât şi a 
slabei pregătiri şcolare şi profesionale a acestora. Se manifestă încă fenomene de 
discriminare la angajare pe motivul handicapului, iar accesul la mediul fizic şi la informaŃie 
este redus.  
 
Riscul excluziunii sociale se manifestă mai pregnant în rândul femeilor decât al bărbaŃilor, în 
toate etapele vieŃii, ca o reflectare a participării lor scăzute pe piaŃa muncii. Acest risc este 
mai mare în rândul femeilor vârstnice, femeile roma şi al părinŃilor singuri având copii în 
întreŃinere, dintre aceştia grupul predominant constituindu-l femeile. 
Analizele efectuate pe piaŃa muncii relevă existenŃa unor semnificative discrepanŃe de gen. 
Astfel, în anul 2007, rata de ocupare a femeilor33 din grupa de vârstă 15-64 ani a fost cu 12% 
mai scăzută decât cea a bărbaŃilor, aceeaşi discrepanŃă păstrându-se şi pe principalele 
grupe de vârstă: 8,1% (puncte procentuale) pentru 15-24 ani, 12,1% (puncte procentuale) 
pentru 25-54 ani şi 16,7% (puncte procentuale) pentru 55-64. Salariul realizat de femeile din 
România (luându-se în considerare populaŃia feminină salariată în toate ramurile economiei 
naŃionale) a reprezentat 86,9% din cel al bărbaŃilor, în anul 2006 34 . Analiza repartizării 
salariaŃilor pe grupe de salarii brute de bază realizate pe activităŃi ale economiei naŃionale în 
2006, indică faptul că 72,9% dintre femeile salariate au avut salariul sub salariul mediu brut, 
această situaŃie fiind determinată de două elemente: femeile sunt ocupate, cu precădere, în 
ramuri cu valoare adăugată scăzută şi numărul femeilor este preponderent, mai ales, în zona 
salariilor mici. 
 
Din 2001, prin Legea cadru nr. 705, abrogată ulterior, şi prin legea nr. 47 din 2006 privind 
sistemul naŃional de asistenŃă socială şi legislaŃia secundară ulterioară, s-au pus bazele unui 
sistem complex al serviciilor de asistenŃă socială. Implementarea acestui sistem este în curs 
de desfăşurare. DificultăŃile constituirii şi consolidării sistemului naŃional de asistenŃă socială 
au apărut şi ca urmare a fragmentării responsabilităŃilor guvernamentale în domeniu. 
 
La nivel central, politica de asistenŃă socială este coordonată de MMFPS şi realizată de mai 
multe instituŃii guvernamentale cu rol sau cu unele atribuŃii în domeniu (Ministerul SănătăŃii, 
Ministerul JustiŃiei, Ministerul AdministraŃiei şi Internelor, MECI şi alte instituŃii centrale). 
 
Coordonarea integrată a domeniului asistenŃei sociale s-a realizat odată cu trecerea în 
subordinea MMFPS a AutorităŃii NaŃionale pentru Persoanele cu Handicap, a AutorităŃii 
NaŃionale pentru ProtecŃia Copilului şi AdopŃie şi a AgenŃiei NaŃionale pentru ProtecŃia 
Familiei, începând cu anul 2003. 
 
În conformitate cu noua legislaŃie în domeniul asistenŃei sociale, serviciile publice de 
asistenŃă socială sunt organizate la nivel judeŃean şi local şi sunt responsabile pentru 
implementarea politicilor de asistenŃă socială în domeniul familiei, protecŃiei copilului, 
persoanelor singure, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilităŃi şi oricărei alte categorii de 
persoane care necesită asistenŃă. Sistemul de asistenŃă socială este integrat şi unitar, prin 
coordonarea activităŃilor desfăşurate de MMFPS prin direcŃiile sale teritoriale şi serviciul 
public de asistenŃă socială din subordinea consiliilor judeŃene şi locale, înfiinŃat în baza 
Hotărârii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

                                                 
32 Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentului European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi 
către Comitetul Regiunilo – Non-discriminare şi oportunităŃi egale: un angajament reînnoit, COM(2008) 420 final, 
disponibil la: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=574&langId=en 
33 vezi Institutul NaŃional de Statistică, Baze de date statistice, TEMPO-Online serii de timp 
34 vezi Institutul NaŃional de Statistică, “Cercetarea statistică privind costul forŃei de muncă în anul 2006” 
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funcŃionare a serviciului public de asistenŃă socială şi Legii nr. 272/2004 privind protecŃia şi 
promovarea drepturilor copilului. 
 
Reforma în domeniul serviciilor sociale a fost în mod deosebit specială, alocarea finanŃării, 
administrarea şi transmiterea responsabilităŃilor pentru serviciile sociale către nivelele 
inferioare de guvernare conducând la capacităŃi foarte limitate de implementare datorită lipsei 
mijloacelor financiare şi a resurselor umane. Ca o consecinŃă, serviciile sociale furnizate 
acum sunt fragmentate şi caracterizate de inechitate, datorită capacităŃilor instituŃionale 
diferite în furnizarea lor. 
Serviciile sociale sunt asigurate de către autorităŃile administraŃiei publice locale, precum şi 
de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private. 
 
Principalele tipuri de servicii sociale sunt: servicii cu caracter primar care au drept scop 
prevenirea sau limitarea unor situaŃii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la 
marginalizarea sau excluziunea socială; servicii specializate care au drept scop menŃinerea, 
refacerea sau dezvoltarea capacităŃilor individuale pentru depăşirea unei situaŃii de nevoie 
socială. 
 
FinanŃarea serviciilor sociale se realizează, în principal, din bugetele locale, bugetul de stat, 
contribuŃiile beneficiarilor, sponsorizări şi donaŃii. 
 
A fost creat cadrul legal al cooperării între furnizorii de servicii sociale din sectorul public şi 
cel privat, deschizându-se astfel una dintre perspectivele importante de dezvoltare ale 
asistenŃei sociale. Beneficiind atât de suportul organizaŃiilor occidentale, cât şi de cel 
guvernamental, s-a dezvoltat rapid o reŃea de ONG-uri cu obiective în domeniul asistenŃei 
sociale. Unele dintre ele s-au dezvoltat, inclusiv cu susŃinere din partea statului, prin 
introducerea în 1998 (Legea nr. 34 din 20 ianuarie) a programului de subvenŃionare a 
asociaŃiilor şi a fundaŃiilor care înfiinŃează şi administrează unităŃi de asistenŃă socială, 
obŃinând un grad înalt de competenŃă important de valorificat în dezvoltarea ulterioară a 
sectorului, altele nu au supravieŃuit datorită lipsei de resurse. 
 
Încă din 1990 s-a dezvoltat un sistem de formare universitară a specialiştilor în asistenŃă 
socială, ajungându-se la ora actuală la aproximativ 15.000 de specialişti. Un număr 
deocamdată redus de specialişti astfel formaŃi au fost atraşi în sistemul de asistenŃă socială 
de la nivel judeŃean şi local. 
 
ReconstrucŃia sistemului de servicii de asistenŃă socială s-a caracterizat prin numeroase 
confuzii şi întârzieri. Prima parte a tranziŃiei s-a caracterizat printr-un decalaj între 
componenta de suport financiar, cu un grad ridicat de eficacitate, şi componenta de servicii 
sociale, sever subdezvoltată. Mult timp dezvoltarea serviciilor de asistenŃă socială a fost mai 
degrabă haotică, centrată pe unele probleme sociale critice (copii abandonaŃi, persoane cu 
handicap grav) şi în mod special pe instituŃiile de asistenŃă socială, ignorându-se aproape 
complet asistenŃa socială în familie şi în comunitate. De asemenea, activităŃile de prevenire 
au fost slab dezvoltate datorită insuficienŃei sistemului instituŃional şi tehnic. Zone mari cu 
probleme sociale au fost lipsite de acoperire cu servicii sau au fost insuficient acoperite: 
asistenŃa socială pentru vârstnici şi pentru persoanele cu handicap, pentru victimele violenŃei, 
victime ale traficului de fiinŃe umane, pentru persoanele dependente de alcool şi de droguri în 
ciuda iniŃiativelor izolate ale unor ONG-uri pentru anumite comunităŃi. 
 
 
3.5.2. Analiza SWOT pentru grupurile dezavantajate 
 
Puncte tari: 

• Cadrul legal ce conturează principalele măsuri privind incluziunea socială este 
dezvoltat; 
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• Elaborarea planurilor regionale de acŃiune pentru ocupare şi incluziune socială; 
• Crearea Pactelor Regionale şi Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială; 
• Elaborarea şi punerea în practică a strategiilor judeŃene pentru îmbunătăŃirea 

accesului la educaŃie pentru grupurile dezavantajate; 
• ExistenŃa unor programe naŃionale menite să acorde sprijin categoriilor de persoane 

vulnerabile; 
• Implicarea activă a sectorului ONG-urilor în promovarea serviciilor pe piaŃa muncii 

pentru incluziunea socială a persoanelor aparŃinând grupurilor vulnerabile; 
• ExperienŃa în folosirea fondurilor de preaderare; 

 
Puncte slabe: 

• Multe dintre actele normative şi documentele strategice nu sunt coerente (se 
contrazic reciproc sau se suprapun), nu sunt însoŃite de planuri de implementare, de 
responsabilităŃi şi sancŃiuni clare şi, ca urmare, nu produc efecte. 

• Multe dintre iniŃiative nu sunt bazate pe evidenŃe, pe date statistice, pe cercetări şi 
nici nu se elaborează de jos în sus, prin consultarea celor care urmează să le 
implementeze; 

• Nu se face monitorizarea şi evaluarea politicilor de incluziune, aşa că nu se cunoaşte 
impactul lor real şi nu pot fi corectate, îmbunătăŃite; 

• Rata crescută a şomajului în rândul tinerilor şi a şomajului de lungă durată, în special 
pentru tineri şi pentru cei din zonele rurale; 

• Insuficienta integrare a grupurilor vulnerabile în educaŃie, formare şi pe piaŃa muncii 
formală (roma, persoane cu dizabilităŃi); 

• Insuficienta dezvoltare a serviciilor comunitare care să răspundă nevoilor persoanelor 
aparŃinând grupurilor vulnerabile; 

• Zone îndepărtate care au nevoie sǎ fie reconectate la educaŃie şi ocupare; 
• Slaba participare la niveluri superioare de educaŃie şi formare şi pe piaŃa muncii a 

tinerilor peste 18 ani care părăsesc instituŃiile de stat pentru protecŃia copilului; 
• Slaba participare la niveluri superioare de educaŃie şi formare şi pe piaŃa muncii a 

tinerilor romi;  
• Atitudinea negativă a corpului profesoral, dar mai ales a părinŃilor copiilor fără 

probleme de sănătate, faŃă de copiii cu HIV, limitează accesul acestora la participarea 
şcolară; 

• Atitudinea discriminatorie a unor profesori, dar mai ales a unor părinŃi ai copiilor 
populaŃiei majoritare faŃă de copiii romi limitează accesul acestora la participarea 
şcolară; 

• Comportamentul pasiv al grupurile dezavantajate care se mulŃumesc cu ajutoarele 
temporare şi nu se implică activ în măsurile active de ocupare, datorită condiŃiilor 
dificile de accesare a serviciilor oferite; 

• Munca în economia informală reprezintă în ultimii ani o constantă în activitatea unui 
segment important al populaŃiei active; 

• Numărul de pensionari de invaliditate a crescut de peste 4 ori în 18 ani iar procentul 
din total pensionari a crescut peste 2 ori; 

• Demotivarea implicării persoanelor defavorizate în procesul de incluziune socială 
datorită prestaŃiilor sociale (venitul minim garantat); 

• PopulaŃia din mediul rural este cea mai afectată datorită în principal unei administraŃii 
publice deficitare, absenŃei serviciilor în general, dar în particular a celor sociale şi de 
sănătate, slabei calificări a cadrelor didactice, a nivelului scăzut de educaŃie, precum 
şi a absenŃei unor oportunităŃi de ocupare a forŃei de muncă; 

• Numărul insuficient de personal specializat şi numărul redus de servicii sociale care 
nu acoperă toate nevoile persoanele cu dizabilităŃi instituŃionalizate; 

• Persoanele cu handicap grav neinstituŃionalizate sunt asistate de asistenŃi personali 
pentru care nu există programe suficiente de perfecŃionare la nivel naŃional. 
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• Accesibilizarea locurilor de muncă şi a celor de formare profesională pentru 
persoanele cu dizabilităŃi este mai mult formală. 

 
Oportunit ăŃi: 

• Crearea şi dezvoltarea unui cadru instituŃional unitar pentru creşterea incluziunii 
sociale;  

• Continuarea procesului de descentralizare a serviciilor publice şi cu precădere a celor 
de incluziune socială cu iniŃierea unui mecanism de monitorizare a respectării 
principiilor antidiscriminatorii în activitatea acestor servicii; 

• ExistenŃa cooperării şi a parteneriatelor între diferiŃi actori în domeniul social şi 
formare în vederea asigurării accesului extins pe piaŃa muncii; 

• Întărirea sectorului ONG-urilor; 
• Posibilitatea generalizării experienŃelor şi bunelor practici obŃinute în programele de 

pre-aderare privind incluziunea grupurilor vulnerabile. 
 
Amenin Ńări:  

• În prezent, mai puŃin de jumătate din populaŃia activă este angajată în activităŃi 
salariale şi (ca urmare) asigurată pentru pensii (sub 5 milioane din cele 10,5 milioane 
cât numără populaŃia activă), fapt ce va genera probleme pe termen lung; 

• Creşterea ponderii femeilor care sunt supra-reprezentate în categoriile de pensii mai 
puŃin avantajoase, anume între pensionarii pentru limita de vârstă cu stagiul 
incomplet şi între pensionarii din agricultură; 

• Neincluderea în sistemul educaŃional şi nefinalizarea studiilor primare şi gimnaziale 
constituie o premisă a analfabetismului funcŃional şi creşte alarmant riscul sărăciei şi 
al excluziunii sociale; 

• Atitudinile discriminatorii şi lipsa mediului intercultural în sistemul educaŃional conduc 
la nefinalizarea studiilor primare şi gimnaziale ale copiilor provenind din grupuri 
vulnerabile, crescând alarmant riscul sărăciei şi al excluziunii sociale; 

• Capacitatea de absorbŃie limitată a fondurilor structurale/adaptarea dificilă la cerinŃele 
fondurilor structurale. În pofida unui POS DRU generos, accesarea schemelor de 
grant este împiedicată de absenŃa competenŃelor necesare în mediul rural pentru 
elaborarea unor proiecte de calitate şi pentru depăşirea barierelor de informare, 
procedurale şi birocratice; 

• Creşterea numărului de persoane aflate în sărăcie din mediul rural, din gospodăriile 
conduse de o femeie cu vârstă cuprinsă în intervalul 35-54, din gospodăriile cu mai 
mult de 3 copii, din gospodăriile cu un singur părinte şi din cele în care trăieşte o 
persoană cu handicap;   

• Creşterea numărului de persoane aflate în sărăcie, determinată de creşterea 
preŃurilor produselor şi serviciilor. 

 
 
 
 
3.5.3. Analiza SWOT pentru servicii sociale 
 
Puncte tari: 

• Sistemul de protecŃie socială se caracterizează printr-un cadru legislativ şi instituŃional 
care favorizează incluziunea socială şi accesul la drepturile fundamentale, cum sunt: 
asistenŃa socială, ocuparea, sănătatea, educaŃia etc.; 

• Reformarea sistemului prin plasarea serviciilor de asistenŃă socială în 
responsabilitatea autorităŃilor locale şi judeŃene, nivelul guvernamental axându-se pe 
politici, strategii şi pe metode de monitorizare, evaluare şi control; 
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• Elaborarea unor strategii focalizate pentru grupurile vulnerabile cele mai expuse 
riscului excluziunii sociale (roma, persoane cu handicap, tinerii care părăsesc 
instituŃiile de protecŃie socială); 

• Au fost dezvoltate programe destinate susŃinerii familiei, copiilor şi altor categorii de 
persoane defavorizate.  

 
Puncte slabe: 

• Dezvoltarea inegală a serviciilor la nivel local; 
• Multiplicarea de structuri instituŃionale cu atribuŃii similare care generează confuzii şi 

produc o fragmentare a sistemului;  
• ÎnfiinŃarea de structuri parteneriale (comisii, grupuri de lucru, pacte), pentru 

satisfacerea cerinŃelor Uniunii Europene, a condus la existenŃa unor structuri 
nefuncŃionale, datorită în principal absenŃei asumării rolului propus şi a angajării pro-
active,elemente fundamentele ale oricărei structuri parteneriale;  

• DisfuncŃionalităŃile de comunicare şi conlucrare între instituŃiile statului conduc la o 
eficienŃă foarte restrânsă a intervenŃiilor; 

• Lipsa mijloacelor necesare pentru a acoperi toate nevoile din domeniul asistenŃei şi al 
serviciilor sociale;  

• Infrastructură deficitară pentru serviciile specializate (persoane cu handicap, bolnavi 
cronic etc.) şi capacitate redusă de asistare în cadrul serviciilor acreditate (nr. de 
locuri); 

• Procedurile şi metodologiile mult prea complicate îngreunează implementarea 
politicilor şi strategiilor, conducând şi la o neîncredere crescută în serviciile oferite de 
instituŃiile statului; 

• Număr foarte redus de specialişti, care să aibă şi competenŃele necesare, pentru a 
asista familia aflată în criză - unul dintre principalii factori ai abandonului şcolar; 

• Numărul de specialişti care să realizeze diseminarea informaŃiilor specifice şi a 
bunelor practici este departe de a fi mulŃumitor; 

• Salarizare nemotivantă şi nivelul redus de formare profesională a salariaŃilor de 
intervenŃie directă din sistemul de asistenŃă socială; 

• ExistenŃa unui număr redus de organizaŃii neguvernamentale ca principali furnizori ai 
acestor servicii; 

• Sistem deficitar de finanŃare pentru ONG-urile active în domeniu, completat de o 
birocraŃie dusă la extremă în domeniul implementării de proiecte cu finanŃare 
nerambursabilă, inclusiv prin schimbarea regulilor pe parcursul implementării 
proiectelor. 

 
Oportunit ăŃi: 

• Crearea şi dezvoltarea unui cadru instituŃional unitar pentru furnizarea serviciilor 
sociale;  

• Continuarea procesului de descentralizare a serviciilor sociale; 
• ExistenŃa cooperării şi a parteneriatelor între diferiŃi actori în domeniul social şi 

formare, în vederea asigurării accesului extins pe piaŃa muncii; 
• Întărirea sectorului ONG-urilor furnizoare de servicii sociale; 
• Pregătire continuă a experŃilor care au roluri în implementarea politicilor care vizează 

îmbunătăŃirea situaŃiei romilor; 
• Posibilitatea generalizării experienŃelor şi bunelor practici obŃinute în programele de 

pre-aderare privind furnizarea de servicii sociale de calitate. 
 
Amenin Ńări:  

• Capacitatea de absorbŃie limitată a fondurilor structurale pentru proiecte în domeniul 
social; 

• Extinderea zonelor neacoperite de serviciile sociale, ca urmare a lipsei specialiştilor şi 
a instituŃiilor specializate; 
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• Creşterea numărului de persoane dependente de serviciile sociale. 
 
Mesaj cheie:  Asigurarea accesului egal la educaŃie şi creşterea gradului de incluziune 
socială pentru persoanele aparŃinând grupurilor vulnerabile, deja începută, trebuie continuată 
pentru ca performanŃa pieŃei muncii să aibă în viitor beneficii, şi în final să conducă la 
creşterea coeziunii sociale. 

 
 
Diagnoza situaŃiei actuale a capitalului uman din România arată o situaŃie 

îngrijorătoare privind competitivitatea acestuia, dacă ne raportăm la date precum cele 
obŃinute la ultima testare PISA (2006), în care se arată că 53% din populaŃia şcolară se află 
la finalul şcolarităŃii obligatorii la nivelul 1 de alfabetizare funcŃională, la care mai adăugăm 
19% rata de abandon şcolar prematur (2007), respectiv faptul că 1,3% dintre adulŃi participă 
la învăŃare continuă, iar un sfert dintre adulŃii activi de pe piaŃa muncii nu au nicio calificare. 
Devine astfel evidentă necesitatea unor eforturi susŃinute pentru dezvoltarea resurselor 
umane, diagnoza evidenŃiind achiziŃiile şi aspectele forte pe care să continuăm să construim, 
oportunităŃile pe care să le valorificăm, respectiv aspectele problematice de ameliorat. 
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4. Strategia  

4.1. Viziune şi obiectiv general 
 
Viziunea de dezvoltare integrat ă a resurselor umane ale României – 2020 
 
La orizontul anului 2020, România va avea o forŃă de muncă calificată şi flexibilă în contextul 
pieŃei europene şi globale. 
InvestiŃia în resursele umane va fi una dintre pârghiile principale ale creşterii economiei 
naŃionale. 
 
EducaŃia, formarea profesională iniŃială şi continuă, precum şi cercetarea, vor trebui să 
contribuie la întregului proces investiŃional în resursele umane, astfel încât ele să poată 
sprijini de o manieră reală capacitatea economiei naŃionale, şi implicit a resurselor umane, de 
a face faŃă presiunilor competitive crescânde de pe piaŃa unică europeană şi de pe cea 
globală. 
 
Această viziune integrată va contribui la atingerea obiectivelor actuale la nivel naŃional şi a 
obiectivelor Uniunii Europene privind politica de coeziune, ocuparea forŃei de muncă şi 
învăŃarea pe parcursul întregii vieŃi, aşa cum ele sunt definite în cadrul Strategiei Lisabona şi 
sunt reflectate în politicile care privesc învăŃământul preuniversitar, învăŃământul tehnic şi 
profesional, învăŃământul superior şi educaŃia adulŃilor. 
 
Având în vedere direcŃiile de dezvoltare prognozate a avea un impact asupra indivizilor şi 
organizaŃiilor din România până în anul 2020, obiectivul general al SIDRU  este: 
ÎmbunătăŃirea capacităŃii şi calităŃii sistemelor de dezvoltare a resurselor umane care să 
conducă la creşterea şi asigurarea unui un nivel stabil de ocupare, un nivel mai ridicat al 
calităŃii vieŃii şi o coeziune socială efectivă pentru acei cetăŃenii ai României aflaŃi în risc de 
excluziune socială, în vederea atingerii până în anul 2020 a nivelului mediu actual al Ńărilor 
Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile. 
 

łinte strategice pentru anul 2020 35: 
• Rata de ocupare a populaŃiei în vârstă de muncă (15-64 de ani) să crească de la 

aproximativ 59%, în 2008, la 65%, în 2020; 
• Rata de activitate a populaŃiei în vârstă de muncă să crească de la aproximativ 64% 

în 2008, la 70-75%, în 2020; 
• Rata de participare a copiilor în vârstă de 4 ani la educaŃie timpurie să fie de minim 

90%; 
• Ponderea tinerilor de 15 ani care obŃin rezultate scăzute privind alfabetizarea 

funcŃională să fie de maxim 15%; 
• Părăsirea prematură a sistemului de educaŃie de către tineri, grupa de vârstă 18-24 

ani, să fie de până la maxim 10%; 
• Ponderea populaŃiei de 22 de ani care a absolvit nivelul de învăŃământ secundar 

superior să fie de minim 85%;  
• Creşterea participării adulŃilor, grupa de vârstă 25-64 ani, la educaŃie şi formare până 

la nivelul de minim 12%; 
• Numărul de participanŃi la programele de calificare sau recalificare destinate 

grupurilor vulnerabile să crească de la 6.487 în 2005 la 170.000 în 2020; 
• Numărul participanŃilor la programele de formare dedicate specialiştilor în domeniul 

incluziunii sociale să crească de la 4.795 în 2005 la 20.000 în 2020. 

                                                 
35 vezi Obiectivele NaŃionale stabilite pentru Orizontul 2020 în cadrul “Strategiei pentru Dezvoltarea Durabilă a 
României, Orizonturi 2013-2020-2030”. 
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4.2. Obiective strategice integratoare şi obiective specifice 

4.2.1. Crearea unui sistem func Ńional de evaluare a nevoilor reale şi de definire a 
direc Ńiilor de dezvoltare a resurselor umane, în contextu l actual al pie Ńei europene şi 
globale 

 
Elaborarea unor măsuri corespunzătoare pentru dezvoltarea resurselor umane este 
dependentă de înŃelegerea nevoilor indivizilor şi ale pieŃei muncii. Această abordare devine 
cu atât mai importantă pe parcursul unui proces de planificare strategică, în cazul unei Ńări 
angajată pe drumul unor transformări structurale semnificative, cum este cazul României. 

4.2.1.1. Creşterea capacit ăŃii de analiz ă şi evaluare a schimb ărilor survenite pe pia Ńa 
muncii  

Dezvoltarea de politici pentru piaŃa muncii a cunoscut o tranziŃie de la elaborarea acestora pe 
baza exprimării unor opinii politice, spre o construcŃie bazată pe evidenŃe solide privitoare la 
analiza situaŃiilor concrete şi anticipând evoluŃiile acestei pieŃe. Eşecul însă în a prevedea 
criza economică arată limitele actuale ale studiilor prospective. Cu toate acestea, pentru a 
asigura aplicarea unor politici eficiente de analiză şi evaluare a schimbărilor survenite pe 
piaŃa muncii, corelate cu cele economice şi de formare profesională, studii prospective pe 
termen lung cu privire la dinamica locurilor de muncă sunt absolut necesare.  
 
O îmbunătăŃire substanŃială a capacităŃii predictive, de a anticipa şi compatibiliza viitoarele 
competenŃe cu nevoile pieŃei muncii este o precondiŃie pentru a proiecta o capacitate de 
ocupare ridicată şi eficientă, pentru a proiecta politici de educaŃie şi pregătire, respectiv 
alegeri în carieră ale indivizilor. TendinŃele conturate36 în domeniul pieŃei muncii sunt spre un 
nivel mai ridicat al cunoştinŃelor şi competenŃelor pentru toate ocupaŃiile, cu o creştere a 
cererii angajatorilor pentru competenŃe transversale de bază, ca rezolvarea de probleme şi 
capacitatea analitică, abilităŃile de comunicare, iniŃiativa şi responsabilitatea. 

4.2.1.2. ÎnŃelegerea nevoilor de pe pia Ńa muncii din perspectiva cererii şi ofertei 
Există la ora actuală în România o varietate de metode şi instrumente de cercetare şi 
evaluare prin care se pot identifica nevoile curente ale angajatorilor şi ale ofertei de forŃă de 
muncă, putându-se, într-o anumită măsură, fundamenta actul decizional. Cu toate că 
activitatea de culegere şi prelucrare a datelor statistice a cunoscut un progres ce poate fi 
caracterizat ca mai mult decât semnificativ, segmentul de analiză rămâne încă deficitar. 
Activitatea de prognoză, în special, şi mai ales cea bazată pe modele economice de analiză 
şi prognoză adaptate realităŃilor specifice economiei româneşti se află într-un stadiu incipient. 
ÎnŃelegerea efectivă a mecanismelor de funcŃionare ale unei economii în post-tranziŃie este 
insuficientă şi acest fapt se traduce fie în decizii eronate la nivel de politici publice, fie în 
întârzierea actului decizional, fie în copierea unor şabloane ce nu au decât o legătură 
îndepărtată cu realitatea economică şi socială românească. 

                                                 
36 Aşa cum se arată în documentul Comisiei Europene (COM nr. 868, „Noi competenŃe pentru noi locuri de 
muncă; Anticiparea şi compatibilizarea nevoilor pieŃei muncii cu competenŃe”, Brussel, 16.12.2008) în 2020 
aproximativ trei pătrimi din locurile de muncă vor fi în servicii, trecerea de la locurile de muncă în domeniul agricol 
şi în industriile manufacturiere spre serviciile şi produsele ecologice fiind ireversibilă. Cele mai multe locuri de 
muncă vor reclama lucrători înalt calificaŃi, cu cel puŃin nivel educaŃional mediu (p.7-8). 
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Obiectiv 
Strategic 
integrator 

Obiective specifice Direc Ńii de 
acŃiune 

Indicator cheie de 
performan Ńă 

Nivel de 
bază 

An 
nivel de 
bază37 

łinta Termen 
 
S M L 

Responsabili  Sursa de 
finan Ńare 

Creşterea capacităŃii de analiză şi evaluare a 
schimbărilor survenite pe piaŃa muncii  

 

Realizarea de 
politici 
coerente 
privind piaŃa 
muncii 

Număr de politici 
sectoriale elaborate 
şi implementate 

0 2009 3 
10 
15 

2010 
2013 
2020 

MMFPS, MECI Programe 
sectoriale, 
Fondul 
Social 
European 

Număr de studii, 
analize, rapoarte, 
strategii – formare 
profesională 
continuă 

2 2009 4 
8 
15 

2010 
2013 
2020 

MMFPS, MECI Bugetul 
cercetării, 
Programe 
sectoriale, 
Fondul 
Social 
European 

Realizarea de 
studii, analize 
şi statistici 
privind 
resursele 
umane în 
România 

Numărul de studii, 
analize, rapoarte, 
strategii – tranziŃia 
de la şcoală la viaŃa 
activă 

1 2009 4 
8 
15 

2010 
2013 
2020 

MECI, MMFPS Bugetul 
cercetării, 
Programe 
sectoriale, 
Fondul 
Social 
European 

 
Crearea 
unui 
sistem 
funcŃional 
de 
evaluare a 
nevoilor 
reale şi de 
definire a 
direcŃiilor 
de 
dezvoltare 
a 
resurselor 
umane, în 
contextul 
pieŃei 
europene 
şi globale  

ÎnŃelegerea nevoilor pieŃei muncii din 
perspectiva cererii şi ofertei 

Realizarea de 
studii, analize 
privind cererea 
de muncă  

Număr de studii, 
analize, rapoarte, 
strategii- ocuparea 
forŃei de muncă  
 
Număr de studii, 
analize, rapoarte, 
strategii – acces pe 
piaŃa muncii  

2 
 
 
 
 
2 

2009 
 
 
 
 
2009 

6 
7 
20 
 
 
4 
10 
15 

2010 
2013 
2020 
 
 
2010 
2013 
2020 

MECI, MMFPS, ANOFM 
 
 
 
MMFPS, ANOFM 

Bugetul 
cercetării, 
Programe 
sectoriale, 
Fondul 
Social 
European 

                                                 
37 Sunt estimate numărul de studii de realizat la nivelul anului 2009. 
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Ac Ńiuni propuse în vederea atingerii obiectivelor spec ifice 1 şi 2:  
• Realizarea de cercetări ale pieŃei muncii cu pronunŃat caracter aplicativ, legate de nevoile 

decidenŃilor, capabile să capitalizeze câştigurile cercetării academice şi să le transpună 
în soluŃii cu aplicabilitate practică imediată; 

• Adaptarea instrumentelor existente, atât pe plan naŃional, cât şi internaŃional, pentru 
colectarea datelor esenŃiale privitoare la participarea adulŃilor la educaŃie şi formare în 
general, şi la activităŃile de formare la locul de muncă, în special; 

• Realizarea de studii ale pieŃei muncii de către serviciului public de ocupare; 
• Realizarea unor activităŃii comune de către structurile parteneriale existente, in extenso 

Pactele Regionale şi Parteneriatele Locale pentru ocupare şi incluziune socială, 
ConsorŃiile regionale şi Comitetele Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social, în 
vederea cunoaşteri adecvate a pieŃei muncii; 

• Punerea în practică a unor mecanisme eficiente şi funcŃionale de cooperare pentru 
constituirea unei baze de cunoaştere cât mai largi în domeniul DRU; 

• Identificarea şi diseminarea celor mai bune practici. 
 
 
4.2.2. Asigurarea unor sisteme de formare ini Ńială de calitate pentru copii şi tineri  
 
PriorităŃile imediate dar şi proiecŃiile pe termen lung trebuie să vizeze ridicarea nivelului de 
pregătire al copiilor şi al tinerilor, îmbunătăŃirea calităŃii şi eficienŃei educaŃiei şi formării iniŃiale. 
Se are în vedere ca după parcurgerea şcolarităŃii obligatorii tinerii să aibă deprinderile şi 
competenŃele de bază pentru viaŃă, pentru integrarea facilă pe piaŃa muncii şi pentru învăŃare 
de-a lungul întregii vieŃi. De asemenea, la finalizarea educaŃiei şi formării iniŃiale, este prioritar ca 
transparenŃa şi relevanŃa calificărilor obŃinute să fie asigurată pentru toate nivelurile de 
şcolaritate, pentru o integrare facilă pe piaŃa muncii. O deosebită atenŃie este necesară pentru 
asigurarea accesului egal la educaŃie de calitate pentru copiii şi tinerii aparŃinând grupurilor 
dezavantajate, aflate în risc de excluziune şi discriminare.    
 
Din aceste considerente, două obiective specifice sunt de urmărit: 
4.2.2.1. Formarea competen Ńelor de baz ă pentru to Ńi (copii, tineri)  
4.2.2.2. Formarea profesional ă ini Ńială de calitate 
 
4.2.2.1. Formarea competen Ńelor de baz ă pentru to Ńi (copii, tineri)  
Formarea competenŃelor de bază pentru toŃi (copii, tineri) este precondiŃia dezvoltării ulterioare a 
unei resurse umane competitive. Rezultatele testării PISA (2006) relevă o deteriorare 
îngrijorătoare a performanŃelor sistemului educaŃional cu privire la nivelul competenŃelor de bază 
asigurate tinerilor în timpul şcolarităŃii obligatorii, fiind necesar cu prioritate un plan naŃional 
concret şi global de măsuri de remediere.  

De asemenea, trebuie acordată o atenŃie deosebită educaŃiei timpurii, iar accesul la educaŃia 
timpurie trebuie să se realizeze în mod echitabil pentru toate categoriile sociale, aceasta 
constituind fundamentul oportunităŃilor egale ulterioare de învăŃare. 

ÎnvăŃarea trebuie să fie atractivă şi accesibilă tuturor, indiferent de vârstă, nivelul de pregătire, 
statutul social sau profesional. Acest deziderat este în strânsă legătură cu obiective precum 
reducerea abandonul şcolar, promovarea educaŃiei integrate şi interculturale şi creşterea ratei de 
cuprindere în sistemul de educaŃie a tuturor.  
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4.2.2.2. Formarea profesional ă ini Ńială de calitate 

Obiectivul sporirii calităŃii programelor de formare profesională iniŃială, ca şi a relevanŃei formării 
presupune eforturi specifice precum: prospectare continuă şi adaptare proactivă a ofertei 
educaŃionale la dinamica pieŃei muncii; descentralizarea şi autonomia sistemului (pre)universitar, 
dublată de profesionalizarea activităŃilor manageriale la toate nivelurile, promovarea 
parteneriatului, extinderea serviciilor de consiliere, implementarea pe scară largă a sistemelor de 
asigurare şi management al calităŃii, cercetare, dezvoltarea resurselor umane din educaŃie, 
redefiniri curriculare în termeni de competenŃe şi rezultate ale învăŃării, pentru asigurarea 
transparenŃei calificărilor. 

ÎnvăŃământul profesional şi tehnic (IPT) este segmentul învăŃământului preuniversitar care 
aduce, prin mandatul şi specificul său, cea mai mare contribuŃie la formarea profesională iniŃială. 
Noul curriculum dezvoltat în IPT pe baza standardelor de pregătire profesională, centrat pe 
competenŃe şi pe credite transferabile, oferă posibilităŃi mai clare de adaptare la nevoile 
individuale de învăŃare, pe de o parte, dar şi la specificul pieŃei muncii, pe de altă parte. În 
aceste condiŃii, elaborarea unui cadru şi a unui registru naŃional al calificărilor pentru toate 
treptele de calificare (aferente învăŃământului preuniversitar şi superior deopotrivă) se impune ca 
o prioritate, pentru a permite şi o mai bună articulare şi tranziŃii mai facile către învăŃământul 
superior, în sensul deschiderii universităŃilor către cursanŃii netradiŃionali, prin validarea şi 
recunoaşterea rezultatelor învăŃării obŃinute de aceştia în diferite contexte. 
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Obiectiv 
Strategic  

Obiective 
specifice 

Direc Ńii de ac Ńiune Indicator cheie de 
performan Ńă 

Nivel de 
bază38 

An 
nivel de 
bază 

łinta Termen 
 
S M L 

Responsabili  Sursa de 
finan Ńare 

Diagnosticarea 
cauzelor 
performanŃelor 
scăzute la testarea 
PISA şi elaborarea 
unui plan de 
remediere 

Ponderea copiilor cu 
analfabetism funcŃional 
la finalul şcolarităŃii 
obligatorii (%) 

53,5 2006 45 
20 
15 

2010 
2013 
2020 

MECI Bugetul MECI, 
FSE 

Restructurarea 
curriculum-ului  

Ponderea disciplinelor 
de studii, pe paliere de 
şcolaritate revizuite (%) 

  90 
100  

2013 
2020 

MECI, Consiliul naŃional 
pentru curriculum şi 
evaluare 

Bugetul MECI, 
FSE 

Formarea cadrelor 
didactice pentru 
predare bazată pe 
competenŃe 

Ponderea cadrelor 
didactice formate (%) 
 

- 
 
 
 

2009 
 
 
 

95 
100 

2013 
2020 

MECI, CNFP, furnizori de 
formare, CCD  

Bugetul MECI, 
FSE 

Extinderea şi 
flexibilizarea 
ofertelor de educaŃie 
timpurie 

Ponderea copiilor peste 
4 ani cuprinşi în 
educaŃia timpurie (%) 

86-copii de 5 
ani 

2007 88 
90 
copiii peste 
4 ani  

2013 
2020 

MECI, MMFPS Bugetul MECI, 
FSE 

Extinderea ofertelor 
de tip a doua şansă 
la educaŃie 

Număr de participanŃi la 
programe de tipul 
educaŃie de tip „a doua 
şansă” 
 

5747  2006/ 
2007 

10.000 
30.000  
50.000  

2010 
2013 
2020 
 

MECI, MMFPS, CNFPA, 
ANFOM, şcoli şi furnizori 
privaŃi, 

Bugetul MECI, 
bugetul 
asigurărilor 
pentru şomaj, 
FSE, 
 

Asigurarea 
unor sisteme 
educaŃionale 
şi de 
formare 
iniŃială de 
calitate şi 
pentru copii 
şi tineri 

Formarea 
competenŃelor 
de bază 
pentru toŃi 

Facilitarea accesului 
la servicii 
educaŃionale de 
calitate şi creşterea 
ratei de cuprindere 
la educaŃie 

Ponderea abandonului 
şcolar (la copiii din 
mediul rural) (%) 

19,2 2006/ 
2007 

18 
16 
10 

2010 
2013 
2020 
 

MECI, MMFPS, MAPDR, 
MAI, AgenŃia NaŃionala 
pentru Romi, Autoritatea 
NaŃională pentru 
Persoane cu Handicap, 
AgenŃia NaŃională pentru 
ProtecŃia Familiei, AgenŃia 
NaŃionale pentru 
Egalitatea de Şanse între 
femei şi bărbaŃi,InstituŃii 
deconcentrate ale 
acestora, AutorităŃi locale, 
ONG-uri 

Bugetul MECI,, 
bugete locale, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali,  
FSE 

                                                 
38 Nivelele de bază pentru o parte din indicatori sunt în concordanŃă cu POSDRU 2007-2013 
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Formarea 
profesională 
iniŃială de 
calitate 

Eficientizarea 
managementului 
instituŃional 

Numărul unităŃilor 
şcolare sprijinite 
 
 
Număr de furnizori de 
formare profesională 
asistaŃi – învăŃământ 
preuniversitar 
 
 
Ponderea unităŃilor 
şcolare sprijinite care au 
primit acreditare prin 
prisma standardelor de 
asigurare a calităŃii (%) 
 
Ponderea universităŃilor 
sprijinite care au primit 
acreditare prin prisma 
standardelor de 
asigurare a calităŃii(%) 
 

272 2005-
2006 

1500 
6000 
10000 
 
 
1500 
6000 
10000 
 
 
80 
80 
90  
 
 
 
90 
90 
95 

2010 
2013 
2020 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 

MECI,  
ARACIS, ARACIP, unităŃi 
şcolare şi universităŃi, 
evaluatori instituŃionali, 
furnizori de formare 

Bugetul MECI, 
Bugetul de 
stat, bugete 
locale, FSE 

 Dezvoltarea 
resurselor umane 
din educaŃie şi 
cercetare 

Ponderea personalului 
din educaŃie instruit/ 
perfecŃionat (%) 
 
Numărul personalului 
din educaŃie instruit/ 
perfecŃionat; 
 
 
Procent din PIB al 
investiŃiilor în cercetare 

95 
 
 
 
37300 
 
 
 
 
0,65 
 
 

2006 
 
 
 
2006 

 
 
 

 
2007 

90 
95  
98 
 
25000 
55000 
100000 
 
 
0,85 
1 
1,5 

2010 
2013 
2020 
 
2010 
2013 
2020 

 
 

2010 
2013 
2020 

MECI, CNFP, furnizori de 
formare, centre de staff-
development în 
universităŃi 

Bugetul MECI, 
bugete locale, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali, FSE 
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Ac Ńiuni propuse în vederea atingerii obiectivelor spec ifice 3 şi 4  

Formarea competen Ńelor de baz ă pentru to Ńi (copii, tineri)  
 

• Consolidarea autonomiei instituŃiilor de învăŃământ, prin accelerarea procesului de 
descentralizare. Stabilirea unor competenŃe clare legate de managementul integrat 
al resurselor umane, precum şi de managementul financiar;  

• Dezvoltarea unor scheme funcŃionale şi eficiente de tranziŃie de la şcoală / 
universitate la locul de muncă / de la un nivel la altul al sistemului educaŃional (mai 
ales de la învăŃământul preuniversitar la învăŃământul superior), de la o rută de 
formare la alta. În acest sens sunt necesare proceduri de evaluare şi de validare 
transparente, apelul la sistemul creditelor transferabile (ECTS) etc.;  

• Realizarea de programe de formare iniŃială de nivel cât mai înalt, prin acordarea 
unor facilităŃi de menŃinere în sistemul de formare iniŃială a tinerilor proveniŃi din 
mediul rural sau din grupuri vulnerabile; 

• Dezvoltarea şcolilor/universităŃilor ca centre comunitare de resurse / ca centre de 
învăŃare. Acest lucru poate fi realizat pe mai multe căi: a. prin diversificarea ofertei 
de produse şi servicii educaŃionale către comunitatea locală şi regională; b. prin 
deschiderea şcolii/ universităŃii către nevoile şi interesele educaŃionale ale unor 
categorii cât mai largi de persoane; c. prin stabilirea unor parteneriate funcŃionale; d. 
prin formarea cadrelor didactice pentru a lucra cu adulŃii; 

• Elaborarea documentelor de proiectare /planificare strategică de la nivelul tuturor 
instituŃiilor de învăŃământ în conformitate cu un set clar de norme metodologice 
(ghid), în directă corelare cu bugetul instituŃiei. Aceste documente vor conŃine, în 
mod obligatoriu, un capitol destinat formării şi dezvoltării profesionale a personalului 
didactic, precum şi prevederi clare privind contribuŃia instituŃiei la învăŃarea pe tot 
parcursul vieŃii; 

• Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi naŃional din 
perspectiva relevanŃei pentru cerinŃele şi tendinŃele de pe piaŃa muncii;.  

• Dezvoltarea competenŃelor manageriale ale tuturor managerilor din învăŃământ, ca 
şi ale membrilor conducerii (Consiliul de administraŃie). Aceasta constituie un pas 
important în vederea realizării unei gestionări performante a unităŃii educaŃionale, 
într-un sistem descentralizat şi bazat pe autonomie instituŃională. În sistemele 
educaŃionale şi de formare iniŃială competenŃele manageriale vizează mai ales 
componentele referitoare la managementul resurselor umane, managementul 
financiar, asigurarea calităŃii, managementul curricular, analiza de nevoi, 
managementul strategic etc.;  

• Dezvoltarea şi implementarea unui sistem coerent de management al performanŃei. 
El va trebui să fie corelat cu celelalte componente relevante ale managementului 
resurselor umane şi managementului calităŃii, dar mai ales cu un sistem motivant de 
compensaŃii şi beneficii. DiferenŃierea alocărilor financiare în funcŃie de performanŃa 
dovedită, dar şi pentru a încuraja şi sprijini excelenŃa, creşterea inovaŃiei şi a 
creativităŃii, a cercetării, inclusiv a antreprenoriatului, la toate nivelurile de educaŃie şi 
formare; 

• Introducerea şi operarea cu norme flexibile de lucru ale cadrelor didactice, care să 
permită o mai eficientă utilizare a resurselor umane existente în sistem în funcŃie de 
nevoile curente;  

• Evaluarea competenŃelor referitoare la interculturalitate şi la gestionarea diversităŃii 
culturale;   

• Dezvoltarea unor parteneriate naŃionale şi internaŃionale pentru optimizarea şi 
compatibilizarea rutelor de educaŃie şi formare profesională iniŃială; 

• Instituirea unor reglementări convergente ale MECI şi MMFPS privind educaŃia 
iniŃială şi continuă; 

• Organizarea unor sesiuni de informare/formare adresate părinŃilor în scopul 
înlăturării unor interpretări/atitudini disfuncŃionale faŃă de rolul şi utilitatea educaŃiei şi 
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formării iniŃiale realizate în instituŃiile publice sau private de învăŃământ. 
• Analiza rapoartelor internaŃionale de evaluare şi a rezultatelor din ultimii ani la 

examenele naŃionale. Se vor genera/adapta politici educaŃionale bazate pe evidenŃe 
care să vină în sprijinul creşterii calităŃii educaŃiei şi a performanŃei generale a 
sistemului. Acestea vor fi secondate de elaborarea şi implementarea unui plan 
naŃional de acŃiune, la nivelul anului 2009, dar cu acŃiuni concrete pe termen scurt, 
mediu şi lung, pentru creşterea nivelului de performanŃă a sistemului de învăŃământ 
preuniversitar în asigurarea competenŃelor de bază şi reducerea ratei de 
analfabetism funcŃional până la 15% în 2020; 

• Elaborarea şi implementarea unui plan naŃional de acŃiune, la nivelul anului 2009-
2010, dar cu acŃiuni concrete pe termen scurt, mediu şi lung, pentru reducerea 
abandonului, şcolar, flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educaŃional; 
promovarea interculturalităŃii şi a educaŃiei incluzive;  

• Diversificarea profesiilor didactice. Având în vedere diversitatea de servicii şi de 
roluri noi necesare la nivelul şcolii şi al comunităŃii, din perspectiva învăŃării/ asistării/ 
consilierii/ dezvoltării personale şi instituŃionale. Prin această măsură o serie de noi 
profesii didactice pot să se consolideze şi va creşte calitatea actului educaŃional în 
ansamblu. În plus, se oferă oportunităŃi de încadrare a profesioniştilor din domeniul 
educaŃiei: pedagog de recuperare, mentori de instruire practică şi de stagiatură, 
formator, asistent educaŃional pentru copii cu CES, consilier educaŃional etc. 

• Profesionalizarea activităŃilor manageriale şi formarea managerilor pentru toate 
structurile de conducere ale învăŃământului superior; 

• Reorganizarea sistemului managerial din universităŃi în sensul asigurării consistenŃei 
şi eficienŃei proceselor decizionale; 

• Aplicare determinată a măsurilor de management al calităŃii instituŃionale - o condiŃie 
indispensabilă pentru ameliorarea ocupării profesionale şi competitivităŃii europene.  

• Restructurarea abordării instituŃionale privind învăŃarea pe tot parcursul vieŃii şi a 
participării universităŃilor la programele de formare continuă; 

• Extinderea parteneriatelor instituŃionale, pentru cercetare şi predare, pentru 
realizarea practicii studenŃilor, naŃionale şi internaŃionale; 

• Dezvoltarea de programe care cresc vizibilitatea şi competitivitatea internaŃională a 
universităŃilor şi a centrelor de cercetare; 

• Revizuirea şi completarea Strategiei de formare a personalului din învăŃământul 
preuniversitar şi elaborarea ei şi pentru învăŃământul universitar; adaptarea lor la 
nevoile şi tendinŃele actuale însoŃită de adoptarea acestora ca documente 
fundamentale care să regleze pe termen lung domeniul formării şi dezvoltării 
profesionale a personalului din învăŃământ.; 

• Constituirea, din surse variate, a bugetelor pentru formarea şi dezvoltarea 
profesională continuă a personalului la nivelul şcolilor/ universităŃilor. Procedând 
astfel personalul didactic va putea să îşi aleagă furnizorul, dar şi gama de cursuri pe 
care doresc să le urmeze, în conformitate cu nevoile şi interesele profesionale ale 
acestora. Se pot menŃine elemente de reglementare care să asigure participarea 
cadrelor didactice la formări specifice nevoilor reformei;   

• Dezvoltarea programelor de educaŃie interculturală şi referitoare la management-ul 
diversităŃii în formarea continuă a cadrelor didactice;    

• Stimularea apariŃiei unor oferte de formare iniŃială şi continuă pentru „noile profesii 
didactice”, în paralel cu legitimarea acestora la nivel de acte normative 
corespunzătoare. Sistemul are nevoie de aceste noi profesii şi, în paralel, aceasta 
poate fi o posibilitate de gestionare inteligentă a resurselor deja existente în sistem, 
în condiŃiile previziunilor demografice care anunŃă scăderea populaŃiei şcolare cu 
aproximativ 20% până în 2013;  

• Dezvoltarea programelor de formare şi dezvoltare profesională continuă, 
concomitent cu întărirea procedurilor de acreditare şi asigurare a calităŃii; extinderea 
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şi întărirea rolului CNFP şi a centrelor sale regionale. Acest lucru presupune 
revizuirea metodologiei de acreditare a programelor de formare continuă, pentru a 
flexibiliza oferta (o mai largă cuprindere a instituŃiilor care pot fi furnizori, cu 
includerea companiilor private), dar şi modul de acumulare a creditelor la nivel 
individual; 

• Introducerea portofoliului de educaŃie şi formare profesională continuă pentru 
personalul din învăŃământ; corelat cu revizuiri ale metodologiei de acreditare, acesta 
poate fi un instrument util pentru dezvoltarea şi promovarea în carieră, pentru un 
posibil sistem de management al performanŃei etc. Acest document ar fi reflecŃia, la 
nivel individual, a planului de formare şi dezvoltare profesională de la nivelul şcolii; 

• Realizarea, la nivelul CNFP, a unor analize periodice de nevoi pe eşantioane 
naŃionale stratificate, precum şi realizarea unor studii de impact al programelor de 
formare acreditate. S-ar putea oferi astfel elemente pentru adecvarea ofertei de 
formare şi pentru calibrarea politicilor în domeniu. Tot la nivelul CNFP, ar putea 
funcŃiona un catalog virtual al programelor de formare acreditate, unde şcolile să 
vizualizeze oferta la zi, dar şi să facă opŃiuni care să poată fi centralizate şi 
prezentate sub formă de rapoarte la nivel de Ńară; 

• Lansarea unor programe de dezvoltare a abilităŃilor cadrelor didactice pentru a lucra 
într-un mediu deschis promovării şi susŃinerii dialogului intercultural şi a diversităŃii 
culturale; 

• Clarificarea statutului CCD-urilor şi a rolului pe care acestea trebuie să îl joace în 
sistem. Principalul lor mandat ar trebui legat de managementul formării şi al 
dezvoltării profesionale continue, şi nu de furnizarea de formare. Dezvoltarea 
instituŃională a acestei reŃele ar trebui să urmărească competenŃele delegate, iar la 
nivel instituŃional, ar putea lucra în colaborare cu CNFP şi cu centrele regionale 
aferente acestuia; 

• Aşezarea urgentă în corelare şi coerenŃă a diverselor componente ale sistemului de 
formare a cadrelor didactice, în contextul mai larg al proceselor specifice 
managementului resurselor umane din învăŃământul preuniversitar (formarea iniŃială, 
stagiatura, definitivarea/ certificarea finală, formarea continuă, dezvoltarea şi 
promovarea în carieră). Un element important îl constituie, de asemenea, corelarea 
cu un sistem de management al performanŃei. În plus, flexibilizarea normei didactice 
a personalului formator ar optimiza sensibil performanŃa acestuia; 

• ÎnfiinŃarea de centre de dezvoltare a personalului în interiorul fiecărei universităŃi. 
Acestea vor asigura pregătirea cadrelor didactice universitare în vederea 
implementării calitative a tuturor schimbărilor din învăŃământul superior. Cadrele 
didactice pot beneficia astfel de asistenŃă în toate secvenŃele activităŃii lor, de la 
construirea instrumentelor curriculare în termeni de competenŃe şi rezultate ale 
învăŃării, respectiv definirea calificărilor în termeni de competenŃe, până la pregătirea 
pentru îmbunătăŃirea calităŃii predării şi evaluării; 

• Centrarea cadrului didactic universitar pe comportamentele specifice rolurilor de 
organizator, facilitator şi mediator al activităŃilor de învăŃare – cercetare – transfer 
didactic; 

• Realizarea de programe de formare de calitate (preuniversitare şi universitare) de 
dezvoltare a competenŃelor transversale; 

• Realizarea de studii cu privire la absolvenŃi şi la evoluŃia acestora, dar şi de studii 
periodice de prognoză cu privire la evoluŃia pieŃei muncii. Politicile specifice formării 
profesionale iniŃiale ar fi, astfel, mult mai bine fundamentate pe evidenŃe; 

• Elaborarea unor descriptori pentru competenŃele de bază, cu prezentarea 
diferenŃierilor privitoare la competenŃele de dezvoltat pe fiecare palier de şcolaritate; 
definirea rezultatelor învăŃării în termeni de competenŃe; 

• Elaborarea/îmbunătăŃirea unor descriptori de calitate pentru evaluarea şi asigurarea 
calităŃii în învăŃământul preuniversitar, vizând şi monitorizarea accesului egal al 
copiilor provenind din grupuri minoritare sau vulnerabile la o educaŃie de calitate, 
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precum şi reglementarea monitorizării şi evaluării şcolilor, atât de către instituŃiile 
abilitate, cât şi de către organisme externe sistemului de învăŃământ; 

• Articularea orizontală şi verticală a conŃinuturilor, de manieră a transfera cunoştinŃele 
acumulate transdisciplinar, în practica şi viaŃa de zi cu zi, de a valorifica învăŃarea 
non-formală şi informală. Restructurarea modului de vehiculare a informaŃiei în 
procesul didactic, în sens formativ, pentru a abilita elevul/studentul să acceseze 
informaŃia prin efort individual, să-i trezească interesul pentru nou şi pentru a opera 
funcŃional cu informaŃia accesată; 

• Includerea educaŃiei interculturale şi a competenŃelor referitoare la management-ul 
diversităŃii culturale în curriculum-ul şcolar obligatoriu; 

• Dezvoltarea competenŃelor cadrelor didactice şi a capacităŃilor instituŃionale pentru a 
lucra cu o diversitate de actori, într-o diversitate de contexte educaŃionale. ÎnvăŃarea 
pe tot parcursul vieŃii şi formarea şi dezvoltarea resurselor umane trebuie să fie Ńinte 
strategice însoŃite de alocări financiare şi de crearea condiŃiilor şi a pârghiilor 
motivaŃionale pentru a dezvolta, oferi, accesa şi urma experienŃe de învăŃare la 
nivelul unor centre complexe de învăŃare: şcolile/ universităŃile viitorului, ca centre 
comunitare de resurse educaŃionale pentru toŃi, în spiritul principiului accesului egal 
la educaŃie de calitate, precum şi al promovării şi susŃinerii dialogului intercultural şi 
a diversităŃii culturale; 

• Stabilirea unor proceduri standard de echivalare a programelor de formare iniŃială de 
rang universitar (master) cu cele de formare profesională extrauniversitară (ex. 
ECTS); 

• Continuarea restructurării reŃelei şcolare, a ofertei de calificări şi a curriculum-ului în 
conformitate cu nevoile şi tendinŃele de pe piaŃa muncii;  

• Corelarea între curriculum şi evaluare, mai ales la nivelul învăŃământului secundar 
superior şi revizuirea sistemelor de evaluare sumativă / examene din perspectiva 
învăŃării centrate pe elev şi pe formarea de competenŃe; 

• Decongestionarea programelor şi a manualelor şcolare şi restructurarea lor. Acest 
lucru este necesar pentru a evidenŃia aspectul formativ al informaŃiilor vehiculate, 
pentru a cuprinde informaŃii utile şi adaptate specificităŃii de vârstă, dar şi pentru a 
face trimiteri către surse alternative (inclusiv digitale) de accesare a informaŃiei; în 
plus, prin aceste schimbări le sporim elevilor abilităŃile de accesare şi procesare a 
informaŃiei, şi prevenim memorarea şi receptarea pasivă a cunoştinŃelor; 

• Extinderea spaŃiului şi importanŃei alocate educaŃiei interculturale în curriculum 
învăŃământului preuniversitar; 

• Elaborarea şi implementarea unui program naŃional destinat creşterii calităŃii 
personalului didactic din învăŃământul preuniversitar, ca factor cheie de creştere a 
calităŃii educaŃiei; 

• Flexibilizarea ofertei educaŃionale, prin deschiderea universităŃilor şi a curriculei 
universitare către piaŃa forŃei de muncă, prin organizarea unor manifestări comune, 
a unor workshop-uri, dezbateri cu mediul de afaceri şi cu firmele specializate în 
recrutarea profesională; 

• Adaptarea conŃinuturilor învăŃării la accentele specifice carierei profesionale;  
• Individualizarea parcursurilor universitare, motivante pentru cursanŃi şi orientate spre 

inovaŃie şi spre împlinire personală – introducerea modulului de dezvoltare 
personală şi antreprenorială; 

• Definirea de către fiecare domeniu academic a calificărilor în termeni de 
competenŃe, dublată de o restructurare şi revizuire semnificativă a curriculei 
academice, cu accent pe competenŃele generale şi specifice, pe rezultatele pe 
termen lung; 

• Definirea adecvată a calificărilor în raport cu cele trei cicluri ale studiilor universitare 
(licenŃă, master, doctorat); 

• Elaborarea unui cadru şi a unui registru naŃional al calificărilor pentru învăŃământul 
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superior fapt care va face ca universităŃile să ofere specializări care să se finalizeze 
într-o calificare relevantă pentru piaŃa muncii; 

• Proiectarea instrumentelor curriculare (fişele domeniilor, fişele specializărilor, fişele 
disciplinelor pe linia descrisă anterior: competenŃe / rezultatele finale ale învăŃării / 
criterii de evaluare. 

 
Formarea profesional ă ini Ńială de calitate 
 

• Dezvoltarea unui mecanism de recunoaştere şi validare a achiziŃiilor din IPT la nivelul 
învăŃământului superior. Ambele sisteme sunt bazate acum pe credite transferabile, 
dar din nefericire, la nivelul fiecăreia se operează cu semnificaŃii şi definiri diferite; 

• Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer intern între calificări, dar şi a unor 
scheme funcŃionale de tranziŃie de la şcoală la locul de muncă pentru absolvenŃii de 
IPT care, datorită structurii mai largi a pregătirii (la nivel de calificare, cu ajutorul 
căreia pot practica mai multe ocupaŃii) au dificultăŃi de integrare şi adaptare la 
ocupaŃiile specifice; 

• Dezvoltarea de programe de creştere a capacităŃii instituŃionale şi a competenŃelor 
structurilor parteneriale create la nivel local şi regional, precum şi identificarea unor 
soluŃii de susŃinere a activităŃii acestor structuri;  

• Revizuirea CNC pentru a cuprinde calificările relevante pe piaŃa muncii. 
 

 
 
4. 2. 3. Dezvoltarea profesional ă ca suport pentru o oferta de for Ńă de munc ă pe 
pia Ńa muncii, flexibil ă şi articulat ă cererii poten Ńiale de munc ă  
 
 
Prin acest obiectiv integrator în domeniul FCA se urmăreşte dezvoltarea şi articularea celor 
două mari componente ale sistemului, respectiv, pe de o parte dezvoltarea armonioasă a 
persoanelor pentru cetăŃenie activă şi viaŃă, prin programe de formare specifice adulŃilor, în 
sistem informal şi nonformal şi, pe de altă parte, asigurarea creşterii ocupabilităŃii, 
adaptabilităŃii şi mobilităŃii forŃei de muncă în concordanŃă cu nevoile (mereu în schimbare) 
de formare din cadrul întreprinderilor, ceea ce se asigură prin dezvoltarea unui sistem 
performant de formare profesională continuă, transparent şi flexibil. 
 
Obiectivele specifice asumate în domeniul FCA pentru SIDRU: 

• Ajustarea ofertei de formare continu ă pentru DRU; 
• Creşterea calit ăŃii sistemului de formare continu ă a personalului; 
• Dezvoltarea unei re Ńele integrate, performante şi flexibile de gestionare a 

nevoilor de formare în raport cu evolu Ńiile de pe pia Ńa muncii; 
• Crearea unor mecanisme de evaluare a serviciilor de  FCA. 

 
4.2.3.1 Ajustarea ofertei de formare continu ă pentru DRU 

Pentru ofertarea de formare continuă s-au dezvoltat o multitudine de instituŃii, publice şi 
private, care au rol într-un fel sau altul în activităŃi de învăŃare care urmăresc dezvoltarea 
personală şi profesională, precum şi servicii de suport ale acestora.  
 
Pornind de la constatarea că în marea lor majoritate, aceste instituŃii sunt implicate în 
activităŃi de învăŃare formală şi non-formală, considerăm că este esenŃial să fie acordată 
recunoaşterea potrivită importanŃei oportunităŃilor de învăŃare informală, respectiv de 
integrare şi valorificare a acesteia. Ajustarea ofertei de FCA presupune, pe de o parte, 
extinderea şi diversificarea reŃelei instituŃiilor şi serviciilor de FCA (inclusiv/ mai ales în mediul 
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rural), iar pe de altă parte, ofertarea de programe de formare modulare, flexibile, adaptate 
nevoilor punctuale celor mai diverse ale adulŃilor de a învăŃa.  

În plus, pentru stimularea participării la FCA, este necesară regândirea pârghiilor financiare 
stimulatoare centrate pe adult (ex. de genul Conturilor individuale pentru învăŃare), care să-l 
sprijine în demersul de învăŃare, actualizare, perfecŃionare a cunoştinŃelor şi competenŃelor. 
 
 
4.2.3.2 Creşterea calit ăŃii sistemului de formare continu ă a personalului 

Este recunoscut faptul că trebuie îmbunătăŃit nivelul calităŃii programelor de formare şi că 
trebuie dezvoltate sistemele de asigurare a calităŃii. CNC conŃine prevederi referitoare la 
asigurarea calităŃii. Încurajarea furnizorilor de formare, cât şi a formatorilor pentru activităŃi de 
(auto)evaluare şi prin includerea în acest proces şi a beneficiarilor formării, s-a dovedit a fi o 
metodă eficientă de îmbunătăŃire a standardelor de formare. Cadrul Comun European de 
Asigurare a CalităŃii poate constitui un bun exemplu în privinŃa elaborării unor sisteme mai 
cuprinzătoare de asigurare a calităŃii la nivel de furnizor şi de sistem. 
 
EsenŃiale pentru asigurarea unei bune calităŃi nu sunt numai existenŃa unor dotări materiale 
corespunzătoare ale furnizorului, dar şi asigurarea unui personal care să deŃină 
competenŃele şi experienŃa necesară de muncă adaptată cu cursanŃii adulŃi. Este necesară 
de aceea înfiinŃarea unui sistem de perfecŃionare de-a lungul carierei profesionale şi pentru 
formatorii pentru adulŃi (asemănător de exemplu celui existent pentru perfecŃionarea cadrelor 
didactice), care să faciliteze accesul acestora la formare continuă şi dezvoltare în carieră. 
Sistemul de certificare a competenŃelor didactice este necesar să fie reconsiderat.  
Sistemele actuale de asigurare a calităŃii trebuie să fie reanalizate în vederea asigurării că 
toate aceste elemente sunt prezente şi că activităŃile de monitorizare şi de evaluare verifică 
într-adevăr performanŃa, ca şi satisfacŃia beneficiarilor formării, în raport cu cele mai bune 
practici de pe plan internaŃional. 

 
 

4.2.3.3 Dezvoltarea unei re Ńele integrate, performante şi flexibile de gestionare a 
nevoilor de formare, în raport cu evolu Ńiile de pe pia Ńa muncii 

Numai o forŃă de muncă flexibilă şi superior calificată va putea să reacŃioneze la modificările 
constante înregistrate pe piaŃa muncii. În fapt, în condiŃiile actualei crize economice, lucrătorii 
adulŃi şi angajatorii au interese comune privind perfecŃionarea profesională. FCA este 
importantă pentru dezvoltarea şi performanŃa personală, dar contribuie şi la sporirea valorii 
adăugate a companiei şi la creşterea economică locală şi naŃională. Din aceste considerente, 
asocierea individului, a angajatorului şi a autorităŃilor publice pentru susŃinerea FCA devine 
firească şi necesară. Promovarea parteneriatului în FCA devine o condiŃie pentru asigurarea 
coerenŃei între educaŃia şi formarea iniŃială şi continuă şi piaŃa muncii, iar realizarea unui 
sistem structurat de formare profesională implică angajamentul şi participarea activă a 
partenerilor sociali, a tuturor factorilor interesaŃi. 
 
 
4.2.3.4 Crearea unor mecanisme de evaluare a servic iilor de FCA  

Cunoaşterea progreselor realizate în domeniul FCA este esenŃială în vederea realizării 
ajustărilor şi corecŃiilor necesare. În acest sens, un mecanism de evaluare eficient permite 
atât răspunsuri adecvate la schimbările apărute pe parcursul unei perioade de timp, cât şi o 
cunoaştere apropiată de realitate a ceea ce există la un moment dat. 
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Obiectiv 
Strategic 
integrator 

Obiective 
specifice 

Direc Ńii de ac Ńiune Indicator cheie de 
performan Ńă 

Nivel de 
bază 

An nivel 
de bază 

łinta Termen 
 
S M L 

Responsabili  Sursa de 
finan Ńare 

Dezvoltarea 
profesională 
ca suport 
pentru o 
oferta de 
forŃă de 
muncă pe 
piaŃa 
muncii, 
flexibilă şi 
articulată 
cererii 
potenŃiale 
de muncă 

Ajustarea ofertei 
de formare 
continuă pentru 
DRU 

 

ÎmbunătăŃirea accesului la servicii şi 
oportunităŃi de FCA, dezvoltarea unui 
model adecvat de informare, consiliere şi 
orientare pentru potenŃialii beneficiari 
 
 
Diversificarea oportunităŃilor de formare şi 
învăŃare continuă 
 
Adaptarea conŃinutului ofertei de FCA la 
cererea mediului economic şi exigenŃele 
dezvoltării societăŃii cunoaşterii 

Numărul participanŃi la 
programe de FPC 
(calificare şi recalificare), 
 
 
din care 

Femei 
 
 
 
Număr de participanŃi la 
instruire, -formare 
profesională continuă 
 
 
Număr de persoane care 
beneficiază de 
consiliere/orientare – 
formare profesională 
continuă 
 
Participarea adulŃilor, 
grupa de vârstă 25-64 
ani, la educaŃie şi formare 
(%)  
 
Ponderea întreprinderilor 
care au oferit FPC 
angajaŃilor proprii (%) 
 
InvestiŃiile întreprinderilor 
în formarea profesională 
continuă în raport cu 
costul mediu lunar al 
forŃei de muncă (%) 

 
 
Încadrarea persoanelor în 
termen de 12 luni de la 
susŃinerea examenului de 
absolvire (%) 

 
Rata de participare a 
şomerilor în cursuri de 
formare profesională (%)  

 

187.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,3 
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2010 
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2010 
2013 
2020 
 
 

MMFPS, MECI  
ANOFM 
CNFPA 
Parteneri sociali 
Comitete 
sectoriale 
Angajatori 
Furnizori de 
formare 
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pentru şomaj, 
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sociali, 
fonduri ale 
angajatorilor,  
fonduri 
structurale 
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Creşterea calităŃii 
sistemului de 
formare continuă 
a personalului  
 

Implementarea mecanismelor de asigurare 
a calităŃii 

Personal din educaŃie şi 
formare 
instruit/perfecŃionat 
 

Număr de furnizori de FPC 
sprijiniŃi pentru 
introducerea standardelor 
de asigurare a calităŃii 

 
 

7200 
 
 
 
 
 
37300 

2009 
 
 
 
 
 
2006 

9.200 
14.700 
20.000 
 
 
 
38.400 
40.000 
50.000 

2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 

MMFPS, MECI 
ANOFM 
CNFPA 
Parteneri sociali 
Comitete 
sectoriale 
Angajatori 
Furnizori de 
formare 

 

Bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
pentru şomaj, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali, 
fonduri ale 
angajatorilor,  
fonduri 
structurale 

Dezvoltarea unei 
reŃele integrate, 
performante şi 
flexibile de 
gestionare a 
nevoilor de 
formare în raport 
cu evoluŃiile de pe 
piaŃa muncii 

Coordonarea gestionării nevoilor de 
formare 

Efortul financiar 
programat pentru formare 
continuă din fondul de 
şomaj (%) 
 

 
2,17 

 
2007 

 
3 
5 
10 
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2013 
2020 

MMFPS, MECI 
ANOFM 
CNFPA 
Parteneri sociali 
Comitete 
sectoriale 
Angajatori 
Furnizori de 
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Bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
pentru şomaj, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali, 
fonduri ale 
angajatorilor,  
fonduri 
structurale 

Crearea unor 
mecanisme de 
evaluare a 
serviciilor de FCA 
 

Monitorizarea şi evaluarea serviciilor de 
FCA 

Ponderea instituŃiilor 
furnizoare de FCA care 
au elaborat sisteme de 
monitorizare şi evaluare 

20 2009 25 
40 
80 
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Parteneri sociali 
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bugetul 
asigurărilor 
pentru şomaj, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali, 
fonduri ale 
angajatorilor,  
fonduri 
structurale 
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Ac Ńiuni propuse în vederea atingerii obiectivelor spec ifice 5 şi 6, 7 şi 8 
 
Îmbun ătăŃirea accesului la servicii şi oportunit ăŃi de FCA - dezvoltarea unui model adecvat 
de informare, consiliere şi orientare pentru potenŃialii beneficiari: 

• Realizarea unor cercetări care să evidenŃieze cauzele neparticipării la FCA, precum şi 
nevoile de formare;  

• Elaborarea şi implementarea unui plan naŃional de acŃiune pe termen scurt 2009-2010 
pentru creşterea participării adulŃilor la învăŃare de-a lungul întregii vieŃi, pentru a ajunge 
până în 2020 la un nivel minim al ratei de participare de 12%; 

• Extinderea şi diversificarea sistemului instituŃiilor şi serviciilor de FCA, pentru a asigura 
repartiŃia lor echilibrată pe zone geografice şi mediul urban/ rural (ex. centrele comunitare 
de resurse, diversificarea instituŃiilor capabile să ofere educaŃie de bază pentru adulŃi 
etc.); 

• Adaptarea ofertei pe categorii de beneficiari. Adecvarea programului de pregătire la 
posibilităŃile adulŃilor ocupaŃi: cursuri modulare, forme mixte de învăŃare – în clasă, la 
distanŃă, metode specifice de învăŃare, folosirea serviciilor TIC etc.;  

• Implicarea partenerilor sociali în susŃinerea FCA la nivelul companiilor; 
• Dezvoltarea dimensiunii spaŃiale a formării continue pentru (re)ocupare, prin adaptarea şi 

concentrarea ofertei de formare continuă în relaŃie cu structura spaŃială a competitivităŃii 
şi în raport de potenŃialul de dezvoltare/ diversificare economico-socială;  

• Atragerea societăŃii civile şi a actorilor din sectorul non-profit în finanŃarea formării 
continue pentru dezvoltare personală şi cetăŃenie activă; implicarea mai consistentă a 
statului în susŃinerea acestui tip de învăŃare;  

• SusŃinerea participării la formare continuă a adulŃilor din mediul rural; 
• Crearea serviciilor integrate de informare, orientare şi consiliere şi asigurarea calităŃii şi 

accesului la aceste servicii. AcŃiunile avute în vedere se vor concentra pe crearea şi 
dezvoltarea departamentelor de informare, orientare şi consiliere în toate instituŃiile 
furnizoare de servicii de FCA (inclusiv în şcoli secundare şi universităŃi) cât şi în centrele 
de formare continuă la nivel local pentru dezvoltare personală din instituŃii nespecifice 
(centre de cultură, biblioteci, ONG-uri). În acest context se impune profesionalizarea şi 
creşterea calităŃii serviciilor operatorilor specializaŃi de servicii de consiliere şi 
intermediere în muncă şi realizarea de parteneriate între aceştia şi furnizori publici şi 
privaŃi de formare continuă; 

• Promovarea egalităŃii de gen şi a incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile prin 
nediscriminare în participarea la FCA;  

• Dezvoltarea de iniŃiative transnaŃionale în educaŃia inclusivă pe piaŃa muncii. Vor fi 
susŃinute parteneriatele la nivel european pentru realizarea unor programe comune de 
formare profesională. 

• Realizarea de activităŃi de conştientizare a beneficiilor FCA asupra ocupabilităŃii: pentru 
indivizi - stabilitatea ocupării, venituri mai mari, şanse de progres în carieră -, şi pentru 
firme – productivitate, calitate, competitivitate, implicare; 

• Dezvoltarea unei oferte specifice de formare pentru inserŃie pe piaŃa muncii a tinerilor 
absolvenŃi şi a persoanelor mature nou intrate pe piaŃa muncii; 

• Realizarea de activităŃi de promovare a îmbătrânirii active prin accesul la educaŃie a 
maturilor vârstnici de pe piaŃa muncii şi dezvoltarea performanŃelor la locul de muncă 
(cuprinderea în cursuri de formare profesională continuă a persoanelor în vârstă de peste 
45 ani prin adaptarea planurilor de formare profesională la nevoile care apar pe piaŃa 
muncii pentru dezvoltarea unor abilităŃi profesionale a grupurilor vizate); asocierea cu 
măsuri de cofinanŃare angajator – bugetul asigurărilor de şomaj, programe de educaŃie 
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gratuite pentru grupuri Ńintă cu promovarea implicării societăŃii civile - ONG, instituŃii de 
cultură şi de cult etc.; 

• Recunoaşterea învăŃării anterioare, a celei din sistemele informale şi nonformale de 
educaŃie, dezvoltarea sistemului rutelor deschise de învăŃare; 

• Generarea şi diseminarea bunelor practici; campanii de conştientizare privind beneficiile 
învăŃării continue. 

 
Diversificarea oportunit ăŃilor de formare şi învăŃare continu ă: 

• Dezvoltarea unor politici publice de suport prin încurajarea parteneriatului multiplu pentru 
identificarea nevoilor de formare şi construirea oportunităŃilor de formare continuă; 

• Crearea de mecanisme financiare funcŃionale, atât pentru indivizi, cât şi pentru angajatori 
(ex. introducerea conturilor individuale pentru învăŃare, a facilităŃilor fiscale atractive 
pentru învăŃare); Introducerea principiului co-finanŃării directe a învăŃării individului pentru 
dezvoltare de-a lungul carierei profesionale; realizarea de planuri anuale de finanŃare, 
prin care să se stabilească grupurile prioritare eligibile pentru finanŃare individuală; 

• Realizarea de activităŃi de flexibilizare a oportunităŃilor de FCA (opŃiuni variate de 
învăŃare şi posibilitatea dezvoltării pe orizontală a carierei, schimbarea sau dezvoltarea în 
paralel a profesiilor/ specializărilor, recalificare/ reconversie profesională); 

• Diversificarea formelor de FCA (cursuri, participare la târguri şi expoziŃii, la simpozioane 
şi work-shop-uri etc.), însoŃite de certificarea/ creditarea aferentă; 

• Realizarea de activităŃi de flexibilizare a accesului la FCA pentru persoane aparŃinând 
grupurilor vulnerabile, inclusiv romi, al căror nivel de educaŃie constituie un obstacol 
formal de acces. 

 
 
Adaptarea con Ńinutului ofertei de FCA la cererea mediului economi c şi exigen Ńele 
dezvolt ării societ ăŃii cunoa şterii: 

• Adaptarea ofertei pe tipuri de rezultate aşteptate (dezvoltare cunoştinŃe, competenŃe, 
abilităŃi de bază, speciale, transversale etc., pentru încorporarea progresului tehnologic şi 
non-tehnologic, perfecŃionarea curricumului). Vor fi promovate programe de formare 
profesională continuă care vor avea ca scop: maximizarea utilizării tehnologiilor noi de 
producŃie pentru sectoarele economice cu potenŃial ridicat de valoare adăugată, utilizarea 
noilor tehnologii informatice şi de comunicare, îmbunătăŃirea managementului resurselor 
umane în contextul restructurării industriale, dezvoltarea de programe de consiliere 
profesională pentru progres în carieră şi promovarea spiritului antreprenorial; 

• Dezvoltarea ofertei educaŃionale pentru creşterea competenŃelor manageriale privind 
gestiunea resurselor umane, managementul schimbării;  

• Promovarea activităŃilor de susŃinere a dezvoltării durabile prin cursuri de învăŃare/ 
perfecŃionare pentru dobândirea de către forŃa de muncă din România de noi aptitudini şi 
competenŃe profesionale care facilitează introducerea de tehnologii ecologice noi şi 
nepoluante;  

• Adaptarea măsurilor active de ocupare a forŃei de muncă, în sensul stimulării învăŃării 
continue, pentru actualizarea, perfecŃionarea, adaptarea cunoştinŃelor şi competenŃelor; 

• Dezvoltarea de poli de excelenŃă în servicii de FCA, conectate internaŃional şi 
competitive, susŃinerea resurselor umane din centrele de excelenŃă prin cooperarea între 
învăŃământul superior, cercetarea aplicată şi dezvoltare, în sprijinul economiei locale.  

 
Implementarea mecanismelor de asigurare a calit ăŃii:  

• Diversificarea serviciilor de consiliere şi orientare profesională; 
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• Crearea unui sistem unitar, coerent şi flexibil de certificare a competenŃelor şi calificărilor 
şi recunoaşterea acestora la nivel naŃional şi european; 

• Promovarea furnizorilor de formare performanŃi, cu expertiză, certificate şi experienŃă în 
educaŃia adulŃilor; instituirea unui sistem comparabil de certificare a pregătirii 
profesionale;  

• Construirea unui sistem articulat de formare/ perfecŃionare continuă de-a lungul carierei 
profesionale pentru practicienii din FCA, însoŃit de crearea facilităŃilor de perfecŃionare; 

• Dezvoltarea resurselor umane din unităŃile furnizoare de servicii de FPA prin acŃiuni de 
formare continuă şi de perfecŃionare pentru specialiştii în educaŃia adulŃilor;  

• Specializarea formatorilor în sistemul educaŃiei adulŃilor, asimilarea metodelor specifice 
de învăŃare; profesionalizarea meseriilor de formator şi evaluator pentru educaŃia 
adulŃilor; 

• Dezvoltarea şi implementarea sistemelor şi procedurilor interne de evaluare şi 
monitorizare, de management şi asigurare a calităŃii activităŃilor de educaŃie şi formare 
continuă, precum şi profesionalizarea activităŃilor manageriale la nivelul furnizorilor de 
formare continuă.  

 
Coordonarea gestion ării nevoilor de formare:   
• Ajustări ale sistemului legislativ pentru definirea clară a competenŃelor şi 

responsabilităŃilor actorilor în domeniul FCA (dezvoltare/perfecŃionare instituŃională – 
curriculum, profesionalizarea formatorului pentru adulŃi, competenŃe pentru certificare, 
autorizare, monitorizare, evaluare); 

• Asigurarea complementarităŃii instituŃionale şi funcŃionale a sistemului; promovarea 
parteneriatului; integrarea gestionării serviciilor de FCA de către un grup interministerial 
care să promoveze politica În domeniul FCA, să monitorizeze Planul de acŃiuni şi să 
actualizeze SIDRU; 

• Implementarea unui CNC integrat pentru educaŃia iniŃială şi continuă; 
• Implicarea comitetelor sectoriale în programele de FCA. 

 
Monitorizarea şi evaluarea serviciilor de FCA:  
• Crearea unei baze de date integrate şi sistematice, completată cu anchete şi sondaje 

tematice; 
• Uniformizare terminologică la nivel naŃional şi asigurarea corespondenŃei conceptelor şi 

indicatorilor specifici educaŃiei adulŃilor cu cei utilizaŃi la nivelul Uniunii Europene; 
• PerfecŃionarea sistemului de indicatori de măsurare a rezultatelor; 
• Elaborarea de studii şi rapoarte de evaluare intermediare şi finale. 
 

 
 
 
4.2.4. Valorificarea pe pia Ńa muncii a competen Ńelor şi poten Ńialului fiec ărui 
individ/ grup cu risc de excluziune social ă 

Identificarea şi dezvoltarea competenŃelor pe care le are o persoană nu poate duce decât la 
creşterea şanselor acesteia de a-şi găsi un loc de muncă adecvat, care să-i asigure un trai 
decent. Prin urmare, „o viaŃă bună” şi „un loc de muncă mai bine plătit” nu se pot obŃine decât 
dacă individul are o educaŃie adecvată şi un set de competenŃe acumulate.  
 
Demersul de identificare şi de valorificare a competenŃelor fiecărui individ este necesar să se 
realizeze şi pentru adulŃii provenind din grupurile vulnerabile (fie cu un nivel scăzut de calificare, 
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fie cu diferite dizabilităŃi), pentru a-i încuraja să acceseze niveluri superioare de calificare. Este 
necesară extinderea sistemului de validare a competenŃelor dobândite în contexte non-formale 
şi informale. 
 
De asemenea, este necesar ca politicile de ocupare să fie reconsiderate din perspectiva 
flexicurităŃii, pentru a facilita fiecăruia flexibilitate şi securitate pe piaŃa muncii. 
Din aceste considerente, obiectivul strategic în domeniul incluziunii sociale şi al furnizării 
serviciilor sociale este „Valorificarea pe piaŃa muncii a competenŃelor şi potenŃialului fiecărui 
individ/ grup cu risc de excluziune socială”, iar obiectivele specifice  aferente sunt: 
4.2.4.1. ÎmbunătăŃirea cunoştinŃelor, abilităŃilor şi competenŃelor profesionale persoanelor 
excluse social 
4.2.4.2. Asigurarea oportunităŃilor egale în formare şi acces pe piaŃa muncii 
4.2.4.3 Dezvoltarea cu prioritate a resurselor umane care lucrează cu grupurile vulnerabile 
pentru furnizarea unor servicii sociale de calitate 
 
 
4.2.4.1 Îmbun ătăŃirea cuno ştin Ńelor, abilit ăŃilor şi competen Ńelor profesionale ale 
persoanelor excluse social şi ale grupurilor cu risc de excluziune social ă 

O abordare proactivă este necesară pentru a minimiza situaŃiile de risc social prin care grupurile 
vulnerabile ajung în situaŃii de dependenŃă. Identificarea acestor persoane şi includerea lor în 
programe de formare adaptate nevoilor specifice trebuie să constituie o prioritate.  
 
 
4.2.4.2 Asigurarea oportunit ăŃilor egale în formare şi acces pe pia Ńa muncii 

În pofida facilităŃilor de natură fiscală alocate la angajarea persoanelor din categorii defavorizate, 
accesul acestora la ocupare se dovedeşte a fi restrâns. În acest sens, este necesară 
promovarea principiilor egalităŃii de şanse pe piaŃa muncii, derularea de campanii de 
conştientizare şi informare a instituŃiilor cu privire la avantajele şi responsabilităŃile societăŃii faŃă 
de fiecare dintre categoriile defavorizate. 
 
Pornind de la principiul egalit ăŃii de şanse între femei şi bărba Ńi, astfel cum este definit în 
Legea 202/2002, republicată, care presupune luarea în considerare a diferitelor capacităŃi, 
necesităŃi şi aspiraŃii ale bărbaŃilor şi ale femeilor, precum şi tratamentul egal al acestora, în 
prezent, este esenŃial pentru România ca femeilor să li se asigure în mod real egalitatea de 
şanse în ceea ce priveşte accesul la educaŃie, la formare şi la un loc de muncă, la remunerare 
adecvată, la întemeierea unei familii şi la participarea la luarea de decizii publice şi politice, 
trăsătură ce caracterizează societăŃile democratice şi dezvoltate. În acest sens, este necesară 
promovarea de formule flexibile de îmbinare a nevoilor de asistare a maternităŃii cu revenirea pe 
piaŃa muncii prin programe de lucru modulare, cu timp parŃial de lucru etc., asociate cu beneficii 
sociale parŃiale. 
 
Rezolvarea problematicii specifice tinerilor care p ărăsesc sistemul de protec Ńie a copilului  
necesită intensificarea intervenŃiilor de dezvoltare a cadrului legal şi instituŃional privind 
susŃinerea integrării sociale şi profesionale a acestor persoane, precum şi implementarea 
politicilor şi programelor de asistenŃă socială destinate asigurării dreptului la o viaŃă 
independentă şi demnă. 
 
 
ÎmbunătăŃirea situaŃiei persoanelor apar Ńinând minorit ăŃii na Ńionale a romilor  trebuie 
realizată în mod integrat pe toate dimensiunile importante: creşterea participării şi performanŃelor 
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şcolare şi îmbunătăŃirea formării profesionale, îmbunătăŃirea educaŃiei profesionale, creşterea 
ocupării, instituirea profesiilor de mediator sanitar, mediator şcolar, asistent educaŃional pentru 
învăŃământul preşcolar şi primar, continuarea şi dezvoltarea politicilor educaŃionale afirmative, 
prevenirea, combaterea şi sancŃionarea oricăror forme de discriminare etc. 
 
În domeniul protecŃiei persoanelor cu dizabilit ăŃi, eforturile se vor concentra pe elaborarea şi 
implementarea politicilor privind protecŃia şi incluziunea socială a acestora. Principalul obiectiv îl 
constituie crearea şi dezvoltarea sistemului de servicii sociale comunitare care să vină în 
sprijinul persoanelor cu dizabilităŃi neinstituŃionalizate, permiŃându-le acestora să-şi trăiască cât 
mai independent propria viaŃă, fiind asistate de o reŃea de suport. 
 
Alte grupuri sociale care necesită atenŃie sunt tinerii sub 30 de ani , fără calificare, loc de muncă 
şi casă, bătrânii de peste 60 de ani , care sunt singuri, fără venituri şi fără ajutor din partea 
familiei, al căror acces pe piaŃa muncii, la serviciile de integrare profesională şi la cele de 
educaŃie generală este foarte limitat. 
 
 
4.2.4.3 Dezvoltarea resurselor umane care lucreaz ă cu grupurile vulnerabile pentru 
furnizarea unor servicii sociale de calitate 
Este necesară continuarea şi accelerarea implementării noului sistem naŃional de servicii de 
asistenŃă socială, bazat pe un sistem de servicii publice de asistenŃă socială comunitare, care să 
se adreseze direct familiei şi comunităŃii, precum şi prin întărirea parteneriatului dintre Serviciul 
Public de AsistenŃă Socială şi principalii actori comunitari implicaŃi în suport social 
(întreprinzătorii economici, ONG-uri, biserica, organizaŃii private care oferă servicii sociale). În 
acest context, formarea persoanelor care lucrează cu grupurile vulnerabile este esenŃială. 
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Obiectiv 
Strategic 
integrator 

Obiectiv 
specific 

Direc Ńii de 
acŃiune 

Indicator cheie de 
performan Ńă 

Nivel de 
bază 

An nivel de 
bază 

łinta Termen 
 
S M L 

Responsabili  Sursa de 
finan Ńare 

Valorificarea 
pe piaŃa 
muncii a 
competenŃelor 
şi potenŃialului 
fiecărui 
individ/ grup 
cu risc de 
excluziune 
socială 

 

ÎmbunătăŃirea 
cunoştinŃelor, 
abilităŃilor şi 
competenŃelor 
profesionale 
ale persoanelor 
excluse social 
şi ale grupurilor 
cu risc de 
excluziune 
socială 
 

Formarea 
persoanelor 
excluse social sau 
în risc de 
excluziune 

Numărul participanŃilor 
la programele de 
calificare/ recalificare 
destinate grupurilor 
vulnerabile, din care:  
- persoane de etnie 
roma 
 
 
 
 
- persoane cu 
dizabilităŃi  
 
 
 
- tineri care părăsesc 
sistemul de stat de 
protecŃie a copilului 
 
 
 
 
Ponderea 
participanŃilor la 
programele de 
calificare /recalificare 
destinate grupurilor 
vulnerabile care obŃin 
certificare(%), 
din care:  
- persoane de etnie 
roma 
 
 
- persoane cu 
dizabilităŃi  
 
 
- tineri care părăsesc 
sistemul de stat de 
protecŃie a copilului 
 
Numărul participanŃilor 
femei la programele de 
calificare/recalificare 
 

6478 
 
 
 
 
1500 
 
 
 
 
 
160 
 
 
 
 
221 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2100 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 
 

43000 
115.000 
170.000 
 
 
2900 
56700 
95000 
 
 
 
3010 
16200 
30000 
 
 
 
1500 
4800 
7000 
 
 
 
37 
52 
70 
 
 
 
35 
50 
70 
 
 
 
35 
55 
70 
 
35 
45 
60 
 
 
7400 
18300 
30000 

2010 
2013 
2020 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
2010 
2013 
2020 

MMFPS 
ANO 
AgenŃia NaŃională 
pentru Romi, 
Autoritatea 
NaŃională pentru 
Persoane cu 
Handicap, AgenŃia 
NaŃională pentru 
ProtecŃia Familiei  
AgenŃia naŃională 
pentru egalitatea 
de şanse între 
femei şi bărbaŃi 
InstituŃii 
deconcentrate ale 
acestora 
AutorităŃi locale 
ONG-uri 

Bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
pentru şomaj, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali, fonduri 
ale  
angajatorilor, 
fonduri 
structurale 
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Ponderea 
participanŃilor la 
programele de 
calificare/recalificare 
care obŃin certificare 
 
Ponderea femeilor 
care 
au participat la 
programe de formare 
profesională care au 
obŃinut certificat (%) 

 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
2008 

37 
52 
70 
 
 
 
60 
70 
85 

2010 
2013 
2020 
 
 
 
2010 
2013 
2020 

Asigurarea 
oportunităŃilor 
egale în 
formare şi 
acces pe piaŃa 
muncii 

 

Dezvoltarea unui 
cadru legislativ şi 
instituŃional 
favorabil 
accesului egal la 
formare şi la piaŃa 
muncii 
 
 

Adaptări şi schimbări 
ale Cadrului legal şi 
instituŃional pentru 
accesul grupurilor 
vulnerabile la formare 
şi piaŃa muncii  
 
 
 
 

 2009  2013 ANOFM,AgenŃia 
NaŃională pentru 
Romi, 
Autoritatea 
NaŃională pentru 
Persoane cu 
Handicap, AgenŃia 
NaŃională pentru 
ProtecŃia Familiei,  
AgenŃia NaŃională 
pentru egalitatea 
de şanse între 
femei şi bărbaŃi 
InstituŃii 
deconcentrate ale 
acestora 

 

Bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
pentru şomaj, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali, fonduri 
ale  
angajatorilor, 
fonduri 
structurale 

Dezvoltarea 
resurselor 
umane care 
lucrează cu 
grupurile 
vulnerabile în 
vederea 
furnizării de 
servicii sociale 
de calitate 

 

Formarea 
personalului care 
lucrează cu 
grupurile 
vulnerabile, 
inclusiv in 
domeniul 
nediscriminării 

Numărul participanŃilor 
la programele de 
formare dedicate 
specialiştilor în 
domeniul incluziunii 
sociale 
 
Ponderea 
participanŃilor la 
programele de formare 
pentru specialişti în 
domeniul incluziunii 
sociale, care obŃin 
certificare  

4795 
 
 
 
 
 
 
83% 

2005 
 
 
 
 
 
 
2005 

 
 
 

3800 
9350 
20000 
 
 
 
 
84 
85  
95 
 

2010 
2013 
2020 
 
 
 
 
2010 
2013 
2020 
 
 
 
 
 
 

ANOFM 
AgenŃia NaŃională 
pentru Romi, 
Autoritatea 
NaŃională pentru 
Persoane cu 
Handicap, AgenŃia 
NaŃională pentru 
ProtecŃia Familiei,  
AgenŃia NaŃională 
pentru Egalitatea 
de Şanse între 
femei şi bărbaŃi, 
InstituŃii 
deconcentrate ale 
acestora 
AutorităŃi locale 
ONG-uri 

Bugetul de stat, 
bugetul 
asigurărilor 
pentru şomaj, 
fonduri ale 
partenerilor 
sociali, fonduri 
ale  
angajatorilor, 
fonduri 
structurale. 
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Ac Ńiuni propuse în vederea atingerii obiectivelor spec ifice 9 şi 10, 11 
 
1. Formarea persoanelor excluse social sau în risc de excluziune  

• Realizarea de campanii de informare a potenŃialilor beneficiari (persoane şi 
grupuri cu acces dificil la locuri de muncă şi programe de formare, angajatori 
etc.) privind oportunităŃile de formare profesională, facilităŃile la angajare, 
programele şi serviciile destinate persoanelor şi categoriilor vulnerabile; 

• Promovarea incluziunii persoanelor vulnerabile prin măsuri active de 
ocupare; 

• Dezvoltarea politicilor afirmative de stimulare a participării şcolare şi de 
creştere a performanŃelor şcolare a persoanelor aparŃinând minorităŃii 
naŃionale a romilor, reducerea analfabetismului şi a abandonului şcolar, 
creşterea oportunităŃilor de studiere a limbii materne în şcoală; 

• Acordarea unor burse de menŃinere în sistemul de formare profesională 
până la dobândirea unor calificări în profesii moderne a tinerilor în general 
cu accent pe grupurile defavorizate (tineri aparŃinând minorităŃii naŃionale a 
romilor, tineri proveniŃi din centre de plasament, tineri din mediul rural, 
mame adolescente etc.);  

• Dezvoltarea programelor naŃionale destinate încadrării în economia formală, 
prin dezvoltarea de locuri de muncă plătite şi creşterea abilităŃilor 
profesionale; 

• Dezvoltarea mecanismelor şi a instrumentelor specifice sectorului economiei 
sociale; 

• Dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul grupurilor dezavantajate; 
• Colaborarea efectivă cu ONG-urile în vederea utilizării experienŃei şi 

expertizei existente în sectorul organizaŃiilor non-guvernamentale pentru 
implementarea de programe de formare şi de incluziune pe piaŃa muncii a 
categoriilor vulnerabile. 

 
2. Dezvoltarea unui cadru legislativ şi institu Ńional favorabil accesului egal la 
formare şi la pia Ńa muncii 
 

• Asigurarea accesului copiilor la un sistem de educaŃie preşcolară adecvat şi 
de calitate; 

• Dezvoltarea unui sistem de facilităŃi pentru copiii expuşi riscului abandonului 
şcolar; 

• Promovarea politicilor antidiscriminatorii, prin realizarea de campanii 
naŃionale de conştientizare; 

• ÎmbunătăŃirea accesului la ocupare şi a participării femeilor pe piaŃa muncii, 
printr-un program de înfiinŃare a unor grădiniŃe şi creşe subvenŃionate public 
în instituŃiile cu multe femei/mame tinere pentru a facilita reintrarea rapidă, 
dar treptată, pe piaŃa muncii a tinerelor mame şi armonizarea vieŃii de 
muncă cu viaŃa de familie;  

• Implementarea politicilor existente şi continuarea sprijinului acordat în 
vederea facilitării accesului pe piaŃa muncii şi la locuinŃe sociale a tinerilor 
care părăsesc instituŃiile pentru copii, a persoanelor cu dizabilităŃi, a tinerilor 
absolvenŃi de şcoli vocaŃionale, licee şi facultăŃi, a persoanelor aparŃinând 
minorităŃii naŃionale a romilor; 

• Dezvoltarea mecanismelor şi instrumentelor specifice destinate a prelungi 
viaŃa activă, din perspectiva îmbătrânirii populaŃiei; reconsiderarea 
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sistemului de asigurări de bătrâneŃe din perspectiva echităŃii şi a facilitării 
menŃinerii parŃiale în muncă; reconsiderarea sistemului de pensii; 

• Dezvoltarea unei pieŃe a muncii flexibile şi inclusive, cu susŃinerea mobilităŃii 
teritoriale a angajaŃilor din mediul rural şi zonele defavorizate prin programe 
de subvenŃionare parŃială sau totală a cheltuielilor de transport şi/sau cazare 
pentru cei care lucrează în altă localitate decât cea de domiciliu şi aparŃin 
unor grupuri defavorizate/ vulnerabile; 

• Informarea instituŃiilor cu privire la facilităŃile angajării persoanelor din 
grupurile defavorizate. 

 
3. Formarea personalului care lucreaz ă cu grupurile vulnerabile  

• Intensificarea programelor de formare profesională pentru profesioniştii din 
domeniu; 

• Continuarea programelor de formare şi pregătire a mediatorilor comunitari şi a 
mediatorilor şcolari; 

• Instituirea profesiei de asistent educaŃional pentru învăŃământul preşcolar şi 
primar; 

• Formarea profesorilor psiho-pedagogi pentru lucrul cu persoanele aparŃinând 
grupurilor defavorizate; 

• Intensificarea eforturilor în ceea ce priveşte introducerea în cadrul modulelor de 
formare iniŃială precum şi în cele de perfecŃionare a unor cursuri în ceea ce 
priveşte diversitatea, toleranŃa, şi anti-discriminarea, în contextul unei abordări 
incluzive. 

• Adoptarea de măsuri ce privesc dezvoltarea sistemului de prestaŃii sociale care 
să nu creeze dependenŃă de sistem şi prin care să se încurajeze reîntoarcerea 
în activitate; 

• SusŃinerea familiilor afectate de fenomenul violenŃei în familie, prin dezvoltarea 
la nivel comunitar a reŃelei de servicii sociale specializate în domeniul violenŃei 
în familie; 

• ÎmbunătăŃirea serviciilor pentru pregătirea şcolară la domiciliu şi în comunitate a 
copiilor cu dizabilităŃi nedeplasabili, dezvoltarea unei reŃele de servicii în 
vederea satisfacerii nevoilor lor de formare profesională la toate nivelurile; 

• Evaluarea abilităŃilor vocaŃionale ale persoanelor cu dizabilităŃi şi dezvoltarea 
serviciilor sociale adecvate; 

• SusŃinerea familiilor cu persoane dependente (persoane vârstnice, persoane cu 
dizabilităŃi): ajutor la domiciliu, servicii de zi, încurajarea participării persoanelor 
dependente la activităŃi intelectuale, culturale şi sociale, programe de consiliere 
şi susŃinere a familiei pentru a acorda îngrijire; 

• Crearea de centre comunitare rezidenŃiale şi de centre de îngrijire; 
• Creşterea implicării persoanelor, familiilor sau comunităŃilor în procesul de luare 

a deciziilor, precum şi în procesul de implementare a măsurilor; 
• Dezvoltarea de programe de formare specifice a personalului şi managerilor din 

departamentele de resurse umane ale firmelor româneşti în probleme precum: 
recrutarea din rândul grupurilor vulnerabile, motivarea persoanelor din grupuri 
defavorizate etc. 
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5. Implementarea şi raportarea îndeplinirii strategiei 

5.1. Consolidarea institu Ńional ă 
 
Succesul SIDRU depinde de calitatea implementării acesteia, iar implementarea depinde la 
rândul său de angajamentele politice, precum şi implicarea partenerilor sociali şi a celorlalte 
instituŃii ca factori de decizie.   
 
După aprobarea strategiei prin hotărâre a guvernului, SIDRU va fi folosită ca bază pentru 
planificarea acŃiunilor necesare pentru dezvoltarea resurselor umane în România. Planul de 
acŃiuni pentru implementarea acestui document va fi elaborat anual/ multianual, sectorial şi/sau 
integrat, în baza priorităŃilor de acŃiune decise de guvern, de autorităŃile publice regionale şi 
locale, iar acŃiunile stabilite pentru fiecare an sunt incluse în bugetul de stat. 
 
InstituŃiile responsabile pentru implementarea strategiei vor fi MECI şi MMFPS, cu reŃeaua de 
agenŃii şi instituŃii subordonate. De asemenea, pentru acŃiuni specifice asupra diferitelor grupe 
de adulŃi (ex. adulŃii din mediul rural), se va colabora cu ministerele de linie specializate. 
 
MMFPS va coordona elaborarea raportului anual asupra execuŃiei şi implementării planului de 
acŃiune, iar sinteza acestuia va fi trimisă Guvernului României pentru aprobare la fiecare doi ani. 
 
Utilizarea acestui document naŃional presupune mobilizarea tuturor factorilor cu atribuŃii în 
domeniul dezvoltării resurselor umane; consultările cu partenerii sociali şi societatea civilă deşi 
au devenit o regulă, trebuie să capete consistenŃă şi să conducă la implementarea efectivă a 
strategiei. CompetenŃele privind politicile care vizează dezvoltarea resurselor umane trebuie 
împărŃite la nivel naŃional, regional şi local iar relaŃiile dintre diferitele niveluri trebuie să se 
bazeze pe o bună coordonare. 
 
Acest lucru se va realiza în principal prin: 
• Consolidarea rolului jucat de către instituŃiile guvernamentale, în calitate de iniŃiatori şi 

intermediari între instituŃiile şi organizaŃiile implicate în implementarea politicilor de 
dezvoltare a resurselor umane la nivel regional, prin contacte sistematice cu angajatorii, 
patronatele şi alte organizaŃii neguvernamentale; 

• Diseminarea de informaŃii relevante în ceea ce priveşte modul de implicare a partenerilor 
sociali şi a altor factori de decizie în implementarea politicilor de dezvoltare a resurselor 
umane; 

• MenŃinerea şi dezvoltarea rolului dialogului tripartit, în scopul soluŃionării prompte a 
problemelor apărute în implementarea raporturilor de muncă din diferitele arii de activitate; 

• Dezvoltarea şi adaptarea sistemului de formare a personalului propriu; 
• Adaptarea continuă a alocării la nivel local a resurselor umane în funcŃie de cerinŃele pieŃei; 
• Certificarea calităŃii serviciilor oferite (de ex. prin certificare ISO 9001); 
• ÎmbunătăŃirea continuă a sistemului informatic integrat, adaptarea acestuia astfel încât să fie 

posibilă monitorizarea indicatorilor practicaŃi la nivelul Uniunii Europene şi realizarea de 
rapoarte statistice specifice; 

• Dezvoltarea capacităŃii administrative în vederea implementării proiectelor finanŃate din 
Fondul Social European; 

• ÎnfiinŃarea unei instituŃii centrale responsabile cu educaŃia adulŃilor, fie că este o agenŃie 
interministerială, un departament sau ce formulă este considerată mai fezabilă, care să 
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gestioneze unitar, articulat şi sistematic elaborarea şi implementarea de politici în domeniul 
educaŃiei adulŃilor;  

• Găsirea unei soluŃii cu privire la existenŃa unui institut de cercetare în educaŃia adulŃilor (ex. 
înfiinŃarea unui departament distinct în cadrul Institutului de ŞtiinŃe ale educaŃiei, ori 
valorificarea altor institute de cercetare existente)39  care să ofere baza de argumentare 
ştiinŃifică pentru deciziile de politică educaŃională naŃională, să realizeze statistici constante, 
dar şi baze de date relevante şi credibile cu privire la situaŃia sistemului de educaŃie pentru 
adulŃi, să elaboreze sistemul profesionalizării pentru practicienii din educaŃia adulŃilor, să 
realizeze programe pentru diferite grupuri Ńintă (ex. pentru educaŃia de bază a adulŃilor), să 
reprezinte România pe plan internaŃional, articulând discursurile naŃionale cu tendinŃele 
exprimate pe plan internaŃional etc.; 

• Diversificarea reŃelei instituŃiilor abilitate să asigure educaŃia de bază a adulŃilor; 
• Implicarea sectorului privat în susŃinerea cercetării, a unei formări profesionale iniŃiale şi 

continue de calitate; 
• Dezvoltarea infrastructurii instituŃiilor educaŃionale şi de servicii conexe pentru adulŃi; 
 

5.2. Monitorizarea şi evaluarea strategiei  
 
Monitorizarea şi evaluarea asigură şi furnizează: 

• PotenŃial pentru a acoperi toate liniile de intervenŃie pentru dezvoltarea resurselor 
umane; 

• Baze pentru a compara efectele politicilor şi proiectelor pentru dezvoltarea resurselor 
umane; 

• Recomandări relevante şi utile pentru viitoarele măsuri de dezvoltare a resurselor umane, 
desprinse din contextul mai larg al multitudinii de programe şi proiecte monitorizate şi 
evaluate. 

 
Monitorizarea şi evaluarea vor avea în vedere două tipuri de indicatori: indicatori de situaŃie şi 
indicatori de progres. 
Indicatorii de situaŃie sunt utilizaŃi pentru a înregistra realităŃile privind dezvoltarea resurselor 
umane; sunt utili pentru a înregistra schimbările produse în diferite domenii, pentru anumite 
perioade de timp şi pentru a măsura progresul dezvoltării resurselor umane în România. O parte 
din indicatorii de situaŃie coincid cu Ńintele propuse în cadrul SIDRU. 
 
Prezentarea evoluŃiei indicatorilor de situaŃie ai SIDRU va contribui la elaborarea rapoartelor 
Comitetului Interdepartamental pentru Dezvoltare Durabilă şi ale Consiliului Consultativ pentru 
Dezvoltare Durabilă. 
 
Indicatorii de progres apreciază în ce măsură un program concret sau mai multe programe 
corelate în domeniul DRU au atins obiectivele declarate, beneficiile aşteptate şi rezultatele 
directe estimate. 
 
O parte din indicatorii de progres se vor regăsi şi în Sistemul Unic de Management al InformaŃiei 
(SMIS), sistem informatic naŃional pentru sprijinirea tuturor instituŃiilor care implementează 

                                                 
39 ExperienŃa Ńărilor vest-europene arată că este mai eficientă existenŃa a două institute distincte, unul de 
ştiinŃe ale educaŃiei care oferă mai ales input pentru sistemul preuniversitar, respectiv a unui institut de 
educaŃie continuă a adulŃilor, care are perspectiva comprehensivă asupra domeniului (v. exemplul 
Germaniei, al Marii Britanii, al Norvegiei şi chiar al Sloveniei). 
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Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă şi Programele OperaŃionale. SMIS a fost dezvoltat sub 
coordonarea AutorităŃii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) şi în strânsă 
cooperare cu reprezentanŃii tuturor structurilor implicate în managementul instrumentelor 
structurale.  
 
OperaŃiunile de monitorizare şi evaluare a implementării SIDRU se bazează pe indicatorii de 
progres ce vor fi incluşi în planurile anuale de implementare. În fiecare an se va da publicităŃii un 
raport asupra îndeplinirii obiectivelor stabilite. În anul 2017 se va publica raportul independent de 
evaluare la mijlocul perioadei de implementare iar în anul 2020 se va realiza un studiu post-
implementare şi de impact şi se va proceda la corecŃia Strategiei pentru o noua perioadă, având 
la bază evaluarea rezultatelor obŃinute, analiza funcŃionării sistemului în ansamblu, precum şi 
considerarea elementelor prospective legate de evoluŃia ştiinŃei şi tehnologiei. 
 
De asemenea, se vor decide anual tipurile de cercetări ce vor fi comandate pentru diagnoza şi 
lărgirea bazelor de date pentru implementarea strategiei. Se vor decide paşii de urmat pentru a 
îmbunătăŃi datele disponibile, pentru monitorizarea participării la învăŃare de-a lungul întregii 
vieŃi, respectiv a ofertei pentru învăŃare. Va fi dezvoltat un forum anual de consultare şi forumuri 
mai mici sectoriale iar opiniile prezentate vor fi reunite cu studiile analitice, cu analizele statistice 
şi economice, pentru a prioritiza măsurile anuale de acŃiune, pentru a decide asupra dezvoltărilor 
strategiei, ale evaluărilor achiziŃiilor sale, în raport de obiectivele propuse. 
Rapoartele anuale de progres elaborate de Uniunea Europeană, dar şi cercetările comparative 
internaŃionale (ex. cele realizate de CEDEFOP, Centre for Research on Education and Lifelong 
Learning-CRELL, ReŃeaua de Informare asupra EducaŃiei în Europa - EURYDICE, OrganizaŃia 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, UNESCO, etc. vor prilejui compararea României cu 
alte Ńări. Rezultatele acestor rapoarte vor fi dezbătute cu toŃi factorii interesaŃi şi vor fi însoŃite de 
măsuri concrete de acŃiune. 
 
Pe baza progresului realizat, se va reflecta asupra soluŃiilor ce necesită a fi adoptate la 
problemele care vor apărea prin dialog politic, şi se vor adapta obiectivele, benchmark-urile, ca 
şi mecanismele de raportare, după cum va fi necesar şi datorită unor viitoare strategii ce vor fi 
adoptate la nivel european după 2010. Dacă vor fi necesare ajustări majore, planul de 
dezvoltare va fi trimis încă o dată Guvernului României pentru aprobare. 
 

 5.3. Surse de finan Ńare 
 
Implementarea obiectivelor strategice stabilite prin acest document necesită un suport financiar 
consistent. Prin urmare, toate instituŃiile implicate în implementarea SIDRU la nivel local şi 
central vor include în fundamentarea propriilor planuri de acŃiune principalele aspecte strategice 
în domeniul dezvoltării resurselor umane, în conformitate cu termenele stabilite în acest sens.  
 
Sursele de finanŃare posibile pentru realizarea obiectivelor SIDRU, conform Strategiei NaŃionale 
pentru Dezvoltare Durabilă, Planului NaŃional de Dezvoltare, Programelor OperaŃionale şi 
planurilor de acŃiune specifice sunt: 

- ContribuŃia UE prin instrumentele structurale (Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune) şi cofinanŃarea naŃională 
publică (buget de stat, bugete locale, credite externe, alte surse publice) şi privată 
aferentă. 

- Alocările exclusiv din surse publice naŃionale şi locale destinate programelor de 
dezvoltare a resurselor umane având obiective similare celor cofinanŃate din fondurile 
comunitare menŃionate mai sus. 
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- Alte resurse financiare furnizate de către angajatori, alte categorii de persoane 
juridice în calitate de donatori, ONG-uri, etc. Pentru încurajarea implicării mai 
consistente a angajatorilor în finanŃarea dezvoltării resurselor umane, se vor pilota, 
apoi implementa Conturi de învăŃare pentru întreprinderi. 

- Co-finanŃarea învăŃării de către adulŃi, prin crearea facilităŃi de către stat pentru 
sprijinire a eforturilor individuale de învăŃare, de genul Conturilor Individuale pentru 
ÎnvăŃare, deduceri fiscale etc., pe baza unor planuri anuale cu persoanele eligibile 
prioritar pentru accesarea acestor facilităŃi. 

 
Elaborările sau modificările legislative pe care implementarea strategiei le reclamă pentru 
revizuirea finanŃării învăŃării indivizilor de-a lungul întregii vieŃi şi asigurarea astfel a dezvoltării 
constante a resurselor umane, vor fi de competenŃa guvernului. 
 
Pentru finanŃarea suplimentară a obiectivelor SIDRU pot fi accesate, pe baze competitive, prin 
proiecte prezentate de către Statele Membre ale UE, individual sau prin participarea la consorŃii, 
direct la Comisia Europeană, şi alte fonduri ale UE care nu fac parte din fondurile structurale şi 
de coeziune, cum ar fi de exemplu: 

- Programul “Progres: ocuparea forŃei de muncă şi solidaritate socială” pentru 
susŃinerea introducerii sporurilor şi facilităŃilor pentru reducerea şomajului, 
combaterea discriminării, încurajarea egalităŃii de şanse şi promovarea incluziunii 
sociale; 

- Programul European pentru Ajustare Globală pentru susŃinerea reconversiei 
profesionale şi repoziŃionării pe piaŃa forŃei de muncă a angajaŃilor afectaŃi de 
schimbările survenite în comerŃul global; 

- Programul “Lifelong learning” (învăŃare pe parcursul întregii vieŃi) pentru facilitarea 
mobilităŃii cadrelor didactice şi a adulŃilor, şi întărirea legăturilor dintre instituŃiile de 
învăŃământ şi cele de formare profesională continuă prin intermediul programelor 
“Comenius”, “Erasmus”, “Leonardo da Vinci” şi “Grundtvig”; 

- Programul-cadru 7 (Framework Programme 7 – FP7) pentru extinderea capacităŃii de 
cercetare ştiinŃifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în spaŃiul Uniunii Europene 
precum şi cu alŃi parteneri; 

 
Pe lângă aceste programe ale UE, România mai poate să acceseze fondurile alocate prin 
Mecanismul Financiar SEE constituit de statele membre AELS (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) 
pentru a contribui la reducerea disparităŃilor economice şi sociale în SpaŃiul Economic European. 
Mecanismul acordă finanŃare sub formă de grant în proporŃie de 60-90% în următoarele domenii: 
protecŃia mediului, dezvoltarea capacităŃii administrative şi a resurselor umane, sănătatea şi 
protecŃia copilului şi conservarea patrimoniului cultural european.  
 
De asemenea, vor fi alocate fonduri de la bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi fonduri 
rambursabile acordate de Banca InternaŃională pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare, fiind stabilite 
priorităŃi anuale de repartizare a fondurilor alocate, în funcŃie de planurile de acŃiune agreate. 
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6. Concluzii  
Implementarea Strategiei Integrate pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din perspectiva 
învăŃării pe parcursul întregii vieŃi va contribui pe termen lung la îmbunătăŃirea calităŃii şi 
eficienŃei sistemului de educaŃie şi formare iniŃială şi continuă, a ocupării forŃei de muncă şi 
incluziunii sociale, care să asigure resurse umane apte să utilizeze în cel mai bun mod posibil 
oportunităŃile actuale şi viitoare de dezvoltare personală şi profesională, în vederea atingerii 
nivelului mediu actual al Ńărilor Uniunii Europene la principalii indicatori ai dezvoltării durabile, 
obiectiv naŃional stabilit pentru anul 2020 în cadrul Strategiei NaŃionale pentru Dezvoltarea 
Durabilă a României, orizonturi 2013-2020-2030. 

 
Principiile generale care au stat la baza elaborării strategiei, ca şi în cazul altor documente 
strategice, sunt: a. Participare şi transparenŃă; b. Continuitate şi coordonare; c. 
Responsabilitate; d. Subsidiaritate; e. Bună guvernare şi descentralizare; f. Cooperare şi 
coerenŃă; g. Calitate; h. CompetenŃă; i. Flexibilitate. 

 
Implementarea de către Guvern a acestei strategii va presupune efectuarea următorilor paşi: 

- Propunerea Parlamentului de noi iniŃiative legislative în perioada 2009-2010; 
- Implementarea noilor iniŃiative în perioada 2011-2013; 
- Dezbateri în cadrul structurilor de dialog social tripartit pe parcursul anului 2009 cu 

privire la finanŃarea dezvoltării resurselor umane; 
- Dezbateri politice cu toate partidele politice privind Pactul pentru EducaŃie şi 

oportunitatea unui Pact NaŃional pentru Ocupare şi Incluziune Socială; 
- Monitorizarea implementării noului cadru legislativ 2011-2013; 
- Analiza în 2010 a Raportului de Evaluare Intermediară a implementării POS DRU 

2007-2013 în vederea identificării efectelor şi continuării iniŃiativelor propuse, precum 
şi stabilirea priorităŃilor pentru perioada 2011-2013; 

- Ajustarea continuă a SIDRU în perioada 2011-2013 în baza noilor iniŃiative de 
planificare strategică pe plan naŃional şi european ce au drept orizont perioada 2014-
2020. 

 
Demersurile integrative propuse în acest document vor conduce la constituirea unei culturi a 
învăŃării de-a lungul întregii vieŃi, prin promovarea şi popularizarea învăŃării, a posibilităŃilor de a 
învăŃa, a beneficiilor învăŃării, pentru a facilita resurselor umane din România competitivitatea 
care să le asigure o viaŃă mai bună.  
 
 


