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POLITICI EUROPENE ŞI NAŢIONALE

2

n

Strategia Europeană de Ocupare

n

Strategia naţională pentru formare profesională continuă

n

Studiului "Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în
perspectiva anului 2010"
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STRATEGIA EUROPEANĂ DE OCUPARE
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n

Sistemele de educaţie şi formare profesională sunt în mijlocul schimbărilor şi
tranziţiei către economia şi societatea bazată pe cunoaştere şi de aceea se
impune adaptarea lor continuă.

n

Dezvoltarea sistemelor de educaţie şi de formare profesională iniţială şi
continuă, subsecvente obiectivelor din Uniunea Europeană, are în vedere în
mod specific priorităţile stabilite prin Declaraţia miniştrilor europeni ai
educaţiei şi formării profesionale şi a Comisiei Europene, convenită în 29 şi 30
noiembrie 2002, cu privire la consolidarea cooperării europene în formare
profesională
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STRATEGIA EUROPEANĂ DE OCUPARE
n

Ca prioritate a Strategiei Europene pentru Ocupare, investiţia mai mare în
capitalul uman şi în învăţarea continuă presupune:
n

n

n
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elaborarea unor politici ambiţioase , pentru creşterea investiţiilor în domeniul
cercetării şi dezvoltării şi pentru promovarea atitudinii antreprenoriale şi a
abilităţilor prin intermediul educaţiei la toate nivelurile
reducerea abandonurilor şcolare şi îmbunătăţirea ofertei de formare profesională
dezvoltarea unor metode inovative de învăţare şi formare profesională şi investirea
în deprinderi legate de utilizarea tehnologiilor de informaţie şi comunicare.
© technical training srl

@<#>MC

Strategia naţională pentru
formare profesională continuă
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România a adoptat Strategia Europeană pentru Ocupare, revizuită, politica în
domeniul ocupării forţei de muncă fiind în concordanţă cu obiectivele şi liniile
directoare ale acestei strategii.

n

Situaţia actuală arată că România a făcut progrese în restructurarea
sistemului de formare profesională continuă.

n

Obiectivul major al politicii educaţionale şi de formare profesională este
investiţia în capitalul uman ca fiind investiţia cea mai profitabilă pe termen
lung. Orientarea către o societate bazată pe cunoaştere presupune investiţii în
dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să
dobândească noi competenţe şi să accepte mobilitatea ocupaţională.
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Strategia naţională
pentru formare profesională continuă
n

Direcţii de acţiune:
n

n
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elaborarea politicilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în corelare cu evoluţiile pieţei
muncii;
dezvoltarea unui sistem structurat de formare profesională continuă, transparent şi
flexibil, cu un nivel adecvat de finanţare şi o puternică implicare a partenerilor
sociali.

n

Învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă
impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere

n

Schimbările rapide în toate domeniile determină un spectru al nevoilor de noi
competenţe mult mai dinamic. Investiţia în formare aduce beneficii atât
persoanei cât şi întregii societăţi.
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Studiul „Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în
perspectiva anului 2010“
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Aderarea României la Uniunea Europeană a constituit, şi încă este o problemă
de actualitate, o provocare majoră pentru România în ceea ce priveşte
adaptarea mediului economic şi social românesc la cel european.

n

A fost necesară realizarea unei economii de piaţă funcţionale şi competitive
care să facă faţă concurenţei de pe piaţa europeană şi derularea unui proces
de restructurare economică pentru modernizare economică şi alinierea la
piaţa europeană.

© technical training srl

@<#>MC

Studiul „Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în
perspectiva anului 2010“
n

Scopul: cunoaşterea a realităţii de pe piaţa muncii din România, în special a
cunoaşterii schimbărilor prezente şi viitoare ale structurii sistemului
ocupaţional.

n

Rezultatele aşteptate:
n

n

n
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Schimbări semnificative privind tipul şi conţinutul ocupaţiilor (situaţia actuală,
tendinţe, efecte)
Evaluarea competenţelor şi aptitudinilor profesionale ale angajaţilor ( situaţia
actuală, tendinţe, efecte). Programe de formare oferite de angajatori
Corelarea nevoii de pregătire a personalului cu schimbările tehnologice (dinamica
firmelor, tendinţe, impactul schimbărilor tehnologice)
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Studiul „Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în
perspectiva anului 2010“
n

Tendinţe:
n

n

n

Efecte (asupra mediului economic şi social):
n

n

n
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Tendinţa de evoluţie către o ocupare flexibilă, de calitate, cu precădere spre zona
serviciilor
Există un nivel de conştientizare relativ redus cu privire la schimbările de conţinut
ale activităţii
Pot apărea deficite de forţă de muncă calificată în sectoarele noi de
activitate/Ocupaţiile noi, necorelări între oferta şi cererea de forţă de muncă şi forţă
de muncă necompetitivă la nivel european;
Apare necesarul de formare - nevoia de actualizare a competenţelor forţei de
muncă prin formare continuă;
Există riscul de excludere de pe piaţa muncii a persoanelor fără posibilităţi
financiare şi a persoanelor vârstnice, la care apare cel mai pregnant fenomenul de
lipsă/deficit de competenţe/calificări.
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Studiul „Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în
perspectiva anului 2010“
n

Impactul rezultatelor studiului asupra politicilor publice
n

n

n
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Tendinţele de schimbare ale sistemului ocupaţional românesc, relevate de studiul
"Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în perspectiva anului
2010", vor conduce la o necesitate accentuată de adoptare a unor politici
corespunzătoare de formare profesională continuă a forţei de muncă, pentru a ţine
pasul cu schimbările tehnice/tehnologice şi cu noile tehnologii de comunicare.
Problema formării profesionale continue este importantă pentru susţinerea
transformării forţei de muncă, fiind principalul instrument prin care aceasta se
poate adapta la noi cerinţe, facilitând astfel mobilitatea între diferite sectoare de
activitate.
Elaborarea şi aplicarea unor programe corespunzătoare de instruire permanentă a
forţei de muncă va contribui la prevenirea deficitelor de forţă de muncă
calificată/competenţe pentru anumite domenii şi ocupaţiile aferente acestora.
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Studiului „Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în
perspectiva anului 2010“
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Este necesară o schimbare a mentalităţii în ceea ce priveşte formarea
profesională, în sensul creşterii gradului de conştientizare cu privire la
importanţa învăţării continue, a gradului de motivare pentru lărgirea
cunoştinţelor şi dezvoltarea competenţelor persoanelor.

n

Dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă nu poate fi
concepută în absenţa unor parteneriate construite cu contribuţia tuturor
factorilor care pot influenţa evoluţia sistemului, în special a partenerilor
sociali, dar şi a statului şi a autorităţilor sale de reglementare, a asociaţiilor
profesionale, a furnizorilor de formare, a societăţii civile etc.
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Studiul „Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă din România în
perspectiva anului 2010“
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Se impune creşterea implicării partenerilor sociali în stabilirea necesarului de
competenţe pe piaţa forţei de muncă, astfel încât economia să dispună în
timp util de resurse umane corespunzător calificate.

n

În acest sens, este necesară adaptarea politicilor publice, pentru a asigura
cadrul necesar mobilizării tuturor resurselor în favoarea formării profesionale
continue la toate nivelurile. Acestea trebuie să încurajeze dialogul social, la
nivel naţional, regional, local şi sectorial, în vederea participării tuturor
actorilor implicaţi la dezvoltarea unui sistem de formare profesională continuă,
flexibil şi transparent care să asigure tuturor şanse egale de acces şi integrare
socio-profesională.
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