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1. Data adoptării de către Comisie: 1.07.2020. Responsabil: DG Ocuparea Forței de 

Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune 

2. Denumire document: Propunere de Recomandare a Consiliului privind educația și 

formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență 

3. Date de identificare:  COM(2020) 275 / 2020/0137 (NLE) 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Temei juridic: art. 165 alin.(1) și art. 166 alin.(1) din TFUE (instituie competența 

Uniunii în sprijinirea și completarea politicilor naționale în domeniul educației și formării 

profesionale). Potrivit art. 165 alin. (4) din TFUE, în domeniul educației, formării 

profesionale, tineretului și sportului Consiliul poate adopta recomandări la propunerea 

Comisiei Europene.  

6. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond în vederea 

adoptării unui raport este Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL), 

iar pentru aviz au fost sesizate: Comisia pentru afaceri economice și monetare, Comisia 

pentru dezvoltare regională și Comisia pentru cultură și educație.  

7. Subsidiaritate: nu, întrucât nu avem de a face cu proiect de act legislativ, ci cu o 

recomandare.  

8. Evoluții: între 16-17 septembrie 2020 va avea loc la Osnabrück (Germania) o 

reuniune a miniștrilor responsabili cu educația și formarea profesională (inclusiv a acelora din 

statele candidate, statele membre SEE și statele AELS), precum și a reprezentanților 

partenerilor sociali europeni, ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European în vederea 

consolidării cooperării și adoptării unei declarații comune în acest domeniu.   

9. Altele: prezenta recomandare înlocuiește Recomandarea Parlamentului European și a 

Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru 

asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET) și Recomandarea 

Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui sistem 

european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET). 

 

I. Context 
 

  În cadrul Uniunii Europene, educația și formarea profesională - EFP (vocational 

education and training - VET) reprezintă o componentă esențială sistemelor de învățare pe tot 

parcursul vieții, o modalitate de dobândire a cunoștințelor, abilităților și competențelor cerute 

de anumite ocupații sau de piața muncii, în general. Ea se desfășoară la nivel secundar 

superior, înainte de angajare, dar și ulterior, pe tot parcursul vieții profesionale.  

 

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home/highlights
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(01)&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN
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 Consiliul UE a convenit, în mai 2009, asupra dezvoltării cooperării europene pentru 

sprijinirea sistemelor de educație și formare în statele membre, lucru care trebuia să se 

realizeze, până în 2020, într-un cadru strategic care să cuprindă învățarea de toate tipurile 

(formale, informale) și la toate nivelurile. Întrucât acest cadru ia sfârșit în 2020, Comisia 

Europeană își propune să definească o nouă agendă privind EFP, care să abordeze 

dificultățile generate de impactul pandemiei de COVID-19 asupra angajării tinerilor, dar și 

nevoile de perfecționare și recalificare în contextul redresării economice și al dublei tranziții 

ecologice și digitale.   

 

 La 14 ianuarie 2020, în comunicarea cu titlul O Europă socială puternică pentru tranziții 

juste, Comisia Europeană sublinia, între altele, necesitatea adaptării programelor de educație 

și formare profesională la dinamica pieței locurilor de muncă, angajându-se să propună 

Consiliului un proiect de recomandare în acest domeniu, ca parte importantă a punerii în 

aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Propunerea a fost adoptată la 1 iulie 

2020, împreună cu Agenda pentru competențe în Europa, o comunicare privind sprijinirea 

ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și o propunere de recomandare a Consiliului 

privind consolidarea Garanției pentru tineret.   

 

 

II. Conținutul propunerii de recomandare 

 

Scopul propunerii: reînnoirea politicii UE în domeniul EFP prin: sprijinirea capacităților de 

inserție profesională, de perfecționare și de recalificare continuă; afirmarea rolului central al 

EFP în procesul de învățare pe tot parcursul vieții; îmbunătățirea cooperării în vederea 

ameliorării calității sistemelor de formare profesională și a sporirii flexibilității acestora și 

simplificarea guvernanței EFP la nivelul Uniunii.  

În scopul sus menționat, Consiliul recomandă statelor membre să pună în aplicare politica 

Uniunii în domeniul EFP, inclusiv prin acțiuni specifice și investiții menite să înzestreze 

tinerii și adulții cu competențele cerute de evoluțiile de pe piața muncii, dar și de procesele de 

redresare și tranziție către o economie verde și digitală.  

Totodată, Consiliul stabilește o serie de obiective pe care statele membre ar trebui să le atingă 

până în 2025: o pondere a absolvenților angajați de cel puțin 82%; 60% din absolvenții 

recenți de EFP să beneficieze de activități de învățare la locul de muncă și 8% dintre 

cursanții EFP să beneficieze de mobilitate în scop educațional în străinătate.  

Mare parte din recomandări se adresează programelor de educație și formare profesională și 

vizează: 

- asigurarea unui echilibru între competențele profesionale și tehnice și cele esențiale; 

- actualizarea în permanență a programelor EFP; 

- asigurarea autonomiei furnizorilor de EFP; 

- promovarea învățării la locul de muncă și a programelor de ucenicie; 

- instituirea unor mecanisme de validare personalizată a rezultatelor învățării; 

- combinarea adecvată de medii de învățare deschise, digitale și participative; 

- promovarea egalității de șanse și a echilibrului de gen. 

De asemenea, Consiliul recomandă integrarea educației și formării profesionale în strategiile 

de specializare inteligentă, în strategiile naționale în materie de competențe, în sistemele de 

inovare, în strategiile privind economia circulară, în inițiative de renovare sau în planurile 

energetice și climatice naționale. În acest cadru a fost reliefată importanța promovării 

competențelor antreprenoriale, digitale și ecologice, un rol semnificativ revenind centrelor de 

excelență profesională și instituțiilor de EFP cu acces la infrastructuri de ultimă generație.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=ro#ntc1-C_2009119RO.01000201-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0014&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0014&from=GA
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_ro
https://ec.europa.eu/romania/news/20200701_agenda_pentru_competente_europa_ro
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0276
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593689097453&uri=COM%3A2020%3A277%3AFIN
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Totodată, se recomandă promovarea dezvoltării profesionale continue a profesorilor, 

formatorilor și cadrelor de conducere din domeniul EFP, consolidarea cooperării 

internaționale în materie și promovarea mobilității în scop educațional.  

În vederea asigurării calității EFP, sistemele naționale trebuie să integreze cadrul european în 

domeniu, să îl pună în aplicare și să îl dezvolte în continuare. În plus, toate părțile interesate 

ar trebui să promoveze autoevaluarea, să participe activ la Rețeaua europeană de asigurare a 

calității în educație și formare profesională (EQAVET) și să participe la evaluări inter pares 

la nivelul UE.  

Pentru punerea în aplicare a politicii UE în domeniul EFP, statelor membre li se recomandă 

să apeleze la parteneriate public-private pentru guvernanța EFP, să utilizeze instrumentele 

europene de asigurare a transparenței, să faciliteze recunoașterea reciprocă automată a 

calificărilor și să utilizeze în mod optim fondurile și instrumentele Uniunii Europene care sprijină 

reformele și/sau investițiile din domeniul EFP. În termen de un an de la adoptarea acestei 

recomandări, statele membre trebuie să definească măsurile de punere în aplicare și să aloce 

resursele necesare.  

 

III. Poziții ale instituțiilor UE 

 

La 26 mai 2020, Consiliul UE a adoptat concluzii privind cadrele didactice și formatorii 

europeni, reliefând o serie de aspecte legate de bunăstarea acestora, dezvoltarea autonomiei 

profesionale, implicarea în elaborarea politicilor, îmbătrânirea corpului didactic și 

dezechilibrele de gen, dezvoltarea și actualizarea competențelor cadrelor didactice și ale 

formatorilor etc. și invitând statele membre să ia măsuri, cu respectarea autonomiei 

instituționale și în funcție de contextul național.  De asemenea, Comisia Europeană a fost 

invitată să elaboreze o propunere privind un cadru european de competențe relevant, să 

promoveze și să dezvolte platformele online existente, să faciliteze mobilitatea cursanților și 

a cadrelor didactice și să sprijine în continuare dezvoltarea oportunităților de educație și 

formare prin programele și fondurile existente.   

De asemenea, Consiliul UE a dezbătut la 16 iunie 2020 efectele crizei provocate de pandemia 

de COVID-19 asupra educației și formării, arătând că actualele priorități în materie de 

investiții trebuie să fie axate și pe acest domeniu, întrucât el contribuie decisiv la procesul de 

redresare economică.  În acest cadru, statele membre au fost invitate să ia o serie de măsuri 

cu privire la: schimbul de informații și experiență, siguranța sanitară, transformarea digitală a 

sistemelor de educație, dezvoltarea competențelor digitale, îmbunătățirea predării și învățării, 

asigurarea egalității de șanse, susținerea mobilității în scopul învățării.  

 

Parlamentul European, în Rezoluția legislativă din 10 iulie 2020 referitoare la propunerea 

de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă, a 

evidențiat penuria cronică de personal calificat din unele sectoare și necesitatea ca statele 

membre să instituie sisteme de educație și formare capabile să înzestreze cursanții cu 

competențe de bază și digitale, precum și cu competențe transversale necesare adaptării mai 

târziu în viață. În aceleași timp, statele membre sunt chemate să intervină din timp pentru a 

contracara efectele negative ale dublei tranziții ecologice și digitale, pentru a remedia 

deficiențele de pe piața muncii și pentru a îmbunătăți rezistența economiei la șocuri.  

În continuare, Parlamentul European a susținut necesitatea consolidării învățării la locul de 

muncă, creșterea numărului de absolvenți în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și 

matematicii (STIM), consolidarea cursurilor de formare duală și cooperativă1 și a invitat 

                                                           
1 O combinație între învățarea în cadrul unei școli și munca practică în cadrul unei întreprinderi.  

https://www.eqavet.eu/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(02)&from=ES
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8610-2020-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0194_RO.html
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statele membre să investească în locuri de muncă și în sisteme de protecție socială pentru 

persoanele care nu se pot recalifica și pentru adulții cu un nivel scăzut de calificare. De 

asemenea, a fost susținut dreptul la concediu de formare plătit în scopuri profesionale, 

permițând lucrătorilor să participe la programe de formare în timpul programului de lucru.  
 

Președinția germană a Consiliului UE consideră că educația și formarea continuă trebuie 

abordate cu prioritate în cadrul politicilor legate de adaptarea pieței forței de muncă la 

schimbările structurale digitale și de mediu, iar dialogul între statele membre ar trebui 

intensificat cu privire la acest subiect. Ca atare, președinția germană și-a propus să 

aprofundeze cooperarea transfrontalieră în domeniul educației și formării profesionale și să 

dezvolte o formare profesională excelentă la nivel universitar, prin adoptarea declarației de la  

Osnabrück. Totodată, în contextul gestionării efectelor pandemiei, președinția germană 

vizează extinderea educației online în vederea punerii în aplicare a soluțiilor digitale 

compatibile cu noua platformă Europass, precum și creșterea mobilității în scopul învățării și 

facilitarea recunoașterii calificărilor.  

Pe de altă parte, la 1 septembrie 2020, membri ai Comisiei pentru educație și cultură din 

Parlamentul European au dezbătut cu reprezentanți ai președinției germane prioritățile UE în 

materie de cultură, educație, , tineret și sport și au solicitat o finanțare adecvată a programului 

Erasmus + în viitorul cadru financiar multianual, precum și direcționarea a 1-2% din 

cheltuielile UE către cultură. Audiovizual și mass-media.   
 
 
IV. ADRESE UTILE: 

 

https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_ro   

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/education-area/ 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/erasmus-plus-programme/ 

Educaţia şi formarea profesională în România: https://www.cedefop.europa.eu/files/4171_ro.pdf  

 

 

 

 

Mihaela Banu 

3 septembrie 2020 
 

https://www.eu2020.de/blob/2360248/e0312c50f910931819ab67f630d15b2f/06-30-pdf-programm-en-data.pdf
https://europa.eu/europass/ro
https://ec.europa.eu/info/topics/education-and-training_ro
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/education-area/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/erasmus-plus-programme/
https://www.cedefop.europa.eu/files/4171_ro.pdf

