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PROIECT DE OPINIE 

asupra propunerii de Recomandare a Consiliului privind 
monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor 

 
 
 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu propunerea de 

Recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al 

absolvenţilor – COM (2017) 249, în vederea examinării fondului. 
 Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa comisiei din data de 26 septembrie 2017. 

La discuţii a participat d-na Ana Rădulescu, consilier în cadrul Ministerului 
Muncii și Justiției Sociale. 
  În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. S-a menţionat că situația ocupării forței de muncă în ceea 
ce-i privește pe absolvenții de programe VET variază de la un stat membru la 
altul, iar capacitatea de inserție profesională a absolvenților care și-au încheiat 
educația și formarea profesională reprezintă un motiv de preocupare în multe 
state membre, în special deoarece rata de ocupare a absolvenților recenți de 
învățământ superior din Uniune nu s-a redresat complet după criza financiară 
din 2008. 

Prin urmare, statele membre, în cooperare cu partenerii sociali, au fost 
încurajate, prin Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale 
statelor membre pentru 2015, să promoveze productivitatea și capacitatea de 
inserție profesională printr-o ofertă adecvată de cunoștințe, aptitudini și 
competențe relevante. 
 Pentru realizarea acestui obiectiv, sunt esențiale informații de bună 
calitate cu privire la parcursul profesional al absolvenților după obținerea 
calificării sau după încheierea educației și a formării atât pentru a înțelege 
cauzele problemelor legate de capacitatea de inserție profesională a 
absolvenților în anumite regiuni și sectoare economice sau în cazul 
absolvenților anumitor domenii din învățământul superior sau din învățământul 
profesional sau tehnic, cât și pentru a identifica soluții la aceste probleme 
legate de capacitatea de inserție profesională. 
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S-a subliniat că propunerea de recomandare a Consiliului și inițiativele 
propuse la nivelul UE care o însoțesc vor răspunde la trei probleme principale 
în Europa:  

� Lipsa unor informații detaliate - sistemele de colectare, de analizare și de 
utilizare a datelor privind rezultatele absolvenților de învățământ terțiar 
și de învățământ profesional și tehnic nu sunt bine dezvoltate;  

� Sinergii nerealizate - în prezent există un schimb limitat de cunoștințe cu 
privire la bunele practici și o învățare reciprocă limitată;  

� Lipsa unor date comparabile între țări. Datele comparabile existente sunt 
limitate din punctul de vedere al domeniului de aplicare, iar datele 
colectate la nivel național nu sunt comparabile între țări, făcând dificilă 
învățarea unor lecții din diferențele în ceea ce privește tendințele și 
rezultatele constatate de la o țară la alta și de la o regiune la alta.  
De asemenea, s-a menţionat că propunerea recomandă statelor membre 

următoarele: 
• să îmbunătățească disponibilitatea și calitatea informațiilor cu privire la 

activitățile absolvenților, precum și, după caz, ale persoanelor care 
părăsesc învățământul superior și VET fără a absolvi, inclusiv prin 
instituirea, până în 2020, a unor sisteme de monitorizare a parcursului 
profesional al absolvenților care să includă:  

(a) colectarea de date administrative relevante din bazele de date 
din domeniul educației, din domeniul fiscal și din cel al securității sociale;  

(b) elaborarea de anchete longitudinale cu privire la absolvenți, la 
nivelul sistemului de învățământ, ca semn de recunoaștere a importanței 
datelor calitative referitoare la tranziția lor către piața muncii sau către o 
educație și o formare suplimentare și la parcursul profesional ulterior și  

(c) posibilitatea ca autoritățile publice să asocieze, pe o bază 
anonimizată, date din diferite surse, în vederea creării unei imagini 
complexe a rezultatelor absolvenților.  

• să colecteze date cantitative și calitative;  
• să realizeze anchete longitudinale cu privire la absolvenți, inclusiv 

monitorizarea parcursului profesional al absolvenților care au migrat fie 
în scopul educației și al formării, fie după finalizarea educației și a 
formării lor;  

• să facă parte dintr-o rețea de experți – cooperare europeană;  
• să asigure diseminarea datelor în timp util, în mod regulat și pe scară 

largă, precum și valorificarea rezultatelor;  
• să asigure durabilitatea inițiativelor de monitorizare a parcursului 

profesional al absolvenților prin alocarea de resurse adecvate și 
multianuale, prin utilizarea de surse de finanțare naționale sau europene;  

• în termen de doi ani de la adoptarea prezentei recomandări și, ulterior, o 
dată pe an, să raporteze Comisiei cu privire la punerea în aplicare și la 
evaluarea prezentei recomandări.  

 
Obiectivul prezentei propuneri a Consiliului este de a îmbunătăți 

disponibilitatea informațiilor calitative și cantitative cu privire la parcursul 
profesional al absolvenților de învățământ terțiar și de învățământ profesional 
și tehnic (VET) după finalizarea educației și a formării profesionale. 
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Propunerea urmărește dezvoltarea și valorificarea suplimentară a 
diferitelor forme de mecanisme de monitorizare a parcursului profesional al 
absolvenților la nivelul sistemului de învățământ în state membre individuale și 
încurajarea unei cooperări sporite între actorii naționali implicați în monitorizare 
în vederea partajării de bune practici și, în cele din urmă, a creșterii nivelului 
de comparabilitate a datelor de monitorizare colectate. 

 
Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian Solomon    Éva Andrea Csép 

           
  

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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