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I. CONTEXT 

 Decizia de a propune o iniţiativă a UE cu privire la monitorizarea parcursului profesional al 

absolvenţilor este bazată pe o consultare publică, care a vizat revizuirea proiectului de modernizare 

al UE pentru învăţământul superior, finalizată în februarie 2016. De la încheierea acestei 

consultării
1
, propunerile specifice legate de această iniţiativă a UE au fost abordate în mai multe 

întâlniri de lucru
2
.  

 Se cunoaşte interesul Uniunii Europene faţă de importanţa educaţiei şi a formării de înaltă 

calitate în sprijinirea dezvoltării personale a tinerilor şi a tranziţiei acestora la ocuparea unor locuri 

de muncă de înaltă calitate. În acest sens, Comisia Europeană a lansat în cursul anului 2016, 

iniţiativa „Investiţia în tinerii Europei”
3
 şi Noua agendă pentru competenţe în Europa

4
, şi s-a angajat 

să colaboreze cu statele membre pentru a spori disponibilitatea datelor privind rezultatele sociale în 

materie de încadrare în muncă a absolvenţilor. Astfel de informaţii pot constitui baza elaborării de 

acţiuni pentru a îmbunătăţi calitatea şi relevanţa educaţiei studenţilor, putându-se astfel contribui la 

o mai bună gestionare a nevoilor actuale şi viitoare de competenţe sau a necorelării acestora
5
. 

                                                 
1
 Rezultatele complete ale consultării pot fi găsite în Documentul de lucru al serviciilor Comisiei (anexa II) - 

SWD(2016)195, care însoţeşte COM(2016)381. Din răspunsuri se poate concluziona că: 71% dintre studenţi sau 

proaspăt absolvenţi şi 61% dintre angajaţii cu studii superioare nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „există o 

bună corelare între oferta de absolvenţi de învăţământ superior şi cunoştinţele şi competenţele de care are nevoie 

economia”; 55% dintre respondenţi nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „persoanele care concep cursurile 

învăţământului superior sunt suficient de conştiente de nevoile probabile de competenţe pe piaţa forţei de muncă”; 47% 

dintre respondenţi nu sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „sistemele de învăţământ superior funcţionează bine”; 

doar 29% dintre studenţi sau proaspăt absolvenţi sunt de acord cu afirmaţia potrivit căreia „studenţii sunt bine sprijiniţi 

pentru a face alegeri în cunoştinţă de cauză cu privire la domeniul pe care să îl studieze”.  
2
 Reuniunea directorilor generali pentru învăţământul superior de la Bratislava din octombrie 2016 şi la reuniunea din 

noiembrie 2016 a Grupului de lucru privind modernizarea învăţământului superior ET2020 şi la Forumul european 

pentru educaţie şi tineret din 2016. 
3
 COM(2016)940 - adoptată la 7 decembrie 2016. 

4
 COM(2016)381 - adoptată la 10 iunie 2016.   

5
 La baza acestor demersuri au stat Raportul comun pentru 2015 al Consiliului şi al Comisiei privind punerea în aplicare 

a Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ET 2020), Concluziile 

de la Riga, din 2015, care au prezentat obiectivele în domeniul VET pentru perioada 2015-2020, dar şi alte documente 

care au avut la bază abordarea necorelării competenţelor, a evaluării calităţii educaţiei şi formării şi a îmbunătăţirii 

reacţiilor privind rezultatele absolvenţilor: Rezoluţia privind promovarea dezvoltării socioeconomice şi a incluziunii în 

UE prin educaţie: contribuţia educaţiei şi formării profesionale la Semestrul european, din 2016, Concluziile Consiliului 

privind antreprenoriatul în educaţie şi formare din 2014, Concluziile Consiliului privind dimensiunea socială a 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/RO/COM-2016-940-F1-RO-MAIN.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&coteId=10102&year=2016&number=195&version=ALL&language=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=ro&moreDocuments=yes
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015XG1215(02)&from=EN
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5685-2016-REV-1/ro/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5685-2016-REV-1/ro/pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/137144.pdf
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 Tot în acest sens a fost realizată, de către CEDEFOP
6
, o anchetă europeană de opinie pe 

tema învăţământului şi formării profesionale (VET) care a indicat existenţa unor provocări într-o 

serie de state membre ale UE în ceea ce-i priveşte pe tinerii care finalizează o formă de învăţământ 

profesional şi tehnic şi dintre care aproape o treime au declarat că au întâmpinat dificultăţi în găsirea 

unui loc de muncă.  

 Prezentul document face parte din noile iniţiative privind învăţământul şcolar şi superior, 

care au scopul de a ajuta statele membre să adune informaţii despre evoluţia absolvenţilor după 

terminarea studiilor, să asigure o educaţie de înaltă calitate şi favorabilă incluziunii pentru toţi 

tinerii, printr-o serie de măsuri concrete, astfel încât aceştia să dobândească cunoştinţele şi 

competenţele necesare pentru a participa pe deplin la viaţa societăţii, să fie în măsură să răspundă la 

noile oportunităţi şi provocări determinate, de exemplu, de globalizare şi de revoluţia tehnologică şi 

să îşi poată adapta educaţia la necesităţile pieţei muncii.   

II. PREZENTAREA PROPUNERII 

 Obiectivul propunerii de recomandare a Consiliului este de a îmbunătăţi disponibilitatea 

informaţiilor calitative şi cantitative cu privire la parcursul profesional al absolvenţilor de 

învăţământ terţiar şi/sau formare profesională după finalizarea studiilor. Prezenta propunere de 

recomandare a Consiliului, precum şi iniţiativele propuse la nivelul UE care o însoţesc, răspund la 3 

probleme principale: 1. Lipsa unor informaţii detaliate – la nivelul UE sunt disponibile informaţii 

de bază privind ocuparea forţei de muncă în rândul absolvenţilor şi rezultatele sociale provenite din 

Ancheta europeană privind forţa de muncă. Însă, în unele zone sistemele de colectare, de analizare 

şi de utilizare a datelor nu sunt bine dezvoltate; 2. Sinergii nerealizate - în prezent există un schimb 

limitat de cunoştinţe cu privire la bunele practici şi o învăţare reciprocă limitată cu privire la ceea ce 

funcţionează; 3. Lipsa unor date comparabile - datele existente sunt limitate, iar datele colectate la 

nivel naţional nu sunt comparabile între ţări. 

 Propunerea de recomandare a Consiliului cuprinde obiectivele specifice pentru soluţionare: 

să încurajeze dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de monitorizare a parcursului profesional al 

absolvenţilor în ceea ce priveşte învăţământul terţiar şi/sau formarea profesională la nivel naţional şi 

în Europa; să încurajeze şi să faciliteze cooperarea schimbului de bune practici între actorii naţionali 

implicaţi în monitorizarea parcursului profesional, utilizând date administrative şi valorificând 

rezultatele acestora prin colaborare în reţea, prin învăţare reciprocă şi prin activităţi de consiliere la 

nivelul UE; să îmbunătăţească disponibilitatea informaţiilor comparabile privind ocuparea forţei de 

muncă în rândul absolvenţilor şi rezultatele sociale
7
.  

 În această direcţie, Comisia Europeană va lansa, în 2017, o etapă-pilot a unei anchete 

europene cu privire la absolvenţi, pentru a testa fezabilitatea colectării de informaţii referitoare la 

absolvenţi. 

III. TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ŞI PROPORŢIONALITATEA  
 O recomandare a Consiliului este un instrument adecvat în domeniul educaţiei şi formării, în 

cadrul căruia UE are o competenţă de susţinere, şi este un instrument care a fost utilizat în mod 

frecvent pentru acţiunile europene în domeniu. Ca instrument juridic, aceasta semnalează 

angajamentul statelor membre faţă de măsurile prevăzute în textul său şi furnizează o bază politică 

mai solidă pentru cooperarea în acest domeniu, respectând, în acelaşi timp, competenţa statului 

membru în domeniul educaţiei şi formării.  

 Prezenta propunere de recomandare este în conformitate cu articolele 165 şi 166 din TFUE
8
. 

Iniţiativa nu propune nici o extindere a competenţei de reglementare a UE sau a angajamentelor cu 

                                                                                                                                                                  
învăţământului superior, din 2013, Concluziile Consiliului privind capacitatea de inserţie profesională a absolvenţilor 

educaţiei şi formării profesionale, din 2012.  
6
 CEDEFOP - Centrul european pentru dezvoltarea formării profesionale:  

https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cedefop_ro 
7
 Acest obiectiv va fi urmărit prin intermediul activităţilor de cooperare evidenţiate mai sus, în cadrul cărora 

îmbunătăţirea comparabilităţii va fi unul dintre aspectele luate în considerare în dezvoltarea ulterioară a sistemelor 

naţionale de monitorizare. 
8
 Articolul 165 prevede că Uniunea contribuie la dezvoltarea unei educaţii de calitate, prin încurajarea cooperării 

dintre statele membre şi, în cazul în care este necesar, prin sprijinirea şi completarea acţiunii acestora, respectând pe 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-labour-force-survey
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/130142.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/educ/130142.pdf
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/cedefop_ro
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caracter obligatoriu care revin statelor membre. Statele membre vor decide, în conformitate cu 

situaţia de pe plan naţional, modul în care vor pune în aplicare recomandarea Consiliului. 
Subsidiaritatea - Deşi o serie de state membre au elaborat o anumită formă de monitorizare a 

parcursului profesional al absolvenţilor, în prezent există un schimb limitat de bune practici şi de 

date comparabile între ţări, fapt care împiedică efectuarea analizei rezultatelor şi a provocărilor în 

domeniul educaţiei în UE.  

Proporţionalitatea - Propunerea de recomandare creează o abordare coordonată pentru 

monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor, care va oferi sprijin statelor membre şi 

Comisiei Europene în ceea ce priveşte schimbul de bune practici, informaţii şi elaborarea de politici 

atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE. Abordarea pe care decide fiecare stat membru să o adopte 

cu privire la dezvoltarea propriilor sisteme de monitorizare a parcursului profesional al absolvenţilor 

este un angajament cu un caracter voluntar, iar măsura este considerată proporţională. 

Implicaţii bugetare - La nivel naţional vor exista implicaţii privind instituirea de sisteme de 

monitorizare a parcursului profesional al absolvenţilor şi al resurselor, care vor necesita o finanţare 

durabilă şi adecvată. De asemenea, dacă va fi nevoie, va fi încurajată utilizarea finanţării existente 

din partea UE (programul Erasmus+ sau fondurile structurale şi de investiţii europene) pentru a 

sprijini dezvoltarea de sisteme naţionale de monitorizare, acest lucru făcându-se în conformitate cu 

temeiul juridic al acestora, precum şi cu capacitatea lor financiară
9
. 

 Statele membre se vor angaja să raporteze anual Comisiei Europene activităţile de punere în 

aplicare şi de evaluare a măsurilor prevăzute în recomandarea Consiliului, începând de la 2 ani de la 

adoptarea acesteia, în timp ce Comisia Europeană, la rândul său, va raporta Consiliului cu privire la 

punerea generală în aplicare a recomandării Consiliului în termen de 5 ani de la adoptarea acesteia. 

În plus, progresele, inclusiv orice problemă întâmpinată, vor fi monitorizate prin intermediul 

reuniunilor reţelei de experţi, care vor oferi un forum pentru învăţare reciprocă şi schimb de bune 

practici. 

IV. POZIŢII ALE ALTOR  INSTITUŢII  

 Potrivit datelor comunicate de Eurostat, cu un procentaj de 23,5%, România figurează, la 

nivelul anului 2016, pe locul IV în UE, la proporţia tinerilor cu vârste cuprinse între 20 şi 34 de 

ani
10

, care nici nu sunt angajaţi şi nici nu sunt incluşi într-o formă de educaţie sau învăţământ, fiind 

considerată a fi una dintre ţările în care acest indicator s-a deteriorat cel mai mult pe parcursul 

ultimilor 10 ani. 

V. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 
 Ministerul educaţiei naţionale participă la procesul decizional al UE în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale, în cadrul reuniunilor Consiliului educaţie, cultură, tineret şi sport şi contribuie 

la elaborarea poziţiei naţionale pentru Consiliul European.  

 În ceea ce priveşte Strategia Europa 2020 – ministerul contribuie la elaborarea mandatelor şi 

poziţiilor României prin Grupurile de lucru pentru învăţământ profesional şi tehnic, care pregătesc 

reuniunile Consiliului în domeniul educaţiei şi formării profesionale din statele membre UE, 

precum şi coordonarea cu grupurile de lucru ale Comisiei Europene, din perioada  ianuarie 2016 - 

iunie 2018.  

 Ministerul muncii şi justiţiei sociale a anunţat în luna august a.c., că a fost aprobat de către 

AMPOCU
11

, Proiectul noncompetitiv INTESPO
12

 – Înregistrarea tinerilor în evidenţele 

                                                                                                                                                                  
deplin responsabilitatea statelor membre faţă de conţinutul învăţământului şi de organizarea sistemelor de învăţământ. 

Articolul 166 prevede că Uniunea pune în aplicare o politică de formare profesională care sprijină şi completează 

acţiunile statelor membre, respectând pe deplin responsabilitatea statelor membre faţă de conţinutul şi organizarea 

formării profesionale. 
9
 Un buget de 800.000 euro, pentru o perioadă de 2 ani, a fost alocat în cadrul programului anual de lucru Erasmus+ pe 

2017 pentru ancheta-pilot privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenţilor. Reţeaua de experţi propusă va 

fi finanţată prin intermediul acordurilor existente pentru grupurile de lucru ET2020. Nu vor fi necesare resurse bugetare 

şi de personal suplimentare din bugetul UE. 
10

 Intervalul de vârstă  20 - 34 de ani a fost ales de organismul de statistică al UE deoarece s-a considerat că marea 

majoritate a celor din grupul 15 - 19 ani, deşi pot lucra legal, continuă să participe la o formă de educaţie (formală sau 

non-formală), proporţia înregistrată pe ansamblul UE fiind de 90,2%. 
11

 Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/adse/baze%20de%20date%20eurostat.htm
https://www.edu.ro/cadru-european
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm
http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/comunicare/comunicate-de-presa/4930-cp-fonduri-europene-sprijinire-tineri-inactivi-11082017


4 

Serviciului public de ocupare
13

. Proiectul vizează creşterea numărului de tineri inactivi NEETs (Not 

in Education, Employment or Trening) înregistraţi la Serviciul public de ocupare (SPO), precum şi 

identificarea altor cel puţin 200.000 tineri NEETs inactivi, cu vârsta între 16-24 neînregistraţi. În 

cadrul proiectului, sunt vizaţi în special tinerii cu nivel scăzut de competenţe şi care au dificultăţi în 

a se integra social. Proiectul introduce managementul de caz ca metodă de lucru, care presupune un 

proces de interacţiune în cadrul reţelei de servicii (de asistenţă socială, educaţie, ocupare) prin care 

se asigură faptul că beneficiarii primesc serviciile de care au nevoie într-o formă de sprijin eficace şi 

eficientă. Proiect îşi propune şi să „revitalizeze” reţeaua de sprijin pe care SPO o are deja împreună 

cu autorităţile publice locale sau să propună noi modelele/protocoale de colaborare, inclusiv prin 

activarea voluntariatului la nivelul comunităţii respective, în procesul de identificare, mobilizare şi 

înregistrare. De asemenea, proiectul încurajează şi implicarea partenerilor sociali (patronate şi 

sindicate), astfel încât oferta de pachete de măsuri active personalizate să se concretizeze în 

ocuparea unui loc de muncă. Proiectul are o durată de implementare este de 48 luni şi un buget de 

213.636.395,25 de lei, respectiv 47.474.754,5 de euro (curs euro 4,5). 

 Aşa cum se precizează şi în Programul de Guvernare, crearea de noi locuri de muncă, 

creşterea gradului de ocupare, mai ales în rândul tinerilor, astfel încât aceştia să poată avea o viaţă 

profesională şi personală împlinită, pot fi realizate numai printr-un învăţământ ancorat în realităţile 

pieţei muncii, care, pe lângă competenţele profesionale, pune accent pe spiritul antreprenorial şi pe 

învăţarea pe tot parcursul vieţii. Astfel, în vederea creşterii numărului de tineri/cetăţeni activi pe 

piaţa muncii sunt urmărite: realizarea de studii cu privire la nevoile agenţilor economici în ceea ce 

priveşte asigurarea cu personal calificat, precum şi la inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii; 

fundamentarea planurilor de şcolarizare şi a finanţării pe domenii de studiu, în funcţie de nevoile 

pieţei muncii; revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic prin flexibilizarea sistemului – mai 

multe opţiuni de formare profesională pentru elevi, diferite tipuri de certificări care să asigure acces 

pe piaţa muncii şi să asigure continuarea studiilor la niveluri superioare de calificare; formarea şi 

dezvoltarea spiritului antreprenorial în învăţământul preuniversitar şi universitar; includerea 

elementelor de dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale pe toate palierele sistemului de 

educaţie; dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship; realizarea de activităţi de 

orientare şi consiliere pentru elevi şi studenţi, cu accent pe conştientizarea cerinţelor pieţei muncii; 

operaţionalizarea Centrelor de consiliere şi orientare în carieră în toate universităţile din România. 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Denisa Ion 

25 august 2017 

                                                                                                                                                                  
12

 Solicitantul acestui proiect este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, iar Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale, Ministerul Educație Naționale și Cercetării Științifice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție 

Socială sunt parteneri. 
13

 Proiect eligibil pe Programul operaţional capital uman (POCU) 2014 -2020, Axa prioritară 2 - Obiectiv specific 2.3. 

http://www.cdep.ro/pdfs/guv201706/Program_de_Guvernare.pdf

