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Rezumat 

Cadrul european al calificărilor (CEC) este un instrument care are ca 
scop promovarea mobilităţii lucrătorilor și a cursanţilor și a învăţării pe 
tot parcursul vieţii prin corelarea sistemelor naţionale de calificări. 
Analizând relevanţa, punerea în aplicare și primele rezultate, se poate 
concluziona că, deși punerea în aplicare a CEC ar putea fi considerată un 
succes, se pot identifica unele probleme majore, care testează în mod 
sever punerea în aplicare completă și sigură a CEC. Cu toate acestea, 
există o solicitare de continuare a punerii în aplicare a CEC, în caz că 
sunt îndeplinite condiţiile adecvate. 
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LISTA ABREVIERILOR 
 

AIR Activitatea de învăţare reciprocă 

AT Austria 

BE Belgia 

BE-F Comunitatea valonă din Belgia 

BE-VL Comunitatea flamandă din Belgia 

BG Bulgaria 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (Institutul Federal pentru Educaţie 

și Formare Profesională) 

CC Cadre de calificări 

CEC Cadrul european al calificărilor 

CEC-REF Procesul de corelare CEC 

CEDEFOP Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale 

CEEP Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică 

CNC Cadrul naţional de calificări 

CY Cipru 

CZ Republica Cehă 

DE Germania 

DG EAC Direcţia Generală Educaţie și Cultură 

DG EMPL Direcţia Generală Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale și 

Incluziune 

DG Direcţia Generală Piaţa internă și Servicii 

DK Danemarca 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Cadrul german de calificări) 

ECTS Sistemul european de credite transferabile 

ECVET Sistemul european de credite pentru educaţie și formare profesională 

EE Estonia 

EFP Educaţia și formarea profesională 

EL Grecia 

ENIC-

NARIC 

Reţeaua europeană a centrelor de informare–centrelor naţionale de 

informare și de recunoaștere academică (și profesională) 

EP Parlamentul European 

EQAVET Asigurarea europeană a calităţii în educaţie și formare profesională 
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ES Spania 

ESCO Taxonomia europeană pentru aptitudini, competenţe și profesii 

ETF Fundaţia Europeană de Formare 

ETUC Congresul european al sindicatelor 

EU Uniunea Europeană 

EUA Asociaţia Universităţilor Europene 

EUCIS-

LLL 

Platforma societăţii civile europene pentru învăţare pe tot parcursul 

vieţii 

FI Finlanda 

FR Franţa 

GC CEC Grupul consultativ pentru CEC 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Cadrul 

german de calificări în învăţământul superior) 

HR Croaţia 

HU Ungaria 

IE Irlanda 

IS Islanda 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori 

(Institutul Italian pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a 

Lucrătorilor) 
IT Italia 

ÎS Învăţământul superior 

KMK Kultusministerkonferenz (Conferinţa permanentă a miniștrilor 

educaţiei și culturii ai landurilor din Republica Federală Germania) 

KSC Cunoștinţe, aptitudini și competenţe 

LI Liechtenstein 

LLP Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 

LRC Convenţia de recunoaștere de la Lisabona 

LT Lituania 

LU Luxemburg 

LV Letonia 

MDC Metoda deschisă de coordonare 

MT Malta 

NL Ţările de Jos 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Cadrul neerlandez de calificări) 
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NO Norvegia 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Agenţia austriacă pentru mobilitate 

internaţională și cooperare în educaţie, știinţă și cercetare) 

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii 

PES Servicii publice de ocupare a forţei de muncă 

PIAAC Program pentru evaluarea internaţională a competenţelor adulţilor 

PISA Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor 

PL Polonia 

PLOTEUS Portalul Ofertelor de Educaţie din Spaţiul European 

PNC Punctul naţional de coordonare 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Cadrul polonez de calificări) 

PT Portugalia 

QF EHEA Cadrul de calificări pentru Spaţiul european al învăţământului superior 

RO România 

SE Suedia 

SI Slovenia 

SK Slovacia 

SM Statul membru 

SOE Standarde și orientări europene 

TK Turcia 

UEAPME Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii 

UK Regatul Unit 

UK Regatul Unit, Scoţia 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Agenţia Naţională pentru 

Învăţământul Profesional Superior a Suediei) 
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SINTEZĂ 
Cadrul european al calificărilor (CEC) pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii este un 
instrument instituit în cadrul cooperării europene în domeniul educaţiei și formării, care are 
ca scop promovarea mobilităţii lucrătorilor și a cursanţilor și a învăţării pe tot parcursul 
vieţii. Rezumatul va furniza o prezentare concisă a rezultatelor prezentului studiu, evaluând 
relevanţa, punerea în aplicare și rezultatele CEC. În încheiere, se vor prezenta concluziile și 
recomandările. 

Relevanţa CEC pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 

Scopul CEC este de a corela sistemele naţionale de calificări ale diferitelor ţări într-un cadru 
european comun cu opt niveluri. Prin Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a 
lungul vieţii (2008/C 111/01), statele membre (SM) sunt invitate:  

 să își coreleze sistemele naţionale de calificări la Cadrul european al calificărilor până în 
2010; 

 să indice nivelul CEC pentru fiecare nouă calificare până în 2012;  
 să utilizeze o abordare bazată pe rezultatele procesului de învăţare atunci când sunt 

definite și descrise calificările și să promoveze validarea învăţării non-formale și 
informale; 

 să promoveze și să aplice principiile asigurării calităţii în educaţie și formare;  
 să desemneze un punct naţional de coordonare. 
 

Este considerată a fi imperativă nevoia de a promova învăţarea pe tot parcursul vieţii în 
calitate de element de bază al modelului social european și de a facilita mobilitatea 
lucrătorilor și a cursanţilor prin îmbunătăţirea transparenţei sistemelor de calificări, având 
în vedere schimbările demografice, schimbările sociale, tehnologice și economice rapide, 
precum și procesul de globalizare în desfășurare și mobilitatea lucrătorilor între ţările 
europene și ţările terţe. Cu ajutorul CEC, sistemele de calificări și cele educaţionale devin 
mai comparabile și mai transparente, promovându-se în cele din urmă mobilitatea 
lucrătorilor și a cursanţilor între ţări, mobilitatea între sistemele educaţionale și creșterea 
ofertelor de învăţare pe tot parcursul vieţii. 
Dezvoltarea CEC și punerea în aplicare a recomandării au fost foarte mult promovate la 
nivel european, sunt strâns legate de agenda europeană pentru educaţie (în special pentru 
EFP și ÎS) și respectă principiul subsidiarităţii. De asemenea, la nivel mondial, este 
momentul pentru stabilirea unor cadre de calificări.  
Există tipuri diferite de cadre de calificări (cadre de comunicare, de reformă și de 
transformare). În calitate de CC transnaţional, CEC este considerat a fi un cadru de 
comunicare (un cadru de traducere). CNC-urile care sunt concepute, dezvoltate și puse în 
aplicare în SM reprezintă toate cele trei tipuri de cadre. 
Teoretic, logica intervenţiei CEC pare solidă. CEC prezintă obiective clare (promovarea 
mobilităţii lucrătorilor și a cursanţilor și a învăţării pe tot parcursul vieţii), iar cadrele de 
calificări par să fie un instrument foarte relevant pentru realizarea acestor obiective, 
asigurând un grad mai mare de transparenţă și de comparaţie între sistemele de calificări. 
Deși CEC vizează piaţa muncii, conceptul acestuia se leagă în principal de politica 
educaţională, și mai puţin de mediul muncii. 
În ceea ce privește obiectivele generale și structura, CEC este strâns legat de alte iniţiative 
și instrumente educaţionale europene [precum ECVET (Sistemul european de credite pentru 
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educaţie și formare profesională), Europass, EQAVET (Asigurarea europeană a calităţii în 
educaţie și formare profesională), SOE (Standarde și orientări europene), QF EHEA (Cadrul 
de calificări pentru Spaţiul european al învăţământului superior), învăţarea non-formală și 
informală], iar teoretic aceste iniţiative se susţin reciproc. Cu toate acestea, este prea 
devreme pentru a se identifica în mod complet efectele acestor iniţiative și impactul lor 
asupra funcţionării CEC, deoarece ele se află într-un stadiu timpuriu de dezvoltare. De 
asemenea, CEC are legătură cu iniţiative coordonate de alte direcţii generale (DG), precum 
Taxonomia europeană pentru aptitudini, competenţe și profesii (ESCO) (DG EMPL și DG 
EAC) și Directiva 2005/36 privind recunoașterea calificărilor profesionale (DG MARKT). În 
ceea ce privește directiva, pot fi identificate unele diferenţe clare, întrucât CEC este un 
sistem cu opt niveluri bazat pe rezultate, iar directiva include un sistem cu cinci niveluri 
bazat pe variabile de intrare. Prin urmare, se recomandă armonizarea celor două sisteme.  

Punerea în aplicare a CEC pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 

În recomandarea privind CEC, statele membre au fost de acord în mod voluntar, printre 
altele, să își coreleze calificările lor la nivelurile CEC. În temeiul principului subsidiarităţii, 
Comisia Europeană poate să aibă doar un rol de facilitare. Pentru a încuraja statele membre 
să realizeze recomandarea, sunt disponibile mai multe instrumente, pe baza metodei 
deschise de coordonare. Metoda deschisă de coordonare este „concepută să ajute statele 
membre să își dezvolte treptat politicile”. Din cercetarea anterioară privind metoda deschisă 
de coordonare (MDC) din alte domenii politice, pot fi identificate condiţiile care sunt 
esenţiale pentru succesul punerii în aplicare a MDC, și anume: 1) implicarea politică în 
procesul de pregătire; 2) interesul comun; 3) nivelul ridicat de instituţionalizare; 4) 
disponibilitatea obiectivelor specifice, a criteriilor de referinţă și a indicatorilor; 5) 
implicarea și cooperarea cu părţile interesate și 6) prezenţa conflictelor între statele 
membre care sunt motivate sau cele care sunt reticente să acţioneze. Principalele 
constatări se structurează în jurul acestor condiţii (constatările sunt descrise atât la nivelul 
UE, cât și la nivelul statelor membre).  
1) Implicarea politică în procesul de pregătire 
În trecut au fost întreprinse demersuri care au dus la conștientizarea subiectului sau la 
implicarea în acesta. Pentru a continua dezvoltarea unui domeniu politic, este necesar să 
existe un anumit fundament. Cu siguranţă acest lucru se aplică la nivelul EU unde 
numeroase state membre trebuie că sunt familiarizate cu subiectul, dar și la nivelul statelor 
membre unde domeniul politic trebuie că are o anumită istorie. 
 
La nivelul UE:  
 Înainte de oficializarea sa efectivă printr-o recomandare bazată pe tratate, CEC a 

cunoscut o lungă perioadă de dezvoltare.  

 Angajamentul părţilor interesate de la nivelul UE este puternic. 

 Recomandarea privind CEC are la bază studii și consultări ample.  
 
La nivelul statelor membre: 
 Există diferenţe majore între stadiul de începere al statelor membre. Unele state 

membre au deja implementate astfel de cadre sau au experienţă în ceea ce privește 
abordarea bazată pe rezultatele procesului de învăţare, altele nu.  

 Majoritatea statelor membre a fost implicată în proiecte privind CEC cu mult înainte de 
recomandarea din 2008, dar rămâne întrebarea dacă toate părţile interesante relevante, 
precum angajatorii, angajaţii și sectorul educaţional, de la nivelul statelor membre au 
fost implicate în așa măsură încât să se creeze dreptul de proprietate comună.  
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 În majoritatea ţărilor, au fost realizate studii (de exemplu, consultări, studii tehnice, 

demersuri pentru determinarea situaţiei, studii-pilot) cu scopul de a asigura o bază 
solidă pentru un CNC și pentru corelarea cu CEC. 

2) Interesul comun 
Ar trebui să existe un interes comun în rândul statelor membre conform căruia este 
important să se dezvolte un anumit domeniu politic. Ar trebui să existe un discurs european 
privind acest subiect pentru a ajunge la o înţelegere comună a definiţiilor și a 
instrumentelor disponibile, precum și la un acord privind atingerea unui anumit nivel de 
calitate. Ca urmare, ar trebui să se creeze un sentiment de responsabilitate comună care 
este principala forţă motrice a evoluţiilor politice înregistrate și care servește, de asemenea, 
ca motivaţie pentru îmbunătăţirea politicilor naţionale. 
 
La nivelul UE:  
 CEC se bazează pe un interes comun al părţilor interesate de la nivelul statelor 

membre, și de la nivelul UE.  

 Acest interes comun este în continuare sprijinit prin note și orientări care ajută statele 
membre să pună în aplicare recomandarea din 2008. Procesul poate fi caracterizat de 
„învăţarea prin practică”, prin urmare, pe parcursul procesului a evoluat învăţarea 
bazată pe cunoștinţe Această evoluţie este redată prin notele întocmite de Cedefop și de 
Comisia Europeană de îndrumare a statelor membre în cadrul procesului.  

 
La nivelul statelor membre: 
 Deși terminologia utilizată în cadrul Recomandării privind CEC nu este întotdeauna 

consecventă cu alte iniţiative europene (de exemplu, diferă conceptul de „competenţe”), 
limbajul este suficient de clar pentru ca statele membre să îl coreleze cu propriile lor 
iniţiative.  

 În ceea ce privește procesul de corelare, statele membre se confruntă cu unele 
dificultăţi. Cele mai importante dificultăţi privesc justificarea legăturii dintre descriptorii 
nivelurilor sistemului/cadrului naţional și cele ale CEC și aplicarea abordării bazate pe 
rezultatele procesului de învăţare. Alte dificultăţi privesc poziţionarea anumitor calificări 
(de exemplu, certificat de absolvire a studiilor), instituirea unor proceduri de validare a 
învăţării non-formale și informale și aplicarea de sisteme de asigurare a calităţii 
adaptate la abordarea bazată pe rezultatele procesului de învăţare.  

 În continuare este dificil să se observe modul în care interesul comun se dezvoltă la 
„nivelul de bază” (adică instituţiile de învăţământ, lucrătorii, angajatorii și cetăţenii). 
Pentru a se asigura că CEC este relevant pentru mediul muncii și pentru cel educaţional 
la nivel naţional, acest interes comun trebuie să se dezvolte în continuare la nivelul de 
bază. 

3) Instituţionalizarea 
Un nivel ridicat de instituţionalizare înseamnă că există o structură organizaţională în care 
se lucrează continuu la coordonarea și la îmbunătăţirea unui anumit sector. Rolul de 
coordonator trebuie preluat de către cineva pentru a coordona un proces de cooperare la 
scară mare, precum MDC. 
 
La nivelul UE:  
 Prin intermediul recomandării din 2008, MDC pentru punerea în aplicare a CEC are la 

bază tratatele.  

 Pentru perioada ulterioară lunii aprilie 2013, este necesar un nou mandat în vederea 
continuării punerii în aplicare a CEC la nivelul UE.  

 Rolurile și responsabilităţile de la nivelul UE sunt clar definite între Grupul consultativ 
pentru CEC (GC CEC), Comisia Europeană, Cedefop, Consiliul Europei, Fundaţia 
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Europeană de Formare (ETF), statele membre și alte părţi interesate (de exemplu, 
partenerii sociali).  

 Resursele umane din cadrul Comisiei Europene pentru coordonarea activităţilor par să 
fie destul de limitate. Cu toate acestea, nu există indicii că rolul lor de facilitare, care 
pare să funcţioneze foarte bine, ar fi stânjenit.  

 
La nivelul statelor membre:  
 Împărţirea rolurilor și a responsabilităţilor la nivelul statelor membre depinde de 

intensitatea abordării adoptate pentru punerea în aplicare a CEC și există o tendinţă 
de continuare a împărţirii rolurilor existente între grupurile de părţi interesate, deși 
uneori sunt recomandate mici schimbări în structură, care implică alte părţi interesate. 

 În majoritatea ţărilor, Ministerul Educaţiei (sau o instituţie similară) se ocupă de 
punerea în aplicare a Recomandării privind CEC. Unele ţări au ales în mod deliberat să 
atribuie coordonarea dezvoltării CNC în afara Ministerului Educaţiei, să apropie cadrul de 
calificări mai mult de piaţa muncii și să dezvolte un drept de proprietate comună asupra 
cadrului. Se pare că această abordare are efecte pozitive asupra orientării cadrului către 
piaţa muncii. 

 
4) Disponibilitatea obiectivelor specifice, a criteriilor de referinţă și a indicatorilor 
În cazul în care nu există obiective, criterii de referinţă și indicatori clari, este adesea dificil 
să se stimuleze acţiuni concrete și să se măsoare rezultatele. Prin urmare, un MDC include 
obiective, criterii de referinţă și indicatori specifici. 
 
La nivelul UE:  
 La nivelul UE au fost stabilite obiective și au fost implementate sisteme de monitorizare 

adecvate (de exemplu, GC CEC, facilitat de Comisia Europeană și de Cedefop).  

 Deși în Strategia Europa 2020 și în ET2020 sunt stabilite ţinte clare la nivelul UE, nu 
există nicio legătură explicită între CEC și aceste ţinte, în ceea ce privește modul în care 
CEC va contribui la realizarea lor (de exemplu, mobilitatea în mediul muncii și în mediul 
educaţional și participarea la învăţarea pe tot parcursul vieţii). Ar trebui monitorizat în 
mod clar modul în care CEC contribuie la aceste ţinte.  

 
La nivelul statelor membre:  
 Obiectivele recomandării sunt stabilite în mod clar și sunt specificate termene-limită.  

 În ceea ce privește primul termen-limită (corelarea sistemelor naţionale cu nivelurile 
CEC), majoritatea ţărilor nu își va finaliza în termenul dat raportul privind corelarea. Cu 
toate acestea, întârzierea nu reprezintă o problemă, deoarece toate ţările participante 
își vor finaliza rapoartele privind corelarea în aproximativ doi ani.  

 Mai problematic este progresul în ceea ce privește cel de al doilea termen-limită, 
incluzând o trimitere către nivelul CEC adecvat pentru fiecare nouă calificare și pentru 
fiecare document Europass. Numeroase ţări nici nu au început să lucreze la proceduri 
care să garanteze că așa ceva se va realiza, nici chiar ţările care și-au finalizat deja 
raportul privind corelarea. Acesta este un motiv de îngrijorare, deoarece această a doua 
etapă permite CEC să ajungă efectiv în statele membre. 

 
5) Implicarea și cooperarea cu părţile interesate  
Implicarea și cooperarea cu părţile interesate este esenţială pentru succesul MDC, deoarece 
se presupune că, teoretic, metoda funcţionează de la bază la vârf. Îndrumarea și 
coordonarea la nivelul comunităţii vor fi eficiente și durabile, numai dacă programul este 
susţinut de societatea civilă a statelor membre și este pus în aplicare în mod activ la nivel 
local.  
 

 10 



Situaţia actuală a punerii în aplicare a Cadrului european al calificărilor 
____________________________________________________________________________________________ 

 
La nivelul UE:  
 Diferite grupuri de părţi interesate au fost implicate de la început și sunt încă implicate 

în calitate de membri ai GC CEC.  

 Pentru a orienta CEC și mai mult către piaţa muncii, ar putea fi în continuare stimulată 
implicarea mai intensă a altor direcţii generale, care au un interes implicit în punerea în 
aplicare a CEC (adică DG EMPL și DG MARKT).  

 
La nivelul statelor membre:  
 Se pot distinge două grupuri de părţi interesate, și anume părţile interesate de sectorul 

educaţional și cele de piaţa muncii.  
 În general, primul grup (sectorul educaţional) este mai implicat decât cel de al doilea 

grup (părţile interesate de piaţa muncii).  
 Pare dificilă implicarea celor interesaţi de piaţa muncii, și din cauza lipsei de interes din 

partea angajatorilor, care, în unele ţări, consideră CEC/CNC a nu fi relevant pentru ei. 
Aceasta reprezintă o ameninţare gravă la adresa dreptului de proprietate comună 
asupra CNC urmărit și la adresa rolului prevăzut pe care aceste cadre ar trebui să îl aibă 
în ceea ce privește piaţa muncii. 

 
6) Prezenţa conflictelor între statele membre care sunt motivate sau cele care 
sunt reticente să acţioneze  
Din cauza unui conflict de opinii, statele membre care sunt motivate să acţioneze vor 
încerca să convingă statele membre care sunt reticente să li se alăture în procesul de 
dezvoltare a unui anumit domeniu politic. Dacă nu există niciun conflict, în consecinţă, nu 
va exista nicio dezbatere și vor fi iniţiate puţine acţiuni. Același principiu se aplică și la nivel 
naţional, unde părţile mai reticente vor trebui convinse de importanţa unei potenţiale 
priorităţi naţionale. Pentru a include un subiect în agenda naţională, este nevoie ca cineva 
să fie absolut convins de importanţa acestui subiect și să îl reprezinte pentru mai multă 
susţinere. 
 
La nivelul UE: 
 Punerea în aplicare la nivelul UE poate fi un succes numai dacă punerea în aplicare la 

nivelul statelor membre este sigură. 

 Ţările implicate se află în stadii diferite de dezvoltare a CNC și de întocmire a 
rapoartelor privind corelarea cu CEC. Acestea consideră că este nevoie să furnizeze un 
feedback decisiv altor state membre, să le susţină și să se antreneze reciproc pe 
parcursul punerii în aplicare a recomandării. Există dovezi conform cărora unele state 
membre și-au ajustat rapoartele privind corelarea, ca urmare a presiunii exercitate de 
alte state membre.  

 Până în prezent, nu au apărut conflicte profunde, dar eventuale pericole ameninţă 
punerea în aplicare (de exemplu, poziţionarea certificatului de absolvire a studiilor fie la 
nivelul 4, fie la 5), precum și progresul înregistrat în ceea ce privește cel de al doilea 
termen-limită. Viitorul ar trebui să dezvăluie modul în care MDC va reacţiona la aceste 
potenţiale conflicte și dacă se va dovedi rezistentă.  

 Comisia Europeană și Cedefop joacă un important rol de facilitare, evitând eventualele 
conflicte dintre statele membre, iniţiind dezbateri cu acestea cu mult timp înainte și 
utilizând strategic activităţile de învăţare reciprocă pentru dezbaterea eventualelor 
conflicte într-un stadiu incipient.     

 
La nivelul statelor membre:  
 În general, se poate concluziona că, în ţările unde CEC este utilizat ca o agendă de 

reformă, sunt mult mai presante conflictele dintre diferitele părţi interesate (de 
exemplu, între sectoarele educaţionale, dintre sectorul educaţional și angajatori) decât 
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în ţările unde CEC este pus în aplicare într-un mod mai tehnic, deoarece nu influenţează 
sistemele instituite sau cadrele implementate.  

 În unele ţări, implementarea tehnică anterioară duce la dezbateri și conflicte care 
impun, pe termen lung, transformări mai severe ale sistemelor educaţionale. 

 

Rezultatele CEC pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 

În literatura de specialitate privind cadrele de calificări, se regăsesc evaluări critice privind 
impactul cadrelor de calificări. Ca urmare, unii autori susţin că lipsește baza de dovezi 
pentru punerea în aplicare a cadrelor de calificări. Alţii menţionează că orientarea către 
rezultatele procesului de învăţare s-ar putea să destabilizeze structurile educaţionale 
actuale și să distragă atenţia de la problemele mai urgente ale educaţiei naţionale (precum 
părăsirea timpurie a școlii). Deși aceste relatări sunt considerate a fi un contrapunct al 
„simplei încrederi în politică”, dovezile concrete conform cărora cadrele de calificare nu vor 
duce la conflicte sunt la fel de îndoielnice ca și dovezile concrete conform cărora cadrele de 
calificare vor duce la conflicte. Pentru a furniza o opinie clară și logică privind rezultatele, 
este nevoie mai întâi să fie definite categoriile conflictelor pe care cadrele de calificări le 
vizează. În al doilea rând, ar trebui să existe simţul realităţii privind ceea ce se poate 
măsură și termina în mod rezonabil, având în vedere intervalul temporal al punerii în 
aplicare. Pentru a asigura o evaluare echilibrată a rezultatelor punerii în aplicare a 
Recomandării privind CEC, ar trebui distinse trei categorii de rezultate: randamentul, 
rezultatele și impactul.  

 Se poate concluziona că, până în prezent, randamentul întregului proiect CEC este 
satisfăcător pentru majoritatea părţilor interesate implicate și că evoluează conform 
planului. Recomandarea privind 2008 și activitatea de pregătire au determinat 
numeroase activităţi în statele membre și la nivel european, care sunt evident legate de 
obiectivele finale ale recomandării. Un defect grav este nesiguranţa finalizării celei de a 
doua etape a procesului de corelare. 

 La aproape patru ani de la publicarea recomandării, rezultatele proiectului CEC, 
definite ca fiind îmbunătăţirea transparenţei și a implicării părţilor interesate, sunt 
promiţătoare, dar în prezent insuficiente pentru realizarea obiectivelor finale de 
îmbunătăţire a mobilităţii lucrătorilor și a cursanţilor și de creștere a învăţării pe tot 
parcursul vieţii. Domeniile în care s-a înregistrat un progres insuficient sunt 
implementarea abordării bazate pe rezultatele procesului de învăţare, implicarea părţilor 
interesate, instituirea de sisteme de asigurare a calităţii și instituirea în continuare a 
unor proceduri de validare a învăţării non-formale și informale, la nivel naţional. 

 Impactul asupra principalelor obiective ale CEC, și anume îmbunătăţirea învăţării pe 
tot parcursul vieţii și a mobilităţii lucrătorilor și a cursanţilor, nu poate fi evidenţiat 
suficient la acest moment. În primul rând, este încă prea devreme (aproape patru ani 
de la publicarea recomandării) pentru a observa impactul și există numai dovezi 
anecdotice, precum ţări în care cadrele de calificări facilitează validarea experienţelor de 
învăţare anterioare și obţinerea comparabilităţii sistemului naţional. În al doilea rând, 
din cauza inexistenţei progresului în ceea ce privește rezultatele preconizate, este 
nesigur dacă impactul complet va exista pe termen scurt.  

Concluzii 

Punerea în aplicare a Recomandării privind CEC reprezintă un proiect prestigios, amplu și 
provocator la nivelul întregii UE, care necesită multă implicare din partea părţilor interesate 
de la nivelul UE și de la nivel naţional. Analizând relevanţa, punerea în aplicare și primele 
rezultate ale proiectului, se poate concluziona că punerea în aplicare a Recomandării privind 
CEC poate fi considerată un exemplu de MDC de succes. 
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Cu toate acestea, următoarele concluzii critice pot fi desprinse, menţionând unele 
provocări și probleme tehnice grave care ar putea ameninţa punerea în aplicare completă și 
sigură a Recomandării privind CEC.  

 Nu există nicio legătură explicită între CEC și ţinte UE stabilite în Strategia 
Europa 2020 și în ET2020. Este necesar să fie mai bine explicat modul în care CEC 
va contribui la realizarea acestor ţinte (de exemplu, participarea la învăţarea pe tot 
parcursul vieţii).  

 Lipsește implicarea altor direcţii generale, care ar trebui să aibă un interes 
implicit în punerea în aplicare a CEC (adică DG EMPL și DG MARKT). Implicarea ar 
putea fi dezvoltată în continuare pentru a orienta CEC și mai mult către piaţa muncii. 

 Există diferenţe între statele membre în ceea ce privește stadiul de începere. Unele 
state membre deja au cadre instituite de o perioadă îndelungată, în timp ce altele 
încă trebuie să dezbată și să implementeze principiile de bază. Această diferenţă 
între stadiile iniţiale a influenţat progresul înregistrat în ceea ce privește 
punerea în aplicare a Recomandării privind CEC și instituirea de CNC. 

 Este evident că există o discrepanţă între sistemul cu cinci niveluri bazat pe 
variabile de intrare al Directivei 2005/36 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale și sistemul CEC cu opt niveluri bazat pe rezultate. Se recomandă 
armonizarea celor două sisteme.  

 Unele state membre se confruntă cu dificultăţi în cadrul procesului de corelare 
(primul termen-limită pentru corelarea sistemelor naţionale cu nivelurile 
CEC). Aceste dificultăţi privesc în special: 

o Justificarea legăturii dintre descriptorii nivelurilor sistemului/cadrului naţional 
și cele ale CEC. 

o Progresul limitat în aplicarea abordării bazate pe rezultatele procesului de 
învăţare.  

o Poziţionarea anumitor calificări în CNC și, ulterior, corelarea lor cu CEC (un 
exemplu marcant este discuţia privind modul în care să fie poziţionat 
certificatul de absolvire a studiilor care permite accesul la învăţământul 
superior). 

o Nu există proceduri instituite de validare a învăţării non-formale și informale. 

o Disputele dintre sectorul EFP și cel al ÎS, care împiedică permeabilitatea și 
reducerea barierelor tradiţionale dintre cele două subsisteme. 

o Modul în care prestarea de servicii de învăţare în afara sectorului formal 
(învăţarea non-formală și informală) este inclusă și conectată la cadrele 
naţionale. 

o Se acordă prea puţină atenţie fundamentării cadrelor și sistemelor de 
calificări pe proceduri transparente pentru asigurarea calităţii adaptate la 
abordarea bazată pe rezultatele procesului de învăţare.  

 Pare dificilă implicarea părţilor interesate din afara sectorului educaţional formal 
și, în special, a beneficiarilor finali (parteneri sociali și cetăţeni). O provocare majoră 
o reprezintă implicarea celor interesaţi de piaţa muncii, din cauza lipsei de 
interes din partea angajatorilor, care, în unele ţări, consideră CEC/CNC a nu fi 
relevant pentru ei. Aceasta reprezintă o ameninţare gravă la adresa dialogului dintre 
mediul educaţional și cel al muncii, la adresa dreptului de proprietate comună 

 13 



Departamentul tematic B: Politici structurale şi de coeziune 
____________________________________________________________________________________________ 
 

asupra CNC urmărit și la adresa rolului prevăzut pe care aceste cadre ar trebui să îl 
aibă în ceea ce privește piaţa muncii. 

 Numeroase ţări, inclusiv cele care și-au finalizat raportul privind corelarea, nici nu 
au început să lucreze la proceduri care să garanteze că în fiecare nouă calificare și în 
fiecare document Europass (al doilea termen-limită) va fi inclusă o trimitere la 
nivelul CEC adecvat. 

 Corelarea calificărilor internaţionale este, într-un fel, un test al gradului de 
comparabilitate dintre CNC. Întrebarea esenţială este dacă, fără acţiuni coordonate, 
calificările vor fi poziţionate la aceleași niveluri CEC de către toate ţările.  

Ca o consecinţă a tuturor problemelor menţionate anterior, punerea în aplicare 
completă și sigură a CEC ar putea fi ameninţată de lipsa încrederii reciproce. Modul 
diferit în care unele ţări tratează punerea în aplicare ar putea afecta încrederea statelor 
membre în punerea în aplicare a CEC din alte ţări decât ele. Pentru a crește încrederea 
reciprocă, este de maximă importanţă implicarea tuturor părţilor interesate în procesul de 
punere în aplicare. Aceasta se poate realiza complet prin implementarea celei de a doua 
etape a procesului de corelare: indicând nivelul CEC în fiecare nouă calificare. Este 
momentul pentru dezvoltarea unor cadre de calificări, dar acesta va dispărea curând dacă 
în dezbateri vor fi implicaţi numai factori de decizie de la nivel înalt și părţi interesate bine 
informate, dar nu și publicul larg. Prin urmare, principalul obiectiv pentru anul viitor, până 
în aprilie 2013, ar trebui să fie finalizarea celei de a doua etape a procesului de corelare, 
iniţiindu-se dezbateri practice la nivelul de bază privind funcţia și funcţionarea CEC. Această 
a doua etapă va face posibil ca CEC să înceapă să aibă un impact, deoarece numai atunci 
va fi observat, utilizat și discutat de către utilizatorii finali, creând un „moment de inerţie” și 
amplificând rezultatele și impactul CEC. 

Recomandări 

Diverselor părţi interesate le pot fi prezentate următoarele recomandări pentru continuarea 
acţiunii. 

Pentru Parlamentul European, Comisia Europeană și alte instituţii de la nivel 
european: 

 Se recomandă continuarea mandatului GC CEC după aprilie 2013, având în 
vedere relevanţa punerii în aplicare a CEC pentru piaţa muncii și pentru sistemul 
educaţional europene viitoare; a tendinţei mondiale de dezvoltare a unor cadre de 
calificări; a eforturilor depuse la nivel european și la nivelul statelor membre pentru 
crearea încrederii reciproce în cadrele sau sistemele naţionale de calificări ale 
celorlalţi și, în cele din urmă, a randamentului deja generat și a prevenirii stagnării 
procesului.  

 Se recomandă ca, în viitoarea perioadă, CEC să devină mai puţin o agendă 
educaţională și mai mult o agendă orientată către piaţa muncii, incluzând un 
dialog mai intens între părţile interesate de educaţie și cele interesate de piaţa 
muncii. Așa ceva nu se va întâmpla imediat, dar în timpul rămas din actuala 
perioadă, trebuie înregistrat un progres considerabil în ceea ce privește cea de a 
doua etapă a procesului de corelare și reducerea principalelor bariere. 

 Evaluarea, pe care CE trebuie să o realizeze în perioada 2008-2013, va trebui să 
includă o retrospectivă, dar și mai important, o perspectivă asupra modului în 
care conceptul și punerea în aplicare a CEC pot fi îmbunătăţite pentru o mai bună 
legătură cu mediul pieţei muncii și pentru un impact mai mare asupra nivelului de 
bază.  
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 Se recomandă o mai bună clarificare a modului în care CEC contribuie la 
principalele obiective ale Strategiei Europa 2020 și ale ET2020 (învăţarea pe 
tot parcursul vieţii și mobilitatea lucrătorilor și a cursanţilor), definind mai clar 
obiectivele intermediare (precum implementarea abordării bazate pe rezultatele 
procesului de învăţare, dezvoltarea de sisteme de calitate și dezvoltarea de 
proceduri pentru învăţarea non-formală și informală).   

 La nivelul UE, se recomandă creșterea implicării altor direcţii generale (DG 
EMPL și DG MARKT) pentru susţinerea trecerii de la o agendă educaţională către o 
agendă mai orientată către piaţa muncii.  

 Se recomandă continuarea alinierii instrumentelor și a iniţiativelor europene și, 
în special, eliminarea discrepanţelor dintre sistemul cu cinci niveluri bazat pe 
variabile de intrare al Directivei 2005/36 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale și sistemul CEC cu opt niveluri bazat pe rezultate.  

 

Pentru GC CEC și statele membre: 

 Se recomandă creșterea atenţiei acordate celei de a doua etape a procesului 
de corelare (indicând nivelul CEC adecvat în fiecare nouă calificare, în fiecare 
certificat și în fiecare document Europass). 

 Se recomandă să se ajungă la un acord privind calendare pentru cea de a doua 
etapă a procesului de corelare, să se întocmească și să se distribuie linii directoare 
și, în cele din urmă, să se împărtășească experienţele și bunele practici 
privind cea de a doua etapă.  

 Se recomandă să se continue dezvoltarea și implementarea abordării bazate pe 
rezultatele procesului de învăţare și a procedurilor de validare a învăţării non-
formale și informale.  

 Se recomandă creșterea atenţiei acordate instituirii de sisteme de asigurare a 
calităţii pentru toate sectoarele educaţionale, având în vedere abordarea 
calificărilor bazată pe rezultatele procesului de învăţare. 

 

Pentru statele membre și părţile interesate de la nivelul acestora: 

 Se recomandă creșterea implicării părţilor interesate de piaţa muncii pentru a 
intensifica angajamentul, pentru a crea beneficiarilor finali (cetăţeni, lucrători și 
angajatori) un sentiment de proprietate asupra CNC/CEC și, în cele din urmă, pentru 
a stimula dialogul dintre părţile interesate de mediul educaţional și cele interesate 
de piaţa muncii. 

 Se recomandă să se lucreze la cea de a doua etapă a procesului de corelare: 
indicând nivelul CEC în fiecare nouă calificare, și să se iniţieze dezbateri practice 
la nivelul de bază privind funcţia și funcţionarea CEC.   

 Se recomandă să se îmbunătăţească pentru beneficiarii finali transparenţa 
modului în care sunt conectate nivelurile, comunicând mai bine cu beneficiarii 
finali despre CEC. 

 Se recomandă să se continue crearea de sisteme de asigurare a calităţii bazate 
pe rezultatele procesului de învăţare pentru toate sectoarele educaţionale 
(examinând posibilitatea unui singur sistem de asigurare a calităţii). 

 Se recomandă să se continue lucrul la validarea învăţării non-formale și 
informale și la poziţionarea în CNC a prestării de servicii de învăţare din afara 
sectorului educaţional formal.   


