TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

ECVET system for no borders in the Green Economy sector
supporting Employability, Adaptability and European Mobility in VET systems and Labour Market

WORKING PAPER - RO
R.3.2
Project title

ECVET system for no borders in the Green Economy
sector supporting Employability, Adaptability and
European Mobility in VET systems and Labour Market

Project Acronym

ECOVET

Agreement number

2013-1-IT1-LEO05-04065

CUP

G63D13000380006

Result title

WORKING PAPER (RO)

Result number

5

Related Work Package

3

Date of delivery

31/03/2014

Date of delivery (last update)

31/10/2014

Partner Author

P9

1

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

ECoVET
Sistem ECVET pentru eliminarea frontierelor în sectorul
economiei verzi, sprijinirea inserției profesionale, adaptabilitate
și de mobilitate europeană a sistemelor EFP și piața munciii

Document de lucru
Workshop pt. demararea proiectului
Prima întâlnire transnațională
Stimați parteneri,
Acest document de lucru este menit să constituie un ghid, cu ocazia primului atelier
transnațional pentru demararea proiectului, pentru aprofundarea principalele chestiuni
abordate în cadrul LLP - Leonardo da Vinci TOI Proiectul "ECoVET".
În urma unei sinteze descriptive inițiale a cadrului de referință al proiectului, redăm
în cele ce urmează câteva considerații generale privind cadrul de referință de Transfer de
Inovație pe care urmează să îl realizăm prin propunerea noastră și câteva considerații
specifice pe tema punerii în aplicare a Sistemului ECVET în fiecare țară parteneră .
În scopul de a ghida faza de start al proiectului, vom prezenta în cele ce urmează
teme sau întrebări specifice, în scopul de a atrage și a menține atenția partenerilor
participanți care sunt chemați să contribuie atât prin prezentarea generală a sistemelor
naționale de educație și formare profesională și context, cât și prin prezintarea unor aspecte
întîlnite în propria experiență în ceea ce privește punerea în aplicare a sistemului ECVET în
fiecare context. Prin întrebările de mai jos, scopul nostru principal este acela de a începe
schimbul de informații și de a realiza analiza stadiului de Implementare a sistemului ECVET în
educația profesională și formare în țările partenere.
Pentru a face participarea de partenerilor mai eficientă și pentru a da posibilitatea
fiecărui partener de a contribui în această fază de început a proiectului propunem ca fiecare
partener să pregătească:
- Un raport Power Point care să sintetizeze răspunsurile și explicațiile la întrebările
Documentului de lucru (în limba engleză) - care ar trebui să fie prezentate de către parteneri
la primul atelier transnațional
- Etapa de dezvoltare a rezultatului final, folosind tabele - care poate fi produs în
versiune finală la scurt timp după prima întâlnire transnațională.
În acest fel sperăm că va fi posibil chiar de la prima intalnire să dobândim toate
rezultatele concrete și partajabile, în scopul de a garanta funcționalitatea maximă a
proiectului viitor. Mulțumim pentru colaborare!
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CADRU DE REFERINȚĂ
Proiectul ECoVET propune aplicarea și dezvoltarea sistemului ECVET în sectorul economiei
ecologice. Mai exact, deoarece aceasta este un proiect de "Transfer de Inovație" (TDI), scopul
proiectului este acela de a utiliza metodologia și instrumentele elaborate în cadrul rețelei
proiectului - anterior finanțat de Comisia Europeană prin Programul de învățare pe tot parcursul
vieții, Leonardo da Vinci sub -Programul, EACEA / 14/08 "Proiecte pentru testarea și dezvoltarea
sistemului de credite pentru educație și formare profesională (ECVET)" - cu scopul de a le adapta și a
le transfera într-un alt contexte sectoriale de experimentare și pentru a sprijini transparența și
schimbul particularităților unui profil profesional care lucrează în domeniul economiei verzi, la nivel
european: profilul regional al Toscanei: educație tehnică și instruire pentru proiectarea și
dezvoltarea de sisteme de economisire a energiei.
Proiectul, prin urmare, își propune:
- să compare calificările din sectorul identificat în țările partenere, cu focus pe pentru profilul
regional echivalent;
- să identifice părți ale traseului educațional și calificări care sunt compatibile ECVET și care pot fi
comparate
- să identifice procesele și protocoale de înțelegere adecvate pentru a facilita recunoașterea
reciprocă
- să propună organismelor competente (actori-cheie ai sistemelor de educație și formare
profesională și ai sistemelor de certificare a calificărilor), și în special în Toscana, cu care
parteneriatul național a discutat în faza de planificare ECoVET, orice modificări și / sau acțiuni
relevante în baza experiențelor europene.
Acest lucru ar urma să se întîmple în beneficiul transparenței pentru punerea în practică a
competențelor și calificărilor și mai presus de toate pentru creșterea dragului de angajare într-o
piața europeană a muncii, în domeniul specific și în contextele identificate.
De aici reiese importanța esențială, în special în faza de constituire și organizare a activității între
parteneri, pentru a dobândi un cadru de referință comun, prin colectarea, organizarea și schimbul
de informații de fond indispensabile.
Pornind de aici trebuie să înceapă construirea și aplicarea unor instrumente comune pentru
definirea, acționarea, validarea și recunoașterea de programe de formare modulare, deja existente
în țările partenere, în cadrul sistemului ECVET (incluzând printre acestea, de asemenea, procesele
de suport, validare și recunoaștere de Life Long Learning și a experiențelor învățare pe orizontală),
cu scopul dublu de a facilita mobilitatea în diferite faze și situații de formare și de a permite
"acumularea" de credite recunoscute, pentru a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională și a
mobilității, în întreaga Comunitate.

1. Care este structura generală a sistemelor de formare Învățământului
Profesional și Tehnic în țara dumneavoastră? Puteți să explicați? (puteți, de
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asemenea, oferi și informații sub formă de grafice cu explicații sintetice în grila de mai
jos)
La nivel operațional, partenerii sunt invitați să elaboreze o descriere a sistemelor de formare
profesională, cu accent pe acele căi ce pot fi legate de sectorul selectat (Economia verde) și acolo
unde este posibil indicarea nivelurilor EQF corespunzătoare, care pot fi recunoscute în țările
partenere.
Trebuie să ținem cont de scopul dublu al acestei analize: pe de o parte acela de a încerca să
stabilească un cadru comparativ care identifică elemente / niveluri sau funcționalități similare într-o
comparație între țările partenere; pe de altă parte, pentru a încerca să identifice și să descrie
"elementele transversale" (formarea dincolo de învățământul obligatoriu; învățarea non-formală /
informală; procesele de obținere de experiență la locul de muncă; Life Learning Wide, etc.), care
pentru însăși natura lor fac trimitere exclusiv la competență și cadre de performanță .
Descrierea ar trebui să fie, de preferință, sub formă de contur (uri) și / sau organigrama (e), iar în
cele din urmă însoțite de legende sau ilustrații scurte prezentând aspecte specifice. Pentru a facilita
sinteza și compararea ulterioară a informațiilor furnizate de către fiecare țară parteneră, vă
solicităm să urmați structura de mai jos.
Pentru o imagine de ansamblu sintetică, vă sugerăm să consultași baza de date Eurydice și să
includeți informații specifice detaliate prin consultarea unor studii sau baze de date disponibile la
nivel național.
Schiță de sinteză a sistemelor de formare profesională (educație și formare profesională)
Țara: ROMÂNIA Anul de referință: 2013-2014
Structura generală a sistemului de învățământ românesc În România, educația este considerată a fi o
prioritate națională, sistemul de învățământ fiind protejat de Constituție și de legile organice (Legea Educației
Naționale), legile de specialitate, decizii guvernamentale și ordine ale Ministrului Educației Naționale. Accesul
la educație liberă este garantat de articolul 32 din Constituția României. Educația este reglementată și pusă
în aplicare de către Ministerul Educației Naționale prin Legea Educației Naționale (Legea nr. 1/2011), cu
modificările și completările ulterioare. Aceste acte legislative au pus bazele reformei sistemului educațional
românesc și au permis deschiderea și modernizarea acesteia în comparație cu sistemele de învățământ din
țările dezvoltate ale lumii.
Sistemul de învățământ, care include atât instituții publice, cât și private, este organizat pe niveluri, asigurând
coerența și continuitatea în predare, luând în considerare vârsta și particularitățile individuale. Statul român
asigură pentru toți cetățenii drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ și
învățământul superior și învățarea pe tot parcursul vieții, fără nici o formă de discriminare (Legea nr. 1/2011,
art. 4). Principiile de bază ale Legii Educației Naționale sunt: egalitatea de șanse (non-discriminare), calitate,
relevanță, eficiență; Descentralizare, responsabilitate publică; Garanții pentru identitatea culturală a tuturor
cetățenilor români și pentru dialogul intercultural; Autonomie universitară, libertate academică; Libertate de
gândire, care nu este dependentă de ideologii, dogme religioase, doctrine politice; Deciziile trebuie să se
bazeze pe dialog și consultare; Respectarea dreptului studenților de a părerea în calitate de beneficiari direcți
ai sistemului de învățământ. Sistemul național de învățământ este structurat după cum urmează (a se vedea
tabelul 1):
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Organizarea generală a sistemului VET
Structură generală
Învățământul general obligatoriu este format din învățământul primar, învățământul secundar inferior și în primii doi ani
de învățământ secundar superior. În cadrul sistemului de învățământ românesc, educația profesională inițială și
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formarea în sistemul Ministerului Educației Naționale este asigurată prin liceu tehnologic, școală profesională cu durata
de 3 ani, stagii de practică după clasa a X a învățământului liceal și post-secundar; programe de educație și formare
profesională inițială prevăzute prin liceu și școală profesională se referă la următoarele domenii de formare privind:
- Domenii tehnice: electronică, robotică, electrice, energetice, informatică, mecanică, electromecanică, de producție
mass-media, tehnici poligrafice, transporturi, lemn productie / de producție, inginerie civilă, echipamente / instalații și
lucrări publice, materiale de inginerie civilă, textile industrie si blanuri, chimie industriala, transporturi, metalurgie,
minerit, petrol și gaze;
- Domeniul serviciilor: turism și alimentație, economic, comerț, estetica și igiena corpului omenesc, sănătate și asistență
pedagogică etc.
- Domeniul resurselor naturale și al protectiei mediului: industrie alimentară, agricultură, silvicultură, protecția mediului.
Calificărilor asigurate de sistemul inițial de formare profesională al MEN sunt descrise prin standardele de instruire.
Standardul de pregătire profesională este specific pentru formare profesională inițială furnizate de MEN și este
documentul care precizează unitățile de rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități și competențe) ale unei calificări care
acoperă una sau mai multe ocupații.
Formarea profesională inițială este de asemenea asigurată și prin programe de ucenicie organizate de Ministerul
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și persoanele în vârstă.
Instituții responsabilile și structură
-Ministerul Educației Naționale -elaborează politicole VET, realizează planificarea și implementarea strategică,
elaborează planurile de învățământ;
-Centrul Național pentru Învățământului Profesional și Tehnic și Dezvoltare Training (CNDIPT) - este o instituție publică
aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale - este de asemenea, responsabil de dezvoltarea calificărilor EFP
inițiale organizate de MEN, de parteneriatul social în formarea profesională inițială la nivel național, la nivel regional și
local;
-Inspectoratele școlare județene - responsabile de punerea în aplicare a politicilor -VET la nivel regional și local, de
susținerea performanțeiVET (consilierea și monitorizarea) în școli;
-Partenerii sociali (asociații profesionale, comitete sectoriale) • Identificarea nevoilor de calificări și competențe, de
validare a standardelor de calificare;
-Companiile - implicate în identificarea competențelor de care este nevoie, în planificarea strategică a ofertei VET, în
elaborarea de programe locale, în asigurarea de formare la locul de muncă și participă la procesul de certificare.
-Furnizorii VET au responsabilitatea propiei lor activități (de evaluare), asigură calitatea predării și a proceselor de
învățare și dezvoltarea locală a curriculumului
Reglementări de referință
Legea nr. 1/2011 cu toate modificărilor din perioada 2012-2014
Ordinul ministrului nr. 3547 / 15.04.2013 pentru aprobarea Metodologiei Naționale de
monitorizare a inserției sociale și profesionale a absolvenților VET;
Ordin de ministru 3646 / 04.02.2013 pentru aprobarea planurilor de învățământ pentru
programele de formare profesională, în scopul de a conduce la un nivel de 2 de calificare;
Ordinul Guvernului nr. 918/2013 pentru aprobarea Cadrului Național al Calificărilor
Sistemnul de evaluare și certificare
În 2009-2010 au fost promovate o serie de aspecte inovatoare legate de curriculuml învățământului profesional și
tehnic: revizuirea continuă a calificărilor care oferă școlarizare în învățământul profesional și tehnic, revizuire continuă a
standardelor de pregătire profesională și a curriculum-ului pentru un număr semnificativ de competențe, dezvoltarea de
materiale de învățare adecvate contextelor de învățare specific aplicate, aplicarea eficientă a tehnologiilor
informaționale și de comunicații în procesul de predare, focusarea pe procesul de învățare al elevului, principiul de
integrare pentru elevii cu nevoi educaționale speciale. Învățământul liceal este finalizat prin examenul de bacalaureat,
diversificat în funcție de ramură, profilul și specializarea de studiu, precum și în funcție de opțiunile candidaților.
Conform documentelor de reglementare în vigoare, evaluarea și certificarea din învățământul profesional și tehnic
românesc sunt concepute ca o parte integrantă a procesului de învățare și formare profesională inițială desfășurat prin
intermediul educației școlare. În același timp, evaluarea și certificarea în domeniul educației și formării profesionale
sunt gândite pentru scopuri și obiective ale educației școlare, ale căror absolvenți pot orienta fie în învățământul terțiar
sau pe piața muncii, precum și obiectivele specifice ale învățării pe tot parcursul vieții. În acest context, certificarea se
bazează pe demonstrarea de competențe specificate în mod explicit în standardele de pregătire.
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Un aspect important al monitorizării efectuate în învățământul profesional și tehnic este acela de a asigura coerența
între obiectivul de evaluare și certificare, cu principiul complementar al scopurilor și obiectivellor celor două forme de
evaluare. De aceea, evaluarea curentă, abilități continue, interne contribuie toate la rezultatele învățării prescrise
(competențe, unități de competențe generale, competențe unități tehnice și a unităților de expertiză tehnică), în
standardul de pregătire. Acest lucru se realizează atât în contextul școlii, de către cadrele didactice, precum și la agentul
economic (pentru instruirea practică), de către profesori și tutori (specialiști numiți de către operatorul economic
pentru a ghida și a urmări utilizarea a activității de practică).
Evaluarea în scopul de certificare se realizează prin examen, la sfârșitul formării profesionale și este parte a unității cu
privire la modul de formare și achiziționarea tuturor unităților de formare de competențe standard. Documentul care
reglementează din punct de vedere metodologic examenul de certificare este metodologia de organizare și desfășurare
a examenelor de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții de învățământ profesional și tehnic, care a
început să se aplice începând cu anul școlar 2008-2009. În conformitate cu prevederile acestui document, evaluarea
pentru nivelurile de certificare 1, 2 și 3 de formare de calificare este completată cu achiziționarea de certificate de
calificare profesională.

Educație Non-Terțiară secundară și post-secundară
Structura: tip de trasee, corpuri de furnizor / subiecte, durata, beneficiari, etc.
Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, formarea profesională secundara și învățământul post-secundar sunt
organizaet pentru calificările înregistrate în Lista calificărilor (Registrul Național al Calificărilor), stabilit de către
Ministerul Educației Naționale prin de Autoritatea Națională pentru Calificări și aprobate prin Hotărârea Guvernului
român. Învățământul post-secundar este parte a învățământului profesional și tehnic și este parțial subvenționat de
stat, durează 1-3 ani, în funcție de complexitatea calificării și de numărul de credite profesionale necesare pentru
educație și formare profesională.
Obiective generale și specifice: programe generale, metode de selecție și admitere, metoda de certificare
Școala tehnică include anii XII și XIII din învățământul secundar. Prin absolvirea filierei tehnologice se obține calificarea
certificatului de nivel 3 (nivel 4 EQF, nivel ISCED 3). Învățământul post-liceal, de asemenea, numit și învățământ terțiar
non-universitar este organizat pentru calificări profesionale înscrise în Registrul Național al Calificărilor. Acest tip de
școală este stabilită de MEN și aprobat prin hotărâre de guvern. Învățământul post-liceal este parțial subvenționată de
stat.
Învățământul post-liceal include: învățământul postliceal ca traseu de formare specializată, cu o durată de 1-3 ani, ceea
ce conduce la realizarea unui certificat de nivel 3 abilități avansate, este organizat la inițiativa MEN sau ca urmare a
solicitării specifice venite din partea agenților economici sau alte instituții interesate; școala de maiștri ca învățământ
post-secundar, care asigură formarea formatorilor de maiștri, pentru învățământul profesional și tehnic și pentru
instructorii tehnici economici, ceea ce conduce la atingerea unui certificat de nivel 3 avansat abilități (tehnician
calificat). Învățământul post-liceal oferă posibilitatea de a obține certificarea de formare avansată pentru absolvenții de
învățământ secundar. Programele pot fi repetitive sau organizate pentru a satisface nevoile anumitor angajatori. A doua
situație este strâns legată de oferta continuă pentru formare profesională a angajatorilor la locul de muncă. O astfel de
formare poate fi formală sau informală. Instruirea formală pot fi asociată mai ales la școlile postliceale.
Învățământul post-secundar non-terțiar cuprinde 1-3 ani de studiu. Numai absolvenții de liceu, cu sau fără diplomă de
bacalaureat, în funcție de specializare, pot urma post-secundar de învățământ terțiar non-numita învățământul postliceal.
Cadrul legislativ specific
Legea Educației Naționale nr. 1/2011 stabilește cadrul juridic general pentru organizarea și funcționarea învățământului
secundar și post-liceal non-terțiar. Aplicare legii este asigurată prin hotărâri de guvern, prin ordinul MECTS și altor
autorități centrale.

Învățământ terțiar
Structura: tip de trasee, corpuri de furnizor / subiecte, durata, beneficiari, etc.
Învățământ terțiar non-universitar (postliceal) oferă cursuri de formare pentru tehnicieni și maiștri (nivel 3 de calificare
avansat), pentru a lucra în diverse domenii specifice pentru acest tip de calificare.
Obiective generale și specifice: programe generale, metode de selecție și admitere, metoda de certificare
Organizarea anului școlar pentru învățământul terțiar non-universitar este decisă anual prin ordin al ministrului
educației. Pentru învățământul post-secundar non-terțiar numărul de ore pe săptămână depinde de specializare și de
durata studiilor și este stabilit prin curriculumul care trebuie să fie aprobat de Ministerul Educației Naționale (MEN).
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Conform legislației în vigoare, învățământul terțiar non-universitar oferă nivelul profesional avansat grad 3 de calificare
pentru următoarele domenii: învățământ post-liceal: energie, constructii, instalatii si lucrari publice, transport,
fabricarea de mașini, IT, electronice și de automatizare a produse din lemn, silvicultură, agricultură, mediu, servicii,
comerț, turism și produse alimentare, textile, piele, producție media, economic, estetica și sănătoasă a corpului uman,
sănătate și asistență educațională; Școala de maiștri: mecanic, electric, chimie, minerit, petrol și gaze, energie, metale,
materiale de constructii, constructii, instalatii si lucrari publice, fabricarea produselor din lemn, transporturi, textile și
piele, industrie alimentară, agricultură.
Dezvoltarea curriculum-ului pentru formarea inițială se bazează pe unitățile de competență pentru standardul de
pregătire profesională. Standardul de pregătire profesională asigură corespondența dintre programul de formare și
cerințele unuia sau mai multor standarde ocupaționale. Standardul de pregătire profesională prezintă unitățile de
competență pentru specializarea și în cadrul fiecărei unități de competență, competențele care urmează să fie elaborate
de formare profesională Calificarea profesională este organizată pe bază de credite transferabile și este oferit într-un
sistem modular pentru majoritatea specializărilor.
Absolventul trebuie să dovedească următoarele cunoștințe, performanțe și abilități sociale: cunoștințe teoretice și
practice în domeniul de specializare; De afaceri și cunoștințe legislative care să permită conducerea unei companii mici
sau medii sau cunoștințe în domeniul proceselor tehnologice, economice, sociale sau administrative; Cunoștințe de bază
în domeniul IT & C; Abilități de comunicare în 1-2 limbi străine. Învățământul post-liceal este de obicei organizat în
unități de învățământ cu clasele de tehnologie, cu aceleași sau cu profilr și specializări similare pentru a asigura o
utilizare mai eficientă a bazei materiale existente (echipamente, ateliere educative și de alte resurse), de resurse umane
și o eficiență financiară bună.
Curriculumul pentru învățământul terțiar non-universitar se bazează pe standardul de pregătire profesională. Instituția
de învățământ, MEN și CNDIPT dezvoltă atât curriculum-ul, cât și standardul de pregătire profesională pentru o anumită
specializare. Regulile generale și specifice de evaluare și promovare a elevilor sunt stabilite în Regulamentul de
Organizare și Funcționare a Învățământului Preuniversitar. Finalizarea învățământului terțiar non-universitar se
realizează printr-un examen de absolvire reglementat de către MEN. Examenul de absolvire este un examen combinat
extern și intern, format dintr-un test practic, un test scris, precum și dezvoltarea și prezentarea unui proiect - toate
legate de specializarea studiilor.
Creditele pentru învățământul profesional și învățământul postliceal obținute pot fi recunoscute de către universități
pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat, pe baza deciziilor senatului universitar, ca unități de credite de studii
transferabile pentru nivelul licență.
Cadrul legislativ specific
În conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale, taxele de școlarizare sunt necesare pentru învățământul postsecundar non-terțiar și studenți și / sau agenții economici, instituțiile etc. interesate susțin aceste costuri. Taxele de
școlarizare sunt stabilite de către școală, în scopul de a acoperi costurile de educație și formare profesională oferite.
Unitățile de învățământ non-universitar pot, de asemenea, stabili taxe de înregistrare pentru acoperirea costurilor
legate de admitere.

Continuarea Educației și Programelor pentru Absolvenților Tineri și adulți
Structura: tip de trasee, corpuri de furnizor / subiecte, durata, beneficiari, etc.
ANC este responsabilă pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională și principalele sale sarcini sunt:
coordonarea și controlul activității, aprobă programele-cadru de formare profesională, rezolvarea contestațiilor
furnizorilor cu privire la activitatea Comisiei de autorizare și monitorizare a furnizorilor de formare profesională.
Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților prevede că aceștia: a. se înregistrează în
mod legal; b. trebuie să fie prevăzut în statut sau, după caz, documentul de stabilire, activități de formare; c. își
îndeplinesc obligațiile de plată a impozitelor și contribuțiilor datorate, în conformitate cu legislația în vigoare.
Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare, cu privire la autorizarea: a. programul de formare; b. resursele necesare
pentru realizarea programului de formare; c. experiența și rezultatele furnizorului de programe de formare.
Durata programului de formare, în ore de formare, pentru instruirea teoretică și practică pentru care se eliberează
certificatul de calificare în funcție de nivelul, este după cum urmează: a. 360 oră pentru nivelul 1 de calificare; b. 720 oră
pentru nivelul 2 de calificare; c. 1080 oră pentru nivelul 3 de calificare.
La nivelul companiilor mulți proprietari consideră fondurile alocate pentru formarea profesională ca o cheltuială și nu o
investiție. Codul Muncii stipulează obligația angajatorului de a asigura formarea profesională a angajaților dată la doi ani
(sau o dată la trei ani pentru numărul mic de angajați), dar nu toate dintre ele respectă această regulă. Piața FPC din
România se face de către furnizorii publici (exp: instituții din interiorul Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de
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Muncă, scoli, etc.), precum și furnizorii privați (companii, ONG-uri).
Obiective generale și specifice: programe generale, metode de selecție și admitere, metoda de certificare
Cursurile de formare organizate de furnizorii de formare profesională pentru ocupațiile cuprinse în Clasificarea
Ocupațiilor din România, precum și pentru formare de competențe profesionale comune mai multor ocupații. Pentru
calificările prevăzute în Directiva 28/2009 și puse în aplicare în Legea 220/2008, completată și republicată, este necesară
Nivelul 2 de calificare. La activitățile aplicate sunt alocate cel puțin două treimi din durata totală a programului de
formare. Astfel:
a. 120 oră teorie și 240 oră parte pentru nivelul 1 de calificare solicitate;
b. 240 oră teorie și 480 oră parte pentru nivelul 2 de calificare solicitate;
c. 360 oră teorie și 720 oră aplicate parțial pentru nivelul 3 de calificare.
Timpul alocat pentru programul de formare vor fi legate de scopurile, obiectivele, strategiile și de conținut și de punere
în aplicare.
Acolo undese constată, fie din evaluarea inițială sau pe baza certificatelor de competență, că participanții la program au
anumite competențe de formare, timpul de pregătire va fi redus în mod corespunzător, dar nu mai mare de 50%.
Cadrul legislativ specific
În ceea ce privește legislația privind formarea continuă, instituțiile care inițiază legislație sunt responsabile și pentru
punerea în aplicare a actualului de reglementare actul cadru național sunt: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției
Sociale și Ministerul Educației Naționale. Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) este instituția, care pune în
aplicare legislația cu privire la formarea profesionala continua. ANC este o instituție publică cu personalitate juridică,
coordonat de MEN și reglementată prin HG no.556 / 2011. ANC gestionează procesul de formare a adulților, având
următoarele sarcini: dezvoltarea, implementarea și actualizarea Cadrului Național al Calificărilor, asigurând integrarea
tuturor nivelurilor de calificări academice și profesionale derivate în contextul de învățare formale, non-formale și
informale; dezvoltarea și actualizarea periodică a metodologiilor și instrumentelor necesare pentru punerea în aplicare
a Cadrului Național al Calificărilor și formare continuă; organizarea ca punct național de coordonare pentru punerea în
aplicare a Cadrului european al calificărilor, asigurarea referințelor la Cadrul Național al Calificărilor și Cadrul european
de calificări, precum și sistemul național comparabil al calificărilor cu sistemele de calificări din alte țări; asigurarea
punerii în aplicare dpdv tehnic, gestionarea și actualizarea următoarele registre naționale: "Registrul Național al
Calificărilor", "Registrul Național al furnizorilor de formare pentru adulți" și "Registrul Național de competență
profesională Evaluatori, Evaluatori a Evaluatorilor și a Evaluatorilor Certified externe"; coordonarea de asigurare a
calității în formarea și controlul de autorizare a furnizorilor de formare pentru adulți adult; coordonarea activității
comisiilor sectoriale.
Principalele reglementări sunt:
- Legea nr.129 / 2000 privind formarea profesională adulților, modificat și completat în 2004 și 2013;
- Codul Muncii Legea nr. 53/2003 modificată și republicată în 2011, care prevede reglementări specifice în ceea ce
privește formarea profesională, care stipulează că angajatorul are obligația de a instrui angajații la fiecare doi ani sau
trei ani, în cazul număr mic de angajați;
- Legea nr. 279/2005 modificata si completata, privind ucenicia la locul de muncă pe. Ministerul Muncii este responsabil
pentru punerea sa în aplicare.
Există, de asemenea, unele reglementări în ceea ce privește formarea profesională la nivel de sector. Aceste
reglementări se pot referi la conținutul de formare, condițiile de acces la formare profesională, formare oferind,
evaluare și certificare, rezultatele de formare.

Altele (precizați):
În ciuda faptului că mai multe universități furnizează programe de formare profesională la licență și
programele de master, oficial în România nu există un VET HE.
Asigurarea calității în formarea profesională inițială și continua
Actorii interesași au un rol specific în special în fazele de planificare, monitorizare și evaluare a metodologiilor de
asigurare a calității generale.Grupul Național de Asigurare a Calității (GNAC), înființat în 2006, pe baza Acordului
interinstituțional între: Ministerul Educației, Ministerul Muncii, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
Preuniversitar, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, Autoritatea Națională de
calificare. GNAC are, de asemenea, un rol consultativ în vederea coordonării tuturor sistemelor de asigurare a calității în
educație și formare profesională inițială și continuă din România.
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GNAC are, conform Legii Educației Naționale, rolul Punctului Național de Referință al Rețelei EQAVET.

Traseele de EFP și certificări disponibile în ceea ce privește sectorul economiei verzi:
Obiectivul general al Strategiei energetice românești pentru perioada 2007-2020 este de a satisface nevoile de energie
atât în prezent și pe termen mediu și lung, la cel mai mic preț posibil, potrivit pentru o economie de piață modernă și un
nivel de trai decent , în ceea ce privește calitatea și siguranța produselor alimentare, cu respectarea principiilor
dezvoltării durabile. La nivel teoretic, România are o mare sansa de a avea condiții formidabile pentru cel puțin 5 surse
de energie regenerabilă (SRE): eoliană,, hidro, geotermală și solară Biomas.
Punerea în aplicare corespunzătoare a Legii 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor (transpune Directiva
de Performanță Energetică în Clădiri) este încă un punct slab. În conformitate cu legislația în vigoare, începând din 2007
toate clădirile noi și cele publice trebuie să aibă un certificat de performanță energetică precizează că nivelul de
eficiență energetică și emisiile de CO2. Incepand cu 2010 toate clădirile existente / apartamente trebuie să aibă
certificatul de performanță energetică atunci când sunt vândute sau închiriate. Legea este unul din principalul
instrument legislativ deja "în vigoare", pentru monitorizarea nivelului de eficiență energetică a clădirilor și încurajarea
dezvoltării construcțiilor eficiente energetic.
Acesta nu a fost încă pusă în aplicare în mod corespunzător la nivel local. Este încă nevoie pentru acordarea de sprijin
punerea în aplicare la nivel local autoritate publică cu creșterea gradului de conștientizare, de formare, precum și
consolidarea capacității administrative. În scopul de a sprijini dezvoltarea atât a sectorului de energie regenerabilă și în
sectorul clădirilor verzi (care sunt strâns legate), principala preocupare a educației și formării profesionale este legat de
așa-numitele "locuri de muncă verzi", care implică estimarea și actualizarea periodică a tendințelor, să anticipeze și să
gestioneze schimbările în produsele de pe piața muncii, și în plus pentru a crea abilitățile de formare necesare pentru
lucrători și de a identifica instrumentele necesare pentru a stimula crearea de astfel de locuri de muncă.
CNDIPT ia în considerare introducerea de calificări aplicabile în domeniul energiei regenerabile, incepand cu data de
toamna 2012. Prin proiectele FSE diferite de mai multe profiluri de formare profesională au fost dezvoltate. Pentru
proiectul ECoVET care le-am reținut două dintre acestea, care corespund "economie verde" și la 3/4 nivelul de EQF:
- Operator de Tehnician de sistem de energie din surse regenerabile (nivel 4 EQF);
- Sistemele electrice electrician Instalator care utilizează surse regenerabile de energie (nivelul 3 EQF).
Cele două profiluri de formare profesională nu par să acopere ocupațiile enumerate în clasificarea de Standarde
Ocupaționale (COR), în România, care au fost puse de către diferite companii care lucrează în economia ecologică.
Această listă este urmează a fi dezvoltată pentru că evident este incompletă:
- operatori în producția de plante și de supraveghere de energie electrică (operator de energie din surse regenerabile);
instalatori
- izolatori (izolator termic, asamblor-montator de profile din aluminiu, instalator pentru materiale geosintetice,
geomembrană sudor, geogrile instalator);
- Instalatori și montatori țevi (de încălzire și de rețea sanitare instalator, apă și de canalizare operatorului);
- Construcții și produse conexe electricieni (sisteme solare pfotovoltaic montator, sisteme solare instalator sisteme
solare de incalzire, montator).
Numărul mic de muncitori calificați sau slaba lor formare în utilizarea noilor tehnologii concepute pentru o economie
ecologică și surse regenerabile de energie provine din concepția greșită de management al companiilor care au recrutat
personal este deja calificat, iar cel existent are deja cunoștințele necesare. Adesea se obișnuiește ca inginerii să preia din
atribuțiile lucrătorilor, aceștia din urmă alocând prea puțin timp pentru verificarea unor lucrări sau corectarea
deficiențelor în instalarea și operarea de echipamente SRE. Pe de altă parte, ofertele de locuri de muncă sunt mai mari
decât furnizarea de instruire și companiile nu au suficienți bani pentru a investi în îmbunătățirea abilităților și
competențelor lucrătorilor.
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2. În ce măsură sistemul ECVET, așa cum este el definit de către Comisia
Europeană, a fost integrat în mod formal în sistemele naționale Învățământului
Profesional și Tehnic și de formare în țara dumneavoastră? (vă rugăm să furnizați
informații și explicații sintetice cu privire la eventualele cadre legislative, reforme,
dispozitive, etc ...)
Elementele de care ar trebui să se țină cont sunt:
- sistemele de calificări actuale aspecte specifice ale ECVET, cum ar fi unități și rezultate ale
învățării, transferul și acumularea;
- evaluarea unităților (ca părți ale calificărilor) este o abordare frecvent utilizate;
- practicile relevante există deja, de asemenea, în ceea ce privește transferul de unități creditate
în sistemul de calificări la domiciliu de recunoaștere și de atribuire a calificărilor
- Etc ...

Într-un raport foarte recent publicat de OECD în ianuarie 2014 cu privire la sistemul TVET din România, au
fost identificate mai multe Puncte tari și provocări:
A. Puncte tari:
-The Atotcuprinzător al sistemului;
- Școlile de maiștri oferă oportunități atractive perfecționare profesională pentru persoanele în ocuparea
forței de muncă;
- Toate programele post-secundar trebuie să includă stagii de valoare;
- Oferta este ajustată la nevoile pieței forței de muncă;
- Angajatorii sunt implicați în forumularea calificărilor prin 25 SC.
B. Provocări:
- România nu poate asigura o pregătire suficient pentru ciclul scurt de post-secundar VET pentru a satisface
cererea potențială;
- Există un decalaj în oferta pentru formarea adulților, și pentru că programele nu sunt oferite în mod normal
part-time;
- Tranziția între școala postliceală și programele universitare poate fi dificilă și pentru că creditele nu sunt
ușor de transferat;
- Nu sunt date insuficiente pentru a informa sistemul și pentru a ghida elevii;
- Incertitudini în ceea ce privește modelul de ucenicie care urmează să fie pus în aplicare.
Sistemul ECVET este parte din documentele de politici privind EFP.
Utilizarea de ECVET pentru transferul și recunoașterea realizate LO este prevăzută în Legea nr. 1/2011.
Organizația responsabilă de ECVET este Ministerul Educației, prin Centrul Național pentru Dezvoltare
Învățământului Profesional și Tehnic.
Atât ECVET și ECTS au fost incluse în propunerea elaborată de HG pentru CNC care a fost supusă dezbaterii
publice în perioada 2011-2012.
În noiembrie 2013, HG cu privire la CNC a fost lansat fără nici o referire la ECVET și ECTS.

Elemente pentru a evalua condițiile la nivel de sistem
Ca un sistem de credit în sine, ECVET are caracteristici tehnice, dar și aspecte sociale, instituționale
și vocationale care implică faptul că punerea sa în aplicare necesită un mediu specific. Acest concept
de mediu ECVET poate fi definită ca un set de condiții, elemente și caracteristici care ar trebui să
creeze un fundal și măsurile necesare pentru a permite părților interesate, furnizorii de formare și
beneficiarii finali să integreze sistemul ECVET la nivel de sistem.
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În Documentul de lucru al CEDEFOP n. 10 din 2010, despre "Dezvoltarea ECVET", acest concept de
"mediu" a fost conceptualizat ca disponibilitate ECVET, adică un mod pentru a aprecia fezabilitatea
punerii în aplicare ECVET timp ce se raportează la diferite aspecte ale sistemelor VET și de calificări
din statele membre. Cele mai multe sisteme de calificări în Europa indică un nivel ridicat de
pregătire ECVET, precum și din punct de vedere instituțional aceasta este susținută de sporirea
eforturilor în materie de documentare, lizibilitatea și vizibilitatea programelor și a calificărilor EFP
pentru toate părțile interesate din domeniul EFP european.
Acest lucru a fost bazat pe o lucrare anterioară (raportul final al "Reflector Studiul ECVET", 2007),
care a realizat analogii între caracteristici și practici ECVET în sistemele de educație și formare
profesională pentru a măsura gradul în careaceste caracteristici sunt prezente în ECVET în realitate
sau sunt puse în mod frecvent în practică. Acest lucru este strâns legat de posibilitatea de a realiza
evaluări parțiale șicertificări, având în vedere faptul că "transfer" înseamnă că părți ale calificărilor
obține un statut oficial într-un nou context (de exemplu, sunt validate). Mai mult, conceptul de
pregătire ECVET include și aspecte de tehnicitate, flexibilitatea căilor de formare, autonomia
furnizorilor de formare profesională șithe permeabilitate / deschidere a mobilității, dar și a
mecanismelor de transfer și recunoaștere existente.
În lumina acestor condiții și cadrului de evaluare simplificat, vă rog să încercați să completați în
tabelul de mai jos, oferind un feedback cu privire la elementele inscrie un "X", dacă este prezent,
sau în cazul în care punerea lor în aplicare este în curs de cazul în care acestea sunt încă absent.

Condiție

PREZENT

Elemente de măsurare a condiției
T.1.Existența și / sau gradul de prezență a ofertei
de formare exprimată în rezultatele învățării.

x

T.2.Existența și / sau gradul de prezență a unităților
definite în termeni de rezultate ale învățării
exprimate în cunoștințe, abilități, competențe și
(KSC).

x

T.3. Existența și / sau gradul de prezența evaluare /
certificare bazat pe principalele activități ce țin de o
anumită profesie și abilități și competențe care
atestă.

x

Stadiu de
implementare

TEHNIC

T.4.Existența și / sau gradul de prezență de
evaluare bazată pe cunoaștere.
T.5.Disponibilitatea și / sau gradul de
disponibilitate a procedurilor de recunoașterea
învățării anterioare folosite de sistemul academic.

x

x

T.6.Disponibilitatea și / sau gradul de

12

ÎNCĂ
ABSENT

TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

Condiție

PREZENT

Elemente de măsurare a condiției
disponibilitate a sistemului de transfer de credite
F.1.Disponibilitatea și / sau gradul de disponibilitate
a programelor definite în unități.

FLEXIBILITY

F.2.Existența și / sau gradul de prezență a ofertei
de formare organizate în module.

PERMEABILITY

x

x

F.3.Existența și / sau gradul de prezență a traseelor
individualizate sau dezvoltate.

x

F.4.Existența și / sau gradul de prezență a
procesului de evaluare continuă în centre de
formare, mai degrabă decât de evaluare finală
(sistem central de examinare).

x

A.1.Existența și / sau gradul de prezență a
standardelor (de profil, competențele cerute)
definite de organismul de acordare.
A.2.Definirea conținutului de formare și a
programelor școlare.
AUTONOMIE

Stadiu de
implementare

x

x

A.3.Participarea și / sau gradul de participare a
centrelor de formare în definirea standardelor.

x

A.4.Participare și / sau gradul de participare a
centrelor de formare în definirea conținutului sau a
metodelor de instruire.

x

A.5.Participarea și / sau gradul de participare a
centrelor de formare în definirea și punerea în
aplicare de evaluare.
A.6.Disponibilitatea și / sau gradul de posibilitate
de a genera resurse financiare pentru centrele de
formare.

x

x

A.7.Disponibilitatea și / sau gradul de
disponibilitate a resurselor alocate de către
structurile regionale, naționale, sectoriale, etc.

x

A.8.Posibilitatea și / sau șansele de a încheia
acorduri privind cooperarea internațională de
centre de formare.

x

P.1.Existența și / sau gradul de prezență a
inițiativelor venite de la mai multe organisme în
promovarea mobilității.
P.2.Disponibilitatea și / sau gradul de
disponibilitate a părților interesate în domeniul
mobilității.
P.3.Disponibilitatea și / sau gradul de
disponibilitate de a folosi plasamentul (perioadele)
în străinătate.

x
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TRANSFER OF INNOVATION, MULTILATERAL PROJECTS, LEONARDO DA VINCI - LIFELONG LEARNING PROGRAMME (2007-2013)
AGREEMENT n° 2013-1-IT1-LEO05-04065 cod. CUP: G63D13000380006

Condiție

PREZENT

Elemente de măsurare a condiției
P.4.Existența și / sau gradul de cunoaștere de limbi
straine, cetățenia europeană, module interculturale
incluse în formarea profesională și învățământul.
P.5.Existența și / sau gradul de prezență a rețelelor
de cooperare.
P.6.Posibilitatea de validare a rezultatelor învățării
dobândite în străinătate.
P.7.Disponibilitatea și / sau gradul de
disponibilitate în procesul de recunoaștere
reciprocă.

Stadiu de
implementare

ÎNCĂ
ABSENT

x

x
x
x

Sursa: Elaborarea de ECVET Connexions "Studiu privind fezabilitatea unui sistem ECVET pentru ucenici
(faza de testare) - Raport Final" 2007;

3. Aveți vreo experiență cunoscută, în mod direct sau indirect, de dvs. sau de
instituția dvs. privind aplicarea sistemului ECVET în sistemul de învățământ
profesional în țara dumneavoastră? Dacă aveți, puteți să le descrieți pe scurt?
Centrul Național de Dezvoltare a VET a implementat în perioada 2010-2013 proiectul FSE numit CRIPT - Curriculum
revizuit pentru VET.
Obiectivul general al proiectului a fost acela de a îmbunătăți calitatea educației (curriculum) a sistemului național de
educație și formare profesională, de a face intervenții sistemice și comprehensive de îmbunătățire pe fiecare
component de învățământ profesional și tehnic (TVET), pe baza dovezilor furnizate de analiza comparativă a nevoilor
existente identificate la nivel național. Mai mult decât atât, unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului
este o metodologie națională pentru revizuirea standardelor de calificări bazate pe recomandările ECVET.
Există, de asemenea, o mulțime de proiecte europene Leonardo da Vinci Programul sau programul LLL care au fost puse
în aplicare de către organizații publice sau private din România în legătură cu strategia de implementare ECVET. Nici
unul dintre rezultatele pe care astfel de proiecte au fost implementate la nivel național.
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