Sinteză recensământ
Această sinteză a fost elaborată plecând de la lucrările de recensământ ale parcticilor locale şi naŃionale în materie de recunoaştere a experienŃei în Italia, în
FranŃa şi în România. O posibilă reajustare a informaŃiilor descrise se va face ca urmare a întâlnirii transnaŃionale din 30 şi 31 ianuarie. Acest document are ca
obiectiv formalizarea şi redarea mai vizibilă a punctelor comune si a diferenŃelor dintre Ńări şi a informaŃiilor care lipsesc pentru realizarea transferului.
FranŃa
Italia
România
LegislaŃia formării
continue

LegislaŃia Statului asupra formării continue începe în
anii 70 cu acordul din 9 iulie 1970 care concepe
principiile formării continue, dintre care unul este
dreptul la concediu-formare.

Regiunile italiene au o largă competenŃă în domeniul
formării continue; ele sunt responsabile de exemplu,
pentru definirea calificativelor.

1998 : ordonanŃa pentru formarea continuă.
2000 : ordonanŃa pentru formarea adulŃilor.
2005 : strategia guvernamentală pentru formarea
continuă pentru 2005-2010.
2003: legea care stipulează obligaŃia angajatorului de
a asigura accesul permanent al angajaŃilor săi la
formarea continuă.
Ministerul Muncii, al SolidarităŃii Sociale şi al
Familiei şi proiectul PHARE astăzi : ameliorarea
cadrului instituŃional şi legal necesar, pentru a
asigura o înaltă calitate şi eficienŃă a formării
continue şi pentru a promova parteneriatul cu
instituŃiile specializate în formare, cu sectorul privat
şi cu partenerii sociali.

LegislaŃia asupra
recunoaşterii
şi/sau a certificării
experienŃei

Există un system de validare şi de certificare a
competenŃelor recunoscut la nivel naŃional : VAE.
În FranŃa, expresii ca « validarea acquis-urilor şi a
experienŃei » sau « certificare » sau « validarea
competenŃelor » semnifică obŃinerea unei diplôme
sau a unui titlul fără a fi recurs neapărat la o formare.
Putem spune crmenul de « validare » este un termen
juridic. Expresia « recunoaşterea experienŃei » este
un concept mai larg decât expresia « validarea
experienŃei ». « Recunoaşterea » evocă toate
situaŃiile şi toate mijloacele puse în practică, care au
un raport cu valorizarea experienŃei indivizilor şi

Există un sistem de certificare a competenŃelor
recunoscut într-o singură regiune italiană. Este regiunea
Emilia Romagna graŃie Sistemului său Regional de
Formare şi Certificare a competenŃelor.
Acest Sistem Regional nu este un sistem VAE francez, el
nu permite validarea experienŃei printr-o diplomă sau un
titlu. Aici, termenul de certificare este mai mult în raport
cu termenul diagnostic şi reperarea competenŃelor.
Totuşi, un document oficial şi recunoscut de către
Regiune este realizat de către Sistemul Regional al
Formării şi Certificării competenŃelor pentru atestarea
competenŃelor unui individ. Se pare că în Italia, această

Cadrul legislative comun pentru FC a adulŃilor:
Ministerul Muncii, al SolidarităŃii Sociale şi al
Familiei, Ministerul EudcaŃiei şi al Cercetării,
AgenŃia NaŃională de Gestionare a Mâinii de lucru şi
Consiliul NaŃional pentru Formarea AdulŃilor,
furnizează:
- metodologia certificării FC;
- nomenclatura calificărilor ;
- procedura de evaluare şi calificare a competenŃelor
profesionale obŃinute pe căi oficiale sau neoficiale.
Există un sistem de certificare a competenor
recunoscut la nivel naŃional.
Acest sistem de certificare a competenŃelor nu este
un sistem VAE francez, el nu permite validarea
experienŃei printr-o diplomă sau un titlu. Aici,
termenul de certificare este mai mult în raport cu
termenul diagnostic şi reperarea competenŃelor.
Totuşi, un document oficial şi recunoscut la nivel
naŃional, « Certificatul de competenŃe », este eliberat
de centrele autorizate ale evaluării competenŃelor de
către Consiliul NaŃional de Formare Profesională a
AdulŃilor.

posibile transferuri în cadrul slujbelor de exemplu.

certificare a competenŃelor justifică competenŃele unui
individ mai mult decât calificarea (permite o mai buna
recunoastere a experienŃei).

Expresia « experienŃă » este utilizată pentru evocarea
pe de o parte a experienŃei profesionale şi personale,
şi pe de altă parte a formării.

Sistemul Regional de Formare si Certificare a
competenŃelor se referă la competenŃele « în orice caz
obŃinute » ale persoanelor după parcursuri profesionale şi
/ sau de formaŃie şi / sau în situaŃii neoficiale (deci după o
experienŃă în general).

Consiliul NaŃional de Formare Profesională a
AdulŃilor dirijează la nivel naŃional activitatea de
evaluare şi de certificare a competenŃelor
profesionale obŃinute prin alte mijloace decât cele
oficiale (şi deci prin experienŃă în general).

În FranŃa, diploma sau titlul sunt cele care permit
individului să-şi legitimeze competenŃele, să le facă
« oficiale ».

În Regiunea Emilia-Romagna, evaluarea făcută de către
Sistemul Regional de Formare şi Certificarea
competenŃelor şi documentul care atestă toate
competenŃele individului, permit individului să-şi
legitimeze competenŃele, să le facă « oficiale ».

În România, este Certificatul de competenŃe care
permite unui individ legitimarea competenŃelor sale,
şi redarea acestora « oficiale ».

1985: Decret asupra Validării Acquis-urilor
Profesionale şi Personale (VAPP) : autorizează
accesul la formare şi la reluarea studiilor graŃie
evaluării competenŃelor construite mai ales în timpul
experienŃei profesionale şi extraprofesionale.

Sistemul Regional de Formare şi Certificare a
competenŃelor face posibilă:
- recunoaşterea exerciŃiului de « drept » a persoanei
« care obŃine recunoaşterea oficială şi certificarea
competenŃelor obŃinute » (L.R. 12/2003) ;
- transparenŃa şi recunoşterea competenŃelor drept credite
de formare în sistemul de instruire şi de formare
profesională « asupra bazei de dispoziŃii şi de eventuale
acorduri printre componentele sistemului » (D.G.R. n.
1434/2005) ;
- vizibilitatea şi recunoaşterea competenŃelor în lumea
muncii « după orientările şi alegerile pe care părŃile, în
exerciŃiul lor de autonomie vor înŃelege să-l efectueze ».
(D.G.R. n. 936/2004).

Ordinul din 23 August 2004 : sugerează procedura
de evaluare şi de certificare a competenŃelor
profesionale.
După ordonanŃa 129/2000 există două tipuri de
certificate :
a. Certificatele de formare/calificare,
b. Certificatele de competenŃe profesionale/iniŃiere şi
perfecŃionare.

1992 : Decret pentru BilanŃurile CompetenŃelor :
centrele de bilanŃ al competenŃelor atestă
competenŃele unui individ dar nu eliberează nicio
diplomă şi niciun titlu. Metodele lor sunt recunoscute
la nivel naŃional, dar rezultatul nu va servi decât
beneficiarului bilanŃului.
2002 : Legea Modernizării Sociale : marchează
dreptul individual de recunoaştere a experienŃei în
codul Muncii şi în codul EducaŃiei.
2002 : Decret asupra Validării Acquis-urilor de
ExperienŃă (VAE) : autorizează obŃinerea în totalitate
(sau a unei părŃi) dintr-o diplomă sau titlu, graŃie
evaluării competenŃelor construite mai ales în timpul
experienŃei profesionale şi extraprofesionale.
2007 : Acordul cadru naŃional pentru
Validării Acquis-urilor de ExperienŃă.

dezvoltarea

Recensământul
formărilor profesionale

Certificatorii
(centre
autorizate de atestare a
competenŃelor)

Nume dat persoanei care
cere calificarea
Persoane autorizate să
îndrume persoanele în
cererea lor de certificare
a competenŃelor
Procedurile de ajutor
pentru
recunoaşterea
experienŃei şi/sau ajutor
pentru certificare

Baza de date a certificărilor cu finalitate profesională
(titluri,
diplôme,
certificate
de
calificare
profesională) recunoscute de Stat şi partenerii sociali,
este numită Repertoriul NaŃional de Certificări
Profesionale (RNCP). Comisia NaŃională de
Certificări Profesionale (CNCP)
gestionează
elaborarea acestui Repertoriu.
Centrele care eliberează diplôme sau titluri, sunt
repertorizate de către un grup de certificatori.
Exemplu : Agricultura – Afacerile Maritime –
Cultura – Le Cnam (Conservatorul naŃional de arte şi
meserii) – EducaŃia NaŃională – UniveristăŃile –
Tineret şi Sport – Muncă…
Toate aceste centre pot elibera diplome prin
intermediul VAE.
Candidatul

Regiunea Emilia-Romagna dispune de Sistemul
Regional al Calificărilor. În 2007 el se compune
din mai mult de 100calificări repartizate în 28 de
arii profesionale.

Consiliul NaŃional de Formare Profesională a
AdulŃilor
gestionează informaŃiile privind
nomenclatura calificărilor posibile, şi privind
numărul de certificate eliberate (certificate de
formare/de calificare şi certificate de competenŃe).

Sistemul Regional de Formare este şi numele unui
organism de certificări ? Dacă nu, de către este
gestionat ?

Certificatorii care pot să elibereze Certificatele de
competenŃe, sunt centre de evaluare şi de certificare a
competenŃelor profesionale, autorizate de către
Consiliul NaŃional de Formare Profesională a
AdulŃilor.

Candidatul

Consilierul / Acompaniatorul pentru Validarea
Acquis-urilor.

Evaluatorul competenŃelor profesionale.

Etapele demersului VAE :
• Primirea informaŃiei
• Analiza cererii ; studiul fezabilităŃii. Candidatul
primeşte un aviz favorabil sau defavorabil. Dacă este
favorabil, candidatul începe procesul de evaluare
pentru validarea tuturor competenŃelor formării
profesionale, sau pentru validarea unei părŃi a
competenŃelor. (Ştiind că persoana care candidează
va trebui să obŃină, printr-un alt mijloc, competenŃele
restantte dacă vrea să obŃină o diplomă sau un titlu).
• Acompaniament: candidatul va putea să beneficieze
de un acompaniament metodologic şi pedagogic
pentru crearea dosarului său VAE şi prezentarea în
faŃa juriului. Obiectivele operaŃionale sunt :
- de căutare a probelor pertinente ;
- de descriere precisă şi formalizarea experienŃei ;
- de a face legătura între experienŃa şi conŃinutul
formării ;
- de a identifica cunoştinŃele şi competenŃele ;
- de a pregăti juriul pentru întâlnire ;
• Întâlnirea cu juriul de validare:
Decizia de validare, trei situaŃii posibile:
- juriul decide să acorde diploma în totalitatea sa;
- juriul decide să valideze parŃial diploma şi să emită

Etapele evaluării competenŃelor profesionale :
• Analiza cererii; studiul fezabilităŃii; trei alegeri
posibile, candidatul începe procesul de evaluare
pentru validarea tuturor unităŃilor` de competenŃă
aformării profesionale, sau pentru a valida o parte
din unităŃile de competenŃă (care va avea totuşi ca
rezultat obŃinerea unui certificate de formare), sau
candidatul renunŃă;
• Asigurarea parcursului; fiecare centru de certificare
stabileşte modalităŃile concrete de evaluare, având
drept obiectiv o demonstare a competenŃelor (cava
scris şi o demonstaŃie practică sunt obligatorii).
ExperienŃa profesională se dovedeşte deasemenea
prin menŃiunile făcute pe cartea de muncă, prin
atestarea dată de angajator şi care atestă că persoana
în cauză are una sau mai multe ocupaŃii pentru care a
dobândit calificări;
Evaluatorul trebuie deci să pregătească candidatul
pentru trecerea in faŃa unei comisii.
• Întâlnirea cu o comisie: la ieşirea din această
comisie, candidatul primeşte oricum un Certificat de
competenŃe. Decizia privitoare la competenŃa
candidatului este dată de fiecare unitate de
competenŃe pentru care candidatul a fost evaluat.

prescrieri în vederea obŃinerii diplomei. Prescrierile
sunt recomandările pe care juriul le propune
candidatului în vederea justificării competenŃelor lor
(o punere în situaŃie profesională, de exemplu), în
vederea dezvoltării competenŃelor (urmarea unor
module de formare individuală, de exemplu), cu
scopul obŃinerii diplomei în totalitate;
- situaŃia de refuz a validării este prevăzută de legea
asupra VAE. Totuşi, analiza fezabilităŃii cererii
candidatului după redactarea dosarului evită în
general situaŃia de refuz a validării.
• Urmarea prescripŃiei
În caz de valisare parŃială, o întălnire cu consilierul
este propusă candidatului cu scopul organizării
urmăririi administrative şi pedagogice a reluării
studiilor.

Dacă, în timpul evaluării, candidatul nu este
satisfăcut de decizia “nu este încă competent”,
decizie raportată la anumite unităŃi de competenŃă, el
are dreptul să facă o contestaŃie pe care o depune
într-un termen de 5 zile de la data comunicării
deciziei;
Centrul desemnează un alt evaluator al
competenŃelor profesionale care organizează un nou
process de evaluare pentru unităŃile de competenŃă
care fac obiectul contestaŃiei;

Etapele unui bilanŃ de competenŃă:
• o fază preliminară: confirmarea angajamentului
beneficiarului şi informarea asupra condiŃiilor
derulării bilanŃului de competenŃe.
• o fază de investigare: analizarea motivaŃiilor şi a
intereselor
profesionale
şi
personale
ale
beneficiarului. Identificarea competenŃelor şi
aptitudinilor profesionale şi personale. Determinarea
posibilităŃilor de evoluŃie profesională.
• o fază de concluzie: luarea la cunoştinŃă a
rezultatelor detaliate a fazei de investigaŃie.
Durata « oficială » a Durata asigurării parcursului este definită de fiecare
asigurării parcursului
certificator.
Persoanele autorizate să Juriul este foarte des compus din profesori şi
dea verdictul certificării formatori şi, uneori din profesionişti, în funcŃie de
lucrurilor
dobândite, domeniul de competenŃe evocat de candidat.
cerficat valid şi oficial
Certificarea « act »
Persoanele care obŃin o validare totală a unei
certificări datorită unei VAE primesc un titlu sau o
diplomă recunoscute la nivel naŃional.
Centrele de BilanŃ al CompetenŃelor atestă
competenŃele unui individ dar nu îi acordă nici o
diplomă, nici un titlu. Metodele lor sunt recunoscute
la nivel naŃional, dar rezultatul nu îi va servi decât
individului.
Candidatul nu obŃine o diplomă decât dacă a validat
toate unităŃile de competenŃă ale diplomei.

Durata fixată de fiecare centru, dar o durată maximă
de 30 de zile.
Fiecare centru de evaluare trebuie să aibă o comisie
care asigură evaluarea competenŃelor fiecărui
candidat.
Persoanele care beneficiază de Sistemul Reginal
de Formalizare şi Certificare a competenŃelor
primesc un document oficial care noteză toate
competenŃele.

Persoanele declarate competente, în timpul
procesului de evaluare, primesc un certificate de
competenŃă profesională pentru unităŃile de
competenŃă pentru care ele au fost declarate
competente.
Certificatele de competenŃă profesională au o
recunoaştere naŃională şi regimul certificatelor de
studii.
Pentru orice evaluare, candidatul primeşte un
certificate de competenŃe (chiar dacă toate unităŃile

Fiecare Minister deleagă autoritatea instituŃiilor
certificatoare. Revine deci fiecărei instituŃii
certificatoare să valideze decizia juriului, apoi
diploma este validată şi recunoscută ca orice altă
diplomă naŃională.

asigurării Candidatul trebuie să-l plătească pe evaluator, dar
există ajutoare financiare posibile.
Există diferiŃi actori şi organisme de finanŃare care
participă la cheltuielile de formare continuă (formări,
VAE, BilanŃ al CompetenŃelor). De exemplu :
statul,regiunile,
întreprinderile,
OPCA-urile,
FONGECIF-urile (organisme cărora angajatorii le
varsă o contribuŃie financiară pentru formarea
continuă şi această contribuŃie este revărsată
salariaŃilor şi celor care caută un loc de muncă în
funcŃie de cererile lor).
Evaluarea competenŃelor Sistemul VAE şi al BilanŃurilor de CompetenŃe
dobândite cu experienŃa diagnostichează competenŃele dobândite In experienŃa
profesională/ personală/ de formare.

de competenŃă nu sunt validate). Candidatul este
oricum declarat competent pentru astfel de unităŃi de
competenŃă.
DirecŃiile de muncă şi protecŃie socială ale judeŃelor
sunt autorităŃi responsabile pentru recunoaşterea
experienŃei profesionale şi pentru validarea deciziei
scrise pe certificatul de competenŃă.
Candidatul trebuie să-l plătească pe evaluator.

FinanŃarea
parcursului

ExperienŃele interne de Din 1998 şi până la UBS : 489 validări de acquis-uri
formalizare şi explicitare din care 3 VAE totale, 211 VAE parŃiale şi 225 VAP.
a experienŃei
2003/2005 : proiect VALEX, program Grundtvig,
InserŃie Socială de-a lungul validării acquis-urilor şi
recunoaşterea experienŃei.
2006/2007 : proiect DIVAS, De la dreptul individual
la dreptul colectiv şi social, recunoaşterea
muncitorilor interimari (metodologie a portofoliului
vizând realizarea unui livret al competenŃelor).
Din 2005 : proiectul « InterfaŃa competenŃelor » :
misiunea acestui proiect a fost deocamdată aceea de a
schimba toate diplomele în referenŃiale de competenŃă,
in cele 4 universităŃi bretone. În momentul de faŃă,
aproximativ 25 de diplôme pe universitate au fost
schimbate în referenŃiale de competenŃă.

« Sistemul Reginal de Formalizare şi Certificare al
competenŃelor » adoptat priveşte competenŃele
« oricum dobândite´ale persoanelor încă de pe
parcursurile profesionale şi/sau de formare şi/sau
în siuiaŃii informale.
PRIETENIE
Punerea în aplicare a unui referenŃial de
competenŃe cerute pentru activităŃile PRIETENIEI.
2002/2004 : Proiect EQUAL METRICA în
regiunea
Emilia-Romagna :
evaluarea
şi
recunoaşterea competenŃelor posedate de indivizi,
în logica garanŃiei echităŃii de tratament, şi
experimentarea modelelor cu atenŃia specifică
acordată publicului în situaŃie de discriminare reală
sau potenŃială (crearea unor modalităŃi tehnice de
evaluare şi de recunoaştere a competenŃelor… cu
punerea în transparenŃă a unor competenŃe formale
şi informale).
2002/2005 : proiect MOLIERE (Leonardo) :
cearea unui sistem de formare profesionalizant
bazat pe analiza meseriei celor care muncesc în
domeniul luminilor şi în cel audio.
CERMET : întreprindere care a efectuat activităŃi
de evaluare şi de certificare a întreprinderilor prin
utilizarea normelor internaŃionale, implicând o
evaluare a competenŃelor salariaŃilor.

Procedura de evaluare şi de certificare a
competenŃelor profesionale recunoaşte dobândirea
competenŃelor pe căi formale şi informale.

LegislaŃia şi practicile OrganizaŃiile sindicale şi patronale interimare au
agenŃiilor interimare
încheiat, de vreo 15 ani, o serie întreagă de acorduri
colective. Aceste texte se referă în special la formarea
profesională.
La sfârşitul anului 2003, cei din interimar au demarat
o negociere asupra formării profesionale cu scopul de
a adapta sistemul de formare profesională la acordul
naŃional interprofesional din 20 septembrie 2003
relativ la formarea de-a lungul vieŃii profesionale şi la
legea de modernizare socială din 4 mai 2004. Această
negociere a dus la un acord naŃional asupra muncii
temporare.
Un Acord naŃional relativ la priorităŃile şi la
mijloacele de formare profesională în munca
temporară a fost semnat pe 8 iulie 2004.
FAF. TT-ul (Fondul de Asigurare al Formării Muncii
Temporare) a lansat o campanie de sensibilizare a
VAE-urilor în 2006 în regiunea Loirei. O campanie
dusă în parteneriat cu AFPA (AsociaŃia naŃională
pentru Formarea Profesională a AdulŃilor).
Există teste psiho-tehnice care îi ajută pe asistenŃii
agenŃiilor să verifice adecvarea competenŃelor
lucrătorilor interimari cu competenŃele cerute de
întreprinderea utilizatoare.
AgenŃiile au un program informatic intern care le
permite să regăsească informaŃiile asupra muncitorului
interimar.
Manpower şi DelegaŃia Generală a Muncii şi a
formării Profesionale (DGEFP) au semnat în iulie
2007 un parteneriat pe o durată de 2 ani, vizând
dezvoltarea VAE pentru interimarii grupului.
Două documente de comunicare create de Manpower :
un prim document pentru a informa agenŃiile şi reŃeau
asupra sistemului VAE şi un al doilea document
pentru ca asistenŃii agenŃiei Manpower să poată să
informeze despre dispozitivul VAE pe candidaŃii
interimari.
Câteva agenŃii Manpower au fost partenere ale
proiectului DIVAS dus de ADEFOPE (2006/2007 :
proiect DIVAS, De la dreptul individual la cel colectiv
şi social, recunoaşterea muncitorilor interimari).
DirecŃia naŃională Manpower FranŃa a recunoscut şi a
validat această colaborare.

Manpower
ALI
ADECO
Procedurile de selectare a personalului puse în
lucru de agenŃiile de interimare se produc prin
analizele unui curriculum şi prin compilarea fişelor
de stare civilă de către lucrător ; după aceea există
interviul individual care permite înŃelegerea
faptului că există sau nu o posibilitate reală de a
satisface nevoile întreprinderii şi care sunt
alternativele diversificate care pot fi propuse.
Uneori
agenŃiile
testează
competenŃele
persoanelor încă de la început, cu scopul de a
efectua selecŃii asupra unui mod mai eficace şi în
acest sens se folosesc teste de auto-aprofundare,
studiate şi experimentate la nivel european, care
pot fi utile pentru a înŃelege, de exemplu,
capacităŃile practice ale candidaŃilor.
În ceea ce priveşte formarea de bază, agenŃiile duc
la termen, înainte de orice, o investigaŃie asupra
pieŃei, cu scopul de a verifica care sunt sectoarele
cele mai cerute pe piaŃa muncii. Odată constatat că
pe teritoriul respectiv nu există posibilitatea de
agăsi aceste sectoare, agenŃiile demarează cursurile
care sunt cele mai adaptate formării acestei funcŃii
specifice. Formarea la locul de muncă, din contră,
care se produce în timpul misiunii, este în general
adoptată atunci când profilele sunt introduse în
întreprindere pentru o funcŃie generică, în timp ce
uneori se organizează cursuri « ad hoc » în raport
cu funcŃiile cerute de întreprindere.
Formările sunt foarte importante din punctul de
vedere al agenŃiilor. AgenŃiile şi-au dat seama că,
pe parcursul formării, muncitorii interimari ies
determinaŃi, din punct de vedere personalindividual, de capacitate, de adaptare, de lucru în
grup, de dobândire a informaŃiilor pe care le
măsoară pe profilul pe care formatorii îl dau şi deci
clar pe « felul în care persoana este prezentată
întreprinderii ».

Statutul muncitorului interimar a fost recent
reglementat în România, prin Codul Muncii în 2003
(inserŃia reglementărilor relative la crearea AgenŃiilor
pentru Munca Temporară). Normele metodologice
privind înregistrarea şi funcŃionarea AgenŃiilor
pentru Munca Temporară au fost agreate în
noiembrie 2005, la un an şi jumătate după
modificarea Codului Muncii.
Un program informatic intern permite urmărirea
misiunilor şi a detaliilor fiecărei misiuni a fiecărui
interimar.

Interlocutorii în agenŃiile Lucrătorul interimar ia contact cu asistentul agenŃiei.
de muncă temporară a Asistentul de agenŃie este cel care va face legătura
interimarilor
între lucrătorul interimar, întreprinderea utilizatoare şi
agenŃia pentru munca temporară. Tot el va urmări
parcursul lucrătorului interimar, el este referentul său
în agenŃie.

Recunoaşterea
experienŃei de
întreprindere

Planul de formare al întreprinderilor : acest plan este
către un document finalizat de către conducerea une
întreprinderi cu scopul de a prevedea, de a aduna, de a
pune în serie şi de a ierarhiza acŃiunile de formare,
acŃiunile bilanŃurilor de competenŃe şi ale VAE
destinate salariaŃilor pentru o perioadă dată, în funcŃie
de obiectivele urmărite de către întreprindere. Planul
formării este prezentat reprezentanŃilor personalului.
Interviul profesional : Interviul profesional este un
interviu individual între angajator (sau un reprezentant
al angajatorului) şi un salariat care trebuie să se
realizeze cel puŃin din doi în doi ani. Interviul
profesional poate să fie la iniŃiativa salariatului sau a
angajatorului.
În cadrul proiectului DIVAS dus de ADEFOPE
(2006/2007), două întreprinderi au fost solicitate.
Aceasta a permis o muncă pe planul formării acestor
întreprinderi, aceea de a măsura impactul VAE şi de
a-i arăta valoarea adăugată ;

Întrprinderile dezvoltă în cea mai mare parte a
timpului sisteme de recunoaştere a experienŃei,
deseori prin intermediul unor servicii sau a unor
agenŃii de formare şi a experŃilor în gestiunea
personalului.
S-ar părea că multe întreprinderi susŃin că
certificarea nu este nimic altceva decât « o bucată
de hârtie ».
Există întreprinderi care cred că, dacă la obŃinerea
unei certificări a competenŃelor, există o experientă
de muncă care permite mai apoi exersarea
competenŃelor dobândite, certificarea devine
marginală. Anumite întreprinderi subliniază că
certificarea poate să aibă o valoare indiscutabilă,
dar ea depinde foarte mult de fiabilitatea
organismului care a dat-o şi mai ales de perioada
de timp în care a fost dobândită.
Din acest motiv, întreprinderile recunosc cu greu
experienŃa muncitorilor temporari, doar după
dovada adusă de competenŃele lor. Şi deci putem
crede că muncitorul temporar, chiar dacă este
foarte competent, având un nivel de studii şi de
experienŃă, nu este valorizat de întreprinderea unde

Consultantul de recrutare specializat în domeniul de
activitate
El
face
validarea
competenŃelor,
asigură
corespondenŃa profilului în funcŃie de nevoile
clientului, informează candidatul asupra detaliilor
misiunii, asupra activităŃii clientului şi a
responsabilităŃilor ce vor fi prevăzute.
Inspectorul de resurse umane
Odată candidatul validat pentru o misiune, el intră în
contact cu inspectorul pentru resursele umane pentru
a încheia procedurile de angajare:
- reunirea documentelor pentru contractul de
muncă;
- semnarea contractului d muncă;
- instructajul asupra protecŃiei muncii;
- examenel de medicină a muncii;
- semnarea fişei de deschidere a contului
bancar;
- recuperarea fişei de plată;
- rezolvarea diverselor probleme de pontaj;
Cei doi interlocutori rămân contactele permanente
ale angajatorului temporar.
O preferinŃă pentru recrutare realizată de
întreprindere mai degrabă decât de un cabinet de
recrutare (un mai bun control al competenŃelor).
S-ar părea, după prima misiune efectuată de
interimari, că întreprinderile angajează pe durată
nedeterminată.
Anumite întreprinderi sunt autorizate să livreze
certificate de formare şi certificate de competenŃe
profesionale recunoscute la nivel naŃional. Exemplu:
Fornetti România, Mc. Donald’s.

lucrează. Aceasta este o problemă pentru
organizare deasemenea. De ce muncitorul ar putea
să dea mai multă valoare, dacă ar putea fi mai
bine utilizat
Organismele care au un
raport cu recunoaşterea
experienŃei
şi/sau
a
muncii temporare şi/sau
a certificării

- Punctele de Informare şi Sfaturi
- Centrele de BilanŃuri ale CompetenŃei
- FAF.TT (Fondurile de Asigurare a Formării Muncii
Temporare)
- FPE.TT (Fondurile Profesionale pentru Angajarea
în Munca Temporară)
- CIETT (ConfederaŃia InternaŃională a AgenŃiilor de
Angajare Private)
- LE PRISME (Profesionaliştii Interimului,
Serviciilor şi Meseriilor)
- AFPA (AsociaŃia NaŃională pentru Formarea
Profesională a AdulŃilor)
- GRETA (Regruparea InstituŃiilor publice –centre
de informare pentru adulŃi- centru de formare
partener al muncii interimare)
- Organismele de finanŃare pentru cererile VAE,
pentru bilanŃurile de competenŃă şi al formărilor (a se
vedea repertoriul recensământului).

-

-

-

creat în 1999, Consiliul NaŃional pentru
Formarea
AdulŃilor
(guvern+patronat+sindicate): coordonează
şi controlează autorizaŃiile furnizate
centrelor
de
formare
profesională,
elaborează normele de evaluare şi de
certificare a competenŃelor profesionale.
AgenŃia NaŃională a Gestiunii Mâinii de
lucru: organizează programele FC pentru
persoanele care se află în căutarea unui loc
de muncă.
Centrele autorizate să elibereze Certificatele
de competenŃă.

