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ANOFM – Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
APL - Acreditarea Învăţării Anterioare (UE)
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CNC ÎMS – Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învăţământul mediu de specialitate (România)
CNCFPA - Consiliul Naţional al Calificărilor şi Formării Profesionale a Adulţilor (România)
CPL - Învăţare Profesională Continuă (UE)
 ECTS - Sistemul European de Credite Transferabile (UE)
ECVET – Sistemul European de credite pentru educaţie şi formare profesională (UE)
EFP - Educaţia şi Formarea Profesională 
EHEA – Zona Învățământului Superior European (UE)
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ONG – Organizaţie Neguvernamentală
QAA – Agenția de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (Marea Britanie)
RPL – Recunoaşterea Învăţării Anterioare
SEITAC – Sistemul European integrat de transfer şi acumulare de credite 
SO – Standard Ocupaţional (România)
SPP – Standard de pregătire profesională (România)
SWOT – Analiza punctelor forte, slabe, oportunităților și amenințărilor
TIC – Tehnologiile Informaţionale şi Comunicaţionale 
UE – Uniunea Europeană 
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a Adulţilor (România)
VET – Educație și Formare Profesională
VÎNFIF – Validarea Învăţării Formale şi Informale
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  Prezenţa unui capital uman pregătit și com-
petitiv este prima și cea mai improtantă treaptă spre 
o creștere economică în societate. Capitalul uman s-a 
redus substanţial la nivel naţional în ultimii zece ani 
în lipsa locurilor de muncă și a salariilor decente și 
drept urmare o bună parte din populaţie a emigrat în 
străinătate. 

Migrarea în străinătate aduce cu sine unele 
provocări în viaţa socială și economică a migranţi-
lor. De regulă, una din cele mai mari provocări o 
reprezintă integrarea socială a migranţilor, adică asi-
milarea obiceiurilor și regulilor locului de reședinţă. 
Găsirea unui loc de muncă reprezintă o altă mare 
provocare la adresa migranţilor. Și, nu în ultimul 
rând, asimilarea unor calificări alternative în situaţia 
în care este nevoie de trasarea unor noi frontiere de 
muncă pentru a-și acoperi nevoile economice. Reca-
lificarea moldovenilor plecaţi la muncă în străinătate 
reprezintă un adaos la fortificarea capitalului uman 
naţional de pretutindeni. În același timp, aceasta 
este un dezavantaj pentru economia naţională, atâta 
timp cât există incertitudini și lacune privind poli-
ticile de atragere a migranţilor calificaţi și înalt ca-
lificaţi în câmpul muncii naţional, în absenţa unor 
mecanisme relevante de consolidare și menţinere a 
migraţiei circulare, alias a cadrelor înalt calificate și 
a schimbului de experienţă profesională cu impact 
asupra economiei naţionale.

Obiectivul principal al cercetării îl consti-
tuie analiza în R. Molodva a posibilităţilor și me-
canismelor de recunoaștere și validare a calificărilor 
obţinute în străinătate de către migranţi. Migranţii 
întorși acasă reprezintă un segment deosebit al pie-
ţii muncii. Din practica observată, aceștia deseori 
întrunesc calificări și aptitudini pentu metode mo-
derne de lucru, cunoșinţe care corespund cu tehno-
logiile moderne. Însă, reîntoarcerea migranților în 
țară nu este asociată cu recunoașterea calificărilor 
dobândite ca profesioniști în deosebi în țările din 

vestul Europei sau în Rusia de către sistemul actual 
al pieţii muncii, inclusiv de angajatorii autohtoni, 
care, la rândul lor, nu au instrumente sau politici 
de îndrumare pentru a face acest lucru.  

În acest context, cel mai mult au de suferit 
migranţii, care, pe lângă faptul că au fost nevoiţi să 
părăsească ţara pentru a găsi un loc de muncă bine 
plătit, au reușit și au învăţat acolo o altă meserie, 
la întoarcere se lovesc de problema nerecunoașterii 
calificărilor și lipsa oportunităţilor de angajare. 

Principala problemă constă în lipsa unor 
mecanisme viabile de recunoaștere și validare pro-
priu-zisă a calificărilor și învăţării anterioare a mi-
granţilor întorși acasă. În același context, devine 
problematică angajarea migranţilor calificaţi fără 
diplome sau atestare în cadrul companiilor din 
R.Moldova și în special în cele cu capital străin. Din 
aceste considerente, este important să construim un 
mecanism de  validare  a  învăţării anterioare în R. 
Moldova și totodată, să analizăm metodele de dez-
voltare a capacităţilor instituţionale în vederea asi-
gurării calităţii validării învăţării anterioare. 

Drept reper inconfundabil sunt bunele 
practici din ţările europene. În această lucrare ne-
am propus să examinăm mecanismele funcţionabile 
de recunoaștere și certificare a învăţării  anterioare 
(non-formale și informale) în unele state europene 
ca Suedia, Anglia, Franţa și România. Practicile eu-
ropene arată că fiecare ţară deţine o abordare proprie 
privind recunoașterea și validarea învăţării anterioa-
re, însă toate mecanismele tind spre asigurarea unei 
dinamice mobilităţi ocupaţionale în cadrul Uniunii 
Europene. Plecând de la experiențele acestor state și 
luând în considerare particularitățile pieței muncii, 
a sistemului de învățămât și a dezvoltării instituți-
onale din R. Moldova, vom face propuneri și reco-
mandări pentru punerea în practică a unor modali-
tăți de recunoaștere a învățării formale și non-for-
male anterioare și în țara noastră. 

INTRODUCERE
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Destrămarea URSS a dus la criza econo-
mică a R. Moldova la începutul anilor `90. În-
târzierile substanţiale ale remunerării salariaţilor 
din întreprinderile de stat, deficitul bunurilor de 
consum, creșterea șomajului au devenit princi-
palele cauze ale migraţiei în masă a populaţiei. 
Odată cu exodul de inteligenţă și a specialiștilor 
înalţi calificaţi din anii 90, unele ramuri ale eco-
nomiei au fost expuse restructurărilor, având un 
impact negativ asupra  pieţei muncii. 

Efecte negative ale migraţiei se obser-
vă inclusiv pe segmentul de profesii și meserii în 
R. Moldova. Prin urmare, unele profesii ce ţin 
de ramurile industriei și agricultură au devenit 
nesolicitate cu timpul, ca de exemplu, inginerii 
agricoli, personalul tehnic de conducere pentru 
studii de cercetare-dezvoltare în industrie, ex-
pert-evaluator, piloţi de aeronave mici, biochi-
miști, ingineri constructori, ingineri automatiști 
etc. O caracteristică a acestei tendinţe este crește-
rea semnificativă și constantă în dimensiunea sa 
a migraţiei de specialiști în aceste domenii către 
alte ţări ale Europei în condiţiile în care R. Mol-
dova duce lipsă de forţă de muncă înalt calificată 
de mai mult de un deceniu. 

La nivel naţional există o criză substan-
ţială de investiţii în resurse umane. În fond, so-
cietatea moldovenească este afectată considerabil 
de exodul de creiere, care nemijlocit are impact 
negativ asupra dezvoltării economiei, știinţei și 
tehnicii. Exodul de creiere și a forţei de muncă 
calificate afectează puternic sectorul public și cel 

REFLECŢII PE MARGINEA CONTEXTULUI 
NAŢIONAL AL PIEŢEI FORŢEI DE MUNCĂ ŞI 
TENDINŢELOR MIGRAŢIEI  

privat al economiei în termeni de ocupare, lăsând 
în urmă distorsiuni substanţiale pe marginea ine-
chităţii sociale și veniturilor pe cap de locuitor. 
(Antonov, 2010, 36) 

Exodul de inteligenţă

Exodul de inteligenţă este un proces al 
migrării capitalului uman. În termeni practici, 
atât migraţia internă, caracteristică prin depo-
pularea satelor și aglomerarea orașelor, cât și cea 
externă, determinată de exodul forţei de muncă 
și emigrare, au un impact direct asupra politicii 
ocupaţionale la nivel naţional. Ca urmare a mi-
grării capitalului uman, piaţa muncii a suferit 
schimbări dramatice de ordin demografic, eco-
nomic și social.

Făcând o sinteză asupra datelor statistice 
din ultimii zece ani privind populaţia ocupată, cu 
principalele coordonate care o definesc – vârsta, 
statutul profesional, nivelul de instruire, mediile 
geografice, s-a evidenţiat următorul tablou: la în-
ceputul anilor 2000 populaţia ocupată cu vârsta 
cuprinsă între 25 și 34 ani și respectiv 35 și 44 ani 
predomina celelalte grupe de vârstă după cantita-
te și prezenţă în câmpul muncii, însă la începutul 
anilor 2010, a întrecut ca valoare grupa de vâr-
stă cuprinsă între 45 și 54 de ani (27%), urmată 
fiind de grupa de vârstă de 25-34 ani (24%) și 
respectiv 35-44 ani (23%) (fig.1 și fig.2). 
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Fig.1. Populaţia ocupată examinată pe categorii de vârstă și pe ani, mii persoane

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

Fig 2. Populaţia ocupată pentru perioada 2000 – 2011 (mii, persoane)

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

Se admite ideea că migraţia forţei de 
muncă a schimbat substanţial compoziţia popu-
laţiei ocupate în funcţie de vârstă. Astfel, pentru 
anul 2011, situaţia privind ocuparea forţei de 
muncă arată predominanţa în termeni cantitativi 
ai grupului de vârstă 45-54 de ani, comparativ cu 
celelalte grupe. Acest lucru vorbește de existenţa 
unor factori dominanţi cum ar fi salariile foarte 
mici, condiţii puţin avantajose de creștere profe-
sională, concedierea prematură din considerente 
de faliment, etc. care influenţează într-un mod 
anumit migraţia forţei de muncă tinere angajate 
sau trecerea ei în economia informală (ascunsă). 

Fig3. Situaţia privind  ocuparea în câmpul 
muncii a populaţiei cu vârsta 45-54 ani (2011)
  

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

Migraţia rural-urbană 
Migraţia rural-urbană are ponderea sa asu-

pra schimbărilor pe piaţa muncii. După destrăma-
rea URSS și desfiinţarea colhozurilor și cooperati-
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velor, au fost lichidate mai multe locuri de muncă 
și o parte a forţei de muncă calificate a migrat în 
regiunile urbane, în timp ce altă parte a emigrat la 
muncă peste hotare. Date sunt insuficiente pentru 
a estima procesele de migraţie rural-urbană per an-
samblu. Însă putem constata că migraţia rural-ur-
bană este o sursă relevantă de creștere a populaţiei 
orașelor, în detrimentul satelor și comunelor. Aces-
te procese continuă și în prezent într-un diapoazon 
extins geografic. Pe lângă urbanizarea masivă în 
ţară, are loc consolidarea diasporelor în străinătate, 
în timp ce retromigrarea (întoarcerea la sate) este 
practic invizibilă în ambele cazuri. 

Există două tendinţe generale care trebuie 
luate în vigoare, analizând migraţia rural-urbană – 
dependenţa economică a populaţiei rurale de zone-
le urbane ale ţării, adică prezenţa unui loc de muncă 
în oraș, accesul facil la serviciile publice, existenţa 
infrastructurii și comodităţilor, și al doilea motiv ar 
fi sporul natural al populaţiei urbane care creează 
senzaţia fluxului rapid al migraţiei rural-urbane. 

În acest context, admitem ideea că popula-
ţia migrată la orașe și în străinătate poate fi expusă 
unor schimbări de ordin profesional, adică proce-
duri de instruire și recalificare, de angajare în câm-
pul muncii. Dacă populaţia care a migrat în oraș 
este beneficiară a mai multor servicii de recalifica-
re și prgătire profesională, atunci pentu migranţii 
întorși acasă, deși, paradoxal, acest lucru este mai 
complicat, deoarece aceștia posedând anumite ca-
lificări profesionale nu pot să le acrediteze, certifi-
ce și recunoaște în R. Moldova. Acest lucru nu se 
întâmplă, în lipsa unui cadru instituţional-legal, ce 
ar facilita procedura de recunoaștere a calificărilor 
migranţilor. Paradoxul constă în aceea că migran-
ţii întorși acasă, care posedă anumite aptitudini și 
tehnici în diverse domenii ca inginerie, construcţii, 
agricultură, irigare, asistenţă medicală, asistenţă so-
cială, servicii de îngrijire etc. obţinute în străinătate 
și relevante cerinţelor pieţii muncii autohtone, riscă 
să aibă mai puţine șanse de a fi angajaţi pe aceste 

meserii în R. Moldova în lipsa mecanismelor adi-
acente de validare a cunoștinţelor și aptitudinilor 
obţinute în străinătate. 

Dezvoltarea politicii 
naţionale de atragere a 
migranţilor moldoveni în 
câmpul muncii

Constatând gravitatea tendinţelor so-
cio-demografice, devine prioritară pentu ţara 
noastră dezvoltarea politicii naţionale de atragere 
a migranţilor moldoveni în câmpul muncii, asi-
gurându-le condiţii adecvate economice și soci-
ale de viaţă. De regulă, primul pas în deschide-
rea ușilor pentru migranţii moldoveni, care vor 
să revină acasă, constituie recunoașterea învăţării 
lor anterioare, ca un proces prin care, este acre-
ditată capacitatea lor profesională dezvoltată în 
străinătate. Această politică trebuie să fie o sarcină 
primordială pentru Ministerul Educaţiei al Repu-
blicii Moldova.

Sistemul de educaţie include educaţia și 
formarea profesională (EFP), ale căror progre-
se sunt vizibile, dar încă nu se observă compa-
tibilitatea cu politicile UE în domeniul învăţării 
pe tot parcursul vieţii și de învăţare profesională 
continuă (CPL). În același timp, observăm un 
număr relevant de lucrători necalificaţi sau slab 
calificaţi și un număr mare de absolvenţi cu re-
zultate mai puţin satisfăcătoare prezent pe piaţa 
muncii anual. O eventuală recalificare a lor ar 
putea fi o politică prioritară pentru ministerul de 
resort, însă deocamdată măsurile directe sau indi-
recte privind facilitarea orientării lor profesionale 
și obţinerii unui loc de muncă sunt insuficiente la 
scară naţională. De asemenea, o mobilitate a for-
ţei de muncă tinere de înaltă calificare nu are loc 
în parametri naţionali. O cauză este lipsa acută 
a locurilor de muncă conform specialităţilor ob-
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ţinute, iar altă cauză ar fi pregătirea insuficientă 
în materie de profesie pentru a fi angajaţi după 
facultate sau colegiu. Concluzia este că lipsește cu 
desăvărșire un dialog constructiv și sistemic între 
mediul de învăţământ și piaţa forţei de muncă, 
adică agenţi economici, patronate, companii in-
ternaţionale etc. În mod evident, creșterea impor-
tanţei educaţiei universitare, educaţiei vocaţiona-
le și formării profesionale pentru nevoile pieţei 
muncii trebuie să fie mereu o politică prioritară 
cu măsuri concrete și acţiuni. Acestea ar trebu-
ie să reflecte activităţi începând de la încheierea 
acordurilor și parteneriatelor de colaborare între 
mediul academic cu sectorul de afaceri, patronate 
etc, până la revizuirea curriculei academice pentru 
a fi compatibilă cu rigorile pieţei muncii naţiona-
le și regionale. 

Un obiectiv major rămâne a fi în conti-
nuare elaborarea politicilor educaţionale pentru 
pregătirea profesională în primul rând a furnizori-
lor de educaţie. În acest valoros context, se înscrie 
obiectivul prioritar de dezvoltare a mecanismelor 
relevante de recunoaștere și validare a învăţării an-
terioare nu doar la nivelul învăţământului superi-
or, ci inclusiv la nivelul învăţământului profesio-
nal (secundar profesional și mediu de specialitate). 

Mobilitatea 
forţei de muncă

Mobilitatea forţei de muncă (geografică, 
alias între ţări) este unul dintre fenomenele ce deja 
obţine o amploare substanţială în UE și deţine 
toată capacitatea să se dezvolte în perioada urmă-
toare în R. Moldova. De exemplu, conform date-
lor Portalului mobilităţii europene pentru ocupa-
rea forţei de muncă, în UE circa 2-3 milioane de 
locuri de muncă sunt neocupate, în timp ce rata 
șomajului este de aproximativ 10% în termeni 

globali și 25% în rândul tinerilor. Pe lângă șomerii 
care migrează, aproximativ 60 la sută își găsesc un 
loc de muncă în termen de un an, faţă de 35% 
dintre cei care rămân în ţara lor de origine. 

Mobilitatea forţei de muncă ar putea 
încuraja dezvoltarea economiei naţionale prin 
accentuarea studiilor de calitate și schimbului de 
experienţă. Migrația internațională pentru muncă 
devine tot mai mult una de tip transnațional, cu 
puternică mișcare circulatorie, cu legături semni-
ficative ale migranților și la origine și la destinație 
(Basch, 1994). Din acest motiv, putem considera 
că mobilitatea forţei de muncă este fundamentul 
unei migraţii circulare, bazate pe colectarea opţi-
unilor mai bune pentru muncă și viaţă și un su-
port al analizei bunelor practici care pot fi consu-
mate, asimilate și apoi aplicate în ţara de origine 
în funcţie de voinţa individului. În acest sens au 
fost create instrumente juridice care să gestione-
ze procesele migraţioniste și anume acele bazate 
pe mobilitatea forţei de muncă și schimbului de 
experienţă. Astfel, în iunie 2008 a fost lansat Par-
teneriatul de Mobilitate cu Uniunea Europeană. 
Drept urmare, la 15 iunie 2010 a fost lansat Di-
alogul RM-UE în domeniul liberalizării vizelor. 
Aceste două momente au schiţat un nou tablou al 
proceselor migraţioniste în R. Moldova, având un 
cadru juridic eficient, menit să sporească transpa-
renţa de gestionare a proceselor migraţioniste, să 
consolideze și să menţină cooperarea dintre ţările 
de destinaţie și cele de origine a migraţiei. 

În termeni generali, educaţia nu joacă un 
rol decisiv în determinarea direcţiei mobilităţii 
forţei de muncă, însă aceasta poate fi un factor 
catalizator în determinarea șanselor de mobilita-
te profesională și circulară. Piaţa muncii din UE 
deja a cunoscut amploarea acestui fenomen, fiind 
considerat un mod eficient de a face faţă procese-
lor migraţioniste, diminuării excluderii sociale și 
marginalizării. 
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Concepţia Sistemului 
de Validare a Învăţării 
Non-Formale 

A fost elaborat și urmează să fie aprobat 
până în luna decembrie 2012 proiectul Concep-
ţiei Sistemului de Validare a Învăţării Non-For-
male și Informale în Republica Moldova în con-
formitate cu instrucţiunile Organizaţiei pentru 
Colaborare și Dezvoltare Economică  (OCDE), 
instrucţiunile Uniunii Europene (UE) cu privi-
re la Acreditarea Învăţării Anterioare (APL) și în 
baza Legii Învăţământului (1995), art. 35, p.6. 
Prin urmare sunt preconizate următoarele acţi-
uni prioritare:

•	 Elaborarea şi aprobarea proiectului 
Metodologiei de validare şi certificare 
a Învăţării Non-Formale şi Informale 
în Republica Moldova până în luna 
decembrie curent, în conformitate cu 
Planul de activitate al Ministerului 
Educaţiei pentru anul 2012.

•	 Elaborarea şi aprobarea Metodologiei 
sau Regulamentului de autorizare a 
centrelor de evaluare a competenţe-
lor profesionale dobândite în contexte 
non-formale şi informale (pînă la 1 iu-
nie 2013). 

•	 Elaborarea şi aprobarea Cadrului Naţi-
onal al Calificărilor pentru învăţămân-
tul secundar profesional şi învăţămân-
tul mediu de specialitate (în perioada 
2012-2014) care are două obiective: 
promovarea învăţării pe parcursul în-
tregii vieţi şi promovarea mobilităţii 
academice.

În baza Parteneriatului de Mobilitate cu 
UE ( iunie 2008) a fost lansat proiectul  „Conso-
lidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţei 
muncii şi de reîntoarcere a migranţilor”, ce acor-
dă suport cetăţenilor moldoveni aflaţi în ţară și 
străinătate pe mai multe direcţii.  Metodologia 
de identificare, validare și certificare a învăţării 
non-formale și informale, elaborată în cadrul 
acestui proiect urmează a fi redacatată. Conţinu-
tul va fi descris în activităţi  structurate distinct, 
clar definite, conform etapelor procesului inte-
gral de certificare a competenţelor dobândite pe 
alte căi decât cele formale: 

1. Identificarea rezultatelor învăţării
2. Evaluarea rezultatelor învăţării
3. Validarea rezultatelor învăţării
4. Certificarea rezultatelor învăţării

BARIERE ÎN DEZVOLTAREA 
RECUNOAŞTERII ŞI CERTIFICĂRII ÎNVĂŢĂRII 
ANTERIOARE ÎN MOLDOVA
  

În Republica Moldova conceptul de 
învăţare pe parcursul întregii vieţi este 
stipulat din 1995 în Legea Învăţămîntului 
şi reiterat în Strategia Consolidată de 
dezvoltare a învăţământului pentru anii 
2011-2015.
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Acest document urmează să ia forma 
unei concepţii care va fi aprobată de către Co-
legiul Ministerului Educaţiei. Una din proble-
mele acestei concepţii ţine de poziţia Camerei de 
Comerţ și Industrie care ar prefera să aibă sub 
control domeniul validării învăţării formale și in-
formale (VÎNFIF). 

Factori care determină 
necesitatea dezvoltării 
VÎNFIF în sistemul 
educaţional

Analiza situaţiei actuale în domeniul în-
văţământului secundar profesional și a pieţei for-
ţei de muncă scoate în evidenţă faptul că proble-
mele legate de VÎNFIF sunt condiţionate de un 
șir de factori care determină și accentuează nece-
sitatea dezvoltării validării învăţării non-formale 
și informale în sistemul educaţional.

Factori de ordin normativ:
a) lipsa cadrului conceptual-normativ 

adecvat pentru învăţământul secundar general;
b) lipsa unor mecanisme de analiză re-

feritoare la necesităţile economiei naţionale, fapt 
ce nu permite evaluarea necesităţilor pieţei prin 
prisma conexiunii dintre învăţământul secundar 
general cu piaţa forţei de muncă în stabilirea co-
telor de înmatriculare pe specialităţi pe termen 
mediu și de perspectivă.

Factori de ordin socio-economic:
a) diferenţe de acces și de calitate a ser-

viciilor educaţionale profesionale;
b)   subestimarea și diminuarea impor-

tanţei cheltuielilor pentru educaţie în structura 
cheltuielilor de consum ale familiilor;

Factori de ordin pedagogic:
a) lipsa modelelor validării învăţării non-formale 

și informale în sistemul educaţional;
b) insuficienţa/lipsa colaborării între instituţiile 

de învăţământ de diferite niveluri și trepte;
c) lipsa bazei metodologico-didactice pentru în-

văţământul secundar general;

Factori de ordin instituţional:
d) lipsa instituţiilor specializate în domeniul vali-

dării învăţării non-formale și informale;
e) insuficienţa bazei didactice corespunzătoare: 

manuale, echipamente, didactico-metodice 
etc.;

f ) necorespunderea bazei tehnico-materiale a in-
stituţiilor profesionale cerinţelor specifice;

g) administrarea ineficientă și neraţională a re-
surselor (materiale, umane, de timp etc.) în 
instituţiile profesionale în raport cu necesită-
ţile reale;

h) lipsa autonomiei financiare a instituţiilor pro-
fesionale în gestionarea resurselor financiare;

În urma trecerii în revistă a tuturor aces-
tor factori putem face o analiză SWOT a siste-
mului actual de învăţământ secundar profesional 
(Tabel 1). 
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O serie de alţi factori care ţin de con-
textul naţional împiedică dezvoltarea unui sistem 
adecvat de recunoaștere și certificare a învăţării 
anterioare. Un factor important ţine de decli-
nul demografic. Trendul cel mai vizibil ţine de 
descreșterea considerabilă a numărului de elevi, 
studenţi și oameni apţi de muncă. Datele ulti-
mului recensământ în Republica Moldova din 
anul 2004, precum și caracteristicile demogra-
fice curente, evidenţiază tendinţa de depopulare 
a ţării, cauzată de descreșterea ratei natalităţii, 
îmbătrânirea populaţiei, scăderea ratei fertilităţii, 
creșterea ratei mortalităţii, etc.

Numărul populaţiei stabile a Republicii 
Moldova s-a redus către anul 2012 la 3 559,5 
mii de locuitori (fără populaţia din partea stângă 
a Nistrului și mun. Bender), ca urmare a unei 
tendinţe de scădere, care a început sa se mani-
feste din anul 1990. O cauză a acestui fenomen 
este sporul natural negativ cu efecte ulterioare și 
în sporirea coeficientului de îmbătrânire a popu-

laţiei, care a înregistrat o creștere de la 12,8 în 
anul 1990 la 14,4 în anul 2011. Aceste aspecte 
evidenţiază faptul că și Republica Moldova se în-
scrie în tendinţele generale de îmbătrânire a po-
pulaţiei, cu care se confruntă mai multe ţări, cu 
toate implicaţiile pe care le are acest fenomen în 
dezvoltarea sectorului educaţional.

În ceea ce privește structura populaţiei 
pe medii rezidenţiale, sexe şi  grupe de vârstă, 
situaţia se prezintă în felul următor: 

1) Începând cu anul 1990, se înregistrea-
ză o tendinţă de scădere considerabilă a popu-
laţiei ce locuiește în mediul urban și o creştere 
a ponderii populaţiei ce locuieşte în mediul 
rural. Astfel, în conformitate cu recensământul 
din anul 2004, 41% din totalul populaţiei Repu-
blicii Moldova se află în mediul urban și 59% se 
află în mediul rural, faţă de datele înregistrate în 
anul 1990, conform cărora 47,1% din populaţie 
locuia în mediul urban și 52,9% din populaţie 
în mediul rural. Populaţia urbană, la rândul său, 

Tabel. 1. Analiza SWOT a sistemului actual de învăţământ secundar profesional
AVANTAJE DEZAVANTAJE

- Există cadrul legislativ-normativ de organizare a învaţamântului 
secundar profesional; 
- Dispunem de o reţea extinsă de instituţii de învaţământ 
secundar profesional;
- Există cadre didactice pentru formarea profesională;
- Există tradiţii de formare profesională în cadrul sistemului 
educaţional; 
- Există baza tehnico-materială de instruire; 
- Există resurse extrabugetare ce pot fi mobilizate pentru 
învăţâmânt; 
- Există experienţă de atragere a fondurilor pentru învăţământul 
profesional prin diferite proiecte internaţionale;
- Există experienţă în domeniul elaborării Standardelor 
ocupaţionale, de pregătire profesională şi a curriculei pentru 
învăţământul profesional.

     - Cadrul legislativ nu este adecvat; 
- Sistemul stopează accesul direct a absolvenţilor la studiile 
universitare; 
- Lipsa unui sistem de formare a maiştrilor-instructori;
- Lipsa unui sistem de formare continuă a cadrelor didactice de 
specialitate;
- Bază tehnico-materială este insuficientă, învechită, nu 
corespunde pregătirii profesionale solicitate de piaţa muncii;
- Necesităţile pieţei muncii nu sînt clar determinate şi 
mediatizate;
- Mecanismul de finanţare a învăţământului şi pregătirii 
profesionale este ineficient; 
- Sistemul de certificare profesională este depăşit de cerinţele 
actuale.

OPORTUNITĂŢI RISCURI

- Restructurarea şi relansarea sistemului de învăţământ secundar 
profesional; 

     - Lansarea liceului profesional; 
- Implementarea unui sistem adecvat de orientare profesională; 
- Asigurarea parteneriatului dintre unităţile de învăţământ 
secundar profesional şi agenţii economici; 
- Implicarea agenţilor economici în finanţarea pregătirii 
profesionale; 

      - Existenţa cererii pe piaţa muncii;
      - Relansarea branşelor economice; 

- Elaborarea şi implementarea unui sistem naţional de validare a 
învăţării non-formale şi informale.

- Structura sistemului de învăţământ secundar profesional poate 
să nu corespundă mereu cerinţelor, în permanentă schimbare, ale 
pieţei muncii; 
- Lipsa cadrelor didactice de specialitate pentru    realizarea 
standardului liceului profesional; 
- Refuzul unor agenţi economici de a contribui la formarea 
profesională; 
- Finanţarea neadecvată a sistemului de învaţămînt secundar 
profesional; 

      - Emigrarea excesivă a forţei de muncă. 
      - După incheiere proiectele nu au continuitate

- Lipsa cadrelor didactice formate pentru      elaboborarea 
şi implementarea standardelor de pregătire profesională şi 
curricula.
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prezintă un nivel înalt de concentrare geografi-
că, circa 60% din aceasta locuind în municipiul 
Chișinău.  La începutul  anului 2012, populaţia 
din mediul urban reprezenta 41,7% și, respectiv, 
cea din mediul rural – 58,3%.

2) Conform datelor statistice, nu s-au 
înregistrat schimbări semnificative în structu-
ra populaţiei pe sexe, bărbaţii reprezentând în 
anul 1990 circa 47,6 % din totalul populaţiei, 
iar în anul  2012 - 48,1%, în timp ce ponderea 
populaţiei feminine scade de la 52,4% în anul 
1990 la 51,9% în anul 2012. 

3) În perioada anilor 1990-2011 se înre-
gistrează o tendinţă de scădere a populaţiei din 
grupele de vârstă 5-14 şi 15-19 ani, în timp ce 
pentru grupele de vârstă 20-29 de ani se atestă o 
creștere ușoară. Începând cu anul 2005, a început 
să se manifeste o creștere a numărului populaţi-
ei din grupele de vârsta 0-4 ani, fapt ce necesită 
noi abordări în proiectarea reţelei de instituţii și 
servicii destinate educaţiei și dezvoltării timpurii.

În același timp, declinul demografic 
reprezintă o oportunitate pentru recunoașterea 
și validarea rezultatelor învăţării nonformale și 
informale. Scăderea numărului de înmatriculări 
atestat și în 2012 va obliga instituţiile de învăţă-
mânt să utilizeze progresiv recunoașterea învăţă-
rii anterioare. Plecarea masivă a oamenilor peste 
hotare, de asemenea, va obliga recurgerea la acest 
sistem pentru a compensa scurgerea de capital 
uman cu persoane mai în vârstă dornice să-și cer-
tifice competenţele. 

O altă problemă serioasă vizează şoma-
jul. Tranziţia economică a Republicii Moldova la 
economia de piaţă a produs schimbări cantitative 
și calitative în domeniul ocupării forţei de mun-
că, caracterizate, în special, prin: 

(i) reducerea populaţiei ocupate în econo-
mia naţională cu circa 22,5% (anii 2000-2011); 

(ii) sporirea ponderii salariaţilor din sec-

torul privat (de la 37% în anul 1990 până la circa 
66,4% din populaţia ocupată în anul 2011); 

(iii) scăderea numărului persoanelor ocu-
pate incomplet; 

(iv) sporirea numărului de persoane ocu-
pate în sectorul neformal; 

(v) intensificarea migraţiei forţei de mun-
că; 

(vi) utilizarea insuficientă a potenţialului 
intelectual. 

Analiza structurii şomajului pe grupe 
de vârstă şi nivelul studiilor evidenţiază urmă-
toarelor aspecte semnificative: 

(i) ponderi ridicate în numărul total de 
șomeri înregistrează grupele de vârstă 15-24 de 
ani (25%) și 25-34 de ani (33,4%), caracteristică 
ce se menţine și în structura pe medii de reziden-
ţă și sexe; 

(ii) în anul 2011 șomerii proveniţi din 
rândul persoanelor cu studii secundare profesio-
nale au înregistrat o pondere de 20% din numă-
rul total de șomeri cu vârsta cuprinsă între 15-34 
de ani, cei cu studii medii de specialitate – 7,3%, 
cei cu studii superioare – 27,9%; 

(iii) rata sporită a șomajului în rândul ti-
nerilor/absolvenţilor instituţiilor de formare pro-
fesională de toate nivelurile indică, alături de alţi 
factori, ineficienţa interacţiunilor dintre sistemul 
educaţional, economia reală și piaţa muncii. 

Analiza structurii populaţiei ocupate pe 
grupe de vârstă și după nivelul de educaţie relevă 
faptul că circa 34,5% din persoanele ocupate din 
grupa de vârstă 25-34 de ani au doar studii pri-
mare sau secundare generale, activând în câmpul 
muncii fără să fi urmat o pregătire profesională 
instituţionalizată. Întrucât persoanele din grupul 
de vârstă 25-34 ani au abandonat sistemul de în-
văţământ în ultimii 5-10 ani, se poate constata 
că între învăţământul general și cel de formare 
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profesională există discordanţe semnificative, iar 
procesul de orientare profesională și de ghidare 
în carieră este ineficient.

Relaţia educaţiei cu piaţa muncii pare a 
fi o prioritate a lumii contemporane, iar soluţiile 
conturate readuc în discuţie complementaritatea 
formelor de educaţie. Există un avans justificat al 
educaţiei formale, atât pentru învăţământul pre-
universitar, cât și pentru cel universitar, dar sunt 
evidenţe clare ale limitelor pe care le are această 
formă de educaţie, mai ales, în raport cu ritmul 
schimbărilor. De aici, importanţa acordată non-
formalului și informalului. 

Funcţionarea sistemului 
VÎNFIF

Sistemul de validare a învăţării non-for-
male și informale include toate procedurile ope-
raţionale din 4 sub-procese, precum și activităţile 
menite să asigure funcţionarea sistemului. 

a. Sub-procesul I: Identificarea rezulta-
telor învăţării presupune definirea și selectarea 
experienţelor relevante de învăţare și a rezultate-
lor acestora. Calitatea și relevanţa sunt analizate 
cu ajutorul standardului ocupaţional selectat și a 
unui set de criterii cum ar fi varietatea, relevanţa, 
autenticitatea, actualitatea, cantitatea și dovezile. 
Această parte a procesului se efectuează de către 
candidat în colaborare cu un consilier – expert pe 
parcursul „dezvoltării portofoliului” și evaluat de 
către un evaluator. 

b. Sub-procesul II: Evaluarea rezulta-
telor învăţării. Evaluatorul determină calitatea 
rezultatelor învăţării în raport cu standardul ocu-
paţional ales, folosind un șir de criterii standar-
dizate. Aceasta include măsurarea valorii rezul-
tatelor învăţării prin intermediul unei proceduri 
de evaluare, care constă din etape și metodologii 

(interviu, evaluare practică, observare). 
   c. Sub-procesul III: Validarea rezulta-

telor învăţării. Confirmarea de către organul 
competent a rezultatelor învăţării (competenţele) 
dobândite de o persoană prin intermediul învă-
ţământului formal, nonformal sau informal, se 
efectuează prin evaluare în baza unor criterii pre-
stabilite, în conformitate cu cerinţele standardu-
lui de validare. Validarea conduce spre certificare. 

   d. Sub-procesul IV: Recunoașterea rezulta-
telor învăţării prevede două tipuri: recunoaştere 
formală şi recunoaştere socială.

În acest context se propune instituirea 
Centrului Republican de Coordonare a Vali-
dării, subordonat Ministerului Educaţiei. Acti-
vitatea Centrului se va baza pe un Regulament, 
aprobat de către Ministerul Educaţiei. Centrul va 
coordona și va sprijini furnizorii regionali și lo-
cali descentralizaţi. În mare parte, acest sprijin va 
fi de ordin tehnic: stabilirea agendei republicane 
(împreună cu părţile interesate), oferirea și îm-
părtășirea de cunoștinţe, sprijin tehnic, dezvol-
tarea standardelor naţionale pentru proceduri, 
forme, asigurarea calităţii, formare /instruire etc. 

Serviciile operaţionale ale sistemului de 
validare a învăţării non-formale și informale vor 
fi prestate de centrele de evaluare disponibile și 
accesibile clienţilor potenţiali. Ele pot fi publi-
ce sau private, oficii specializate sau organizaţii 
mixte. 

Instituţiile autorizate care vor oferi ser-
vicii de validare a învăţării non-formale și infor-
male, vor avea următoarele obligaţiuni: 

a) să presteze servicii de evaluare, în 
baza criteriilor prestabilite; 

b) să ofere consiliere solicitanţilor de 
evaluare;

c) să trateze candidaţii la evaluare fără 
discriminare în bază de gen, vârstă, rasă, origine 
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etnică, afiliere politică sau religie, naţionalitate; 
d) să ajusteze metodele de evaluare la 

necesităţile persoanelor cu nevoi speciale; 
e) să asigure confidenţialitatea datelor 

evaluărilor efectuate;
f ) să permită candidaţilor să-și acceseze 

propriile date. 
Beneficiarii și părţile interesate de siste-

mul de validare a învăţării non-formale și infor-
male vor fi implicaţi în procesul de guvernare, în 
scopul asigurării bunei funcţionări a sistemului. 
Partenerii sociali, instituţiile implicate în ope-
raţiuni (Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei 
de Muncă (ANOFM), Centrul Republican de 
Dezvoltare a Învăţământului Profesional, institu-
ţiile de învăţământ secundar profesional) vor fi 
nemijlocit angajate în sistemul de validare a în-
văţării non-formale și informale, în conformitate 
cu instrucţiunile și standardele UE.

În procesul de reprezentare pentru anga-

jatori și muncitori, partenerii sociali sunt cei mai 
importanţi factori privind funcţionarea și flexibi-
litatea pe piaţa muncii. Tot partenerii sociali au o 
responsabilitate cheie pentru procesul de formare 
a muncitorilor și învăţarea pe tot parcursul vieţii, 
având roluri importante nu doar la nivel politic 
naţional, dar și la nivel de sector, regiune și la cel 
operaţional local. 

Recunoașterea competenţelor obţinute 
pe căi nonformale și informale are beneficii, dar 
și costuri. În sistemul de finanţare ar trebui să 
fie identificat echilibrul între sprijinul financiar 
acordat de Guvern și impunerea costurilor pe 
spatele utilizatorilor. În majoritatea ţărilor este 
utilizat modelul în care guvernul plătește pen-
tru procesele adiţionale și sprijină unele servicii 
operaţionale integral sau parţial, iar costurile afe-
rente etapelor de iniţiere a validării, consiliere și 
evaluare urmează a fi achitate – poate doar parţial 
– de utilizatori.
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Recunoașterea rezultatelor învăţării non-
formale și informale este o prioritate pentru agen-
dele de politici atât pentru țările dezvoltate, cât și 
pentru cele în curs de dezvoltare. Deși învăţarea, 
de regulă, are loc în context formal, o mare parte 
a învăţării se realizează fie în mod non-formal, fie 
informal, în viaţa cotidiană. Experienţa și abilită-
ţile necesare într-o meserie obţinute astfel nu pot 
fi folosite la angajarea în câmpul muncii din cau-
za lipsei de oportunitate de certificare a acestora. 

În contextul european actual, educaţia 
este privită ca un element esenţial în vederea unei 
dezvoltări sustenabile. Dezbaterile privind crește-
rea economică și competitivitatea europeană scot 
în evidenţă rolul central conferit învăţământului 
și educaţiei, atât formale cât și nonformale și in-
formale pentru a asigura un traseu susţinut de 
dezvoltare economică și coeziune socială. 

Strategia Lisabona abordează o perspec-
tivă pragmatică asupra obiectivelor de dezvoltare 
a Uniunii Europene. O serie de componente ale 
Declaraţiei de la Lisabona sunt cruciale pentru 
obţinerea performanţelor, atât în domeniul edu-
caţiei, cât și în cel al economiei. Printre aceste 
componente se numără: motivarea forţei de 
muncă pentru învăţarea continuă, dezvoltarea 
calificărilor pentru societatea cunoașterii, îmbu-
nătăţirea calităţii, asigurarea accesului la Tehno-
logiile Informaţionale și Comunicaţionale (TIC) 
pentru fiecare, creșterea numărului de persoane 
implicate în studii știinţifice și tehnice, păstra-
rea cercetătorilor cu înalte calificări în interiorul 

frontierei UE, dezvoltarea unui parteneriat real 
între lumea corporaţiilor și învăţământul public 
și folosirea cât mai bună a resurselor disponibile. 
Toate acestea pot fi optimizate printr-o compo-
nentă semnificativă vizând educaţia non-formală 
și informală.

În contextul relansării Strategiei de la Li-
sabona, în 2005, Consiliul European a apreciat 
capitalul uman ca fiind activul cel mai important 
pentru Europa, invitând statele membre să-și 
dubleze eforturile orientate spre creșterea nive-
lului general de instruire și reducerea numărului 
tinerilor care părăsesc școala prematur, în special 
prin continuarea programului de lucru Educaţie 
și Formare 2010, conceput în conformitate cu  
Strategia de la Lisabona. 

Sistemul european integrat de transfer și 
acumulare de credite (SEITAC) pentru învăţarea 
pe tot parcursul vieţii ia în considerare o serie de 
principii, multe dintre ele având relevanţă, în mod 
direct sau indirect, pentru educaţia nonformală 
și/sau informală. Astfel, se stipulează explicit că 
SEITAC trebuie construit pe baza rezultatelor în-
văţării dobândite în procesul de învăţare realizat 
în contexte formale, non formale și informale. De 
asemenea, acesta trebuie să fie suficient de flexibil 
pentru a acoperi diversitatea ofertelor de educaţie 
și de formare profesională în perspectiva învăţării  
pe tot parcursul vieţii (educaţia și formarea iniţială 
și continuă din sistemele formale, precum și pro-
cesul de învăţare în contexte nonformale și infor-
male). De aici derivă o varietate de abordări care 

BENEFICIILE ACREDITĂRII 
ŞI RECUNOAŞTERII ÎNVĂŢĂRII                    
ANTERIOARE
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valorizează o perspectivă mai largă asupra SEITAC 
și a caracteristicilor acestuia ce vizează zona non-
formală și informală: 

•	 trebuie să fie suficient de simplu și 
funcţional pentru a avea relevanţă 
practică pentru indivizi, furnizori 
de oferte de educaţie și formare 
profesională, autorităţi pentru calificări 
și alte organisme relevante; 

•	 trebuie să se bazeze pe un set transparent 
și acceptat de principii, convenţii și 
proceduri care să promoveze încrederea 
reciprocă între partenerii implicaţi; 

•	 trebuie să faciliteze indivizilor să 
aibă cunoștinţele, deprinderile și 
competenţele evaluate și recunoscute 
când au nevoie, inclusiv cele specifice 
unei unităţi de învăţare, pe baza unor 
evaluări  adecvate;

•	 trebuie să faciliteze utilizarea de  metode 
diverse de evaluare a rezultatelor 
învăţării (Octavia Costea, 2009).
Importanţa nonformalului și a informalu-

lui în educaţie devine semnificativă în momentul 
în care o strategie de dezvoltare asumată și imple-
mentată coerent conduce la susţinerea unor pro-
iecte de inovare iniţiate de către mediul privat pre-
cum și dezvoltarea capacităţii entităţilor publice 
de cercetare de a răspunde acestor iniţiative. Prin 
ansamblul măsurilor propuse, se urmărește articu-
larea unui sistem naţional de inovare ca parte a 
procesului de construcţie a unei economii bazate 
pe cunoaștere, cu valenţe competitive reale. 

Focalizarea pe calitatea educaţiei în învă-
ţământul din Republica Moldova indică o orien-
tare clară a politicilor educaţionale către zona unei 
interferenţe constructive între formal și informal. 
Punerea în practică a unui astfel de demers este 
însă un proces complex, ce trebuie abordat cu res-
ponsabilitate și într-o manieră sistemică. 

Recunoașterea și validarea rezultatelor 
învăţării nonformale și informale contribuie la 
sporirea vizibilităţii capitalului uman, valorifi-
cându-l faţă de întreaga societate, în diferite per-
spective:

Pentru învăţarea 
formală 

Experienţa internaţională demonstrează 
că recunoașterea competenţelor obţinute nonfor-
mal și informal facilitează avansarea în învăţarea 
formală, aceasta implicând scutirea de anumite 
părţi ale programului formal de studiu, conţinutul 
cărora deja a fost însușit. Această abordare permite 
finalizarea educaţiei formale mai rapid, mai efici-
ent și mai ieftin. Avansarea rapidă în învăţământul 
formal prin folosirea la maxim a învăţării nonfor-
male și informale sporește atractivitatea autoin-
struirii și învăţării pe tot parcursul vieţii. 

Pentru piaţa forţei de 
muncă 

Recunoașterea și validarea rezultatelor 
învăţării nonformale și informale oferă un grad 
sporit de vizibilitate și, astfel, valoare potenţială 
rezultatelor învăţării și competenţelor persoane-
lor pe piaţa forţei de muncă. Prin aceasta, po-
trivirea competenţelor indivizilor cu locurile de 
muncă este mai eficientă și mai ieftină atât pen-
tru salariaţi, cât și pentru angajatori. Totodată, 
recunoașterea competenţelor obţinute nonfor-
mal și informal face ca investiţiile în instruirea la 
locul de muncă să fie mai atractive pentru salari-
aţi și angajatori, cunoscând că rezultatul învăţării 
poate fi înregistrat și dezvoltat. Recunoașterea 
rezultatelor acestei învăţări facilitează salariaţii, 
în cazul concedierii,  prin angajarea mai rapidă 
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și eficientă a acestora în alte domenii ale pieţei 
forţei de muncă. Recunoașterea joacă și un rol 
important la dovedirea conformităţii cu cerinţele 
reglatorii sau în sistemele de asigurare a calităţii, 
în cadrul companiilor. 

Politicile de recunoaștere a rezultatelor 
învăţării nonformale și informale joacă un rol 
semnificativ într-un cadru coerent de învăţare pe 
tot parcursul vieţii.  

În sistemul de validare a învăţării non-for-
male și informale integral dezvoltat și extins, sco-
purile sociale, profesionale și personale se axează 
pe deservirea beneficiarilor, oferind o varietate de 
servicii, standarde, metodologii, etc., până la ser-
vicii în întregime individualizate.  

Raţionamentul care a determinat crearea 
sistemului de validare a învăţării non-formale și 
informale a fost necesitatea identificării și certi-
ficării competenţelor și experienţelor ale munci-
torilor, în cea mai mare parte necalificaţi, care au 
lucrat peste hotarele R. Moldova (în special UE 
și Federaţia Rusă), precum și în ţară. Această va-
lidare va consolida valoarea forţei de muncă pe 
piaţa naţională și peste hotare. Astfel, aceasta le-
ar putea crește șansele personale, posibilitatea lor 
de angajare în câmpul muncii și contribuţia la 
creșterea economică și sporirea veniturilor naţio-
nale ale R. Moldova. 

Luând în considerare argumentele enu-
merate mai sus, este necesară focalizarea asupra 
validării competenţelor profesionale în raport cu 
standardele ocupaţionale. Astfel, validarea învăţării 
non-formale și informale va respecta următoarele:

a. nu se va produce concomitent în 
toate sectoarele; 

b. va fi iniţiată validarea învăţării 
nonformale și informale la meseriile pentru care 
există, la moment, comitete sectoriale și standar-
de ocupaţionale;

c. vor fi identificate, pentru peri-

oada următoare, în baza studiilor, sectoarele cele 
mai relevante și interesate pentru iniţierea proce-
sului de validare;

d. va fi în concordanţă și coerenţă 
cu alte proiecte care vizează dezvoltarea învăţă-
mântului și migraţia forţei de muncă;

e. va fi implementată în baza cadru-
lui legal și normativ corespunzător.

Recunoașterea și validarea învăţării 
non-formale și informale au un șir de beneficii.

Beneficii economice. Recunoașterea și 
validarea reduc costurile care se asociază cu în-
văţarea formală prin reducerea timpului necesar 
pentru a însuși calificări. Astfel, capitalul uman 
va fi distribuit mai productiv în economie, ofe-
rind persoanelor acces la locuri de muncă care se 
potrivesc mai bine cu competenţele acestora. 

Beneficii educaţionale. Recunoașterea 
ajută la sprijinirea învăţării pe întreg parcursul 
vieţii, ajutând indivizii să se cunoască și să-și dez-
volte cariera. 

Beneficii sociale. Recunoașterea asigură 
o modalitate de a îmbunătăţi echitatea socială 
și de a favoriza accesul la educaţia ulterioară, la 
piaţa forţei de muncă, pentru grupurile minori-
tare dezavantajate (populaţie indigenă, migranţi, 
tineri și adulţi, care nu au avut oportunităţi să 
dobândească calificările prin intermediul siste-
mului formal de învăţământ). Recunoașterea și 
validarea învăţării non-formale și informale sim-
plifică revenirea elevilor care au abandonat școala 
la învăţarea formală, oferindu-le o a doua șansă, 
și contrubuie la reechilibrarea echităţii între ge-
neraţii, dat fiind faptul că muncitorii de vârstă 
înaintată care au avut acces la învăţământul for-
mal (și la calificările corespunzătoare) sunt mult 
mai puţini la număr. 
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Beneficii morale. Recunoașterea este un 
stimulent psihologic important pentru indivizi, 
sensibilizându-i la valorificarea propriilor capaci-
tăţi și provocându-i să-și ateste competenţele în 
mod formal.

Pentru organizarea procesului și pentru 
aranjamentele financiare ale sistemului este im-
portant să se ţină seama de beneficiarii sistemu-
lui de validare a învăţării non-formale și informa-
le (Tabel 2):

a) Societatea (domeniul public);
b) Industria;
c) Partenerii sociali;
d) Muncitorii ca şi indivizi;

şi principalele părţi interesate:

a) Guvernul (ministere, administraţia 
publică locală, serviciile publice);

b) Angajatorii; 
c) Asociaţiile profesionale; 
d) Muncitorii ca şi indivizi.

Identificarea, evaluarea și validarea rezul-
tatelor învăţării dobândite în context nonformal 
și informal se efectuează în baza unui șir de prin-
cipii fundamentale:

a) Validitatea: calitatea fiecărei eta-
pe din proces, experţii implicaţi și metodologia 
utilizată trebuie să corespundă cerinţelor, iar re-
zultatele să fie credibile. Evaluarea se bazează pe 
dovezi de competenţă care provin din activităţile 
descrise în SO/SPP.

b) Imparţialitatea: sistemul și părţile 
sale trebuie să se caracterizeze prin corectitudine 
faţă de candidaţi, dar și în raport cu modalităţile 
tradiţionale de calificare. De asemenea, trebuie să 
garanteze accesul egal. Candidaţii trebuie să fie 
informaţi și să aibă dreptul la obiecţii și recurs, 
în limitele legii. Evaluarea permite implicarea tu-
turor celor interesaţi, fără predominarea vreunui 
interes particular.

c) Flexibilitatea: candidaţii trebuie să 
aibă posibilitatea să părăsească procesul după fi-
ecare etapă majoră și/sau să caute instruire și/sau 
experienţă adiţională pentru a-și îmbunătăţi sau 

Tabel 2. Rolul părţilor interesate în sistemul VÎNFIF (După Ghidul European)

Cine intervine Ce rezultate De ce intervenim Cum intervin

Nivel  naţional Ministere Autorităţi 
pt calificări Parteneri 
sociali ONG

Calificări 
Curriculum 
Naţional

Mobilitate
Inovare
Oferta de competente

Sistem
Proiecte
Reţele
Finanţare
Cadru legal

Sistemul de educaţie 
şi formare

Autorităţi locale 
Instituţii private Centre 
de evaluare
Şcoli VET Universităţi

Standarde
Certificate
Diplome

Acces pentru toti 
Formare ndividualizata 
Scurtarea perioadei de 
studiu

Proiectare metode de 
evaluare si validare

Mediul economic Manageri Manageri 
resurse umane
Reprezentanţi sindicate

Standarde 
ocupationale
Profiluri de 
competenţe Descrierea 
procesului de muncă

Modernizare
Avantaj competitiv 
Resurse
Planificarea carierei
 Formare profesională

Mapping Consiliere 
Evaluare Validare

Sectorul 
voluntariatului

Comunităţi
      ONG
      Proiecte

Profiluri de 
competenţe

Motivaţie socială şi 
pers onală
Angajaţii 

Mapping Youthpass CV 
CV Europas

Indivizi Candidaţi Angajaţi Motivare de a învăţa 
Încrederea în sine 
Dovezi de competenţe 
Motivaţie personală

Motivaţie personală 
Angajabilitate 
Mobilitate
Progres în carieră 
Continuarea învăţării

Îvăţare suplimentară 
Documentare 
Participare în evaluare



23RECUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂRII ANTERIOARE (RPL) PENTRU 
MIGRANŢII ÎNTORŞI ÎN MOLDOVA: REALITĂŢI ŞI TENDINŢE 

completa competenţele. Evaluarea se adaptează 
la nevoile candidaţilor și la particularităţile locu-
lui de muncă.

d) Transparenţa: beneficiarii și părţile 
interesate trebuie să aibă acces la toate informaţi-
ile necesare pentru a înţelege sistemul, hotărârile 
și deciziile, luând în considerare un anumit grad 
de protecţie a confidenţialităţii. 

e) Simplitatea: sistemul trebuie să fie 
simplu, ușor de înţeles și accesibil. Procesul de 
evaluare este ușor de înţeles și de aplicat de către 
toate persoanele implicate.

f ) Credibilitate: evaluarea folosește 
metode care conduc cu consecvenţă la același re-
zultat.

g) Confidenţialitate: datele privind 
modul de desfășurare și rezultatul procesului 
aparţin beneficiarului.

Aplicarea acestor principii, într-un sistem 
bine dezvoltat de asigurare a calităţii, va genera 
credibilitatea necesară pentru ca sustenabilita-
tea sistemului să fie acceptată și apreciată de că-
tre beneficiari și părţile interesate, prestatorii de 
servicii educaţionale și de piaţa forţei de muncă 
naţională și internaţională. 
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Ca rezultat al optimizării reţelei de insti-
tuţii de învăţământ secundar profesional, numărul 
acestor instituţii s-a redus cu 8 unităţi comparativ 
cu perioada anilor 2007-2010 și constituie 66 de 
unităţi. Numărul de elevi relevă o tendinţă de de-
screștere, fiind de 20,3 mii persoane la începutul 
anului de studii 2011-2012, faţă de 24,5 mii în 
2007-2008. La începutul anului de studii 2011-
2012, ponderea elevilor cu finanţare bugetară în 
totalul elevilor a fost de 96,3% sau cu 2,9 puncte 
procentuale mai mult comparativ cu 2007-2008. 

Învăţământul secundar profesional este 
solicitat mai mult de  băieţi, ponderea acestora, 
în anul de studii 2011-2012, fiind de 68,7%. Pe 
parcursul ultimilor 5 ani, numărul persoanelor 
înmatriculate este în descreștere, în 2011 fiind 
înmatriculate 13,0 mii persoane sau cu 19,9% 
mai puţin decât în anul 2007. Numărul absol-
venţilor, în anul 2011, a scăzut până la 12,0 mii 
persoane, comparativ cu circa 13 mii de absol-
venţi în perioada anilor 2007-2010. Din numă-
rul total de persoane, care au absolvit în anul 
2011, 11,7% au obţinut calificarea de lăcătuș la 
repararea automobilelor, 10,9% – bucătar, 8,2% 
– tencuitor, 6,4% – operator la calculatoare, 
6,1%  – electrogazosudor-montator, 5,1% – cu-
sător (industria confecţiilor), 4,3% –tâmplar etc. 

La începutul anului de studii 2011-2012, 
la 10 mii de locuitori reveneau, în mediu, 57 de  
elevi și 34 de absolvenţi din învăţământul secun-
dar profesional, faţă de 69  de  elevi și 36  de 

absolvenţi în anul de studii 2007-2008 (Proiec-
tul Strategiei Sectoriale de Dezvoltare, Educaţia 
2020). La începutul anului de studii 2011-2012, 
numărul de elevi în cele 46 de colegii a constitu-
it 31,4 mii de persoane, fiind, practic, la nivelul 
anului de studii 2007-2008. Totodată, în colegi-
ile publice se menţine creșterea ponderii elevilor 
care urmează studiile din contul bugetului, de la 
53,5% în anul de studii 2007-2008 la 64,9% în 
2011-2012. Învăţământul mediu de specialitate, 
într-o proporţie mai mare, este solicitat de fete 
(peste 55% din numărul total de elevi).

Principalele provocări cu care se con-
fruntă învăţământul secundar profesional şi 
mediu de specialitate, sunt:

(i) lipsa unui mecanism de asigurare a ca-
lității în sistemul secundar profesional și mediu 
de specialitate;

(ii) lipsa Cadrului Național al Calificări-
lor pentru meseriile/specialitățile din învățămân-
tul secundar profesional și mediu de specialitate;

(iii)  lipsa unui sistem de elaborare și de 
editare a materialelor didactice pentru învăţă-
mântul secundar profesional;

(iv) insuficienţă de pregătire profesională 
a cadrelor didactice de profil, 42 % din personal 
au studii secundar profesionale și medii de spe-
cialitate;

(viii) utilizarea ineficientă a infrastruc-
turii și a bazei tehnico-materiale disponibile și a 
mijloacelor financiare alocate;

PROBLEMELE ŞI TENDINŢELE 
CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR 
ÎN MOLDOVA
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(ix) baza tehnică și materială în unele in-
stituţii este moral depășită;

(i)  lipsa unui sistem de elaborare și de 
editare a materialelor didactice pentru învăţă-
mântul secundar profesional și mediu de speci-
alitate;

(iii) lipsa unui sistem de formare conti-
nuă a cadrelor didactice la disciplinele tehnice 
pentru învăţământul secundar profesional și me-
diu de specialitate;

(v) ineficienţa mecanismelor de interacţi-
une a instituţiilor de învăţământ secundar profe-
sional și mediu de specialitate cu lumea afaceri-
lor, comunităţile locale și piaţa muncii;

(vi) utilizarea ineficientă a bazei tehni-
co-materiale disponibile și a mijloacelor financi-
are alocate;

(vii) finanţarea insuficientă a învăţămân-
tului secundar profesional și mediu de speciali-
tate.

În proiectul Strategiei Sectoriale de Dez-
voltare sunt fixate următoarele orientări strate-
gice ce vizează învăţământul vocaţional tehnic:

•	 corelarea pregătirii specialiștilor în ca-
drul învăţământului vocaţional și teh-
nic cu particularităţile și perspectivele 
dezvoltării economiei naţionale;

•	 actualizarea Nomenclatorului de me-
serii și a Nomenclatorului specialită-
ţilor, în conformitate cu necesităţile 
economice ale ţării, prin includerea 
meseriilor noi, modernizarea meserii-
lor existente și corelarea lor la standar-
dele europene (EuroStat);

•	 elaborarea standardelor ocupaționale 
și educaționale și a Cadrului Naţional 
al Calificărilor pentru învăţământul 
vocaţional și tehnic;

•	 organizarea instruirii la specialităţi 

mixte (înrudite): bucătar-cofetar, 
chelner-barman, cusător-croitor, pie-
trar-zidar-tencuitor, tencuitor-zugrav, 
electrogazosudor, tractorist-mașinist în 
producţia agricolă etc.;

•	 instituirea unui marketing educaţional 
eficient, axat pe prognozare și indica-
tori de dezvoltare a pieţei muncii;

•	 stabilirea mecanismelor și instru-
mentelor de certificare a capacităţilor 
profesionale în avansarea în carieră de 
la muncitor calificat la maistru, tehni-
cian etc.;

•	 completarea Nomenclatorului de 
meserii și elaborarea standardelor 
ocupaţionale pentru învăţământul se-
cundar și cel postsecundar vocaţional 
și tehnic, din perspectiva continuităţii 
studiilor și formării profesionale pe 
parcursul întregii  vieţi;

•	 validarea și  recunoașterea competen-
țelor obținute prin educaţia non-for-
mală și informală.
Învăţământul profesional are un ritm de 

dezvoltare mai lent în raport cu învăţământul 
universitar, în special din cauza întîrzierii adop-
tării Cadrului Naţional al Calificărilor pentru 
învăţământul mediu de specalitate și cel secun-
dar profesional. Putem constata că pentru în-
văţământul superior a fost deja elaborat Cadrul 
Naţional al Calificărilor, fapt care reprezintă un 
avans considerabil faţă de situaţia anterioară, deși 
încă urmează a fi traduse în fapt cerinţele stipula-
te în standardele educaţionale și în curriculă. La 
nivel de învăţământ vocaţional-tehnic constatăm 
inexistenţa Cadrului Naţional de Calificări, care 
influenţează în sens negativ pregătirea profesio-
nală a elevilor.

În același timp, ca o constatare prelimi-
nară putem spune că adoptarea Cadrului Unic 
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Naţional al Calificărilor care să cuprindă atât în-
văţământul superior cât și cel profesional într-o 
abordare integraţionistă și de ansamblu a fost 
deja ratată, odată cu avansarea mai rapidă a în-
văţămîntului superior, care a lăsat în urmă învă-
ţământul profesional. Astfel, întîrzierea în adop-
tarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru 
învăţământul vocaţional-tehnic ar putea rezulta 
în anumite incongruenţe și nesincronizări din-
tre diverse tipuri de calificări – secundar-profe-
sional, colegii, superior. Aceste riscuri ar putea fi 
eliminate printr-o ajustare rapidă a calificărilor și 
printr-o abordare sistemică care să cuprindă toate 
nivelurile de instruire. 

Explicaţia acestei întîrzieri rezidă în fap-
tul că învăţământul superior a aderat mult mai 
rapid la procesele educaţionale care au loc astăzi 
în Europa. Introducerea sistemului de credite 
transferabile a contribuit la demararea procesului 
de elaborare al acestui cadru. Prin îmbinarea ta-
xonomiei competenţelor, rezultată din Proiectul 
Tuning și a descriptorilor Dublin, Cadrul Eu-
ropean al Calificărilor a determinat următoarea 
clasificare a competenţelor generale:

•	 Cunoștinţe;
•	 Deprinderi;
•	 Competenţe personale și profesionale:
- autonomie şi responsabilitate,
- abilitatea de a învăţa,
- competenţe sociale şi de comunicare,
- competenţe profesionale.

Pe lângă competenţele generale, fiecare 
domeniu de studiu urmărește să dezvolte com-
petenţe specifice.  Competenţele specifice sunt 
formate prin intermediul disciplinelor de specia-
litate. Formularea competenţelor specifice se face 
în baza descriptorilor de la Dublin.

În ceea ce privește învăţământul profesi-
onal, procesul de aderare la procesele integraţio-
niste din  Europa au întîrziat nepermis de mult. 

Astfel, Moldova încă n-a devenit parte a Proce-
sului de la Copenhaga din 30 noiembrie 2002 în 
care se stipula printre altele la Sistemul transfe-
rabil de credite și la Cadrul Naţional de Credite. 
Această Declaraţie stipula câteva momente ex-
trem de importante pentru educaţia vocaţiona-
lă din Republica Moldova care rămâne și astăzi 
restanţieră la aceste capitole:

•	 Cercetarea modalităţilor în care trans-
parenţa, comparabilitatea, transferabi-
litatea și recunoașterea competenţelor 
și/sau a calificărilor, între toate ţările 
și la diferite niveluri, pot fi promovate 
prin elaborarea nivelurilor de referin-
ţă, a principiilor comune pentru certi-
ficare și prin măsuri comune, inclusiv 
prin transferul sistemului de credite în 
domeniul educaţiei și formării profe-
sionale.

•	 Creșterea sprijinului acordat dezvol-
tării competenţelor și calificărilor la 
nivel sectorial, prin revitalizarea coo-
perării și coordonării, în special prin 
implicarea partenerilor sociali.
Întîrzierea remarcată anterior pune în 

mod flagrant problema corelării sistemului na-
ţional de calificări al învăţământului profesional 
cu Cadrul European al Calificărilor (CEC). CEC 
este un cadru voluntar de corelare a sistemelor 
naţionale cu rigorile europene care oferă institut-
ţiilor de educaţie și formare și angajatorilor posi-
bilitatea de a înţelege mai ușor calificările obţinu-
te într-o altă ţară europeană și de a le transpune 
în propriul sistem de calificări. Astfel, CEC, își 
propune să faciliteze mobilitatea și învăţarea pe 
tot parcursul vieţii – obiective asumate în mai 
multe documente de Republica Moldova. Chiar 
dacă CEC este un cadru voluntar și nu presu-
pune obligaţii formale, putem conchide că Re-
publica Moldova deocamdată ratează obiectivul 
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principal de corelare pînă în 2010 a propriului 
sistem de calificări cu CEC. Astfel, Republica 
Moldova nu este deocamdată parte a reţelei eu-
ropene a sistemelor naţionale de calificări, care 
permite compararea nivelurilor de calificare din 
diferite ţări, pe baza grilei de descriere CEC care 
are la bază rezultatele învăţării. CEC este impor-
tant pentru Republica Moldova și pe motivul că 
potrivit unui alt obiectiv asumat de acest cadru 
european, începând cu 2012 toate certificatele 
de calificare nou eliberate trebuie să facă referire 
la CEC pentru ca angajatorii să poată identifica 
abilităţile, cunoștinţele și competenţele candida-
ţilor străini. De exemplu, va permite unui anga-
jator din Marea Britanie să angajeze un lucrător 
din Republica Moldova deoarece, pe baza CEC, 
acesta va putea interpreta mai ușor calificările ob-
ţinute de candidat în sistemul de învăţământ din 
Moldova. 

Din cauza acestei tergiversări a procelor 
de reformare a sistemului, educaţia vocaţională 
a devenit dependentă de rigorile și priorităţile pe 
care a început să le stabilească sistemul universi-
tar. În continuare, colegiile și școlile profesionale 
vor trebui să se adapteze la Cadrul Naţional al 
Calificărilor, elaborat deja de către instituţiile 
din învăţământul superior, ajustându-și progra-
mele la rigorile înaintate deja.  

Cu toate acestea, învăţământul profesio-
nal din Republica Moldova a demarat procesul 
de reforme chiar dacă viteza de mișcare lăsa mult 
de dorit. În 2009, prin hotărârea Colegiului Mi-
nisterului Educaţiei a fost adoptat Cadrul Na-
ţional al Calificărilor al Republicii Moldova în 
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. În 
cadrul acestui document au fost stabilite obiec-
tivele și structura Cadrului Naţional al Califică-
rilor. Astfel, documentul prevede printre altele 
că Cadrul Naţional al Calificărilor are ca scop 
formarea unui sistem naţional de calificări unic, 

integru, deschis și flexibil, care cuprinde toate 
nivelurile și formele de învăţământ profesional, 
orientat spre satisfacerea unor necesităţi concrete 
în cadre calificate ale pieţei forţei de muncă, în 
orientarea învăţămîntului profesional spre dez-
voltarea economică a ţării. 

Printre obiectivele enumerate de docu-
ment pot fi menţionate următoarele:

•	 asigurarea cooperării dintre piaţa ser-
viciilor de formare profesională (edu-
caţionale) și piaţa forţei de muncă;

•	 asigurarea transparenţei proceselor de 
planificare, evaluare și recunoaștere a 
calificărilor;

•	 selectarea traseului optimal de învăţare 
(formare profesională) pentru obţine-
rea calificării solicitate;

•	 facilitarea mobilităţii forţei de muncă 
și creșterea competitivităţii acesteia;

•	 asigurarea planificării, formării, eva-
luării și folosirii calificărilor în baza 
parteneriatului social;

•	 armonizarea-corelarea calificărilor na-
ţionale cu calificările altor ţări.

De asemenea, Cadrul Naţional al Cali-
ficărilor al Republicii Moldova este structurat 
pe opt niveluri de calificări în conformitate cu 
nivelurile sistemului naţional educaţional și de 
formare profesională definit în Legea Învăţămîn-
tului a Republicii Moldova. Pentru învăţământul 
superior au fost rezervate nivelurile 6,7 și 8 iar 
pentru învăţământul profesional – 3, 4 și 5. Cu 
toate acestea, aceste niveluri sunt definite destul 
de vag și urmează în continuare ca pentru fieca-
re nivel de pregătire profesională să fie elaborate 
competenţe concrete. De fapt, elaborarea com-
petenţelor ar putea fi considerat primul pas în 
elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor. 

Acest prim pas a fost făcut prin interme-
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diul ordinului 422 din 1 iunie 2011 al Ministe-
rului Educaţiei cu privire la elaborarea proiecte-
lor Cadrului Naţional al Calificărilor pentru în-
văţământul mediu de specialitate. Prin interme-
diul acestui ordin au fost desemnate instituţiile 
de învăţământ mediu de specialitate responsabile 
de elaborarea proiectelor CNC ÎMS. Aceste in-
stituţii urmau să creeze grupuri de lucru pentru 
elaborarea proiectelor CNC ÎMS dintre specia-
liștii care asigură pregătirea de cadre în domeniu. 
Este important de menţionat că instituţiile res-
ponsabile de elaborarea proiectelor CNC ÎMS 
pe domenii (tehnologie chimică, asistenţă soci-
ală, muzică, medicină, economie, etc) urmau să 
asigure în procesul de elaborare a proiectelor par-
teneriatul tuturor factorilor interesaţi (coordo-
narea obligatorie cu Autorităţile Administraţiei 
Publice Centrale de specialitate, patronat, sindi-
catele de ramură, agenţi economici, instituţii de 
învăţământ), care asigură pregătirea cadrelor în 
domeniul respectiv. Deocamdată acest deziderat 
este greu de satisfăcut deoarece au fost constituite 
abia doar două comitete sectoriale – în construc-
ţii și în agricultură. 

În cadrul aceleiași hotărâri a fost adop-
tat și un alt document important – Schema tip 
a Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învă-
ţământul mediu de specialitate. În cadrul acestei 
scheme-tip sînt listate caracteristicile cheie ale 
domeniului de formare profesională, precum du-
rata studiilor, credite de studiu (ECTS), forma 
de organizare, condiţii de acces, reguli de exa-
minare și evaluare, modalitate de evaluare finală, 
certificare, calificarea acordată, etc. De aseme-
nea, în acest document urmează să fie indicate 
ocupaţiile tipice pentru absolvenţii domeniului 
dat (nomenclatorul domeniilor, specialităţilor și 
calificărilor) și descrise principalele finalităţi de 
studiu ale învăţării exprimate în competenţe spe-
cifice și generice relevante pentru subiect, luând 

în considerare nivelul competenţelor care trebuie 
atins. 

Acești pași făcuţi constituie abia o primă 
tentativă care urmează să fie consolidată prin 
alte acţiuni importante. Un pas următor ar fi 
elaborarea Ghidului de implementare a Siste-
mului Naţional de Credite de Studii. Acest ghid 
este necesar pentru a demara procesul de eva-
luare în învăţământul profesional nu doar prin 
sistemul de notare practicat astăzi în Republi-
ca Moldova, ci și prin sistemul de credite, ceea 
ce reprezintă o cerinţă europeană care asigură 
o mobilitate a elevilor și recunoașterea actelor 
și certificatelor eliberate în ţara noastră. Un al 
doilea document extrem de necesar, care va face 
operaţional Cadrul Naţional al Calificărilor și 
care urmează să fie elaborat, va fi Planul Cadru 
pentru Învăţământul Profesional bazat pe sis-
temul de credite și care va stabili cu exactitate 
câte credite vor reveni la o singură disciplină. 
Putem constata în momentul de faţă că aceste 
documente există în fază de proiect la Ministe-
rul Educaţiei, dar progresul în adoptarea lor va 
depinde de viteza cu care va fi adoptat Codul 
Educaţiei. Trebuie să constatăm în acest con-
text că întîrzierea adoptării Codului Educaţiei 
și confuziile existente în ceea ce privește viito-
rul înăţământului profesional, blochează enorm 
procesul de implementare a Cadrului Naţional 
al Calificărilor. În mod evident, incertitudinea 
cu privire la durata de studii în cadrul școlilor 
profesionale și colegiilor nu permite stabilirea 
și distribuirea exactă a creditelor utilizabile în 
cadrul învăţământului profesional. În același 
timp, putem deduce faptul că tergiversarea ad-
optării Codului Educaţiei determină o anumită 
stare de inerţie care nu motivează directorii șco-
lilor profesionale să întreprindă acţiuni hotărâte 
în vederea urgentării adoptării documentelor 
necesare.  
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Deocamdată viteza de mișcare a colegii-
lor este net superioară faţă de cea a școlilor pro-
fesionale în ceea ce privește elaborarea Planului 
Cadru și Cadrului Naţional al Calificărilor pe 
specialităţi. Hotărârea Guvernului prevedea că 
aceste acte urmau să fie finalizate în luna oc-
tombrie 2011, dar acest termen va fi prelungit. 
În viitorul apropiat este preconizată organizarea 
unei conferinţe republicane cu privire la etapa în 
care se află elaborarea proiectelor curriculumuri-
lor pentru colegiile din republică. În același timp, 
școlile profesionale vor avea nevoie de impulsuri 
suplimentare, care vor veni, probabil, foarte cu-
rînd, luând forma unor ordine speciale emise de 
Ministerul Educaţiei. Pentru rezolvarea proble-
mei se impune, de asemenea, elaborarea unui 
Nomenclator Unic al Domeniilor de Formare 
Profesională pentru educaţia vocaţională din Re-
publica Moldova. Acest fapt este determinat de 
faptul că Nomenclatorul actual este deja depă-

șit, el datând din anul 2000, în el regăsându-se 
unele specialităţi care nu mai corespund rigorilor 
actuale ( de exemplu, pictor în loc de tehnician 
dizainer).   

În domeniul validării învăţării non-for-
male și informale, în cadrul proiectului “Transpa-
renţa Calificărilor pentru Parteneriatul de Mobili-
tate UE-Moldova”, realizat în perioada mai 2011 
– februarie 2012 au fost elaborate și actualizate 
4 profiluri ocupaţionale – construcţii, agricultu-
ră și industrie alimentară, compilate trei baze de 
date (potenţialii consilieri și evaluatori; companii 
dispuse să găzduiască evaluări practice, candidaţii 
VINFI) și elaborarea cursurilor de formare pen-
tru Consilier și Evaluator și implementarea pilot 
a acestora. În sectorul construcţii au fost elabo-
rate profiluri ocupaţionale – zugrav și lăcătuș-in-
stalator tehnică sanitară. În sectorul agricultură 
și industrie alimentară au fost elaborate profiluri 
cofetar și viticultor. 
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Recunoașterea învăţării 
anterioare în Uniunea 
Europeană

Strategia 2020 a UE și 

Recunoaşterea Învăţării 

Anterioare

Romano Prodi, fost președinte al Comi-
siei Europene și primul ministru al Italiei, afirma 
că „Europa trebuie să recucerească acel leadership 
care i-a adus faima de-a lungul atâtor secole de 
istorie – leadership productiv și tehnologic, inte-
lectual și cultural” (Prodi, 1999/2001, 36). 

Această recunoașterea nu se poate realiza 
decât prin creșterea competitivității unei econo-
mii bazate pe cunoaștere, în contextul dezvoltării 
tehnologice globale foarte rapide, în special a ță-
rilor din Sud-estul Asiei, cu precădere a Chinei. 

Strategia UE pentru 2010 a avut ca ele-
ment central obiectivul să ajungă cea mai dez-
voltată economie bazată pe cunoaștere, care să 
producă locuri de muncă mai multe și mai bune. 
Strategia 2020 continuă acest deziderat, care 
poate fi atins prin acordarea atenției către trei 
priorități: creșterea inteligentă, creșterea durabilă 
și creșterea favorabilă incluziunii. Aceste priori-
tăți care se susțin reciproc presupun dezvoltarea 
unei economii bazate pe cunoaștere și inovare 

care ia în considerare protecția mediului, dezvol-
tare economică cu efect pozitiv în sensul creșterii 
ratei ocupării și a coeziunii sociale și teritoriale. 

În consecință, obiectivele principale ale 
strategiei UE 2020 pun în strânsă legătură cu-
noașterea sau /și educația pe de o parte, și piața 
muncii, pe de altă parte. Primul obiectiv constă 
în creșterea ratei de ocupare pentru persoanele 
cu vârsta de 20-64 de ani la 75%. Obiectivul al 
doilea se referă la creșterea investițiilor în cerce-
tare-dezvoltare la 3% din PIB-ul UE, iar obiec-
tivul al patrulea se referă la scăderea ratei aban-
donului școlar timpuriu la sub 10% și creșterea 
la 40% a numărului de persoane cu studii supe-
rioare din generația tânără. Există și un obiectiv 
(”20/20/20”) care își propune scăderea gazelor 
cu efect de seră, creșterea procentului de ener-
gie regenerabilă și a eficienței energetice. Ultimul 
obiectiv ar trebui să fie efect al celorlalte obiec-
tive, și anume scăderea numărului de persoane 
amenințate de sărăcie cu 20 de milioane.  

Tot în cadrul strategiei UE 2020, este 
subliniată inițiativa emblematică ”Tineretul în 
mişcare”, care are ca obiectiv principal creșterea 
nivelului de educație în rândul tinerilor pentru 
a se îmbunătății situația încadrării lor pe piața 
muncii. În acest sens, Comisia Europeană va de-
pune eforturi, printre altele, pentru ”promovarea 
recunoaşterii învățării non-formale şi informale”.  

Putem conchide că Strategia 2020 subli-
niază necesitatea investirii în cunoaștere și educa-
ție, fapt ce va avea ca efect creșterea gradului de 

CĂTRE UN CONCEPT DE VALIDARE A 
ÎNVĂŢĂRII NON-FORMALE ŞI INFORMALE 
PRIN PRISMA EUROPEANĂ
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coeziune economică socială, respectiv scăderea 
numărului de persoane excluse social, într-o Eu-
ropă care se află într-o competiție globală acer-
bă pentru redobândirea, spunem noi, a acelui 
”leadreship productiv și tehnologic, intelectual 
și cultural. Promovarea recunoașterii învățării 
non-formale și informale face parte din strategia 
de sporire a nivelului general de educație la toate 
nivelurile, ce are ca impact creșterea șanselor de 
angajare pe piața muncii.  

 

Învăţarea continuă și 

Recunoaşterea Învăţării 

Anterioare

Învățarea continuă, ca proces în care are 
loc mecanismul recunoașterii învățării non-for-
male și informale alături de învățarea formală, este 
încurajată în UE prin decizia 1720/2006/CE de 
stabilire a unui program de acțiune în domeniul 
învățării continue. Conform art. 2, prin învăța-
re continuă înțelegem: „învățământul general în 
ansamblu, învățământul profesional și formarea 
profesională, învățământul neformal și informal 
desfășurat pe parcursul întregii vieți care condu-
ce la îmbunătățirea cunoștințelor, calificărilor și 
aptitudinilor în perspectivă personală, civică, so-
cială și/sau profesională”. Prin urmare învățarea 
continuă înseamnă orice tip de cunoaștere, in-
clusiv serviciile de consiliere și orientare, care are 
ca efect incluziunea socială. În această accepțiu-
ne, învățarea continuă presupune acceptarea ca 
formă de învățare și a cunoștințelor neformale și 
informale, adică inclusiv a cunoștințelor dobân-
dite în activitatea desfășurată ca angajat pe piața 

muncii. De aceea, programul de învățare conti-
nuă vizează, dincolo de elevi, studenți, persoane 
în formare și adulți care învață, sau instituții de 
învățământ sau alte organisme care oferă servicii 
de învățare continuă, și persoanele prezente pe 
piața muncii, respectiv întreprinderi și parteneri 
sociali. 

Din cele opt obiective (benchmarks) sti-
pulate de decizia 2005/600/EC, care stabilește 
liniile directoare în privinţa ocupării forţei de 
muncă, cinci ţin, cel puţin parţial, de domeniul 
educaţiei, iar unul stabilește că participarea la 
cursurile de învăţare continuă să fie de cel pu-
ţin 12,5% din totalul persoanelor cu vârsta de 
25-64 ani. Conform Eurostat, în anul 2011 doar 
8,9% din populația UE cu vârsta de 25-64 ani 
au participat la educație și training (education 
and training), în condițiile unor mari dispari-
tăți între Statele Membre (Figura 4). Statele din 
nordul Europei au depășit cu mult standardul 
propus, iar o parte din fostele state comuniste la 
care se adaugă Grecia, procentul de persoane care 
au participat la învățarea continuă este sub 5%. 
O posibilă explicație pentru interesul ridicat cu 
privire la învățarea continuă poate fi cea oferită 
de sociologul german Max Weber care a asociat 
etica protestantă cu spiritul capitalismului (We-
ber, 1904-1905/1993). Etica protestantă presu-
pune pe de o parte căutarea vocației profesionale, 
munca asiduă și comportamentul în general as-
cetic, iar pe de altă parte preocuparea pentru cu-
noaștere, în special pentru cunoașterea tehnică. 
Aceasta poate fi o explicație și pentru ratele mai 
ridicate ale ocupării forței de muncă din țările 
nordice.     
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Din punctul de vedere al genului soci-
al, rata femeilor participante la învățarea conti-
nuă este mai ridicată în UE (9,6% comparativ 
cu 8,2% în rândul bărbaților). De exemplu, rata 
femeilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani 
este de 39% în Danemarca, 31,9% în Suedia, 
27,7% în Finlanda. În special în țările cu rată 
mică de participare generală la învățarea conti-
nuă (de ex. Ungaria, România, Grecia, Polonia, 
Bulgaria) există diferențe nesemnificative între 
bărbați și femei în această privință. 

Educaţia vocaţională și 
trainingul în UE

UE a lansat în anul 2002 prin Declarația 
de la Copenhaga o strategie cu privire la educația 
vocațională și training (Vocational Education and 
Training – VET), iar în anul 2010, prin Bruges 
Communiqué o strategie de cooperare europea-
nă în privința VET pentru perioada 2011-2020. 
Conform acestei strategii pentru un deceniu, 
VET este un instrument care dă posibilitatea 
(empower) cetățeanului UE să se adapteze la o 

piață a muncii în continuă schimbare învățând 
inclusiv la locul de muncă: „Munca bazată pe în-
vățare este o modalitate pentru oameni de a dez-
volta potențialul lor. Componenta locul de muncă 
contribuie în mod substanțial la dezvoltarea unei 
identități profesionale şi poate stimula stima de sine 
a celor care ar putea vedea altfel pe ei înşişi decât ca 
eşecuri.  Invățarea la locul de muncă permite celor 
angajaţi de a dezvolta potențialul lor păstrând în 
acelaşi timp câştigurile lor. Un VET performant, 
care permite învățarea la locul de muncă fie pe o 
bază part-time sau full-time, poate, de asemenea, 
contribui la o importantă coeziune socială în so-
cietățile noastre.” Prin urmare, recunoașterea în-
vățării la locul de muncă nu are doar un impact 
economic, ci și unul psihologic și social, prin 
creșterea stimei de sine și a coeziunii sociale. 

Importanța acordată VET rezultă și din 
faptul că deprinderile și competențele vocaționale 
sunt considerate într-o societate a cunoașterii la fel 
de importante ca deprinderile și competențele aca-
demice. Conform acestei strategii, dacă Europa vrea 
să-și mențină poziția de vânzător important de pro-
duse industriale în lume, atunci ea trebuie să aibă 
VET la standarde globale (world class VET). 

Figura 4. Procentul de persoane cu vârsta între 25 şi 64 de ani care au participat la educație şi 
training în anul 2011

Sursa: Eurostat
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Procesul Bologna și RPL

În UE se acordă o importanță ridicată 
RPL mai ales în urma procesului Bologna. RPL 
a fost introdus oficial ca parte importantă a pro-
cesului Bologna în anul 2005 la summit-ul de la 
Bergen în contextul preocupării pentru învățarea 
flexibilă / continuă. Cu toate acestea, conform 
concluziilor seminarului „RPL: Schimbul de prin-
cipii şi practici europene”1 din 2010, organizat de 
Rețeaua Spațiului European al Învățământului 
Superior 2, nu există o definiție comună cu privire 
la ce înseamnă RPL în Zona Învățământului Su-
perior European (EHEA). Există trei accepțiuni 
largi cu privire la funcțiile RPL: ajută la intrarea 
studentului în învățământul superior, oferă scuti-
re pentru o calificare (de ex., nu trebuie sa faci un 
curs – se acceptă competența dobândită anterior) 
sau oferă credite pentru o calificare. 

O altă concluzie a seminarului este că 
RPL în cadrul EHEA trebuie să-și depășească li-
mitele geografice, culturale, financiare sau de altă 
natură. RPL în mediul universitar nu ar fi posibil 
fără resurse financiare, iar unele dintre instituți-
ile de învățământ superior nu sunt suficient de 
flexibile să accepte căi de învățare flexibilă, așa 
cum este și cea a recunoașterii învățării anterioa-
re. Mai mult, în multe culturi și contexte exis-
tă lipsa de voință de a accepta validitatea RPL. 
De aici nevoia de a demonstra că RPL poate fi o 
formă de evaluare a competențelor similară celei 
clasice, asigurând același nivel de performanță 
academică. 

Cu toate aceste provocări, există și accep-
țiunea că RPL poate „pune împreună competen-
țe, creşterea şanselor de angajare pe piața muncii, 
învățarea continuă şi agenda privind egalitatea”. 
Acestea fiind avantajele pe care le poate oferi 
1  Recognition of Prior Learning: Sharing European 
principles and practices
2  Recognition of Prior Learning European Network.

RPL conform exemplelor oferite de participanții 
la această conferință. 

Putem spune în final că deși învățămân-
tul universitar are deja în spațiul european o rețea 
cu privire la RPL, că deși există conferințe și se-
minarii sau sunt publicate studii pe această temă 
în reviste de specialitate, RPL în EHEA este încă 
la început. Încă nu există o definiție comună a 
RPL, iar în multe universități RPL nu este ac-
ceptat, uneori din motive culturale, alteori din 
motive financiare.     

Linii directoare ale UE 
pentru RPL

În anul 2009, European Centre for the 
Development of Vocational Training3 a elaborat 
„Orientările europene pentru validarea învățării 
non-formale și informale”4. Așa cum rezultă din 
preambul, acest document este rezultatul a peste 
doi ani de schimburi de experiențe a cel puțin 
20 de țări europene și are ca finalitate oferirea 
de linii directoare cu privire la validarea învățării 
non-formale și informale. De asemenea, este re-
amintit faptul că în anul 2004, Consiliul Uniu-
nii Europene a elaborat principii comune pentru 
identificarea și validarea învățării non-formale și 
informale. Acesta a subliniat faptul că recunoaș-
terea învățării non-formale și informale face par-
te din contextul mai larg al învățării continue și 
poate fi o alternativă la învățarea formală la locul 
de muncă sau în societatea civilă: 

„În contextul principiului învățării pe tot 
parcursul vieții, identificarea şi validarea învățării 
non-formale şi informale face vizibilă şi valoroasă 

3  European Centre for the Development of Vocational 
Trening (CEDEFOP) a fost fondat de către Consiliul European 
prin reglementarea EEC No 337/75 din 10 februarie 1975. 
Această instituţie a UE are ca misiune dezvoltarea de politici 
şi implementarea de politici care să susţină dezvoltarea 
educaţiei şi trainingului vocaţional (VET) european. 
4  „European Guidelines for validating non-formal and 
informal learning”
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întreaga gamă de cunoştințe şi competențe deținute 
de către un individ, indiferent de locul sau modul 
în care acestea au fost dobândite. Identificarea şi 
validarea învățării non-formale şi informale au loc 
în interiorul şi în afara educației formale şi formă-
rii profesionale, la locul de muncă şi în societate 
civilă” (Consiliul Uniunii Europene, 2004).

 În context european, factorii interesați 
(stakeholders) în RPL sunt nu doar sectorul edu-
cațional, de afaceri, voluntar, respectiv individul, 
ci și nivelul național și regional, respectiv nivelul 
UE (Tabel 3). 

Tabel 3. O prezentare integrată a procesului de validare a învățării non-formale şi informale

Cine este implicat? Care sunt rezultatele? De ce face asta? Cum se realizează acest 
lucru?

Nivelul Uniunii Europene Comisia şi Consiliul UE 
CEDEFOP şi European 
Training Foundation 
Organizaţii ale partenerilor 
sociali
Miniştri ai educaţiei
Miniştri ai muncii

Cadrul European al 
Calificărilor (CEC)Europass
Principii europene  
comune pentru validare
Draft European
guidelines for validation 
European credit system
for vocational education
and training (ECVET) şi 
European credit
transfer system (ECTS)

Comparabilitate şi 
transparenţă
Creşterea mobilităţii
Competitivitate
Învăţare continuă

Metoda deschisă de 
coordonare
Cooperare tehnică
Programe experimentale şi 
de cercetare

Nivel național (inclusiv 
factori interesați locali 
cum este guvernarea 
locală

Miniştri 
Autorităţi calificate
Parteneri sociali
ONG-uri

Curiculă naţională
Calificări

Societatea cunoaşterii
Mobilitate
Inovaţie
Oferta de deprinderi

Sisteme
Proiecte
Reţele
Finanţare
Legi

Sectorul educației și al 
training-ului

Instituţii locale
Instituţii private
Centre de evaluare
Şcoli vocaţionale
Universităţi
Centre specializate

Programe educaţionale 
(standarde)
Certificate care recunosc 
participarea
Diplome

Educaţie pentru toţi
Design de training
Perioade scurte de studiu
Creşte rata admiterii

Definirea metodelor de 
evaluare şi validare

Sectorul de afaceri
Manageri de afaceri
Manageri de resurse 
umane
Reprezentanţi ai 
sindicatelor

Standarde ocupaţionale
Profil de competenţă
Fişa postului

Modernizare
Avantajul competitivităţii
Resurse
Planificare carieră
Training

Cartografiere
Consiliere
Evaluare
Validare

Sectorul voluntar
Comunităţi
ONG-uri
Proiecte

Profilul deprinderilor
(skills profile)

Motive sociale şi 
personale
Creşterea şansei la 
angajare

Cartografiere
Youthpass
Europass CV

Individual
Candidat
Angajat

Motivaţia de a învăţa
Stima de sine
Dovada cunoaşterii şi 
deprinderilor
Motive personale

Motive personale
Creşterea şanselor la 
angajare
Mobilitate
Avansare în carieră
Intrarea într-un sistem 
educaţional

Învăţare suplimentară
Documentare
Participarea la evaluare

Sursa: CEDEFOP, European Guidelines for validating non-formal and informal learning, 2009, p. 19.

Putem observa că există diferențe calitati-
ve evidente între factorii interesați implicați. Cu 
cât nivelul este mai înalt, cu atât rezultatele, mo-
tivele și metodele sunt mai abstracte. Este impor-
tant de menționat că toți factorii interesați au / 
pot avea motivații multiple de a accepta validarea 
învățării non-formale și informale. Sistemele de 
învățământ dar și cele care oferă formare (trai-
ning) pot crea prin RPL premisa pentru oferirea 
educației pentru toți, pot oferi perioade scurte de 
studiu sau pot crește șansa de admitere în învăță-
mântul formal. Oamenii de afaceri pot avea re-
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surse umane mai competitive, pot planifica astfel 
cariera angajaților sau să le ofere training. Dar 
principalul factor interesat este individul căruia, 
dincolo de motivațiile personale multiple, RPL 
poate să-i ofere creșterea șansei la angajare, sau 
de avansare în carieră, creșterea stimei de sine, 
creșterea posibilităților de a se înscrie la o faculta-
te (sau într-un alt sistem formal de învățământ).

Cei cinci factori interesați se află într-o 
strânsă interdependență, păstrându-se principiul 
subsidiarității, UE stabilind mai degrabă liniile 
directoare de acțiune și nu măsuri concrete pe 
care statele membre sau guvernările locale trebuie 
să le urmeze. Adoptarea este însoțită de adaptarea 
liniilor directoare, fapt ce corespunde principiu-
lui metodei deschise de coordonare.  

Procesul concret al validării se află în 
strânsă legătură cu elementele generale ale me-
todologiei, și anume fidelitatea și validitatea mă-
surării cunoștințelor și competențelor. Măsurarea 
trebuie să dea rezultate similare dacă se repetă 
în aceleași condiții și, foarte important, trebuie 
să măsurăm ceea ce ne-am propus să măsurăm. 
La aceste provocări generale ale validării învăță-
rii non-formale și informale, CEDEFOP atrage 
atenția cu privire la alte probleme pe care le pu-
tem întâmpina (CEDEFOP, 2009, 56):

- securitatea și confidențialitatea (candi-
datul nu trebuie să fie supus abuzului 
de orice fel)

- standardele trebuie să fie bine definite
- sustenabilitatea (sistemul trebuie să re-

ziste în timp cu resursele prognozate)
- vizibilitatea (procesul validării trebuie 

să fie clar)
- corespunde nevoilor candidaților
- eficiența (beneficii mai mari decât cos-

turile)
Odată depășite aceste provocări, în con-

textul vizibilității și transparenței procesului va-

lidării, candidatul trebuie să fie informat cu pri-
vire la întreg procesul validării cunoștințelor și 
abilităților dobândite non-formal sau informal. 
Individul se poate afla în fața mai multor posibi-
lități, de exemplu după evaluarea cunoștințelor și 
sau competențelor el poate să obțină o diplomă 
pentru nivelul respectiv de cunoaștere sau poate 
decide că este nevoie de participarea la cursuri 
sau training suplimentar pentru creșterea cunoș-
tințelor necesare obținerii unei diplome care să 
ateste un nivel superior de cunoștințe. Ghidarea 
acestuia poate face procesul mai eficient pentru 
toți partenerii. Îndrumarea și informarea candi-
datului se poate face cu privire la timp, costuri, 
modul de evaluare, pregătirea pentru evaluare, 
nivelul de exigență sau beneficiile pe care le poa-
te obține.

Evaluarea se poate face prin dezbatere, 
metoda declarativă, interviu, observație, metoda 
portofoliului, prezentarea, simularea, respectiv 
testarea și examinarea.  

1. Dezbaterea reprezintă o moda-
litate prin care candidații pot aduce argumente 
care să convingă evaluatorii de competențele lor 
dintr-un domeniu specific și abilitățile lor de co-
municare și relaționare.

2. Metoda declarativă presupune 
răspunsul în scris cu privire la cunoștințele și abi-
litățile pe care încercă să le dovedească. 

3. Interviul poate fi realizat pentru 
situațiile în care judecățile și valorile sunt impor-
tante și este folosit împreună cu alte forme de 
evaluare.

4. Observația se poate face pentru 
evaluarea comportamentului în situații concrete, 
pentru activități practice, eventual în viața de zi 
cu zi la locul de muncă. De aceea, această metodă 
necesită mai mult timp și resurse financiare mai 
mari.

5. Portofoliul este o colecție de do-
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vezi materiale care susțin cunoștințele și eventual 
abilitățile candidatului. Portofoliul este constru-
it de către candidat, prin urmare acesta este o 
oglindă cu care se prezintă la evaluare. Aici un 
rol important îl poate avea ghidarea candidatului 
care poate fi ajutat să-și ”vândă marfa” cât mai 
bine, să obțină rezultate cât mai bune în urma 
prezentării portofoliului. CEDEFOP (2009, 61) 
prezintă avantajele și dezavantajele construirii 
unui portofoliul digital. Un asemenea portofo-
liu poate cuprinde fotografii, filme, texte, grafice 
care pot spune multe despre candidat, despre ce 
știe și ce poate în domeniul supus spre evaluare. 
Dezavantajul unui asemenea portofoliu poate fi 
în faptul că nu toate persoanele au cunoștințele 
necesare să se prezinte într-un asemenea mod, iar 
multe informații pot fi redundante sau inutile 
pentru evaluare (de ex. prea multe fotografii). 

6. Prezentarea se face în fața unor 
experți și, așa cum e cazul dezbaterii, este o opor-
tunitate pentru candidat sa-și prezinte abilitățile 
de comunicare și relaționare. 

7. Simularea presupune punerea in-
dividului în situații similare cu viața reală.

8. Testarea şi examinarea se realizea-
ză prin evaluarea cunoștințelor abilităților în ca-
drul unui sistem formal.

Observăm că unele forme de evaluare 

au puncte comune: dezbaterea, interviul și pre-
zentarea presupun comunicarea între candidat și 
evaluator/i, diferența fiind dată de tipul de rela-
ție în cadrul comunicării. Dezbaterea presupune 
o relație bidirecțională în care cele două părți se 
implică egal în discuție. Interviul presupune o re-
lație inegală, evaluatorii pun întrebări iar candi-
dații răspund, iar în cazul prezentării se pune mai 
mult accentul pe modul în care prin comunicare 
orală candidatul încearcă să convingă că are cu-
noștințele și competențele cerute. 

De asemenea, trebuie remarcat că pot și 
uneori trebuie să fie folosite mai multe forme de 
evaluare. Observația este necesară pentru dove-
direa unor abilități practice, care pot fi prezen-
tate pe loc, în fața evaluatorilor. De multe ori, 
portofoliul este o bună dovadă a cunoștințelor 
și sau deprinderilor prin faptul că arată ceea ce 
candidatul deja a făcut, evaluarea fiind mult mai 
rapidă. 

Aceste recomandări oferite de instituția 
UE sunt, așa cum este prezentat chiar în docu-
ment, la un nivel ridicat de abstractizare, tocmai 
pentru a lăsa multă libertate factorilor interesați, 
naționali sau locali, din domeniul educaţiei sau 
al afacerilor să pună în practică validarea cunoaș-
terii dobândite prin educație non-formală și in-
formală.  
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RPL în State Membre UE

În anul 2008 Organizaţia Olandeză pen-
tru  Cooperare Internaţională  în domeniul 
Învăţământului Superior (NUFFIC) în colaborare 
cu Centrul Academic Naţional de Recunoaştere şi 
Informare (NARIC) din Marea Britanie au elabo-
rat un document cu privire la recunoașterea for-
mală a învățării non-formale și informale. În acest 
raport este prezentat modul în care RPL funcțio-
nează în Suedia, Danemarca, Anglia, Scoția, Irlan-
da, Olanda, Franța și cele două regiuni flamandă 
și valonă din Belgia. Analiza acestor cazuri a fost 
realizată plecând de la câteva întrebări care pot fi 
luate ca model în analiza altor cazuri sau ca semne 
de întrebare pe care trebuie să ni le punem când 
ne propunem să dezvoltăm o politică orientată în 
direcția dezvoltării RPL:   

1. Ce tip de certificate / rapoarte pot 
fi eliberate de ce tip de instituții?

2. Pentru ce sunt eliberate aceste cer-
tificate / rapoarte? (de ex. piața muncii, accesul sau 
scutirea de examen în învățământul superior)

3. Sunt certificatele / rapoartele ac-
ceptate de celelalte instituții similare din țară?

4. Produc aceste certificate / rapoar-
te avantaje economice la nivel individual sau la ni-
velul economiei unei țări?

Aceste întrebări alături de analiza docu-
mentelor (în primul rând a reglementărilor legale) 

și a cazurilor concrete de recunoaștere a învăţării 
anterioare au stat la baza studiului. Vom prezenta 
în continuare câteva elemente pe care le conside-
răm relevante pentru trei dintre aceste state supuse 
analizei – Suedia, Anglia și Franța, la care mai adă-
ugăm o prezentare a situației României. Am ales 
primele trei state plecând de la clasificarea realizată 
de Gosta Espig-Andersen (1990/1997) cu privire 
la regimurile statelor bunăstării. Acest autor afirmă 
că există trei tipuri de regimuri ale bunăstării: so-
cialist, liberal și conservator, iar Suedia, Anglia și 
Franța corespund celor trei tipuri. Am ales Româ-
nia pentru că este un nou Stat Membru UE care 
are similarități culturale cu Republica Moldova.  

Suedia   

Deși nu există linii directoare la nivel nați-
onal cu privire la recunoașterea învăţării anterioare, 
în Suedia atitudinea pozitivă pentru recunoașterea 
învățării anterioare există din partea autorităților 
suedeze încă de la începutul anilor 1990. În 1997 
este elaborată o lege ”Suedia, viitor şi diversitate: 
de la politica de imigrare la integrare” („Sweden, the 
Future and Diversity: from Immigration Policy to 
Integration”) care, așa cum rezultă din denumire 
avea ca scop în primul rând sprijinirea imigranți-
lor. Această lege permitea evaluarea competențelor 
fără dovada absolvirii unei forme de învățământ 
formal. Mai târziu, această inițiativă a fost extinsă 

CELE MAI BUNE PRACTICI CU PRIVIRE 
LA RECUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂRII 
ANTERIOARE ÎN STATELE EUROPENE   
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la recunoașterea și evaluarea cunoașterii oricărei 
persoane, nu doar la nivelul imigranților. 

La mijlocul anilor 1990, guvernul sue-
dez a dezvoltat un comitet care să ajute creșterea 
numărului de persoane care absolvă o formă de 
învățământ cel puțin liceală. Validarea cunoaște-
rii anterioare non-formale și informale era atât în 
interesul individului cât și al statului. Anticiparea 
recunoașterii învăţării anterioare în Suedia a fost 
realizată de așa numita legea ”25:4” din 1977 care 
permitea accesul în învățământul superior persoa-
nelor cu vârsta de cel puțin 25 de ani, care au avut 
minim 4 ani de experiență de lucru într-un anu-
mit domeniu doar pe baza unui Scholastic Aptitude 
Test. Iar după intrarea la facultate, studenții pot 
primi credite pentru cunoștințele și deprinderile 
dobândite pe piața muncii dacă acestea corespund 
domeniului de studii în care este înscris. Conform 
unei legi din 2001, metoda de evaluare a acestor 
cunoștințe este stabilită de către fiecare instituție 
de învățământ superior în parte. Cu toate aceste 
avantaje, numărul persoanelor admise în învăță-
mântul superior pe baza validării deprinderilor 
este mic în comparație cu numărul total de stu-
denți admiși (NUFFIC și NARIC, 2008, 21).

Pentru perioada 2003-2007 a fost con-
struită Comisia Națională de Validare care are ca 
scop promovarea și informarea cu privire la valida-
re, să încurajeze cooperarea regională, dar mai ales 
să dezvolte o metodologie pentru validare. Această 
comisie a publicat în anul 2008 un raport în care 
propune, printre altele, ca (NUFFIC și NARIC, 
2008, 22-23):

- Ministerul Educației și Cercetării să aibă 
responsabilitatea construirii unei strate-
gii naționale cu privire la validarea cu-
noașterii dobândite anterior;

- o agenție guvernamentală aflată în sub-
ordinea Ministerul Educației și Cercetă-
rii ar trebui să primească sarcina constru-

irii unei asemenea strategii;
- trebuie încurajată cooperarea regională;
- validarea trebuie să aibă o abordare in-

dividuală;
- fiecare validare trebuie să ducă la elabo-

rarea unor documente;
-  candidatul trebuie sprijinit financiar în 

procesul validării;
- evaluatorii (profesorii) trebuie să facă 

cercetări cu privire la efectele validării.  

În afara acestor reglementări, comisia a 
susține ca persoanele care vin în Suedia să aibă 
șansa ca nivelul lor de educație / experiență profe-
sională să fie evaluată și recunoscută cât se poate de 
repede. De asemenea, trebuie să existe o abordare 
de tipul ”a common point of entry”,  prin care, in-
diferent dacă nivelul de educație este complet sau 
în domeniul evaluat, fiecare persoană are dreptul 
la evaluare și validare. Iar persoanele care nu dețin 
documente care să demonstreze că competențele 
pot fi evaluate, vor primi o formă de validare mai 
extinsă în funcție de evaluările specialistului.  

Principalii pași propuși de comisie în 
procedura validării trasează următoarea structură 
(NUFFIC și NARIC, 2008, 22-23):

1. Explorarea cunoștințelor și de-
prinderilor de către candidat împreună cu un în-
drumător sau o persoană oficială. Această etapă 
poate dura 1-2 ore și poate consta dintr-un inter-
viu însoțit de un proces de autoevaluare. Această 
etapă exploratorie premerge altei etape de evaluare 
în profunzime, de validare a cunoașterii și deprin-
derilor. 

2. A doua etapă constă tot într-o 
evaluare exploratorie, dar țintită, evaluarea fiind 
de data aceasta realizată de specialiști: profesori 
din învățământul vocațional, evaluatori din centre 
de validare, reprezentanți ai unei asociații de profil 
sau ai unui comitet vocațional. Timp de 2-8 ore 
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sunt evaluate cunoștințele teoretice și abilitățile 
practice.

3. Dacă e cazul, o a treia etapă con-
stă într-o evaluare care poate dura 1-10 zile din 
partea unui profesor vocațional sau evaluator ocu-
pațional, evaluare care poate fi urmată de dobân-
direa unui certificat care să ateste cunoștințele și 
competențele în domeniu.        

4. În alte situații, o a patra etapă con-
stă în evaluarea care va avea ca finalitate dobân-
direa unui certificat profesional sau ocupațional, 
sau a unei licențe. Evaluarea constă în verificarea 
cunoștințelor și abilităților practice, iar dacă per-
soana evaluată nu dovedește nivelul de cunoaștere 
cerut de teste sau examene, acesta poate primi un 
certificat care să ateste modulul sau elementele de 
cunoaștere de care candidatul a dat dovadă în tim-
pul evaluării. Și această etapă poate dura între 1 și 
10 zile și este realizată printr-o abordare calitativă 
de evaluatori.  

Evaluarea se poate face prin interviuri 
structurate, în scris, prezentând un CV, sau și un 
portofoliu, seminarii, vizita la un loc de muncă 
sau chiar prin autoevaluare. Iar documentația care 
rezultă în urma validării trebuie să specifice: obiec-
tul validării, metoda(ele) folosite pentru validare, 
materialele suport (dacă au existat), instituția care 
a realizat validarea și metoda folosită pentru a asi-
gura calitatea procesului de evaluare.  

Anglia

În Anglia au fost introduse proiecte pilot 
cu privire la RPL încă din anii 1980, urmând ca 
în anii 1990 să se instituționalizeze recunoașterea 
învățării anterioare. În anul 2004, Agenția de Asi-
gurare a Calității în Învățământul Superior (QAA) 
a elaborat ”Ghidul privind acreditarea învăţării an-
terioare”.

Conform NUFFIC și NARIC (2008, 

39), introducerea recunoașterii învăţării anteri-
oare în Anglia s-a datorat scăderii interesului po-
pulației pentru studiile superioare. Era necesară 
găsirea de soluții noi de recrutare de studenți, în 
special pe cei care aveau cunoștințe dobândite în 
învățământul non-formal și informal. Și aceasta în 
condițiile în care la începutul anilor 1980 puți-
ne persoane din Marea Britanie aveau cunoștințe 
despre recunoașterea învățământului non-formal 
și informal. În anul 1982 o fundație a finanțat pri-
mul curs desfășurat de Universitatea din Londra și 
Universitatea Greenwich numit ”Making Experi-
ence Count”, curs care a fost un model pentru alte 
inițiative similare.  

Deși e greu de spus în ce sector recunoaș-
terea învăţării anterioare a avut mai mult succes în 
Anglia, se poate spune că întâlnim mai des acest 
proces în sistemele de învățământ superior pen-
tru adulții care vor să se reîntoarcă în învățămân-
tul superior sau să intre în învățământul superior 
(NUFFIC și NARIC, 2008, 41). În consecință, 
ne vom concentra în continuare pe ”Ghidul pri-
vind acreditarea învăţării anterioare” elaborate de 
QAA în 2004. 

Aceste linii directoare oferite de agenția 
care gestionează calitatea învățământului superior 
din Anglia oferă, așa cum am întâlnit și în alte si-
tuații, mai degrabă recomandări generale pe care 
factorii interesați le pot urma în vederea punerii în 
practică a recunoașterii învăţării anterioare. „Ghidul 
nu este despre „cum se face manual „şi nu oferă modele 
practice sau abordări detaliate şi proceduri care trebuie 
urmate. Ghidul nu este nici prescriptiv, nici exhaustiv. 
Scopul Ghidului este de a încuraja furnizorii de Edu-
caţie Superioară să exploreze, împreună cu partenerii 
lor şi cu părțile interesate, o serie de probleme care pot 
apărea la acreditarea învățării anterioare.” (QAA, 
2004, 4). Probabil o asemenea abordare care mizea-
ză pe recomandări de bază, flexibilă, ar fi potrivită și 
în cazul Republicii Moldova. 
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Principiile generale, unele dintre ele pot fi 
întâlnite și în liniile directoare elaborate de CE-
DEFOP, sunt (QAA, 2004, 6):

- politicile și procedurile trebuie să fie ex-
plicite și corecte și aplicate în consecință. 
Ele trebuie să ajute instituțiile să respecte 
standardele de exigență pentru oferirea 
unui certificat în numele lor;

-  informațiile pentru candidați și perso-
nalul administrativ trebuie sa fie clare, 
accesibile, transparente;

- rolurile personalului administrativ și a 
candidaților trebuie să fie clare, primul 
trebuie să aibă competența pentru acti-
vitatea depusă;

- candidații trebuie să primească sprijin 
corespunzător;

- politicile și procedurile trebuie să fie mo-
nitorizate și reevaluate.

Observăm că QAA insistă pe trei aspec-
te majore: o bună informare și colaborare între 
personalul administrativ și candidați, pe calitatea 
și exigența evaluării, respectiv pe îmbunătățirea 
în timp a politicilor și procedurilor. Insistența cu 
care și acest document subliniază importanța bu-
nei informări, a transparenței condițiilor de acces 
la recunoaștere a învăţării anterioare și ghidarea / 
sprijinirea candidaților, sunt elemente comune în 
orice ghid sau document care face recomandări 
cu privire la recunoașterea învățării non-formale 
și informale. Trebuie să fie clare și accesibile in-
formațiile privitoare la politici, proceduri, practici, 
terminologie, criterii de evaluare, taxe și posibili-
tățile de dobândire a unui certificat în urma recu-
noașterii învăţării anterioare.     

Aceste principii generale de bună practică 
iau forma a 16 principii specifice. Nu vom prezen-
ta toate aceste 16 principii, în primul rând pentru 
că unele dintre ele sunt forte aproape de principii 
generale ale procesului de educaţie, iar în al doilea 

rând pentru că unele dintre ele nu pot fi extrapola-
te în afara sistemului de învățământ superior. 

Un principiu de care trebuie să ținem cont 
este acela că atunci când există limite cu privire 
la cunoașterea necesară în procesul de acreditare, 
aceste limite trebuie să fie stabilite explicit. De 
asemenea, trebuie să fie transparentă posibilita-
tea unei evaluări intermediare, și a urmării unor 
cursuri care să ducă la progres și la o evaluare fi-
nală. Candidații trebuie informați, dacă e cazul, 
că o evaluare poate fi însoțită de dobândirea unei 
diplome. 

Important este ca aplicanții să fie bine in-
formați despre posibilitatea aducerii unor dovezi 
cu privire la cunoașterea și abilitățile evaluate, 
cum ar fi portofoliile, interviurile, artefactele sau 
proiectele. Acestea trebuie să corespundă cunoaș-
terii care urmează să fie evaluată, de aceea QAA 
consideră că trebuie să respectăm patru criterii de 
selecție a acestor dovezi:

1. acceptabilitatea – există o potrivire 
evidentă între dovezile aduse și cunoașterea care 
este evaluată?

2. suficiența – sunt dovezile suficien-
te pentru a considera că un anume candidat are 
cunoaștere necesară conform exigențelor stabilite?

3. Autenticitatea – sunt aceste do-
vezi indubitabil ale candidatului? Portofoliul, de 
exemplu, este în întregime rezultatul cunoașterii 
și abilităților lui? 

4. Actualitatea – aceste dovezi co-
respund cerințelor actuale? Acest criteriu este în 
strânsă legătură cu buna informare a candidaților? 
Eventualele noi cerințe trebuie făcute publice în 
mod transparent.     

Aceste cerințe au un grad ridicat de gene-
ralitate și arată că factorii interesați, mai ales eva-
luatorii, trebuie să adapteze cerințele cu privire la 
dovedirea cunoștințelor sau deprinderilor cu do-
meniul evaluat. Mai mult, aceste cerințe trebuie 



aduse la zi, mai ales din punct de vedere al cunoaș-
terii, iar orice schimbare cu privire la evaluare tre-
buie să fie clară și transparentă pentru toți factorii 
implicați. 

Un ultim aspect este cel legat de întreg 
personalul care se ocupă de recunoașterea învăţă-
rii anterioare, inclusiv al partenerilor instituțiilor 
care fac parte, într-un fel sau în altul, din acest 
proces de evaluare și certificare. Fiecare trebuie să 
aibă roluri clare și să beneficieze de training, în așa 
fel încât trebuie asigurat faptul că aceste persoane 
sunt informate și susținute corespunzător să pună 
în practică la nivelul cerințelor rolul pe care îl joa-
că. Iată că se insistă nu doar pe buna informare a 
candidaților, ci și pe buna informație a personalu-
lui implicat în recunoașterea învăţării anterioare.   

Franţa
Începutul recunoașterii învăţării anteri-

oare în Franța poate fi considerat în 1934, când 
o persoană putea să dobândească titlul de d’ingé-
nieur diplômé prezentând un caz practic în fața 
unei Commission de titres de ingénieurs (NUFFIC 
și NARIC, 2008, 81). Înainte de 1934 multe 
persoane au fost pregătite ca tehnicieni, dar după 
criza economică care a început în anul 1929 era 
nevoie de ingineri, iar acordarea unei diplome foș-
tilor tehnicieni era o soluție în acest sens.

În anii 1980 a existat din nou o lipsă de 
persoane calificate pe piața muncii, și în consecin-
ță problema recunoașterii învățării anterioare apă-
rea ca o necesitate. Lipsa calificărilor atestate a fost 
evidențiată de recensământul din 1982, când 40% 
din populația totală cu vârsta de 15 ani și peste au 
declarat că nu au nici un fel de diplomă (Ballet, 
1999. 63). Această situație negativă în ceea ce pri-
vește competențele, performanțele și calificările 
individuale a dus la ridicarea problemei recunoaș-
terii învăţării anterioare (reconnaissance des acquis 

professionnels), fapt formalizat în 1992 prin pune-
rea în practică a unei legi cu privire la validarea 
învăţării anterioare (validation des acquis professi-
onnels). Zece ani mai târziu a apărut o nouă lege a 
”modernizării sociale” care subliniază în mod clar 
necesitatea validării cunoașterii dobândite anterior 
(validation des acquis de l’expérience). 

Deși utilă, legea din 1992 nu a fost sufi-
cient cunoscută de lucrători, beneficiarii princi-
pali ai acestei reglementări. Mai mult, evaluarea 
cerea mult timp și exista o neîncredere ridicată în 
calitatea diplomelor dobândite prin acest proces 
(NUFFIC și NARIC, 2008, 81). Sunt sectoare în 
care recunoașterea învăţării anterioare a avut suc-
ces, cum ar fi construcțiile, apărarea și protecție 
socială, și sectoare cu mai puțin succes, cum ar fi 
asistența medicală, infrastructura, contabilitatea. 

Conform Legii modernizării sociale din 
17 ianuarie 2002, Capitolul 2. Dezvoltarea for-
mării profesionale, art. 133: ”Toate persoanele 
angajate pe piața muncii aflate la vârsta activă au 
dreptul să li se valideze experiența, în primul rând 
profesională, în vederea dobândirii unei diplome, 
unui titlu profesional sau a unui certificat de cali-
ficare”.  Evaluarea poate fi realizată în cazul com-
petențelor dobândite nu doar de persoanele care 
desfășoară activități salariale, ci și de cele care des-
fășoară activități nesalariale sau benevole, dar care 
au experiență în domeniul evaluat de cel puțin 3 
ani.   

Valérie Ballet (2009, 66), în urma analizei 
acestei legi, consideră că recunoașterea învăţării 
anterioare se poate realiza în situația în care se res-
pectă patru condiții:

1. Nu se poate certifica o competen-
ță decât dacă aceasta este înscrisă în registrul nați-
onal de competențe profesionale.

2. Nu există diferențe între diplome-
le dobândite prin învățarea tradițională / formală 
și diplomele dobândite prin RPL: ”Validarea cu-
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noașterii dobândite anterior produce aceleași efec-
te ca celelalte modalități de evaluare a cunoștințe-
lor și competențelor” (Art. 134).

3.  Comisia care validează cunoaște-
rea anterioară dobândită altfel decât prin învățare 
formală este compusă din persoane ale instituției 
organizatoare și din specialiști în domeniul evalu-
at. ”Validarea cunoașterii dobândite anterior este 
efectuată de către un juriu care trebuie să conțină 
o prezență semnificativă de reprezentanți calificați 
ai profesiei respective” (art. 134). 

4. Recunoașterea învăţării anterioare 
este un drept individual și este recunoscut în Co-
dul Muncii. Inițiativa recunoașterii cunoașterii și 
competențelor dobândite anterior se poate face in-
dividual, iar persoana în cauză poate primi în acest 
sens ajutor financiar sau să beneficieze de timpul 
necesar. 

Motivele pentru care o persoană apelează 
la validation des acquis de l’expérience sunt atât de 
natură psihologică cât și de natură pragmatică, 
referitoare la cariera profesională. Un prim mo-
tiv ar fi recunoașterea oficială a competențelor 
profesionale. Persoana în cauză se simte bine că 
îi este recunoscută de specialiști valoarea, chiar în 
condițiile în care angajatorul nu are cunoștință de 
diploma dobândită (Ballet, 2009, 6). O altă mo-
tivație susține Ballet (2009) este cea a dobândirii 
unui statut social cu un prestigiu superior, la locul 
de muncă, printre prieteni sau în familie. Recu-
noașterea învăţării anterioare este motivantă și din 
considerentul că ajută individul să evolueze în ca-
drul organizației sau în afara organizației, dacă își 
dorește să-și schimbe locul de muncă. În prima 
situație are oportunitatea să negocieze cu organi-
zația ocuparea unui post mai bine plătit, eventual 
cu un prestigiu superior. Din acest motiv unele or-
ganizații sunt reticente în a sprijinii recunoașterea 

învăţării anterioare, deoarece diplomele dobândite 
pot fi argumente pentru creșteri salariale. O ulti-
mă motivație ar fi aceea că recunoașterea învăţării 
anterioare poate reaprinde interesul pentru studiu, 
pentru dobândirea de noi cunoștințe și competen-
țe recunoscute formal.   

Cu toate aceste motivații, care pot coexis-
ta, Valérie Ballet (2009, 74-75) susține că există o 
serie de dificultăți în demersul de recunoaștere a 
învățării non-formale și informale:

1. Dosarul prin care este evaluat 
candidatul este greu de realizat în ceea ce privește 
structura textului, argumentarea. Dosarul trebuie 
să fie vizibil și comprehensibil pentru membrii ju-
riului. Persoana în cauză își cunoaște (în general) 
competențele, dar trebuie să știe să le prezinte în 
cadrul dosarului.

2. Realizarea dosarului presupune 
costuri ridicate de timp și energie. Uneori necesită 
luni de muncă, ceea ce înseamnă mai puțin timp 
pentru familie, prieteni și în general mai puțin 
timp liber.

3. Discuția cu membrii juriului nu 
este una pe picior de egalitate. Juriul întreabă, 
evaluează, iar mulți dintre candidați nu au această 
experiență, unii finalizând școala cu mulți ani în 
urmă.   

4. Juriul poate să ofere doar o diplo-
mă care să ateste cunoașterea parțială a cunoștin-
țelor și deprinderilor din domeniul evaluat și să 
recomande astfel parcurgerea unor cursuri pentru 
situația în care persoana în cauză dorește obținerea 
unui certificat total. 

În ciuda acestor dificultăți și a faptului că 
recunoașterea învăţării anterioare este insuficient 
pus în practică, Valérie Ballet (2009, 81) conchide 
că ”începutul este concludent și favorabil dezvol-
tării unui nou mod util de gestionare a carierei”.   
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Recunoașterea învăţării anterioare din 
România este o problemă care nu poate fi anali-
zată fără a se lua în considerare migraţia tempo-
rară masivă a românilor în ţările mai dezvoltate 
economic (în special către Italia și Spania), inte-
grarea României în Uniunea Europeană și apari-
ţia crizei economice (începând cu sfârșitul anului 
2008). Aceste provocări cu care statul român s-a 
confruntat au dus în ultimii doi ani la măsuri 
legislative cu impact semnificativ asupra societă-
ţii și economiei românești. Noile reglementări, 
cum ar fi: legea pensiilor (2010), codul muncii 
(2011), legea învățământului (2011), legea asis-
tenţei sociale (2011) sau legea dialogului social 
(2011), au produs schimbări semnificative pe 
piaţa muncii din România. Dacă guvernul a con-
siderat că aceste noi legi sunt necesare pentru ca 
piaţa muncii din România să devină competitivă 
la nivelul Uniunii Europene sau la nivel mondial, 
sindicatele au considerat noul cod al muncii ca 
fiind un cod al sclaviei. 

O reformă legislativă și implicit institu-
ţională există și în domeniul oferirii de cursuri 
de către centre de specialitate recunoscute de 
către statul român, respectiv în ceea ce privește 
recunoașterea calificărilor profesionale și acade-
mice obţinute în contexte de învăţare formală, 
non-formală și informală. Astfel, este emisă în 
anul 2011 Hotărârea de Guvern 556 care regle-
mentează organizarea și funcţionarea Autorităţii 
Naţionale pentru Calificări (ANC). Această nouă 
instituţie înlocuiește două instituţii deja existente 

Consiliului Naţional al Calificărilor și Formării 
Profesionale a Adulţilor (CNCFPA) și Unitatea 
Executivă a Consiliului Naţional al Calificărilor 
și Formării Profesionale a Adulţilor (UECNCF-
PA). ANC este o instituţie aflată în subordinea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
și Sportului. Dacă ANC este organizată și func-
ționează ca instituţie publică cu personalitate 
juridică, organ de specialitate în coordonarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, CNCFPA, principala fostă instituţie 
care avea rolul de recunoaștere a învăţării ante-
rioare, era o instituţie cu un organ de conducere 
tripartit. Conform legii 132 din 1999 privind în-
fiinţarea, Consiliului Naţional de Formare Profe-
sională a Adulţilor, art. 7, era constituit din 15 
membri, după cum urmează: 

•	 5 membri numiţi prin decizia primu-
lui-ministru, la propunerea Ministrului 
Muncii, Solidarităţii Sociale și Familiei 
și a Ministrului Educaţiei, Cercetării și 
Tineretului; 

•	 5 membri desemnaţi prin consens de 
asociaţiile patronale reprezentative la ni-
vel naţional; 

•	 5 membri desemnaţi prin consens de or-
ganizaţiile sindicale reprezentative la ni-
vel naţional.

Prin urmare, în CNCFPA autoritatea 
centrală (Guvernul României) deţinea doar o 
treime din decizia la nivelul conducerii acestei 

POLITICILE ŞI PROCEDURILE DIN ROMÂNIA 
ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE 
INTERNAŢIONALE ŞI BUNELE PRACTICI
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asociaţii, iar sindicatele și patronatele celelalte 
două treimi. Noua instituţie nu mai are la ni-
velul conducerii un caracter tripartit, singurul 
element consultativ fiind Consiliul Naţional al 
Calificărilor, instituţie din cadrul ANC, fără 
personalitate juridică. Această instituţie spri-
jină ANC în elaborarea strategiilor naţionale 
și a planurilor de acţiune pentru dezvoltarea 
Cadrului naţional al calificărilor și al formării 
profesionale a adulţilor. Conform art. 8, pct. 2, 
consiliul este format din 20 de membri, după 
cum urmează: 3 reprezentanţi ai Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, 2 
reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Familiei 
și Protecţiei Sociale, un reprezentant al Ministe-
rului Administraţiei și Internelor, un reprezen-
tant al Ministerului Sănătăţii, un reprezentant 
al Ministerului Transporturilor și Infrastructu-
rii, un reprezentant al Ministerului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, 2 reprezentanţi ai Agenţi-
ei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
un reprezentant al instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar, un reprezentant al Centrului 
Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului 
Profesional și Tehnic, un reprezentant al insti-
tuţiilor de învăţământ superior, un reprezentant 
al studenţilor, un reprezentant al asociaţiilor 
profesionale, un reprezentant al confederaţiilor 
patronale, un reprezentant al federaţiilor sindi-
cale, un reprezentant al comitetelor sectoriale, 
directorul general al ANC. Putem observa că 
majoritatea membrilor sunt reprezentanţi ai in-
stituţiilor statului și doar câte un reprezentant 
al sindicatelor, respectiv al patronatelor. În con-
cluzie, noua instituţie, ANC, este o instituţie 
aflată sub coordonarea guvernului român, prin 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. 

ANC are, conform HG 556/2011, art. 4, 
printre altele, următoarele funcţii:

•	 elaborează, implementează și actualizează 
Cadrul naţional al calificărilor, asigurând 
integrarea tuturor nivelurilor de calificări 
profesionale și academice obţinute în 
contexte de învăţare formală, non-for-
mală și informală;

•	 asigură referenţierea Cadrului naţional al 
calificărilor faţă de cel european, precum 
și comparabilitatea sistemului naţional al 
calificărilor cu sistemele existente în alte 
state;

•	 acreditează centrele de evaluare a com-
petenţelor profesionale, organismele de 
evaluare și certifică evaluatorii;

•	 coordonează și controlează metodologic 
la nivel naţional descrierea calificărilor și 
înscrierea acestora în Registrul naţional 
al calificărilor;

•	 coordonează certificarea evaluatorilor de 
competenţe profesionale;

•	 participă, alături de Ministerul Educaţi-
ei, Cercetării, Tineretului și Sportului la 
elaborarea metodologiei pentru identifi-
carea, evaluarea și recunoașterea rezulta-
telor învăţării în contexte non-formale și 
informale;

•	 participă, alături de Ministerul Educaţi-
ei, Cercetării, Tineretului și Sportului și 
de alte ministere interesate, la elaborarea 
metodologiei de acordare a creditelor 
transferabile.    

Putem spune că ANC este instituţia 
cheie care are ca responsabilitate, printre altele, 
gestionarea procesului de recunoaștere a învăţă-
rii anterioare în România. Dispariţia CNCFPA 
are implicaţii politice, sociale și economice. Po-
litice, pentru că noua instituţie este subordona-
tă exclusiv guvernului, deci politicului. Sociale, 
pentru că dispare rolul major al patronatelor 
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și sindicatelor în coordonarea acestei institu-
ţii. Și economice, pentru că există o piaţă uri-
așă a furnizorilor de certificate de competenţă 
care numai în București cuprinde, conform 
Registrului Naţional la Furnizorilor Autorizaţi 
din 2009, 2630 de asemenea instituţii. Faptul 
că ANC se află sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului 
poate să ducă la o mai bună cunoaștere a numă-
rului diplomele oferite de către centrele acredi-
tate pentru evaluarea și atestarea competenţelor. 
La vechea instituţie nu existau date statistice cu 
privire la numărul diplomelor acordate, cu atât 
mai puţin în ce domenii au fost elaborate aceste 
diplome. Prin urmare este necesar ca noua in-
stituţie să cuantifice piaţa certificatelor / diplo-

melor, inclusiv a celor care atestă recunoașterea 
învăţării anterioare. 

După cum putem observa România se 
află într-un proces de schimbare instituțională, 
iar recunoașterea învățării anterioare este mai de-
grabă un deziderat. În Strategia pe termen scurt şi 
mediu pentru formare profesională continuă, 2005 
– 2010, la obiectivul strategic nr.1, este stabilită 
direcția de acțiune: ”Asigurarea condițiilor ne-
cesare pentru evaluarea/validarea și recunoaște-
rea experienței și învățării anterioare, inclusiv a 
competențelor dobândite în contexte de învăța-
re non-formale și informale”. Deocamdată acest 
obiectiv și direcție de acțiune au rămas doar ”pe 
hârtie”, planuri, intenții care încă urmează să fie 
puse în practică.
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Punerea în practică a recunoașterii învăţării 
anterioare în Republica Moldova trebuie realizată 
ținând cont de contextul global al competiției eco-
nomice și de nevoia unei piețe a muncii competi-
tive, adaptabile schimbărilor tehnologice. Învățarea 
continuă este o condiție atât pentru supraviețuirea 
unei societăți cât și pentru supraviețuirea individu-
lui, ținând cont de faptul că de-a lungul vieții active 
(de peste 40 de ani) tehnologia se poate schimba 
foarte mult, chiar de mai multe ori. Învățarea con-
tinuă se poate realiza formal, urmând cursurile sau 
activitățile practice specifice învățământului clasic, 
cât și non-formal și informal. 

UE și Statele Membre sunt încă la înce-
put în domeniul recunoașterii învăţării anterioa-
re, iar recomandările UE sunt generale, orienta-
tive, fiecare stat poate să-și adapteze aceste linii 
directoare la condițiile sociale, economice și poli-
tice locale. Plecând de la reglementările UE, de la 
experiențele unor țări prezentate în acest studiu 
și din experiența altor țări, respectiv de la studii 
științifice publicate de cercetători, vom propune 
o serie de recomandări pentru implementarea 
recunoașterii învăţării anterioare în Republica 
Moldova care pot fi încadrate în opt paliere:

- dezvoltarea unui context instituțional și 
legislativ

- informarea factorilor interesați de posi-
bilitatea și avantajele pe care le oferă re-
cunoașterea învăţării anterioare 

- pregătirea instituțiilor care realizează 
practic recunoașterea învăţării anterioare

- respectarea unor principii etice în recu-
noașterea învăţării anterioare

- informarea 

- evaluarea 
- atestarea 
- monitorizarea.         
- 

Aceste paliere sunt într-o strânsă legătu-
ră, prin urmare, recomandările trebuie văzute ca 
un întreg structurat a cărui scop final este dez-
voltarea unui sistem credibil și eficient prin care 
recunoașterea cunoștințelor și competențelor 
dobândite anterior, mai ales pe cale non-formală 
și informală, să fie pusă în practică în Republi-
ca Moldova. Vom lua fiecare dimensiune și vom 
face recomandări corespunzătoare, urmând ca la 
final să facem anumite considerații generale. 

A) Dezvoltarea unui context institu-

țional și legislativ presupune construirea unor 
instituții și punerea în practică a unor legi care 
să urmărească, cel puțin alături de alte lucruri, 
și reglementarea recunoașterii învăţării anterioa-
re în Republica Moldova. Plecând de la Decizia 
nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire 
a unui program de acțiune în domeniul învățării 
continue și de la experiența țărilor analizate în 
această lucrare putem face următoarele recoman-
dări:

1. Ministerul Educației este orga-
nismul responsabil printre altele de învățarea 
continuă și implicit de recunoașterea învăţării 
anterioare.

2. În cadrul acestui minister trebu-
ie să existe o agenție (vezi Autoritatea Națională 
pentru Calificări din România) care să aibă ca 
principală responsabilitate gestionarea învățării 
continue la nivel național.

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI



47RECUNOAŞTEREA ÎNVĂŢĂRII ANTERIOARE (RPL) PENTRU 
MIGRANŢII ÎNTORŞI ÎN MOLDOVA: REALITĂŢI ŞI TENDINŢE 

3. Agenția trebuie să aibă persona-
litate juridică și personal propriu, bine informat 
și cu capacitatea de a coopera în mediul interna-
țional.

4. Agenția trebuie să beneficieze de 
o infrastructură corespunzătoare în domeniul in-
formaticii și comunicațiilor. 

5. În ceea ce privește aspectul legis-
lativ, trebuie încurajată recunoașterea învăţării 
anterioare prin avantaje de ordin financiar pen-
tru angajatorii, care susțin financiar recunoaște-
rea învăţării anterioare a angajaților. De aseme-
nea, legea poate să ofere zile libere, de concediu, 
în vederea pregătirii pentru recunoașterea învăţă-
rii anterioare.  

B) Informarea factorilor interesați 
(stakeholder) este o condiție obligatorie pentru 
buna funcționarea a recunoașterii învăţării ante-
rioare. Din experiențele altor state aflate la înce-
putul unui astfel de demers (vezi Franța) lipsa de 
notorietate a unor asemenea oportunități pentru 
indivizi, dar și pentru angajatori, face inutile in-
stituțiile și legile corespunzătoare recunoașterii 
învăţării anterioare. Prin urmare putem propune 
următoarele recomandări:

6. Construirea instituțiilor și pune-
rea în practică a legilor cu impact asupra recu-
noașterii învăţării anterioare trebuie realizate cu 
o bună informare a mass-media.

7. Trebuie implicați cât mai mulți 
actorii sociali în dezbateri privind introducerea 
recunoașterii învăţării anterioare în Republica 
Moldova, și anume: patronate, sindicate, asoci-
ații, ONG-uri, autorități locale și centrale, cadre 
didactice universitare, specialiști în educația vo-
cațională, experţi în politici publice etc.

8. Aceste demersuri de informare 
trebuie însoțite de scurte și clare prezentări cu 
privire la ce reprezintă recunoașterea învăţării 

anterioare și care sunt avantajele și eventual dez-
avantajele acestui mecanism.     

9. Trebuie informate persoanele an-
gajate că recunoașterea învăţării anterioare este 
un drept al lor. Individul nu poate să fie obligat 
să-și evalueze cunoștințele dobândite anterior 
prin învățare non-formală și informală. Recu-
noașterea învăţării anterioare este un drept nu și 
o obligație.  

C) Pregătirea instituțiilor care reali-

zează practic recunoașterea învăţării anteri-

oare. Agenția aflată în subordinea Ministerului 
Educației coordonează, gestionează sau regle-
mentează recunoașterea învăţării anterioare. Pu-
nerea în practică a recunoașterii învăţării anteri-
oare se poate realiza de alte instituții ca: univer-
sități, licee / școli profesionale, instituții speciali-
zate în training, asociații, ONG-uri, organizații 
sindicale și patronale care au sau care colaborează 
(angajează) cu specialiști în domeniul de com-
petență supus evaluării. Pentru ca evaluarea să 
respecte standarde de calitate și exigență ridicate 
trebuie ca:

10. Membrii acestor instituții, care 
realizează recunoașterea învăţării anterioare, să 
fie bine pregătiți, să fie informați și/sau să parti-
cipe la diverse forme de educație specifice activi-
tății desfășurate.

11. Membrii acestor instituții să aibă 
roluri clar stabilite în cadrul organizației.

12. Echipa de evaluare să cuprindă 
cu precădere experți din domeniul supus evalu-
ării. Prin urmare, de multe ori instituțiile, care 
oferă recunoașterea învăţării anterioare, trebuie 
să colaboreze cu profesioniști, cu specialiști recu-
noscuți în domeniul respectiv, sau chiar cu alte 
instituții specializate.

D) Respectarea unor principii etice în 
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recunoașterea învăţării anterioare este o necesita-
te strâns legată de respectarea drepturilor omului, 
în primul rând a dreptului la intimitate și la un 
tratament egal:

13. Trebuie să existe un tratament 
egal față de toate persoanele care doresc să le fie 
validate cunoașterea și / sau deprinderile dobân-
dite anterior pentru care nu au o dovadă formală. 
Imigranți, persoane cu studii medii sau fără stu-
dii, minorități etnice, sexuale sau religioase etc. 
trebuie tratate fără discriminare.

14. Tratamentul egal la evaluare (a 
common point of entry) – indiferent de nivelul de 
pregătire, persoanele, care vor să beneficieze de 
recunoașterea învăţării anterioare, trebuie să fie 
tratate egal. 

15. Informațiile referitoare la can-
didat, evaluarea candidatului etc. trebuie să fie 
confidențiale.

  E) Informarea corectă și completă a 
persoanelor interesate de recunoașterea învăţării 
anterioare este un element central în toate practi-
cile pe care le-am analizat. Accesul la informație 
este un drept al persoanelor evaluate și o condiție 
de funcționare eficientă a recunoașterii învăţării 
anterioare. În acest sens vor fi respectate urmă-
toarele reguli:

16. Informațiile oferite beneficiarilor 
recunoașterii învăţării anterioare (chiar și perso-
nalului care lucrează în instituțiile evaluatoare) 
trebuie să fie clare, explicite și accesibile. Folosi-
rea internetului este o bună oportunitate pentru 
respectarea acestor cerințe.

17. Trebuie oferite informații clare cu 
privire la politici, proceduri, documente necesare, 
mod de evaluare, standarde de evaluare, criterii-
le de evaluare, dovezi necesare aduse de candidat 
sau certificatele / diplomele/ atestatele primite în 
funcție de nivelul de cunoaștere dovedit.

18. Conceptele / termenii folosiți 
trebuie clar definiți în materialele informative. 
Limbajul trebuie să fie simplu și clar. 

19. Este recomandată ghidarea per-
soanelor evaluate pentru ca acestea să beneficieze 
cât mai mult de posibilitățile oferite de recunoaș-
terea învăţării anterioare. Aceasta presupune o 
bună pregătire a personalului instituției evalua-
toare, disponibilitate și calități de comunicare și 
relaționare. Ghidarea presupune mai mult decât 
informarea, pe baza experienței superioare în 
ceea ce privește recunoașterea învăţării anterioa-
re, personalul administrativ din instituția evalu-
atoare poate să ajute persoana evaluată să ia cele 
mai bune decizii în funcție de propria situație și 
propriile interese. Aici trebuie luate în considera-
re costurile financiare sau de timp, cunoștințele și 
competențele autoevaluate, respectiv necesitățile 
psihologice sau planurile în ceea ce privește cari-
era profesională.

F) Evaluarea este un element cheie în 
recunoașterea învăţării anterioare – recunoaște-
rea, validarea sau atestarea nu se pot realiza fără o 
corectă evaluare a cunoștințelor sau deprinderilor 
avute. Recomandările în ceea ce privește evaluare 
sunt atât pe palier metodologic, cât și pe palierul 
instrumental al modalităților de evaluare:

20. Evaluarea trebuie să respecte 
principiile fidelității și validității. O măsurare 
este fidelă dacă atunci când folosind același in-
strument de măsură, în aceleași condiții și mă-
surăm aceeași realitate obținem aceleași rezultate 
(scoruri) sau rezultate foarte apropiate ca valoare. 
O măsurare este validă în situația în care măsu-
răm ceea ce ne-am propus să măsurăm.

21. Evaluarea poate fi realizată prin 
metode diferite: interviu, CV, portofoliul, dezba-
tere, observarea unor activități practice, testare, 
examinare sau orice alte metode stabilite de co-
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misia evaluatoare, metode făcute publice, trans-
parente.

22. Evaluarea trebuie să se facă pe 
baza unor dovezi care să corespundă domeniului 
evaluat și să corespundă realității (de exemplu, 
portofoliul să fie realizat de candidat și să ateste 
calitățile reale ale candidatului). 

23. Evaluarea se poate realiza doar în 
anumite paliere, într-un subdomeniu. Acest lu-
cru se poate realiza din motive financiare (can-
didatul nu are posibilitatea să plătească o taxă 
pentru evaluarea totală), persoana în cauză nu are 
cunoștințe decât în acel domeniu sau nu dorește 
decât o dovadă a competențelor din acel palier.

24. Evaluarea trebuie să se realizeze la 
un nivel de exigență care să corespundă cerințe-
lor domeniului evaluat. Chiar dacă evaluarea se 
realizează cu privire la cunoașterea și deprinderile 
dobândite prin învățare non-formală și informa-
lă, nivelul de exigență trebuie să fie similar celui 
din evaluarea din cunoașterea formală.  

G) Atestarea este scopul ultim al recu-
noașterii învăţării anterioare. Așa cum am văzut, 
motivațiile individului pentru recunoașterea în-
văţării anterioare sunt multiple, iar validarea și 
atestarea cunoștințelor și / sau a deprinderilor 
dintr-un (sub)domeniu are efecte pozitive atât 
asupra individului și a familiei lui, cât și asupra 
instituției angajatoare. Recomandările în ceea ce 
privește evaluarea țin de respectarea exigențelor și 
a flexibilității în atestarea cunoștințelor și deprin-
derilor dovedite:

25. Atestatul / diploma / certificatul 
sau orice denumire pe care o are documentul 
doveditor al cunoștințelor dobândite prin recu-
noașterea învăţării anterioare are aceeași valoare 
ca documentul primit în urma evaluării din în-
vățământul formal. Orice tratament diferit este o 
formă de discriminare.

26. Atestarea se poate face și pentru 
subdomenii ale domeniului evaluat. Acest lucru 
permite o mai mare flexibilitate a evaluării și a 
evoluției pe piața muncii.  

27. Este foarte important ca dome-
niul evaluat și atestat să existe în Registrul Na-
țional al Profesiilor. Este de datoria instituției 
evaluatoare ca atunci când primește o cerere de 
evaluare să se informeze dacă domeniul propus 
spre evaluare este unul recunoscut oficial.

28. Atestarea parțială trebuie să fie 
însoțită de posibilitatea atestării într-un domeniu 
mai larg. Persoana evaluată trebuie să fie infor-
mată cu privire la căile pe care le poate urma să 
obțină un atestat cu un nivel superior. De exem-
plu, poate fi ghidată cu privire la ce cunoștințe 
sau deprinderi trebuie să dobândească și prin ce 
mijloace, eventual ce cursuri / seminarii, ateliere 
etc. trebuie să urmeze.

H) Monitorizarea și reevaluarea siste-
mului este un element strategic în recunoașterea 
învăţării anterioare. În România nu se știe câte 
persoane au urmat cursurile atestate de către 
CNCFPA iar acest lucru nu permite o evaluare 
a pieței muncii din acest punct de vedere. Eva-
luarea și autoevaluarea activității în domeniul re-
cunoașterii învăţării anterioare este necesară atât 
la nivel central, al agenției aflate în subordinea 
Ministerului Educației, cât și la nivelul instituției 
sau instituțiilor implicate în realizarea concretă 
a recunoașterii învăţării anterioare. Prin urmare 
trebuie să ținem cont de faptul că:

29. Monitorizarea recunoașterii în-
văţării anterioare trebuie să ia în considerare atât 
schimbările tehnologice cât și pe cele care țin de 
cerințele de pe piața muncii. Fără aducerea la zi 
a standardelor de evaluare și a cursurilor necesa-
re unui anumit domeniu, învățarea continuă își 
pierde din semnificație. De asemenea, evaluarea 
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trebuie să se realizeze mereu în contact cu pia-
ța muncii, chiar dacă, așa cum am menționat, 
uneori motivația pentru recunoașterea învăţării 
anterioare nu este întotdeauna legată de cariera 
profesională.

30. Reevaluarea sistemului pleacă de 
la premisa că nu doar candidații trebuie evalu-
ați, ci și personalul și experții sistemului trebuie 
informați și evaluați. Trebuie să ținem cont de 
faptul că domeniul cunoașterii este unul într-o 
schimbare rapidă, iar din punct de vedere organi-
zațional instituția evaluatoare funcționează la un 
nivel ridicat, dacă se află într-o dinamică perma-
nentă la provocările interne și externe.  

Recomandările propuse pentru punerea 
în practică a recunoașterii învăţării anterioare în 
Republica Moldova sunt uneori concrete, alteori 
mai abstracte, dar urmăresc întotdeauna constru-
irea unui sistem concret care să funcționeze efici-
ent. Unele dintre recomandări pot fi nuanțate în 
urma dialogului purtat cu diferite instituții sau 
în urma supunerii dezbaterii publice în general. 
Iar punerea în practică presupune întotdeauna 
adaptarea idelor la realitatea socială și economică.    

   
De asemenea, pot fi identificate anumite 

recomandări care vor putea contribui la accelera-
rea elaborării Cadrului Naţional al Calificărilor  
în învăţământul profesional:

- urgentarea adoptării Codului Educaţiei, 
fapt care va permite stimularea procesu-
lui de elaborare a Cadrului Naţional pe 
Specialităţi bazat pe sistemul de credite, 
în special pentru școlile profesionale;

- accelerarea constituirii parteneriatelor cu 
autorităţile interesate și cu agenţii eco-
nomici în vederea elaborarării Cadrului 
Naţional al Calificărilor pe domenii;

- intensificarea cooperării cu Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei și 
cu Ministerul Economiei, care urmează 
să se implice mai activ în identificarea 
cererii de competenţe de pe piaţa mun-
cii, fapt care ar putea contribui la o defi-
nire mai exactă a specialităţilor solicitate 
pe piaţă;

- elaborarea Nomenclatorului Unic al Do-
meniilor de Formare Profesională pentru 
educaţia vocaţională;

- intensificarea cooperării pe plan interna-
ţional și aderarea Republicii Moldova la 
Procesul de la Copenhaga.

Pentru asigurarea bunului mers al pro-
cesului de validare propunem:

- instituirea Centrului Republican de Co-
ordonare a Validării, subordonat Minis-
terului Educaţiei. Activitatea Centrului 
se va baza pe un Regulament, aprobat 
de către Ministerul Educaţiei. Centrul 
va coordona și va sprijini furnizorii re-
gionali și locali descentralizaţi. Serviciile 
operaţionale ale sistemului de validare a 
învăţării non-formale și informale vor fi 
prestate de centrele de evaluare disponi-
bile și accesibile clienţilor potenţiali. Ele 
pot fi publice sau private, oficii speciali-
zate sau organizaţii mixte;

- se recomandă adoptarea de urgenţă pe 
lângă Codul Educaţiei a următoarelor 
acte: 

1. Concepţia Sistemului de Valida-
re a Învăţării Non-Formale și Informale în Repu-
blica Moldova în conformitate cu recomandările 
OCDE, instrucţiunile UE cu privire la APL și 
în baza Legii Învăţămîntului din 1995 (art. 35, 
p.6.) și 

2. Metodologia de validare și cer-
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tificare a Învăţării Non-Formale și Informale în 
Republica Moldova. 

- Accentul reînnoit pe metoda uceniciei, 
pe colaborarea dintre școală și mediul de 
afaceri, precum și pe formarea la locul de 
muncă; 

- Reconfigurarea curriculum-ului printr-o 
mai puternică adecvare la nevoile vieţii 
prin redefinirea elementelor componen-
te din perspectiva învăţării, cu accent 
mai mare pe evaluare și facilitarea deme-
rsurilor transdisciplinare;

- Un efort de clarificare conceptuală, mai 
ales, în zona problematicii învăţării; 

- Identificarea posibilităţilor de validare a 
experienţelor / învăţărilor obţinute prin 
educaţie nonformală, concomitent cu 
diversificarea modalităţilor de certificare 
a competenţelor obţinute prin educaţie 
formală, mai ales, pentru liceul teoretic; 

- Valorificarea studiilor care au legătură 
cu pregătirea absolvenţilor pentru piaţa 
muncii;

- Diversificarea legăturilor dintre educaţia 
formală și educaţie nonformală pe baza 
unor exemple deja concretizate; 

- - Angajarea partenerilor sociali în finan-
ţarea educaţiei permanente prin sistemul 
fondurilor sectoriale de formare; 5

Pentru rezolvarea acestor probleme se im-
pun un șir de acţiuni care urmează să se constituie 
într-un set de politici. În primul rînd, e nevoie de 
instituirea a două tipuri de procese care vor insti-
tui sistemul de validare a învăţării non-formale și 
informale. Procesul primar include pașii care im-
plică direct candidatul: înregistrarea, consilierea 
– dezvoltarea portofoliului, evaluarea, realizarea 
raportului și certificarea. Procesele adiţionale de 
suport (secundare) sunt necesare pentru imple-
mentarea sistemului și asigurarea durabilităţii, 
întreţinerii și inovaţiei în cadrul sistemului de 
recunoaștere și validare a învăţării non-formale 
și informale.

5  Relaţia dintre educaţia nonformală/informală în relaţie 
cu piaţa muncii, Laura Căpiţă, http://www.tinact.ro/files_
docs/educatia-nonformala-si-informala.pdf
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